
Dvaapadesát milionů korun in-
vestoval Karlovarský kraj do mo-
dernizace Domova pro osoby se 
zdravotním postižením SOKOLÍK 
v  Sokolově. Rekonstrukce a  mo-
dernizace celkového zázemí při-
nesla klientům domova především 
zkvalitnění bydlení.

„Cílem akce bylo vedle jiného 
odstranit stavební zanedbanost 
původního objektu, obnovit zasta-
ralá technologická zařízení a v ne-
poslední řadě vyřešit bezbariéro-
vost celého objektu,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Miloslav Čermák.

Stavební práce byly zahájeny 1. 
června lońského roku a  dokonče-
ny 31. srpna. Zásadní úpravy, které 
zahrnovaly i přístavbu propojenou 
s  původním objektem personá-
lu, umožňují poskytovat lepší so-
ciální služby. Obyvatelům domo-
va slouží mj. takzvané domácnos-
ti s vlastními kuchyňkami a soci-
álním zařízením. 

„Mohou počítat s  pomocí asis-
tentů, snažíme se ale o to, aby by-
li co nejvíce soběstační,“ přiblíži-
la ředitelka Sokolíku Lenka Gu-
zaničová s tím, že kapacita domo-

va byla snížena na čtyřiatřicet kli-
entů. „To je optimální počet, kte-
rý umožňuje pracovat s klienty in-
dividuálně a zároveň, s částečnou 
pomocí státní dotace, zajistit pro-
voz zařízení po ekonomické strán-
ce,“ dodala.

Rekonstrukce domova byla roz-
dělena do tří etap. První, přístav-
ba nové budovy s  bydlením kli-
entů a  zázemím správy Sokolíku, 
byla zahájena v červnu a ukonče-
na v závěru roku 2011. Na začátku 
ledna se do nové budovy přestěho-
vala část klientů a vedení domova. 
Zároveň byla zahájena druhá eta-
pa, během které byla realizována 
přístavba a rekonstrukce části stá-
vajícího objektu. 

Tato etapa byla ukončena počát-
kem května 2012. Do druhé části 
zrekonstruované budovy se pře-
stěhovali klienti, kteří do té doby 
žili ve staré části zařízení. Posled-
ní etapa byla zahájena v  polovině 
května a dokončena v závěru srp-
na. Září bylo vyhrazeno vybavení 
zrekonstruovaných prostor.

Hlavním dodavatelem prací by-
la fi rma ISSO - Inženýrské stav-
by Sokolov. Jelikož se veškeré prá-
ce realizovaly za provozu domova, 
bylo třeba je konzultovat. „Vedení 
fi rmy nám vycházelo maximálně 
vstříc. Práce plánovalo tak, aby byl 
život klientů narušen co nejméně,“ 
uzavřela Lenka Guzaničová. 

Domov Sokolík je jako nový. Byl  
zmodernizován za desítky milionů

Gymnazisté, hotelováci, žáci zá-
kladních škol, studenti umělec-
kých škol. Karlovarský kraj ocenil 
několik desítek žáků a  studentů, 
kteří ve školním roce 2011/12 do-
sáhli výborných výsledků v  před-
mětových, sportovních, oborových 
a uměleckých soutěžích. Ve svých 
disciplínách všichni uspěli na celo-
státní úrovni, někteří dokonce na 
mezinárodní.

Početně byli mezi nominovaný-
mi zastoupeni studenti Gymná-
zia Cheb, kteří se svými vědomost-
mi z fyziky, biologie nebo geogra-
fi e prosadili na mezinárodní scéně. 

Družstvo chebských gymnazistů 
například počtvrté v řadě zvítězilo 
v  celostátním fi nále Turnaje mla-
dých fyziků, aby ve světovém fi ná-
le v Německu obsadilo 21. místo. 

Žáků, kteří se vědomostmi, ta-
lentem nebo tréninkem prosadili 
daleko za hranicemi kraje, je však 
mnohem víc. Třeba Petr Němec 
z Mariánských Lázní získal v brit-
ském Telfordu dvě zlaté a  jednu 
stříbrnou na MS v  plastikovém 
modelářství, Tomáš Cigánek ze 
Žlutic zase zvládá práci s motoro-
vou pilou tak, že se stal juniorským  
mistrem republiky.     Více na str. 7

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení čtenáři,
říjnové volby do krajských za-

stupitelstev přinesly těsné vítěz-
ství KSČM nad ČSSD. V našem 
regionu přišlo k  volebním ur-
nám 31,57 procent voličů, což 
je o téměř pět procent lidí mé-
ně než v roce 2008. 

Chtěl bych poděkovat všem 
voličům, kteří svou účastí ve 
volebních místnostech přišli dát 
najevo, že jim není lhostejné, 
kdo povede v budoucnu Karlo-
varský kraj. 

V  současnosti probíhají jed-
nání o  obsazení Rady Karlo-
varského kraje, jejíž členy mu-
sí schválit krajské zastupitelstvo 
na svém prvním povolebním 
ustavujícím zasedání.

Věřím, že nově zvolení zastu-
pitelé i  ti, kterým se podařilo 
své mandáty obhájit, dokážou 
dostát svým předvolebním sli-
bům a budou se s maximálním 
nasazením podílet na rozvo-
ji kraje. Čeká nás spousta prá-
ce v  oblasti krajského zdravot-
nictví, školství, sociálních věcí, 
v dopravě i dalších oblastech ži-
vota. 

Nám všem přeji, aby se veške-
rá budoucí jednání zastupitelů 
nesla v konstruktivním pracov-
ním duchu bez ohledu na poli-
tickou příslušnost.   

                          Josef Novotný, 
hejtman Karovarského kraje

Na začátku října přijal právě do-
končený Pavilon akutní medicí-
ny (PAM) v areálu karlovarské ne-
mocnice své první pacienty. Zbru-
su nové srdce nemocnice v Karlo-
vých Varech tím napsalo novou 
kapitolu v historii krajského zdra-
votnictví.

„Zdravotnictví je pro nás jed-
nou z  klíčových oblastí, do nichž 
Karlovarský kraj hodlá investovat 
i  v  příštích letech. Prostory pavi-
lonu postupně naplní nové lékař-
ské technologie, konkrétně 107 ty-
pů nových přístrojů a pacienti bu-
dou mít k dispozici také jedenadva-
cet nových lůžek. Věřím, že i léka-
ři a  sestry ocení vyšší kvalitu no-
vě zbudovaného zázemí. Zdravot-
ní péče se tak dostane na podstat-
ně vyšší úroveň než dosud,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný.

Suterén pavilonu vyplnil urgentní 
příjem a technické provozy. V pří-
zemí je hlavní vstup, dvanáct pří-
jmových ambulancí a  stacioná-
řů, lékárna s výdejnou i bufet a ko-
merční prostory. S návštěvníky ko-
munikuje recepční.

První patro patří zákrokovému 
sálu kardiochirurgie a  31 novým 
lůžkům intenzivní péče. Postele 
jsou špičkové, dokáží například za-
znamenat, jak dlouho pacient ležel 
na kterém boku. „Principem je, že 
o pacienty pečuje jednotný tým pod 
vedením internisty z ARO,“ prozra-
dil lékařský ředitel karlovarské ne-
mocnice Josef März.

Ve druhém patře budovy je pak 

umístěn centrální operační trakt 
se šesti sály a  centrální sterilizací. 
Třetí etáž obsadily strojovny. Nad 
posledním patrem vznikl heliport - 
plocha pro přistávání vrtulníků zá-
chranné služby. 

Nová budova mimo jiné usnadní 
přesuny pacientů mezi jednotlivý-
mi lékařskými pracovišti.

„Pavilon akutní medicíny je nej-
modernějším zdravotnickým zaří-
zením v  Karlovarském kraji. Paci-
enti tuto změnu pocítí kromě mo-
derního zázemí zejména v  tom, že 
je zde péče centralizována na jedno 
místo, čímž se výrazně snižují rizi-
ka spojená s organizováním trans-
portů pacientů. Poskytovaná pé-

če zde bude efektivní a  komplex-
ní. Občané mohou klidněji spát. 
Postaráme se o  ně díky nejmoder-
nějšímu vybavení, postupům, ope-
racím,“ prohlásil generální ředitel 
Karlovarské krajské nemocnice Lu-
děk Nečesaný. 

Výstavba PAMu je dosud největ-
ší investicí Karlovarského kraje do 

zdravotnictví. Cílem obří investi-
ce bylo umožnit lidem v  regionu 
specializovanou péči srovnatelnou 
s obdobnými pracovišti v zahraničí. 
Do jeho výstavby vložil Karlovar-
ský kraj více než půl miliardy ko-
run. Přesněji 596,8 milionu korun. 

„Peníze na stavbu šly z úvěru, kte-
rý si na předpokládanou investi-
ci vzala předchozí krajská vláda. 
Splátky teď hradíme z  krajského 
rozpočtu. Jen od roku 2009 vložil 
kraj do investic v  nemocnicích ve 
Varech, Sokolově a Chebu 1,2 mi-
liardy korun,“ připomněl náměstek 
hejtmana Martin Havel.

Nová budova zabírá prostor me-
zi stávajícími pavilony chirurgic-
kých a  interních oborů nemocni-
ce, s nimiž je propojena. K urgent-
nímu příjmu se pacienti dostanou 
z  Americké ulice. V  okolí pavilo-
nu jsou parkovací místa pro osm-
desát vozidel a nově vysazená zeleň. 
Zastavěná plocha činí více než dva 
tisíce metrů čtverečních. Výstav-
bu nemocniční budovy zrealizova-
lo sdružení stavebních společností 
Metrostav, Bau-stav a Tima. 

„Jsme rádi, že jsme spolu s kole-
gy ve sdružení měli možnost po-
dílet se na tak významném projek-
tu zdejšího regionu,“ uvedl ředitel 
oblastního zastoupení Metrostavu 
pro Karlovarský kraj Petr Čermoch 
a dodal, že fi rma k němu přistoupi-
la jako k jednomu z nejvýznamněj-
ších v  kraji. „Po celé dva roky vý-
stavby byl naší prioritou, ostře sle-
dovanou investorem i  veřejností,“ 
poznamenal. 

Kraj otevřel nový nemocniční pavilon

Pohled na novou budovu Pavilonu aktutní medicíny v Karlových Varech.                         Foto Václav Fikar
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Které děti uspěly v soutěži 
O hejtmanský mobil? 

Krajské volby 2012. 
Jak voliči rozhodli?
Ve volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje voliči 
rozdali mandáty na další čtyři roky.  více strana 3

Fotografi cká i  výtvarná kategorie v  11. ročníku dětské 
soutěže O hejtmanský mobil už znají vítěze.   více strana 2

Hejtman josef Novotný se seznamuje s klienty ve zrekonstruova-

ném Sokolíku.         Foto KL

Nejlepší žáci a studenti 
byli za výsledky oceněni

Vratislav Emler, krajský radní po oblast školství, mládeže a tě-

lovýchovy, předává úspěšným studentům ceny za výborné 

výsledky v uplynulém školním roce.                    Foto Václav Fikar

Letecká společnost Ural Airli-
nes zahájila pravidelné letecké spo-
jení mezi Karlovými Vary a  měs-
tem Ťumeň v  Rusku. Jde o  druhou 
pravidelnou linku této společnosti, 
v součastnosti Ural Airlines létá ješ-
tě z Karlových Varů do Jekatěrinbur-
gu. Délka letu j přibližně 3600 km.

Z letiště ve Varech 
létá další linka
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Roman Rokůsek

Vážení čtenáři,
v  poslední době často slýchá-

te, že se kraje zadlužují, zvyšují se 
mzdy úředníkům a  provozní ná-
klady krajských úřadů.  

Proto bychom vás chtěli sezná-
mit s tím, jak podle údajů prově-
řených kontrolami ministerstva 
vnitra i fi nancí hospodaří Krajský 

úřad Karlovarského kraje.
Z  výsledků hospodaření Kraj-

ského úřadu za roky 2009 až 2012 
je zřejmé, že se výrazně podařilo 
snížit provozní náklady na chod 
úřadu. V roce 2008 činily provoz-
ní náklady 29,7 milionu korun. 
Oproti roku 2008 se v  roce 2009 
podařilo snížit provozní nákla-
dy na fungování krajského úřadu 
o 4,8 milionu korun. 

Tendence snižování provozních 
nákladů pokračovala i v následu-
jících letech, přičemž v  součas-
né době dosahují provozní nákla-

dy 26,6 milionu korun. To je te-
dy o 3,1 milionu korun méně než 
v roce 2008.

Pokud bychom se zaměřili na 
mzdové náklady na platy úřední-
ků Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje, lze rovněž konstatovat, 
že i  v  této oblasti došlo k  výraz-
nému poklesu. Z výsledků hospo-
daření Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje za roky 2009 až 2012 
vyplývá, že v  těchto letech došlo 
k poklesu mzdových nákladů o 34 
miliony korun. 

Jedním z  hlavních faktorů, kte-

rý přispěl k  tomuto výraznému 
poklesu mzdových nákladů, bylo 
i postupné snižování počtu úřed-
níků. Přesto se snažíme o  maxi-
mální efektivitu práce a vstřícnost 
k veřejnosti. Díky tomu jsme zís-
kali čestné uznání v  soutěži Ná-
rodní cena kvality v kategorii ve-
řejný sektor, první místo v soutěži 
Úřad roku „Půl na půl“ – respekt 
k  rovným příležitostem v  kate-
gorii krajských úřadů nebo cer-
tifi kát Českého Červeného kříže 
s  oprávněním používat označení 
„Přátelské místo“.

Ředitel krajského úřadu informuje

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den,

ptal jsem se v jednom z předchozích dotazů na transparent-

nost veřejných zakázek (viz příklad karlovarského magistrá-

tu VZ plavecký bazén). Máte zájem o takovýto přístup k veřej-

nosti? Vypisování je sice také důležité, ale co může obyčejný 

člověk ovlivnit např. v zakázce na obnovu autoparku za 6 mi-

lionů bez DPH těsně před krajskými volbami? V pořadu OVM, 

konaném v  Karlových Varech, jste se vyjádřil, že jste dosud 

neuvažovali o zveřejňování faktur. Už jste dostal úkol od Ra-

dy na uvedení této myšlenky do života nebo to bylo další po-

pulistické gesto ve veřejném médiu?

S pozdravem Jiří Korbel, Sokolov

Dobrý den, pane Korbeli,
Karlovarský kraj zveřejňuje od 1. října na svých webových strán-
kách všechny faktury nad 10 tisíc korun, které proplatí svým do-
davatelům. A je vůbec prvním krajem, který na to přistoupil. 

S pozitivní zprávou přišla společ-
nost MasterCard. Podle její unikát-
ní studie, kterou už popáté zpraco-
val tým odborníků z  Vysoké ško-
ly ekonomické v  Praze, zazname-
nal Karlovarský kraj v  letech 2008 
až 2012 čtvrtý nejvyšší socioekono-
mický růst v  ČR. A  nejen to. Me-
zi krajskými městy obsadily Karlo-

vy Vary druhé místo, hned za vítěz-
nou Ostravou.

Letos se odborníci v  první části 
projektu zaměřili na systémy veřej-
né dopravy v krajích, v druhé čás-
ti se zabývali celkovým socioeko-
nomickým rozvojem měst a  krajů 
mezi lety 2008 a 2012. 

„Největší potenciál pro rozvoj 

Karlovarského kraje je v  oblasti 
cestovního ruchu. Region také vy-
kazuje relativně dobrý ekonomický 
vývoj krajského města. Nevýhodou 
kraje je hlavně jeho periferní pozi-
ce v rámci republiky a s tím spojená 
špatná dopravní dostupnost,“ oko-
mentoval výsledky průzkumu Mi-
lan Damborský, zástupce ředitele 

Střediska regionálních a správních 
věd VŠE a odborný asistent Kated-
ry regionálních studií Vysoké ško-
ly ekonomické a  zároveň vedou-
cí zpracovatelského týmu studie 
MasterCard česká centra rozvoje.

V uvedeném období kraj mj. vy-
kázal druhý nejnižší pokles staveb-
ní aktivity.

MasterCard: Karlovarský kraj v letech 2008-2012 rostl!

Zrušit něco je mimořádně snad-
né, vrátit to později zpět je mno-
hem a mnohem těžší. 

Pět a půl kilometru dlouhý úsek 
železniční trati z Ležnice u Horní-
ho Slavkova do Krásného Jezu pat-
ří právě k těm, který byl kdysi zru-
šen a nyní bude obnoven. Po pat-
nácti letech. Sloužit bude náklad-
ní dopravě.

Obnovenou trať bude zatím vy-
užívat společnost Legios, která 
v Horním Slavkově vyrábí vlakové 
cisterny a dosud je po dílech převá-
ží po silnici, časem by mohla slou-
žit i dalším fi rmám v okolí.

„V  letošním roce se v  Karlovar-
ském kraji podařilo uvést do pro-
vozu vlečku v  Kyselce, zabezpe-
čit provoz vlaků na trati Selb – Aš 
a nyní začít s obnovou trati v Hor-
ním Slavkově. Podle našich infor-
mací bude společnost Legios na-
vyšovat výrobu, trať by ale mohla 
sloužit i  dalším fi rmám,“ věří ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

V první etapě obnovy, která prá-
vě začala, dojde k  odstranění po-
rostů, demontáži a odstranění ko-

lejí a likvidaci starých pražců. Ná-
sledně se bude měnit svrchní vrst-
va trati od Krásného Jezu k odboč-

ce vlečky fi rmy Legios. 
„Náklady na práce v první etapě 

dosáhnou 8,5 milionu korun. Dru-
há etapa, tedy rekonstrukce trati, 
by mohla začít v  pololetí přístího 
roku,“ uvedl oblastní ředitel Sprá-
vy železniční dopravní cesty Josef 
Kalivoda.

Náklady na všechny etapy kom-
pletní obnovy trati přijdou zhruba 
na dvacet milionů korun. 

„Budeme dál pozorně sledovat, 
zda se počítá v rozpočtu Správy že-
lezniční dopravní cesty s  fi nanco-
váním dalších etap. Chtěla bych, 
aby tady do roka a  do dne vy-
jel první vlak,“ zdůraznila během 
slavnostního zahájení obnovy tra-
ti starostka Horního Slavkova Jana 
Vildumetzová. 

Celý úsek trati z  Krásného Jezu 
do Horního Slavkova měří 15,1 ki-
lometru. Zprovoznění trati jako 
součásti místní infrastruktury je 
důležité zejména pro udržení za-
městnanosti v oblasti. 

Začala obnova trati do Krásného Jezu

Od počátku listopadu bu-
de v areálu chebské nemocnice 
v provozu nová ústavní lékárna. 
Pacientům nabídne moderní zá-
zemí pro výdej léků a léčebných 
a zdravotních prostředků.

„Věřím, že pacienti ocení kvali-
tu nově zbudovaného zázemí pro 
lékárenské služby přímo v areá-
lu chebské nemocnice. Do vybu-
dování nové ústavní lékárny ne-
mocnice v Chebu jsme investova-
li celkem 4,5 milionu korun,“ uve-
dl hejtman Josef Novotný.

Cílem přestavby bylo zkvalit-
nění, přiblížení a zekonomičtění 
zdravotnických a následných slu-
žeb pacientům, ať už po vyšetření 
nebo po hospitalizaci v nemocni-
ci v Chebu. „Nová lékárna se bude 
snažit o takovou doplatkovou po-
litiku, aby bylo pro pacienty cheb-
ské nemocnice i ostatní obyvate-
le Chebska výhodné přijít pro lé-
ky právě sem,“ řekl generální ředi-
tel Karlovarské krajské nemocnice 
Luděk Nečesaný.

Nová lékárna byla vybudová-
na v objektu, který v současné do-
bě využívá Zdravotní záchran-
ná služba. V prvním nadzem-
ním podlaží stávajícího objektu 
se nachází bezbariérový prostor 

pro výdej léků a zdravotních pro-
středků. Lékárna tak nabízí svým 
klientům komfortně řešený pro-
stor, kde si mohou vyzvednout vše 
potřebné. 

To ovšem není jediná novinka 
v chebské nemocnici. Ta se nyní 
může pochlubit zbrusu novým, 
moderním počítačovým tomo-
grafem (CT), díky kterému mo-
hou chebští radiologové výrazně 
rozšířit indikační spektrum vy-
šetření.

„Jedná se o přístroj, který je dru-
hým nejkvalitnějším v Karlovar-
ském kraji. Díky němu můžeme 
provádět daleko širší spektrum vý-
konů zejména u onkologických pa-
cientů,“ vysvětlil primář chebské-
ho radiodiagnostického oddělení 
Václav Vokáč s tím, že nové CT au-
tomaticky vyhledává nádory i me-
tastázy a v čase sleduje jejich veli-
kost. Kromě toho umožňuje pří-
stroj například i vyšetření cévního 
a neurovaskulárního systému. 

Cena CT skeneru byla 13,2 mi-
lionu korun, na jeho pořízení se 
podílel Karlovarský kraj i město 
Cheb. „Nutno dodat, že jde o nej-
výhodněji pořízený zdravotnický 
přístroj v ČR za několik let,“ uza-
vřel Nečesaný.

V chebské nemocnici je
nově lékárna a moderní CT

Splněný sen. Těmito slovy uká-
zal ředitel chebského gymnázia Ja-
roslav Kočvara na nové Jazykové 
a  komunikační centrum s  poslu-
chárnou pro bezmála 200 lidí a au-
diovizuálním sálem s  malým pla-
netáriem. 

„Konečně máme místo pro setká-
vání většího počtu studentů. Aula 
nám dosud citelně chyběla,“ rado-
val se Kočvara z nových vzděláva-
cích prostor, přistavených na rohu 
Nerudovy a Goethovy ulice v Che-
bu ke stávající budově gymnázia.

Výstavba centra, jehož součás-

tí je i  moderně vybavená jazyko-
vá učebna, je výsledkem vzájem-
né spolupráce Gymnázia Cheb 
a Gymnázia Julia Mosena v saském 
Oelsnitz, která trvá dlouhých čtyři-
cet let a  jež vyvrcholila výstavbou 
jazykových a komunikačních cen-
ter na obou stranách.

Náklady na realizaci stavby do-
sáhly na české straně výše přibliž-
ně 30,1 milionu korun. Projekt zís-
kal dotaci z  přeshraničního pro-
gramu Cíl 3, vybudování centra 
kompletně předfi nancoval Karlo-
varský kraj.

„Chebské gymnázium je velmi 
kvalitní škola a  rozhodně tím ješ-
tě získá na atraktivitě i pro budoucí 
uchazeče o studium. Žákům se ta-
dy nabízí ideální podmínky k roz-
šiřování jazykových i  odborných 
znalostí a  dovedností za použi-
tí moderní techniky. Navíc se jim 
usnadní kontakt s německými ko-
legy,“ uvedl krajský hejtman Josef 
Novotný.

Gymnázium v  Oelsnitz je jed-
nou z  mála německých středních 
škol, kde se vyučuje také české-
mu jazyku. „On-line propojení po-

mocí webových kamer s  partner-
ským jazykovým centrem Gym-
názia v  Oelsnitz umožňuje sdílet 
významné akce a setkání na obou 
stranách hranice,“ doplnil ho ředi-
tel Jaroslav Kočvara.

„Jedná se o společný projekt. My 
v Německu budujeme také podob-
né centrum, jako je tady. Stavbu 
bychom měli mít hotovou za půl až 
tři čtvrtě roku,“ poznamenal Hel-
mut Meißner, zástupce generální-
ho úřadu německého Vogtlandu, 
který se zúčastnil slavnostního ote-
vření centra v Chebu.

Jeho pýcha se nachází v  1. pa-
tře. Multimediální audiovizuál-
ní sál, který umožní nejmoderněj-
ší druhy projekce, včetně anima-
cí projektorem malého planetá-
ria. Planetárium umí zobrazit ob-
lohu a  vesmírné objekty viditel-
né pouhým okem. Může ukázat až 
tři tisíce hvězd, pohyb planet, Mě-
síc i  s  jeho fázemi a  další. To po-
může studentům při výuce příro-
dovědy, zeměpisu či fyziky. „Nejen 
naším studentům, ale i  z  dalších 
středních i základních škol,“ uvedl 
Kočvara s tím, že nejbližší podob-
ná zařízení jsou až v Mostě, Tepli-
cích nebo v Praze.

„Jde o  jednu z  nejvýznamněj-
ších investic v  regionu s  architek-
tonicky zajímavým řešením,“ do-
dal ke stavbě ředitel divize pozem-
ních staveb společnosti ALGON 
Petr Čejka. 

Výstavba Jazykového a  komuni-
kačního centra při chebském gym-
náziu začala v dubnu 2011, hotová 
byla letos v létě.

Studentům gymnázia slouží nové 
jazykové centrum s planetáriem

Promítačka v planetáriu, které je součástí nových prostor Gymnázia Cheb.                           Foto Václav Fikar

Patnáct dětí z  celého regionu se 
letos zúčastnilo 11. ročníku tradič-
ní krajské soutěže O  hejtmanský 
mobil. Jejich úkolem bylo správně 
zodpovědět deset otázek z interne-
tových stránek Karlovarského kra-
je a namalovat obrázek nebo poří-
dit fotografi i na téma „Krásy Kar-
lovarského kraje“.

„Těší mne, že si soutěž našla své 
stálé účastníky, kteří nám zasílají 
krásné práce, zobrazující zajímavá 
a mnohdy i málo známá místa na-
šeho kraje,“ uvedl při vyhlašování 
výsledků hejtman Josef Novotný.

Vítězkou výtvarné kategorie 
se stala třináctiletá Radka Janků 
z  Nejdku, která patří k  pravidel-
ným soutěžícím, s  obrázkem An-
dělské hory. „Když se autem vrací-
me z  Prahy, poznám podle zříce-
niny, že jsme v Karlovarském kra-
ji. A co teprve večer. Zřícenina ja-
ko stříbrná koruna svítí při měsíč-
ním světle na vrcholu hory a pod-
zimní listí jí přidává i  zlatavý ná-
dech,“ popsala svou kresbu.

Výtvarnou část soutěže hodno-
til ředitel karlovarské galerie umě-
ní Jan Samec. Vítězka ho zaujala 
osobitým přístupem a  invenčním 
viděním obecně známého moti-
vu Andělské hory. „Kresba evokuje 

měsíční svit a má mysteriózní ná-
dech,“ dodal Jan Samec.

Druhé místo získala patnáctile-
tá Tereza Cízlerová ze Skalné, kte-
rá kreslila Loket. V  soutěži byla 
udělena rovněž dvě třetí místa. Za 
kresbu rozhledny na Krásenském 
vrchu si cenu odnesl Daniel Stra-
ka a za obrázek hradu Loket Petra 
Giertlová.

Fotografi ckou soutěž vyhrál čtr-
náctiletý David Moudrý z  Karlo-
vých Varů. S  fotografi í Bismarc-
kovy rozhledny. „Velice mne zau-
jala. Zjistil jsem, že byla postave-
na v roce 1909 z veřejné sbírky. Pro 
mě je zajímavá také tím, že je skry-
ta v lesním porostu a její vrchol ne-
přesahuje okolní stromy,“ popsal 
svou fotografi i David Moudrý.

Fotografi ckou část soutěže hod-
notila profesionální fotografk a Sta-
nislava Petele. „Jedná se o kompo-
zičně vyvážený snímek, který mě 
zaujal netradičním pohledem přes 
zeleň,“ zhodnotila vítěznou foto-
grafi i. Na 2. místě se umístila Na-
ďa Krásná z Karlových Varů a cenu 
za 3. místo si odnesl Martin Hube-
ný z Otovic.

Soutěž O hejtmanský mobil pořá-
dá Karlovarský kraj od roku 2002. 
Je určena dětem od 6 do 15 let. 

Hejtmanský mobil 2012 
zná svého majitele 

Starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová a  náměstek 

hejtmana pro oblast dopravy Petr Navrátil při zahájení obnovy 

pět a  půl kilometru dlouhého železničního úseku z  Ležnice do 

Krásného Jezu.                                                                                               Foto KL

Hejtman Josef Novotný s úspěšnými účastníky soutěže O hejtman-

ský mobil.                                                                                                     Foto KL
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 Chebští architekti Boris Redčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig 
z ateliéru A69 - architekti se stali držiteli prestižního titulu Architekt ro-
ku 2012. Cenu získali za podobu Centra technického vzdělávání v Ostrově. 
Redčenkov, Tomášek a Wertig pocházejí z Chebska, od roku 2000 půso-
bí v Praze, sídlo společnosti však ponechali v Chebu. V našem regionu ta-
ké projektovali rekonstrukci chebské pěší zóny nebo karlovarskou reziden-
ci Triplex, za oba tyto projekty získali různá ocenění.

 V sousedství KV Arény bylo slavnostně otevřené nové bazénové cen-
trum. I s úpravami okolí stál bazén 271 milion korun, většinu peněz by 
krajské město mělo získat zpět ve formě dotace z Regionálního operační-
ho programu Severozápad. 

 V prostorách Městské knihovny Ostrov, ve zrekonstruovaném Paláci 
princů, byla 1. října slavnostně odhalena pamětní deska s názvem „Oran-
žerie Václava Havla“. Souhlas s pojmenováním části Paláce princů v Os-
trově „Oranžerií Václava Havla“ udělila Dagmar Havlová už v březnu.

  Park pod obřadní síní v ulici Krále Jiřího v centru Karlových Varů ne-
se od 4. října jméno zavražděné ruské investigativní novinářky Anny Po-
litkovské. Annu Politkovskou, známou ruskou investigativní novinářku, 
spisovatelku a bojovnici za lidská práva, zastřelili ve výtahu jejího domu 
7. října 2006. Novinářka a spisovatelka patřila mezi odpůrkyně preziden-
ta Vladimíra Putina a ostře kritizovala současný režim v Rusku. 

Jako velmi napínavé se ukázaly 
volby do zastupitelstva Karlovar-
ského kraje v  říjnu 2012. O vítěz-
ství v nich rozhodlo pouhých 178 
hlasů ve prospěch KSČM. Právě 
o  tolik hlasů totiž KSČM porazila 
druhou ČSSD. Komunistická stra-
na Čech a Moravy obdržela od vo-
ličů 16 580 hlasů, Česká strana so-
ciálně demokratická 16 402 hlasy. 

Obě strany, které byly v  koalič-
ním svazku už v  uplynulém čtyř-
letém období, získaly dohroma-
dy 45,72 procent z více než 72 tisíc 
platných hlasovacích lístků. V pře-
počtu na mandáty - 60 procent 
v zastupitelstvu.

Třetí skončila Občanská demo-
kratická strana, pro kterou hlaso-
valo 7 062 voličů, jen těsně za ní 
pak HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA 
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ 
A  MĚST, vedené starosty Chodo-
va Josefem Horou a  Aše Dalibo-
rem Blažkem. Hnutí dostalo důvě-
ru od 6 558 voličů. 

V krajském zastupitelstvu budou 
v příštích čtyřech letech také zase-
dat zástupci koalice TOP 09 a Sta-
rostové pro KVK (5 326 hlasů) 
a ALTERNATIVY (4 837 hlasů).

Volební účast v  Karlovarském 
kraji činila 31,57 procenta.

Kteří lidé zasednou v  nově 
zvoleném krajském zastupi-
telstvu (45 mandátů)?

1. KSČM (14 mandátů)
Mgr. Jaroslav Borka, Václav Čer-

ný, Mgr. Jiří Holan, JUDr. Václav 
Sloup, Josef Murčo, PhDr. Oleg 
Kalaš, Barbora Vojtová, Franti-
šek Jurčák, Ing. Václav Živný, Ing. 
Václav Jakubík, Ing. Eva Valjento-
vá, Jan Tancibudek, Věra Bartůň-
ková a Bohuslava Hajská

2. ČSSD (13 mandátů)
PaedDr. Josef Novotný, Ing. Petr 

Navrátil, JUDr. Martin Havel, Ing. 
Richard Ullisch, Jakub Pánik, Mi-
loslav Čermák, Ing. Edmund Ja-
nisch, Hana Hozmanová, Ing. To-
máš Svoboda, Michal Riško, Vác-
lav Mleziva, Markéta Wernerová, 
Bc. Pavel Čekan

3. ODS (5 mandátů) 
Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Mgr. 

Jana Vildumetzová, MUDr. Jan 
Svoboda, Ing. Karel Jakobec, MU-
Dr. Jiří Brdlík

4. HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA 
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ 
A MĚST (5 mandátů)

Ing. Josef Hora, Mgr. Dalibor 
Blažek, Luboš Pokorný, MUDr. 
Oldřich Vastl, Ing. Pavel Paprsek 

5. TOP 09 a  Starostové pro 
KVK (4 mandáty)

Ing. Jan Horník, Mgr. Petr Za-
hradníček, Ing. Petr Kulhánek, 
Mgr. Jiří Klsák

6. ALTERNATIVA (4 mandáty)
Ing. Jiří Kotek, Ing. Miroslav Ba-

latka, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plev-
ný, Bc. Robert Pisár 

Kteří kandidáti získali nejvíc 
vašich hlasů?

Josef Novotný - 2834, Jaroslav 
Borka - 1986, Petr Kulhánek - 
1171, Jan Horník - 1160, Petr Šin-
delář - 1077, Dalibor Blažek - 1076, 
Pavel Čekan - 1045

Napínavé volby v Karlovarském kraji 
vyhrála KSČM těsně před ČSSD 

Od 1. ledna 2012 působí na energetic-
kém trhu v našem kraji nový dodavatel 
plynu, společnost Karlovarská plyná-
renská s.r.o. Jen během prvního tři čtvr-
tě roku přešlo pod křídla zmíněné spo-
lečnosti několik stovek zákazníků. Tito 
lidé si dobře spočítali, že se jim přechod 
ke Karlovarské plynárenské vyplatí, ne-
boť mohou získat hned tři výhody:

1. Levnější plyn 
2. Slevy na nový kotel
3. Úspory na spotřebě díky novému 

kotli
Příklad: pan Novák žije v  rodinném 

domě. Plyn kupoval od dominantní-
ho dodavatele a při běžném odběru za-
platil měsíčně zhruba 6,5 tisíce korun. 
Po přechodu ke Karlovarské plynáren-
ské teď ale platí přibližně jen 5,2 tisí-
ce korun měsíčně, což znamená měsíč-
ní úsporu kolem dvanácti stovek a roč-
ní úsporu pro domácnost ve výši téměř 
patnáct tisíc korun! U Karlovarské ply-
nárenské zároveň koupil nový znač-

kový kotel. Jeho běžná cena je 35 tisíc 
korun, u  Karlovarské plynárenské ho 
ovšem pořídil zhruba o  deset tisíc ko-
run levněji. Kdyby se navíc rozhodl pro 
kotel vyšší třídy, ušetřil by při jeho ná-
kupu až 25 tisíc korun. V každém přípa-
dě mu ovšem nový kotel bude přinášet 
ještě další úspory na spotřebě.

Pokud také přemýšlíte jak na plynu 
ušetřit, vezměte své roční vyúčtování 
a přijďte s ním k nám. Zpracujeme vám 
nezávaznou kalkulaci, nastavíme bonu-
sy a  sami se pak můžete kvalifi kovaně 
rozhodnout. Veškeré náležitosti spoje-
né s převodem vašeho odběrného mís-
ta zařídíme za vás.

Potřebné informace naleznete na 
www.kvplyn.cz, nebo vám je poskyt-
neme na tel: 606 939 959.

Jak ušetřit na plynu? 

profi t/5.10./212x140

  Největší výběr vozů v ČR. 6 000 vozů v nabídce.
   Všechny vozy vlastníme.
Protože vykupujeme kvalitní vozy, můžeme vám 
poskytnout nejširší garance na trhu.

  12 měsíců garance na mechanický stav vozu.
  Kontrolujeme 107 technických parametrů.

4 zimní pneumatikyk osobním vozům nad 50 000 Kč.

DÁREK

Zimní pneu k vozům z AAA AUTO!

Slevy 20 000–50 000 Kč Platí při koupi 
vozu na úvěr.

ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2.0TDi, 103 kW, nové v ČR, 
servisní knížka, automatická klimatizace a více.

měsíčně od
1 535 Kč

169 999 Kč v hotovosti r.v. 2006
VW GOLF V, 84 800 km, 1.4i 16V, 59 kW, automatická 
klimatizace a více.

179 999 Kč v hotovosti r.v. 2007

DIESEL

měsíčně od
1 625 Kč

DIESEL

SUZUKI GRAND VITARA 4x4, 81 921 km, 1.9DDiS, 95 kW, 
nové v ČR, klimatizace a více.

249 999 Kč v hotovosti r.v. 2006

měsíčně od
2 257 Kč

Zavolejte si pro svoji slevu!

800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00 18 poboček v ČR

VW Golf v nabídce 100xŠkoda Octavia v nabídce 730x Suzuki Grand Vitara v nabídce 20x

DIESEL

SOKOLOV, Stará Ovčárna 2146
PONE 9:0020:00

Nechte si spočítat, kolik s námi ušetříte

Komunistická strana Čech a Moravy 22,98 % hlasů

Česká strana sociálně demokratická 22,73 % hlasů

Občanská demokratická strana 9,79 % hlasů

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 9,09 % hlasů

TOP 09 a Starostové pro Karlovarský kraj 7,38 % hlasů

ALTERNATIVA 6,7 % hlasů

KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 4,66 % hlasů

Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 3,34 % hlasů

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2,83 % hlasů

Strana svobodných občanů 2,44 % hlasů

Česká pirátská strana 2,44 % hlasů

Národní socialisté - levice 21. století 2,05 % hlasů

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.
byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET 1,18 % hlasů

Suverenita - Strana zdravého rozumu 0,95 % hlasů

Strana soukromníků České republiky 0,68 % hlasů

Věci veřejné 0,68 % hlasů

10 | 2012
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Karlovarsko patří k  oblastem 

koním zaslíbeným. Stačí vzpome-

nout závodiště, které do svých 

útrob láká dostihové fanoušky ví-

ce než sto let. Dlouhou tradici zde 

má však také sportovní jezdec-

tví. Jezdci z  místních klubů do-

dnes dosahují výrazných úspě-

chů v drezúře, parkurech i soutě-

žích všestrannosti. Ovšem milita-

ry, jedna z nejtvrdších, nejnároč-

nějších, ale zároveň nejatraktiv-

nějších disciplín, zažila od konce 

90. let období úpadku. Vypadalo 

to, že nejtěžšímu olympijskému 

jezdeckému sportu v našem kra-

ji odzvonilo. 

Až vloni Jana Valdmanová, za-

kladatelka Jezdecké a  sportovní 

stáje Tandem Rosnice, připravi-

la se svým týmem zkušební závo-

dy v military. Měly úspěch, a tak 

letos uspořádala další. Také pro-

to jsem energickou Janu Valdma-

novou, která stojí za znovuzroze-

ním military na Karlovarsku, vy-

zpovídala.

Překvapilo Vás, s  jak velkým 
ohlasem se všechny dosavadní ak-
ce setkaly?

Ano. Ale doufala jsem v  to. Jsem 
moc ráda, že se slovo „všestrannost“ 
začalo skloňovat i  v  našem kraji. 
Myšlenka uspořádat závody v tom-
to odvětví, vlastně i pořádání závo-
dů jako takových, byl pro nás kro-
kem do neznáma. 

Můj dík patří samozřejmě celé na-
ší členské základně. Ta v počtu pou-
hých patnácti aktivních členů doká-
zala připravit a v den „D“ zvládnout 
průběh soutěží, kdy se v jednom dni 
odehrávají tři různé dílčí zkoušky 
v  jednotlivých disciplínách, někdy 
i dvě současně. 

Poděkování patří mým poradcům 
po telefonu a stavitelům tratí Zdeň-
koví Ságlovi, Jardovi Grodlovi, sbo-
ru rozhodčích, ve kterém jsou za-
stoupeni i bývalí aktivní jezdci vše-
strannosti - Ivo Kočík nebo Jana 
Kumičíková. 

Přiznávám se, že jsem pyšná na to, 

jak jsme vše zvládli. Startují u  nás 
i reprezentanti vzdálených klubů ze 
severních, jižních a středních Čech. 
Všestrannost na Karlovarsku vstala 
z mrtvých. 

Mnozí Vás znají jako dlouhole-
tou jezdkyni. Jaké byly Vaše začát-
ky v sedle?

Jezdit jsem začala v  sedmi letech 
v TJ Slavoj K. Vary ve Dvorech pod 
vedením Julka Vallyho. Tam jsem 
získala základy ježdění. To se psal 
rok 1970. První skokové závody 
jsem absolvovala v roce 1976. Teh-
dy jsem přišla na chuť všestrannos-
ti. Především díky mému novému 
trenérovi Janu Pelcovi. Jako bývalý 
armádní jezdec si zakládal na tom, 
aby vychovával své svěřence - koně 
i lidi - jako všestranné. 

Jemu děkuji za to, že mi ukázal, 
jak je tato disciplína krásná. Moc 
ráda vzpomínám na jeho „drsné“, 
ale účinné metody výcviku, kte-
ré by dnešní mladí možná ani ne-
unesli. Do jeho výcvikových hodin 
a na závodech jsem v  té době sed-
lala zkušené koně Ormonda, Isabe-
la, Dunaje. 

Starorolský klub byl proslavený 
všestranností. Pořádal velké závody 
v  rámci tehdejší ČSSR. Už tenkrát 
mne moc bavilo spolu s panem Pel-
cem vymýšlet tratě a  stavět skoky. 
To, co jsme vybudovali, to jsme si 
také zkusili skočit. Ale některé sko-
ky raději tajně, aby o tom nevěděl. 

Military jste nakonec vyměnila 
za parkury. Proč?

Pan Pelc už kvůli svému stáří ne-
měl tolik sil na udržení tradice v JK 
Stará Role. Žádný další opravdový 
fanda se nenašel, takže všestrannos-
ti tady odzvonilo. Začala jsem tedy 
jezdit parkurové soutěže. 

V  dorosteneckých letech byl 
v  soutěžích „L“ a  „S“ mým nejlep-
ším koněm Dunaj. Startovala jsem 
s ním na mistrovství ČSR i ČSSR. 
Pak přišli mladí koně - Pastel, hře-
bec Busó, Salvie. 

Dalším osudovým koněm byl 
Mars. Ten mi pomohl k  návratu 
do soutěží „S“. Byla jsem členkou 
západočeského družstva pro mi-
strovství ČSR v  seniorské katego-
rii. Slibnou kariéru ovšem přeruši-

lo těhotenství a následně mateřství. 
Nechtěla jsem šidit jedno pro dru-
hé, takže jsem s jezdectvím skonči-
la.

Jak probíhala Vaše druhá životní 
cesta za koňmi?

V roce 1996 jsme koupili rodinný 
dům v Rosnicích, kde byly tři men-
ší jezdecké stáje. Obě dvě 
děti, dvanáctiletý Jára 
a  desetiletá Janina, 
začali mít o  koní-
ky zájem. Oba zača-
li tyto oddíly navště-
vovat a dcera pod ve-
dením D. Donthové 
jezdectví zcela propadla 
a  začala závodit. 
Zakoupili jsme 
pro ni vlast-
ního koně. 
Př í s t av k y 
a  kůlnič-
ky u  na-
šeho ba-
ráčku se 
začaly pře-
budovávat 
na anglické 
boxy. 

V  listopadu 
2000 jsme od J. 
Kavky odkoupi-
li plnokrevné-
ho valacha 
R e -

bel´s Pride, který měl v  té době za 
sebou kariéru military koně se star-
tem na ME ve Francii. Jenže byl 
po úrazu, který vedl ke ztrátě oka, 
z velkých závodů vyřazený. 

Janina o  něm nechtěla ani sly-
šet. Koupi mi rozmlouvali i  ostat-
ní z okolí. Vždyť je starý, skoro sle-
pý, říkali. 

Jenže já v něm „cosi“ viděla a věři-
la v něho. První sezonu se sehráva-

li v nižších parkurových soutěžích. 

Pro rok 2002 jsem navrhla všestran-
nost. Poprvé startovala v květnu ve 
Dvorečku u  Jindřichova Hradce 
a tím bylo rozhodnuto. 

V  letech 2002-2004 byli účastní-
ky MČR v kategorii juniorů. Umís-
tili se na 7., 4. a 5. místě a zúčastnili 
se rovněž fi nále prestižní Zlaté pod-
kovy v Humpolci.

Jaký byl Váš návrat do sedla?
Už mne nebavilo na to všechno je-

nom koukat. Od již zmi-
ňovaného Jaroslava Kav-

ky jsem si půjčila mla-
dou kobylku Imagiánu 
a  po dvaceti letech se 
vrátila do sedla. Připra-

vovala jsem ji od úno-
ra 2003. 

V  dubnu 
již pod Jani-
nou startovala 

v  Bronzové pod-
kově v  Pardu-

bicích. Navíc s  moc 
dobrým výsledkem. 

V listopadu 2004 jsem si 
na doporučení Josefa Váni 

koupila plnokrevnou Beau-
ty Princess. Na ni už jsem 

zůstala sama, protože Jani-
na se stala maminkou. Takže 
jsem se vrátila nejen do sedla, 
ale i do opravdových trénin-
ků a později i na startovní lis-

tiny soutěží všestrannosti. 
K  tomu mi ještě přibyl 

Framus těžce zraněného Jaroslava 
Kadavého. Jenže ani mně se smů-
la nevyhnula a  tři nelehké úrazy 
v krátké době po sobě mne ze sedla 
zase vyřadily. 

K potřebné rehabilitaci jsem si na 
konci roku 2010 pořídila další plno-
krevnou kobylu Hazzel. Ale to jsme 
už na naše koně byly zase dvě. Tan-
dem Jana a Jana. Já jezdím v práci, 
Janina po závodech. 

Co Vás přivedlo k úmyslu vrátit 
military na Karlovarsko?

Mrzelo mě, že všestrannost v na-
ší oblasti upadla v zapomnění. Proč? 
Nejkrásnější odvětví jezdectví! Nej-
náročnější na fyzickou i psychickou 
přípravu jezdce i  koně. Nejnebez-
pečnější a přesto krásné. 

Zlí jazykové tvrdí, že kdo neumí 
jezdit, jezdí military. Je to právě na-
opak! Každý den musíte s  koněm 
pracovat úplně jinak. 

Drezura vyžaduje klid a  posluš-
nost, cross razantnost, rychlost 
a odvahu. Parkur pozornost a mo-
bilizaci sil po dvou předešlých 
zkouškách. Tu opravdovou souhru 
a důvěru dvojice jezdec a kůň nikde 
tolik nepocítíte. 

Dovolím si tvrdit, že tady panu-
je větší solidárnost, kamarádství 
a snaha pomoci mezi jezdci a trené-
ry, byť jsou to vaši soupeři. I to vy-
povídá o královně jezdectví. 

Bohužel v této době a v tomto kra-
ji je hodně náročné věnovat se vše-
strannosti. Jsme v  celém okolí sa-
mi, blízké areály byly zrušeny (Sta-
rá Role, Dvory, Úněšov). Musíme 
jezdit do dalekých Pardubic, Ko-
les, Humpolce i do Borové za Čes-
ký Krumlov. 

Nechceme se smířit se skutečnos-
tí, že military na Karlovarsku nee-
xistují. Chtěli bychom je vrátit do 
našeho kraje. Proto jsme se rozhod-
li k jejich pořádání, zatím jako neo-
fi ciálních závodů. 

Na závěr upozorním na jednu 
velmi příjemnou věc. Snaha o ná-
vrat již nese sladké ovoce. Dvojicí, 
která hájí naše barvy ve všestran-
nosti, je Libuška Květoňová s klis-
nou New Master, která se vloni 
prezentovala na MiČR v Humpol-
ci v kategorii dětí. 

                       Marcela Klingorová 

Jezdecká všestrannost na Karlovarsku vstává z mrtvých

Jana Valdmanová
49 let, vdaná, syn Jaroslav a dcera Jana. Původním povoláním učitelka na ZŠ ve Staré Roli, později zakládající člen-
ka, trenérka a předsedkyně Jezdecké sportovní stáje Tandem KV v Rosnicích od 2003. V parkurech dosáhla výkon-
nosti st. „S“, je stále aktivní v nižších parkurových soutěžích a ve všestrannosti. Mezi její největší úspěchy patří 4. mís-
to na MČSR v parkurovém skákání v Přerově (1979, kůň Dunaj) a 4. místo se stejným koňem ve stejné disciplíně na 
MČSSR (1979). 

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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z• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona...

• Za 5 let je ofi ciálně po Vašich dluzích...
• Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači...

KONZULTACE ZDARMA!!!
Sjednejte si schůzku

773 100 202, 353 225 723
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NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná 
rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně 
s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově 
- v Domě ošetřovatelské péče.

PACCCIIIEEENNTYACCCIEENNTY

 Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou 
péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační 
činnosti, zajištění spirituálních potřeb.

 K dispozici pacientům je re-
habilitační tělocvična, okrasná 
zahrada s fontánou a altánem, 
zimní zahrada, salonek pro ak-
tivizaci, Snoezelen - relaxač-
ní, multismyslová terapeutic-
ká místnost.

 Prostředí naší léčebny je 
přátelské, personál je milý, 
ochotný a komunikativní. Ná-
vštěvy jsou u nás neomezené.

--
áá 
,, 
--

Kontakt:  DOP - HC s.r.o
 Tel: +420 352 628 698 E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
 Mobil: +420 739 457 565  www.dop-hc.cz

Československá obchodní banka, a.s. ve spolupráci s Okresní hospodářskou ko-
morou Cheb a Regionální hospodářskou komorou Poohří zvou podnikatele na 
diskusní seminář s hlavním ekonomem Poštovní spořitelny Janem Burešem dne 
30. října od 9 -12 hodin na ISŠTE v Sokolově. SEMINÁŘ JE ZDARMA. 

Na seminář je potřeba se registrovat nejpozději do 26.10.2012 
na info@ohkcheb.cz nebo na tel. 603 274 294

Program semináře: 
• nestabilita na fi nančních trzích spojená s nejistotou vývoje EUR/CZK,U-

SD/CZK a jiných měn
• Ošetření budoucího objemu cash fl ow v CZK, či CM pro již uzavřené 

kontrakty
• Variabilita v zajištění
• Vývoj úrokových sazeb v čase
• Řízení a využití cash fl ow pro rozvoj společnosti
• Realizace úrokového zajištění na běžící projekty
• Realizace úrokového zajištění nové projekty       

V rámci projektu „Omezení vý-
skytu invazních rostlin v  Karlo-
varském kraji“ dokončil Karlo-
varský kraj mapování výskytu vy-
braných druhů invazních rostlin 
a  spustil Informační systém He-
racleum, jehož mapová část bude 
volně přístupná na internetu - na: 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/he-
racleum-public. 

Veřejnost tak bude mít mož-
nost sledovat výskyt jednotlivých 
invazních rostlin, projekt kontro-
lovat a  případně podávat infor-
mace o  vlastních pozorováních 
v terénu.

V  současné době kraj oslovil 
dopisem s žádostí o souhlas se za-
pojením do projektu téměř pět ti-
síc vlastníků nebo správců po-
zemků. Jedná se o více než 41 000 

pozemků buď přímo zasažených 
nebo bezprostředně ohrožených 
výskytem bolševníku, křídlatek 
nebo netýkavky žláznaté.

„Chtěla bych poprosit všechny 
vlastníky, nájemce a  správce za-
sažených pozemků, aby nám pí-
semné souhlasy na obdržených 
formulářích zaslali co nejdříve, 
protože bez nich nemůžeme žá-
dost o dotaci letos na podzim po-
dat a celý projekt bude ohrožen,“ 
řekla manažerka projektu Lenka 
Pocová. Udělení souhlasu s  pro-
jektem znamená, že po dobu re-
alizace nebude vlastník hradit ná-
klady spojené s  likvidací těchto 
rostlin, po jeho skončení se o své 
pozemky bude dále starat s „péčí 
řádného hospodáře“ a v  souladu 
s platnou legislativou.

Nový informační systém 

mapuje invazivní rostliny

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením. 
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména 

o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Bližší informace na tel.: 354 691 403

mail: info@domovkynzvart.cz  •  web: www.domovkynzvart.cz

Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-91x50_CMYK.indd   1 30.7.2012   16:53:03

krajske_listy_10_2012.indd   4 17.10.2012   6:15:20



Přineste nám Vaše účty za plynPřineste nám Vaše účty za plyn
a my Vám spočítáme kolik ušetříte.a my Vám spočítáme kolik ušetříte.

Infolinka: 606 939 959
www.kvplyn.cz

KV PLYN - úspory, které Vás zahřejí

VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le zněla Frank Sinatra. 
Výhercům, kterými jsou Anna 

Švamberková, Mariánské Lázně; 
Jan Slezák, Karlovy Vary a man-
želé Horovi, Sokolov, gratuluje-
me. Zasíláme jim publikace o na-
šem kraji.

A  jakou osobnost jsme pro vás 
vybrali tentokrát?

Gurmán a  vinař s  pověstí 
bouřliváka byl  v  Karlových 
Varech několikrát, vždy pracovně. 
Lidé, kteří se s  ním tady setkali, 
o  něm hovoří jako o  přátelském 
člověku bez hvězdných manýr. 
Zatím naposled natáčel ve 
Varech v  roce 2005 romanticou 
komedii Poslední prázdniny 
(Last Holiday). Ve fi lmu ztvárnil 
šéfkuchaře Grandhotelu Pupp. 
Při natáčení byl v  hotelové 
kuchyni jako doma, ostatní prý 
učil krájet mrkev. V  roce 1999 
pobýval ve Varech jako Honoré 
de Balzac. Byl to...?

Vyluštěnou tajenku posílejte 

do 7. 11. 2012 na email: veronika.

s e ve r o va @ k r - ka r l o va r s k y. c z 

nebo na poštovní adresu:

Karlovarský kraj, Veronika 

Severová, Závodní 353/88, 38021 

Kar. Vary.

Sponzor křížovky

Celostátní fi nále soutěže Turnaj mladých fyziků v Cho-
mutově

Družstvo Gymnázia Cheb ve složení kapitán Anh Vu Le 
Quy, Pham Nhat Th anh, Ngo Ngoc Anh, Daniela Mrázko-
vá, Son Ha Xuan  - družstvo chebského gymnázia vyhrálo 
počtvrté za sebou celostátní kolo soutěže.

Světové fi nále soutěže Turnaj mladých fyziků v  Bad 
Saulgau (Německo)

Ve světovém fi nále se družstvo Gymnázia Cheb ve složení 
kapitán Anh Vu Le Quy, Pham Nhat Th anh, Son Ha Xuan 
doplněné o studenty Jakub Doležal (gym. Špitálská) a To-
máš Zahradník (Gymn. Oty Pavla, Praha) umístilo na 21. 
místě.

EUSO (European Union Science Olympiad) ve Vilniu-
su (Litva)  

10. ročník prestižní přírodovědecké soutěže
Tým A: Adam Přáda - Gymnázium Ostrov (dále Lucie 

Studená - Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 a  Vladislav 
Wohlrath - Gymnázium Rokycany) - celkově 5. místo, zla-
tá medaile

Mezinárodní biologická olympiáda v Singapuru
Družstvo ve složení Quang Hiep Bui (Gymnázium Cheb 

– bronzová medaile), Magdalena Holcová (Gymnázium Bo-
tičská, Praha), Lenka Čurnová (Gymnázium Jírovcova, Čes-
ké Budějovice), Eva Vojáčková (Městské víceleté gymnázi-
um, Klobouky u Brna) - jedna stříbrná a tři bronzové me-
daile

Mezinárodní geografi cká olympiáda v  Kolíně nad Rý-
nem (Německo)

Družstvo ve složení Jan Kozák (Gymnázium Cheb), Ha-
na Pařízková (Gymnázium Velké Meziříčí), Petr Kolařík 
(Gymnázium Uherské Hradiště) a Bruno Jurášek (Gymná-
zium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha) - celkově 8. místo, 
jedna zlatá a jedna stříbrná medaile

Mistrovství světa v  plastikovém modelářství (Telford, 
Velká Británie)

Petr Němec, Gymnázium a obchodní akademie Marián-
ské Lázně - dvě zlaté medaile v kategorii modelů fi gur a mo-
delů lodí, dále stříbro v  kategorii modelů letadel,  to vše 
v modelech bez rozdílu měřítka, ve vě- kové tří-

dě juniorů od 13-17 let

Ústřední kola předmětových soutěží Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR

Celostátní kolo v soutěži Matematický klokan – katego-
rie Benjamín

Michael Malý, ZŠ Jih Mariánské Lázně - 2. místo. 
Celostátní kolo v soutěži Matematický klokan – katego-

rie Klokánek
Denisa Hanzlová, ZŠ Karlovy Vary, Poštovní - 1. místo. 

Ústřední kola sportovních soutěží Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Republikové fi nále Orion fl orbal cup – kategorie III - 
dívky

Družstvo ZŠ Jih, Mariánské Lázně (2 zástupkyně, celkem 
9) - 2. místo + nejlepší brankářka Dominika Gajdová

Republikové fi nále ve Vybíjené – Preventan Cup – ka-
tegorie smíšená 

Družstvo 5. ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 (2 zástupci, cel-
kem 12) - 1. místo.

Oborové soutěže středních odborných škol a  středních 
odborných učilišť a ostatní školní soutěže

Celostátní kolo soutěže GASTRO JUNIOR - NOWA-
CO CUP

Nguyen Quang Tiep, Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary - stříbrné ocenění – 13. místo celkem

Celostátní soutěž Lázeňský pohárek 
Nguyen Quang Tiep, Střední odborné učiliště stravování 

a služeb Karlovy Vary - Zlatá kategorie kuchař – 1. místo.
Gastro Hradec 2012 
Jan Hubený, Hotelová škola Mariánské Lázně - 1. místo - 

juniorský vicemistr republiky
Jan Bartoš, Hotelová škola Mariánské Lázně - 2. místo.
Junior Glass Match Sanssouci 2012 - mezinárodní sou-

těž sklářských škol
Markéta Martínková, Střední průmyslová škola keramic-

ká a sklářská K. Vary - speciální cena za řemeslné zpracová-
ní

Ústřední kolo soutěže Finanční gramotnost – katego-
rie II

Družstvo Střední zemědělské školy Dalovice: Barbora Šu-
lová, Jana Převrátilová, Adam Zoglauer - 2. místo.

Ústřední kolo literární a historické soutěže Daniel – li-
terární část – kategorie I

Veronika Háková, Svob. cheb. škola, ZŠ a  gymnázium 
s.r.o. - 3. místo.

Ústřední kolo soutěže SAPERE – vědět jak žít – kate-
gorie I

Sabina Patrovská, Vanessa Kašparová, Miroslav Gerda, ZŠ 
Kraslice, Dukelská 1122 - 3. místo.

Ústřední kolo soutěže SAPERE – vědět jak žít – kate-
gorie II

Miloslav Poslední, Lucie Ernsbergerová, Gabriela Troján-
ková, ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 - 3. místo.

Ústřední kolo soutěže SAPERE – vědět jak žít – kate-
gorie III

Michaela Bernardová, Jiří Werner, Michaela Hromado-
vá, Integrovaná střední škola technická a  ekonomická So-
kolov - 3. místo.

Veletrh fi ktivních fi rem
Fiktivní fi rma TISPO, s. r. o. Gymnázia a obchodní aka-

demie Mariánské Lázně, ředitelka fi rmy Claudia Srníková
Mezinárodní veletrh fi ktivních fi rem v Praze – kategorie 

nejlepší stánek - 1. místo.
Regionální veletrh fi ktivních fi rem v Sokolově – katego-

rie nejlepší katalog - 2. místo.
Mistrovství republiky v práci s motorovou pilou Dřevo-

rubec Junior
Tomáš Cigánek, Střední lesnická škola Žlutice - 1. místo.

Národní kola uměleckých soutěží základních uměleckých 
škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – hu-
dební obor

Národní kolo ZUŠ – Sólový zpěv, kategorie VII
Denisa Vajrychová, Základní škola a ZUŠ Karlovy Vary -  

3. místo.
Národní kolo ZUŠ – Komorní zpěv, kategorie III
Trio ANKAAM - Marie Kyselová, Kateřina Roková, Ane-

ta Metel- ková, Marie  Poslední, Základní umělecká škola 
Kraslice - 3. místo.

Národní kolo ZUŠ – Hra na klari-
net, kategorie II

David Korbelář, Základní umě-
lecká škola Josefa Labitzkého Bečov 

nad Teplou - 2. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na klari-

net, kategorie VII
Tomáš Hrdlička, Základní umělec-

ká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb - 3. 
místo.

Národní kolo ZUŠ – Hra na 
saxofon, kategorie II

Jakub Kára, Základní umě-
lecká škola Horní Slavkov - 3. 
místo.

Národní kolo ZUŠ – Hra na 

příčnou fl étnu, kategorie VII
Oleksandra Stopina (in memoriam), Základní škola a ZUŠ 

Karlovy Vary - 3. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na zobcovou fl étnu, katego-

rie IV
Tereza Horská, Základní umělecká škola Jindřicha Jindři-

cha, Cheb - 2. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na zobcovou fl étnu, kategorie 

VII+VIII
Terezie Dvořáčková, Základní škola a  ZUŠ Karlovy Va-

ry - 2. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na baryton, kategorie I
Petr Břeň, Základní umělecká škola Františkovy Lázně - 2. 

místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na lesní roh, kategorie II
Jan Kadlec, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, 

Cheb - 2. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na tubu, kategorie VI
Lucie Gitterová, Základní umělecká škola Sokolov - 1. 

místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na tubu, kategorie VII
Pavel Břeň, Základní umělecká škola Františkovy Lázně - 

1. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na bicí nástroje, kategorie IV
Šimon Sajner, Základní umělecká škola Antonína Dvořá-

ka Karlovy Vary - 2. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na bicí nástroje, kategorie VII
Samuel Palán, Základní umělecká škola Ostrov - 3. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na dudy – sólo, kategorie I
Anežka Štěpánová, Základní umělecká škola Roberta 

Schumanna Aš - 1. místo.
Národní kolo ZUŠ – Hra na dudy – sólo, kategorie V
Nikol Noszková, Základní umělecká škola Roberta Schu-

manna Aš - 1. místo.
Národní kolo ZUŠ – Komorní hra na dudy, kategorie II
Anežka Štěpánová, Daniel Temerov, Základní umělecká 

škola Roberta Schumanna Aš - 1. místo.
Národní kolo ZUŠ – Dudácká muzika, kategorie II
Malá lidová muzika, Viola Paďourková, Tereza Paďourko-

vá, Barbora Rojdlová, Veronika Trsová, Kateřina Rohmová, 
Aleš Jiskra, Danny Takieddin, Základní škola a ZUŠ Karlo-
vy Vary - 1. místo.

Národní kola uměleckých soutěží základních uměleckých 
škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – ta-
neční obor

Národní kolo ZUŠ – taneční obor, kategorie V
Choreografi e „Slunovrat“
Barbora Červinková, Nikola Nevšímalová, Klára Malúšo-

vá, Kateřina Strnadová, Karolína Ondráčková, Pavla Barto-
šová, Základní škola a ZUŠ Karlovy Vary - 1. místo. 

Cena poroty národního kola 
Národní kolo ZUŠ – taneční obor, kategorie V
Choreografi e „Kde je Skřípalka?“
Marie Klomínková (choreografi e Karin Donátová), Zá-

kladní umělecká škola Chodov - 2. místo.
Ocenění za originalitu pohybového slovníku a jeho inter-

pretaci

Nejlepší žáci Karlovarského kraje za školní rok 2011/12

Velkým úspěchem - celkovým 
3. místem - skončila pro Drmoul 
účast v soutěži Entente Florale Eu-
rope 2012. To je v současnosti nej-
prestižnější evropská soutěž, zamě-
řená na sociální a  kulturní rozvoj 
sídel prostřednictvím péče o zeleň. 
Letošního ročníku se účastnilo de-
vět vesnic a  jedenáct měst z  jede-
nácti členských zemí EU. 

Obec z  Mariánskolázeňska se jí 
účastnila jako loňský vítěz celostát-
ního kola Vesnice roku v kategorii 
péče o zeleň. 

Úspěch Drmoulu
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Stovky přítomných diváků si vy-
chutnaly IV. ročník Dne národ-
nostních menšin, konaný v  rám-
ci Hornického dne v  Sokolově. je-
ho součástí bylo představení kultu-
ry nebo ukázky gastronomie národ-
nostních menšin z našeho kraje.

Akci zahájil Náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje pan Miloslav 
Čermák, který spolu se starostou 
Sokolova přivítal přítomné.

Ještě před ofi ciálním zahájením 
vystoupil v  sobotu 8. září od desá-
té hodiny dopoledne slovenský folk-
lorní souboru MAGURA z  Kež-
marku. Jeho zpívání a  tancování 
s lidovou muzikou přilákalo diváky 
a atmosféra potom až do pozdního 
odpoledne byla výborná.

Zástupce Obce Slováků v  Karlo-
vých Varech a člen výboru pro ná-
rodnostní menšiny Karlovarského 
kraje, pan Peter Surňák, postupně 
přivítal další přítomné a  seznámil 
je s  programem, ve kterém nechy-
běla vystoupení pěveckých a taneč-

ních skupin národnostních menšin, 
ukázky národnostních kuchyní, 
ukázky společenského tance a  spo-
lečné vystoupení menšin při tanci 
a hudbě. 

Poutavé a  specifi cké projevy pě-
veckého sboru Heimatchor z Kras-
lic, pěvecké vystoupení paní Růžič-
kové za doprovodu citery a  pana 
Šulka za německou menšinu, vy-
stoupení romského tanečního sou-
boru Khamoro z  Chodova, tance 
vietnamských děvčat, zpěv a  hud-
ba ukrajinské skupiny se všem líbi-
lo, a  tak přítomní všechna vystou-
pení ocenili potleskem.

Na závěr  se představila romská 
„cimbálovka“ Sivákovci z  Kraslic 
a potvrdila rčení: „to nejlepší na ko-
nec“. Půl hodinka rytmické hudby 
všechny rozehřála.

Toto setkání, významné pro 
všechny menšiny kraje, bylo připra-
veno za podpory Krajského úřadu 
Karlovy Vary. I proto všechny potě-
šila osobní účast náměstka hejtma-

na Karlovarského kraje, pana Mi-
loslava Čermáka, a  také starosty 
Sokolova, pana Zdeňka Berky. Pan 
Čermák pochválil program a ocenil 
atmosféru i vystoupení menšin.

Přítomní byli také další členové 
výboru, Rom Emil Voráč, Vietna-
mec Phong Le Anh, Jana Jandová, 
Milan Demeter, Ing.Jiří Behenský, 
za ukrajinskou menšinu Mykhay-
lo Vatashchuk, za ruskou menšinu 
Alexander Vagin a tajemník výbo-
ru pan Pavel Vaculík.

Předseda Výboru pro národnost-
ní menšiny, pan Jiří Holan, při té-
to příležitosti ocenil přípravu toho-
to významného dne a  uvedl, že je 
zde předpoklad jeho dalšího konání 
v roce 2013, také v Sokolově.

Den, na kterém se představi-
ly skupiny národnostních menšin 
v  kraji a  předvedly společně svoji 
kulturu a zvyky, již čtvrtým rokem 
organizoval Výbor pro národnostní 
menšiny Karlovarského kraje.

                   Ing. Peter Surňák

Den národnostních menšin

Ve čtvrtek 20. září se v Kulturním 
centru Svoboda v Chebu (KC Svo-
boda) konala celodenní akce s  ná-
zvem „Být odlišný je normální“. 

Úspěšná akce, zaměřená na osvě-
tu a podporu integrace lidí s posti-
žením a sdílení informací a zkuše-
ností o  transformaci pobytových 
sociálních služeb, vyvrcholila večer 
vyprodaným koncertem populární 
skupiny Th e Tap Tap, která je slo-
žena z  postižených studentů a  ab-
solventů škol pražského Jedličko-
va ústavu. 

Benefi ční koncert měl u  publi-
ka obrovský ohlas, diváky okouzli-
lo nejen dynamické vystoupení ka-
pely, ale i osobité moderování Ladi-
slava Angeloviče. 

Program ve Svobodě byl slože-
ný z fi lmových projekcí, výstav fo-
tografi í, probíhala živá taneční vy-
stoupení, prezentace organiza-
cí pracujících s  lidmi s postižením 
v  Karlovarském kraji či ukázky 
a  prodej výrobků vytvořených lid-
mi s postižením.

Návštěvníci akce měli také mož-
nost zhlédnout velkou výstavu fo-
tografi í z  festivalu PATAFEST. 
Festivalu, který proběhl již 24. 
června v  Domově pro osoby se 
zdravotním postižením „PATA“ 
u  Hazlova (DOZP PATA) a  po-
mohl široké veřejnosti přiblížit 
problematiku transformace tohoto 
domova. Organizátorem celé ak-
ce byla Střední zdravotnická ško-

la a vyšší odborná škola Cheb v úz-
ké spolupráci s  občanským sdru-
žením Joker z  Chebu, fi nančně ji 
podpořily také Karlovarský kraj 
a město Cheb.

Karlovarský kraj touto cestou dě-
kuje Střední zdravotnické škole 
a vyšší odborné škole Cheb, občan-
skému sdružení Joker, zaměstnan-

cům a klientům DOZP Pata a všem 
dobrovolníkům. Poděkování patří 
také těm, kteří svými osobními ak-
tivitami pomáhají podpořit trans-
formační procesy v regionu již del-
ší dobu: Pavlu Kubínovi, Kláře Ště-
pánkové, Ivaně Čamkové, Jindři-
chu Novákovi, Jaroslavě Buchnero-
vé a Lucii Polákové.

Být odlišný je normální, znělo v Chebu

Pěstounství a  osvojení (adopce) 
jsou formy náhradní péče o  děti, 
o  které se z  různých důvodů ne-
mohou starat jejich vlastní rodi-
če. Tato náhradní rodinná péče je 
podle výzkumů psychologů pro 
dítě nejlepší možnou variantou ve 
chvíli, kdy nemůže být se svými bi-
ologickými rodiči. 

Všechny, kdo by se chtěli dozvě-
dět více o dětech vyrůstajících mi-
mo vlastní rodinu nebo o náhrad-
ním rodičovství, zveme na 1. se-
tkání rodičů, pěstounů a odborní-
ků nejen o pěstounské péči“. Usku-
teční se ve středu 7. listopadu v sále 
Krajské knihovny v Karlových Va-
rech od 12.30 do 16.30 hodin. 

Cílem akce je setkání odborníků 
pomáhajících v oblasti ohroženého 
dítěte s  náhradními rodiči i  širo-
kou veřejností a  propagace formy 
náhradní rodinné péče jako jedné 
z forem péče o děti vyrůstající mi-
mo vlastní rodinu. Setkání se koná 
pod záštitou náměstka hejtmana 
Karlovarského kraje pro oblast so-
ciálních věcí Miloslava Čermáka.

Účast na akci přislíbili nejen 
představitelé města a kraje, ale ta-
ké mnoho zkušených odborníků. 
Uslyšíte názory psychologa, ředi-
tele dětského domova, pěstoun-
ky-spisovatelky (Hana Brodníčko-
vá, která vychovává holčičku s as-
pergerovým syndromem a vzdělá-
vá ji v domácí škole) a dalších. Ce-
lou akci uvede patron společnosti 
Náhradním rodinám, herec a mo-
derátor Aleš Háma.

Společnost Náhradním rodinám, 
o.p.s., která vznikla v polovině loň-
ského roku, si pomalu buduje své 
postavení nejen mezi poskytovate-
li sociálních služeb a řadou nezis-
kových organizací v Karlovarském 
kraji, ale stává se i pomocí a part-
nerem krajskému úřadu a  obcím 
s rozšířenou působností v kraji. 

Své služby nabízí náhradním ro-
dinám, jejich dětem vlastním i při-
jatým a  biologickým rodinám 
těchto dětí. 

Ukazuje se, že pro zvládání ná-
ročné práce pěstounů je potře-
ba různé podpory a  pomoci ne-

jen ze strany sociálních pracovní-
ků a  orgánů péče o  děti, ale také 
běžná podpora v každodenním ži-
votě těchto rodin. Jedná se o prů-
běžnou podporu, takzvané dopro-
vázení, kdy pracovník (důvěrník 
rodiny) pomáhá rodičům i dětem 
společně řešit právě se vyskytující 
problémy. Pracovníci poradny te-
dy za spolupráce s  úřady nabízejí 
rodinám své služby a pomoc.

Konkrétní oblasti nabídky po-
moci jsou: doprovázení rodin 
(např. v  období zvládání puberty 
přijatých dětí), odlehčovací služby 
(odborné hlídání dětí a  možnost 
odpočinku pečovatelů), doučování 
dětí v terénu, tedy v domácím pro-
středí, poradenské služby, asisto-
vané kontakty (zvládání setkávání 
dětí s jejich biologickými rodiči za 
přítomnosti odborníka).

Neméně přínosná jsou uzavře-
ná setkávání náhradních rodičů, 
během kterých mají možnost bez 
obav si navzájem předávat zkuše-
nosti s výchovou přijatých dětí.

Více www.nahradnimrodinam.cz.

Setkání na téma pěstounská péče

Sociálně zaměřený den s názvem „Být odlišný je normální“ vyvr-

cholil chebským koncertem The Tap Tap. Hudebního vystoupení 

skupiny v KC Svoboda se zúčastnil také náměstek hejtmana pro 

sociální oblast Miloslav Čermák.                                  Foto Václav Fikar

Sokolov patří mezi česká města, 
která problematiku sociálně vylou-
čených lokalit aktivně řeší. V roce 
2012 se město připojilo k  realiza-
ci projektu Asistent prevence kri-
minality a od května zřídilo celkem 
čtyři pozice asistentů. 

Potřeba výměny zkušeností v ob-
lasti prevence vedlo vedení města 
k myšlence zorganizovat konferen-
ci, která by odbornou veřejnost se-
známila s aktuální situací v sociál-
ně vyloučených lokalitách na úze-
mí ČR. Konference s  mezinárod-
ní účastí se v  Sokolově konala ve 
dnech 3.-4. října, cílovou skupi-
nou byli experti ze zahraničí pra-
cující v  oblasti řešení bezpečnost-
ní situace a prevence v sociálně vy-
loučených lokalitách, zástupci sa-
mospráv měst a  krajů, pracovníci 
městských policí a Policie ČR, asis-
tenti prevence kriminality, zástup-
ci nevládních organizací a odborná 
veřejnost. 

Konference se zúčastnilo celkem 

228 účastníků z celé republiky, me-
zi hosty byli také hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný a ná-
městek hejtmana Miloslav Čermák.

První den konference byl vě-
nován zahraničním prezentacím 

z  Velké Británie, Maďarska, Bul-
harska, Rumunska a  Slovenska, 
druhý den se nesl ve znamení pří-
kladů úspěšné praxe v sociálně vy-
loučených lokalitách v  České re-
publice. 

Sokolov hostil mezinárodní konferenci 
k problematice prevence kriminalityMateřská centra spolu s  Karlo-

varským krajem vyhlásila výsled-
ky kampaně Společnost přátelská 
rodině. Certifi káty čtrnácti oce-
něným spolkům, společnostem či 
podnikům předali hejtman Josef 
Novotný, náměstek hejtmana Mi-
loslav Čermák a starosta Sokolova 
Zdeněk Berka spolu s  prezident-
kou sítě mateřských center Rut 
Kolínskou. 

„Všichni ocenění provozují akti-
vity či nabízejí služby, které pomá-
hají zvýšení kvality životních pod-
mínek rodin s  dětmi. Obdržení 
certifi kátu může být pro ně důkaz, 
že to co dělají, pozitivně ovlivňuje 
a naplňuje potřeby rodin. Zároveň 
ocenění může být motivací pro je-
jich další aktivity,” uvedl Miloslav 

Čermák, náměstek hejtmana  Kar-
lovarského kraje.

Oceněny byly tyto organizace: 
Aquacentrum AGRICOLA Jáchy-
mov; BC Robinson Sokolov; Caf-
fíčko Ostrov; Cukrárna a  kavárna 
Fantazie Cheb; Česká spořitelna 
Sokolov; MC Karlovy Vary; Eko-
centrum MDDM Ostrov; Freedom 
Café Karlovy Vary; MC Klubíčko 
Cheb; Hotel Francis Palace Fran-
tiškovy Lázně; Kadeřnictví ŠIK 
Cheb; RC Ostrůvek Ostrov; Pizza 
Mamma Mia Karlovy Vary a  Re-
staurace U Komerčky Sokolov.

Kampaň Sítě Mateřských center 
v  ČR je zaměřena na posílení ro-
diny ve společnosti a  na podpo-
ru prorodinné politiky. Součas-
ná společnost - zaměřená na vý-

kon - a úspěch vytlačuje rodiny ze-
jména s malými dětmi mezi ohro-
žené skupiny na okraji společnos-
ti. Proto je zapotřebí jasně dekla-
rovat, že děti chceme nejen  peně-
zi a  slovy, ale především činy. Ti, 
kdo s  podporou rodiny v  podobě 
nabídky bezbariérového prostředí, 
rodinných slev, snahou o  zacho-
vání zdravého životního prostře-
dí atd. už začali, mohou získat cer-
tifi kát Společnost přátelská rodině.

„Očekáváme, že kampaní při-
spějeme ke zvýšení společenské 
prestiže rodiny a  že pomůžeme 
upozornit na možnosti zlepšování 
podmínek života rodin s  dětmi,“ 
vysvětlila Hana Šnajdrová, před-
sedkyně Krajské rady dětí a mláde-
že Karlovarska.

14 oceněných. Jsou přátelští k rodině

Pohled do sálu MDK Sokolov, kde se konference konala.   Foto KL

„K  duševnímu onemocnění je 
třeba přistupovat jako k jiným ne-
mocem. Je důležité vyhledat včas 
odbornou pomoc,“ říká Barbo-
ra Wenigová, ředitelka Centra 
pro rozvoj péče o  duševní zdra-
ví, k problematice duševního one-
mocnění. V  České republice jím 
v  průběhu roku trpí asi 30 pro-
cent obyvatelstva. Je zde však stá-
le značná část obyvatel, která jej ta-
jí anebo bagatelizuje. 

Trendem moderní psychiatrie je 
snaha o přesun z ústavní do komu-
nitní péče, odehrávající se v přiro-
zeném prostředí. 

Loni byly v Karlových Varech, za 
fi nanční podpory z ESF, prostřed-
nictvím OP LZZ, v  rámci indivi-

duálního projektu Karlovarského 
kraje, otevřeny dvě nové sociální 
služby, které poskytuje Fokus Mla-
dá Boleslav, pobočka Karlovy Vary, 
a to sociální rehabilitace a sociálně 
terapeutické dílny. 

Cílem Fokusu je pomoci osobám 
s duševním onemocněním najít si 
své místo ve společnosti. 

Služeb sociálně terapeutických 
dílen Fokusu využilo již 149 klien-
tů, ve věku od 18 do 68 let. To do-
kazuje, že se dílny staly vítanou na-
vazující službou na psychiatrickou 
léčbu i v Karlovarském kraji. 

Karlovarský kraj letos získal fi -
nance z ESF na navazující projekt 
s názvem „Vytvoření sítě služeb pé-
če o osoby s duševním onemocně-

ním na území Karlovarského kra-
je“ (2012–2014). Cílem je vytvo-
řit síť vzájemně spolupracujících 
služeb pro osoby s duševním one-
mocněním. Z  tohoto důvodu bu-
dou vytvořeny nové sociální služby 
také v Sokolově a Chebu.

Centrum pro rozvoj péče o  du-
ševní zdraví, dodavatel aktivit pro-
jektu, napomáhá mimo jiné i k bo-
ření mýtů a  předsudků vůči oso-
bám s  duševním onemocněním. 
Na stránkách www.stopstigma.cz 
provozuje bezplatnou anonymní 
poradnu, kde každý může konzul-
tovat své psychické problémy s od-
borníky. 

Více informací: Hana Pospíšilo-
vá, 777 767 697.

Nové sociální služby v Karlovarském kraji

Staňte se našimi odběrateli plynu a získejte slevu Staňte se našimi odběrateli plynu a získejte slevu 17 100,-Kč17 100,-Kč
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KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje - kontakty                                                                         
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222  509, 353 
331 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka:   siqbxt2

Ředitel krajského úřadu - tel. 354 222 120, Ing. 
Roman Rokůsek, roman.rokusek@kr-karlovar-
sky.cz; zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru 

kontroly - tel. 354 222 466, Mgr. Martina Vrá-
nová, martina.vranova@kr-karlovarsky.cz; ve-

doucí odboru stavební úřad - tel. 354 222 
125, Mgr. Lubomír Novotný, lubomir.novot-
ny@kr-karlovarsky.cz; odbor správních agend 

a krajský živnostenský úřad - tel: 354 222 469, 
Ing. Daniel Matějíček, daniel.matejicek@kr-kar-
lovarsky.cz; odbor kancelář hejtmana - tel. 
354 222 141, Ing. Lydie Stráská, lydie.straska@
kr-karlovarsky.cz; odbor kancelář ředitele úřa-

du - tel. 354 222 313, Ing. Marie Tomsová, ma-
rie.tomsova@kr-karlovarsky.cz; odbor bez-

pečnosti a krizového řízení - tel. 354 222 190, 
JUDr. Manfred Kraus, manfred.kraus@kr-kar-

lovarsky.cz; ekonomický odbor - tel. 354 222 
266, Ing. Dagmar Divišová, dagmar.divisova@
kr-karlovarsky.cz; odbor legislativní a práv-

ní - tel. 354 222 270, PhDr. Mgr. Vratislav Smo-
leja, vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz; odbor 

správa majetku - tel. 354 222 205, Ing. Draho-
míra Stefanovičová, drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz; odbor investic a grantových 

schémat - tel. 354 222 432, Ing. Věra Tomsová, 
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz; odbor dopra-

vy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461, 
Mgr. Vladimír Malý, vladimir.maly@kr-karlovar-
sky.cz; odbor regionálního rozvoje - tel. 354 
222 260, Ing. arch. Jaromír Musil, jaromir.mu-
sil@kr-karlovarsky.cz; odbor životního prostře-

dí a zemědělství - tel. 354 222 220, Ing. Eliš-
ka Vršecká, eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz; 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 
354 222 443, Mgr. Monika Šperglová, monika.
sperglova@kr-karlovarsky.cz; odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cest. ruchu - tel. 
354 222 230, Ing. Radim Adamec, radim.ada-
mec@kr-karlovarsky.cz; odbor sociálních věcí 

- tel. 354 222 246, Ing. Stanislava Správková, 
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

zdravotnictví - tel. 354 222 420, Ing. Alena Ša-
látová, alena.salatova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

vnitřních záležitostí - tel. 354 222 250, Ing. Mi-
roslav Očenášek, miroslav.ocenasek@kr-karlo-
varsky.cz; oddělení interního auditu - tel. 354 
222 460, Mgr. Martina Vránová, martina.vrano-
va@kr-karlovarsky.cz; odbor projektového ří-

zení a informatiky KK - tel. 354 222 436, Ing. 
Petr Kulda, petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

V roce 2008 vzniklo v Karlovarském 
kraji sokolovské středisko Vysoké ško-
ly manažerské informatiky a ekonomi-
ky. V jeho čele stanula ředitelka Milu-
še Bartoňková, které jsme se zeptali, 
jak s odstupem času hodnotí působe-
ní školy v regionu:

„Před čtyřmi lety mě všichni od zalo-
žení školy zrazovali. Byla jsem ale roz-
hodnutá logo modrého zavináče s ná-
pisem VŠMIE v  Karlovarském kraji 
prosadit. Povedlo se to, a úspěšně. So-
kolovské středisko stále funguje a  ne-
přetržitě pracuje na zajištění dlouho-
dobého chodu a rozvoje školy v Karlo-
varském regionu. 

Škola aktuálně uzavřela první uce-
lený cyklus studia, neboť tehdy na-
stoupivší studenti odevzdali své ba-
kalářské práce, složili závěrečné státní 
zkoušky a 12. října se uskutečnily his-
toricky první promoce v Sokolově. Na-
víc se VŠMIE před dvěma lety rozšíři-
la o středisko v Karlových Varech a od 
nového roku bude rozšiřovat své stáva-
jící prostory v  Sokolově. To vše jsem 
zvládla jen díky neskonalé pomoci 
a péči mých rodičů, za což jim s velkou 

láskou a ze srdce děkuji.
Ačkoliv jsem středisko zakládala ze-

jména kvůli dlouhodobě nelichotivé 
poslední pozici kraje ve statistice in-
formatického vzdělání a  dovedností, 
k  mému překvapení volba stávajících 
i  nových studentů většinově inklinu-
je k oboru Manažerská ekonomika, na 

úkor Aplikované informatiky. Ve škole 
se snažíme zajišťovat studentům takřka 
rodinnou atmosféru a vstřícné prostře-
dí, aby se mohli soustředit jen na studi-
um, které pro většinu z nich není leh-
ké. To by ale ani nebylo účelem, ne-

boť na VŠMIE nejsou zkoušky ani ti-
tul za školné, ale za předvedené znalos-
ti. Jen tak můžeme dát našim studen-
tům to, co začíná být trendem v  naší 
zemi - titul s původem. Absolvent s di-
plomem naší školy musí být a je záru-
kou, že zná a rovněž umí znalost apli-
kovat do praxe. To je věc, na kterou 
rostoucí procento zaměstnavatelů slyší, 
a proto z jejich strany zaznívá stále čas-
těji otázka, ze které školy má uchazeč 
o práci svůj vysokoškolský diplom.“

Vyřčená slova dokládá dlouhodobě 
držená první příčka VŠMIE v  žebříč-
ku zaměstnanosti absolventů půl ro-
ku od završení studia. S nulovou neza-
městnaností škola v nedávné době opět 
zvítězila jak u studie Univerzity Karlo-
vy (konec loňského roku), tak i v prů-
zkumu Lidových novin (letos v únoru). 

Přístup k  výuce se zaměřením na 
praktickou použitelnost, jež škola pro-
sazuje, tak evidentně slaví úspěch, 
což dokládají nejen uvedené studie, 
ale hlavně spokojené reakce studentů, 
z nichž mnozí již během studia úspěš-
ně využívají nabytých vědomostí v za-
městnání nebo podnikání. 

VŠMIE: Obětavost a úsilí mají smysl
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KARLOVY VARY

Edith, vrabčák z předměstí - insce-
nace v podání Divadla J. K. Tyla Pl-
zeň. Městské divadlo, 24. 10. od 19.30
Protest proti oligarchické moci - 
přednáška politologa a  publicisty  
Ondřeje Slačálka. Klub Paderewski, 
25. 10. od 18.00
Aleš Brichta - vzpomínka na Ara-
kain - koncert. KV Arena,  25. 10. 
od 20.00
Jeppe z  vršku - komedie v  podání 
Divadla Na Jezerce. Městské divadlo, 
26. 10. od 19.30
Wohnout & Vypsaná fi xa - koncert. 
Lidový dům, 26. 10. od 20.00 
Dasha & Pájky Pájk Quartet - kon-
cert. Jazz Club Imperial, 26. 10. od 
20.30
Blbec k  večeři - komedie v  podání 
Divadla Bez zábradlí. Městské diva-
dlo, 28. 10. od 19.30
Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-
kers - koncert. Městské divadlo, 29. 
10. od 19.30
Světáci (Malované děti) - divadelní 
adaptace fi lmové komedie v  podání 
Klicperova divadla. Městské divadlo, 
30. 10. od 19.30 
Laco Deczi & Celula New York - 
koncert. Klub Paderewski, 31. 10. od 
19.30
Mistr Jazzu - muzikál v  podání ZŠ 
a  ZŠU Karlovy Vary. Městské diva-
dlo, 1. 11. od 19.30
Longital - koncert. Klub Paderewski, 
6. 11. od 19.30
Léda - trpká komedie v  podání Či-
noherního klubu. Městské divadlo, 7. 
11. od 19.30  
Jazz Fusion Trio - koncert. Klub Pa-
derewski, 8. 11. od 17.36
Karel Gott - koncert. KV Arena, 12. 
11. od 19.00 
Ivan Hlas Trio - recitál. Galerie 
umění, 14. 11. od 19.30
Poutníci - koncert. Klub Paderewski, 
15. 11. od 19.30
Indická banka - komedie v  podání 
Divadla Bez zábradlí. Městské diva-
dlo, 15. 11. od 19.30 
Michal Hrůza - koncert. Lidový 
dům, 17. 11. od 20.00
Support Lesbiens & Tonya Graves - 
koncert. Městské divadlo, 20. 11. od 
19.30
Mňága a  Žďorp & Michal Hrůza 
& Petr Váša - koncert. Klub Pade-
rewski, 22. 11. od 19.30
SEAL - jediný koncert Seala v  ČR! 
KV Arena, 30. 11. od 20.00 

CHEB

Chyba spojení - hra. Studio D, 23. 
10. od 19.00
Paní z moře - hra. ZDCH, 24. 10. od 
10.00
Kacířka - hra. ZDCH, 26. 10. od 
19.00
Grand Prix 2012 - 20. ročník mezi-
národní taneční soutěže. Sportovní 
hala TJ Lokomotiva, 27. 10. od 13.00 
(předkola), od 18.45 (galaprogram)
Fimfárum - pohádky lakomá Barka 
a Fimfárum. ZDCH, 30. 10. od 10.00
Arkádie - hra. ZDCH, 31. 10. od 
10.00
Fimfárum - pohádky lakomá Barka 
a  Fimfárum. ZDCH, 1. 11. od 9.00, 
10.45 a 17.00
Fimfárum - pohádky lakomá Barka 
a  Fimfárum. ZDCH, 2. 11. od 9.00 
a 10.45
Fimfárum - pohádky lakomá Barka 
a Fimfárum. ZDCH, 3. 11. od 15.00
Spirituál kvintet - recitál. Kostel sv. 
Mikuláše, 3. 11. od 18.00
Tři sestry - hra. ZDCH, 4. 11. od 
19.00
Chyba spojení - hra. Studio D, 6. 11. 
od 19.00
Třicet devět stupňů - hra. ZDCH, 8. 
11. od 19.00
Velký divadelní pátek - scénické 
čtení dvou komických aktovek Pet-
ra Kolečka. Divadelní klub, 9. 11. od 
19.00
Eva a  Vašek - vystoupení populár-
ní dvojice. KC Svoboda, 10. 11. od 
15 .00
Práce nádenní, lásky trápení - hra. 
Za oponou, 10. 11. od 19.00
Paní z moře - hra. ZDCH, 13. 11. od 
17.00 
Chyba spojení - hra. Studio D, 14. 
11. od 10.00
Paní z moře - hra. ZDCH, 15. 11. od 
19.00
Horáková, Gottwald - hra. Za opo-
nou, 16. 11. od 10.00
Bůh masakru - hra. Studio D, 16. 11. 
od 19.00
Monstrkabaret Ády a Klémy - Den 
boje za svobodu a demokracii - dvě  
představení v  jednom večeru aneb 
Rozverný totalitní večírek. ZDCH, 
17. 11. od 19.00
Doma u Hitlerů - hra. Studio D, 17. 
11. od 19.30
Horáková, Gottwald - hra. Za opo-
nou, 17. 11. od 21.3
Horáková, Gottwald - hra. Za opo-
nou, 20. 11. od 10.00

Arkádie - hra. ZDCH, 21. 11. od 
19.00
Chinaski - koncert. Kulturní cent-
rum Svoboda, 22. 11. od 19.30
Evžen Oněgin - hra v podání Diva-
dla ANFAS. ZDCH, 22. 11. od 17.00

SOKOLOV

Miroslav Paleček - koncert. Klub M 
v Hornickém domě, 25. 10. od 19.00
O štít města Sokolova - taneční sou-
těž. MDK, 17. 11. od 13.00
Jak se Honza dostal na hrad - diva-
delní pohádka pro děti. Městské di-
vadlo, 20. 11. od 17.00
Vít Švec Trio - koncert. Klub M 
v Hornickém domě, 20. 11. od 19.00
Michal Prokop & Framus 5 - kon-
cert. Klub M v Hornickém domě, 22. 
11. od 19.30
 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Krucipüsk - Klub Na Rampě, 26. 10. 
od 20.00
In Other Climes (FR) & Into Dust 
& Beast Within Th e Sound - kon-
cert. Klub Morrison, 31. 10. od 20.00
Undergroundový večírek. Klub Mo-
rrison, 17. 11. od 20.00  

CHODOV

Koncert největší hvězdy pop mu-
sic v proměnách moderní populár-
ní hudby (1955 - 1980) - KASS, 23. 
10. od 10.00
Ples seniorů - vystoupí Josef Zíma 
a  Březovská desítka. KASS, 25. 10. 
od 17.00
Včera, dnes a zítra - představení. da-
vid Šír jako Felix Holzmann. Kino 
Malá scéna, 7. 11. od 19.00
Jak se Honza dostal na hrad - diva-
delní představení. Kino Malá scéna, 
18. 11. od 15.00  

KRASLICE

Maranatha Gospel Choir - koncert. 
Výtěžek z koncetu bude věnován na 
provoz dětského a mateřského klubu 
Šnek. Velký sál DKK, 4. 11. od 15.00
Zmýlená platí - divadelní komedie 
o dvou dějstvích. Velký sál DKK, 9. 
11. od 19.30

LOKET

Malostranská zimní pohádka - po-
hádka s písničkami v podání Divadla 
Matěje Kopeckého Praha. Hrad Lo-
ket, 10. 11. od 18.00 
Kurtizány z  25. Avenue + 2 - kon-
cert. Hrad Loket, 16. 11. od 20.00

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU V KARLOVARSKÉM KRAJI

Muzika Dana Suchého s kapelou 
Booger, jarmark, prodej výrobků 
se značkou Regionální potravina, 
ale hlavně rozsáhlá výstava odrůd 
jablek a  hrušek nejen z  Karlovar-
ského kraje - takový byl obsah 1. 
ročníku Lázeňského festivalu jab-

lek, který se uskutečnil  7. října na 
kolonádě M. Gorkého v  Marián-
ských Lázních. 

První ročník festivalu s vůní jab-
lečného štrůdlu, jak ho pořadate-
lé sami přezdívají, si nenechaly ujít 
stovky lidí. Návštěvníci mimo ji-

né zhlédli slavnostní salvu z  pu-
šek členů Privilegovaného měšťan-
ského střeleckého sboru Stříbrs-
kých ostrostřelců a viděli i odhale-
ní památného stromu „buky u kos-
tela“ - u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie.

Jablka na lázeňské kolonádě

V neděli 7. října osvěžila mariánskolázeňskou kolonádu česká jablka.                                                   Foto KL
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Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

Přebor Karlovarského kraje ve 
fotbale má za sebou první čtvrtinu. 
Co úvodní část soutěže přinesla?

Především pohled na rozzářenou 
Hvězdu, tým z Chebu, který nava-
zuje na tradici někdejší Rudé hvěz-
dy, později Unionu. Chebští se po-
čínaje druhým kolem rozjeli a svou 
ofenzivou válcují soupeře za sou-
peřem. Soutěž je ale zajímavá i  ji-
nak. Sledujte s námi, jak... 

Suverénní Hvězda. 
Čtyři a půl gólu na zápas

Osm vítězství měla na kontě po 
devíti odehraných kolech Hvěz-
da Cheb, když její jediné zaváhá-
ní přišlo hned v  1. kole s  Králov-
ským Poříčím. Od úvodní porážky 
2:3 s tímto soupeřem už ale Hvěz-
da jen září.

Jinými slovy - od 2. kola chebský 
tým kolem zkušeného Radka Číž-
ka naplno boduje. A nejen to - sou-
peřům dává i  poměrně dost gólů 
(Hvězda - FC Cheb 5:0, - Žlutice 
5:0,  - Citice 4:0) a málo jich dostá-
vá. V devíti mistrovských zápasech 
Hvězda soupeřům nasázela 40 bra-
nek, což je v průměru téměř čtyři 
a půl gólu na zápas!

FK Hvězda Cheb tak po první 
čtvrtině soutěže zcela dominuje le-
tošnímu ročníku. Postoupí cheb-

ský fotbal do divize? Opráší se ve 
druhém největším městě Karlovar-
ského kraje vybledlé vzpomínky na 
dlouhé a bohaté ligové roky?

Nováček z Aše 
dravou štikou soutěže?

Tu a tam se stane, že podceňova-
ný nováček soutěže se úspěšně pere 
o příčky nejvyšší. A právě to je pří-
pad fotbalistů Jiskry Aš, kteří měli 
po devíti kolech přeboru Karlovar-
ského kraje na kontě pět vítězství 
a  jednu remízu. Tým, který stře-
lecky táhne bývalý forward Unio-
nu Cheb David Sládeček a  herně 
ho tmelí další zkušený hráč - Pa-
vel Veleman, tak po 9. kole soutě-
že obýval 4. místo, když do šestého 
kola tabulku dokonce vedl. 

Kam lázeňští Kohouti,
kam jdete?

Mezi překvapení letošního roč-
níku patří také herní trápení Fran-
tiškových Lázních. Kohouti bývali 
zvyklí hrát stabilně klidný střed ta-
bulky, nyní však poprvé vyhráli až 
v osmém kole nad nováčkem sou-
těže z Lomnice. A kdo nevyhrává, 
nemůže pomýšlet na klidný střed. 
Po devíti odehraných kolech sou-
těže patřilo Kohoutům až 14. mís-

to ze šestnácti týmů. Posední Vin-
tířov měl ale jen o dva body méně.

Vzestup trpaslíků? 
Podceňovaní hrají nahoře

Mužstva jako Citice nebo Horní 
Slavkov nikdy v krajském přeboru 
nijak zvlášť neoslňovala. Spíš nao-
pak - v  minulých ročnících větši-
nou tyto celky přežívaly u dna ta-
bulky. Letos je ale situace jiná!

Horní Slavkov, který vloni skon-
čil na 14. místě a taktak se v soutěži 
zachránil, byl po devíti kolech tře-
tí,  za suverénní chebskou Hvězdou 
a Mariánskými Lázněmi!

A vloni třinácté Citice? Po letoš-
ním 7. kole držely třetí příčku, pak 
je ale přejela Hvězda 4:0, a tak Ci-
tice klesly na průběžné páté místo 
tabulky. I tak je to oproti minulým 
letům kvalitativní vzestup. Vydrží 
tým od Sokolova s dechem?

Střelci soutěže. Přesně míří
Čížek a Sládeček

Vedoucí tým soutěže Hvěz-
da Cheb má v první trojce střelců 
hned tři hráče. I to svědčí o skvělé 
formě a střelecké potenci rozjetého 
chebského celku. 

S  jedenácti góly se o  první po-
zici mezi střelci dělí Radek Čížek 

(Hvězda) a  David Sládeček (Aš). 
To je zajímavé i  z  toho titulu, že 
oba patří mezi vůbec nejzkušenější 
hráče soutěže, oba také v minulosti 
odehráli například v dresu Unionu 
Cheb mnohem vyšší soutěže. Tady 
je vidět, že zkušenosti jsou zkrátka 
nad zlato. 

Třetí příčka ve střelecké tabulce 
patřila po 9. kolech dalšímu hrá-
či Hvězdy, desetigólovému Pavlu 
Hudečkovi, za ním byli sedmigólo-
ví Martin Vachník z Chodova, Mi-
chal Iterský z Františkových Lázní 
a Václav Pavelka z Chyše.

Očekávaná bitva o záchranu

Protože od příští sezóny se kraj-
ský přebor bude hrát kvůli zvýšení 
fotbalové kvality jen se čtrnácti, ni-
koliv se šestnácti týmy jako dosud, 
dá se očekávat úporná snaha tý-
mů z dolní části tabulky o záchra-
nu. Tím spíš, pokud by do přeboru 
spadla divizní Toužim. 

Po 9. kole přeboru vypadalo dno 
tabulky takto:

12. Lomnice      19:28 10    
13. Nové Sedlo                  9:13  8 
14. Frant. Lázně       13:21  7
15. Žlutice                        12:33  6
16. Vintířov       14:21  5

Václav Fikar

Na špičce fotbalového přeboru kraje září chebská Hvězda 

Jako už každý rok také letos se 
příznivci „tanečního sportu“ z ce-
lého regionu mohou těšit na me-
zinárodní taneční soutěž GRAND 
PRIX Cheb. 

Oblíbenou soutěž s účastí zahra-
ničních párů a  před tradičně vy-
prodanou sportovní halou letos če-
ká jubilejní, už dvacátý ročník, kte-
rý se uskuteční v  sobotu 27. října 
ve sportovní hale Lokomotivy.   

Předkola taneční soutěže začínají 
ve 13 hodin a večerní galaprogram 
18.45 hodin. Vedle soutěže ve stan-
dardních a  latinskoamerických 
tancích se také letos mohou divá-
ci těšit na atraktivní doprovodný 
program.

Taneční Grand Prix. Už 27. října

První čtvrtina krajského přeboru ve fotbale je za námi. Kapitán 

vedoucího týmu soutěže FK Hvězda Cheb Radek Čížek vstřelil 

v devíti utkáních jedenáct gólů.                              Foto FK Hvězda Cheb

Karlovarský kraj přijímá žádosti 
o příspěvek z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje v oblasti sportu a volného 
času, dětí a mládeže na rok 2013. Žá-
dosti je nutno doručit na předepsa-
ném formuláři na adresu Krajského 
úřadu Karlovarského kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy - do 
31. října 2012. Žádosti došlé po tom-
to termínu nebudou do dotačního 
programu Karlovarského kraje za-
řazeny. Formuláře a bližší informa-
ce lze získat na odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy, tel: 354 222 491, 
nebo na internetových stránkách 
www.kr-karlovarsky.cz (DOTACE – 
odbor školství, mládeže a tělovýcho-
vy - dotace KK – oblast sportu a vol-
ného času dětí a mládeže).

Žádosti 
o dotace do 
konce října

1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřej-

nosti: Cenu může získat každý občan kraje, který výrazně napomáhá rozvo-
ji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu v jakémkoliv profesním obo-
ru - lékař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, hudebník, spisovatel, pracovník 
v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví a další.

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může zís-
kat každý občan, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského pro-
středí v Karlovarském kraji.

Důvod nominace

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlo-

varskému kraji: Cenu může získat každý občan i mimo region, který se mi-
mořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás 
i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jíiným způsobem pozitivně 
ovlivňuje dění v kraji.

Důvod nominace

Karlovarský kraj vyhlašuje 8. roč-
ník ankety Osobnost kraje za rok 
2012 v kategoriích Osobnost v oblas-
ti kultury a služeb veřejnosti, Osob-
nost v  oblasti podnikání a  Zvláštní 
cena za mimořádný přínos kraji.

Finalisté budou vybráni odbornou 
komisí na základě vašich návrhů. Bě-
hem fi nálového večera 6. prosince 

2012 budou vyhlášeny tři vítězné no-
minace v  každé kategorii. Své návr-
hy zasílejte na vystřiženém anketním 
lístku do 14. listopadu  2012 na adre-
su Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, Závod-
ní 353/88, 360 21 Karlovy Vary nebo 
použijte elektronický anketní lístek 
na www.kr-karlovarsky.cz.



Osobnost Karlovarského kraje

FOTBAL - 2. LIGA

Fotbalisté Baníku Sokolov, kteří 
po desátém kole 2. ligy okupova-
li dobrou čtvrtou pozici, mají před 
sebou zbývající čtyři kola pod-
zimní části. Jak dohrají podzim?

13.  kolo: 
27. 10. Baník - Pardubice  
14. kolo:
3.11. Opava - Baník    
15. kolo:
10.11. Baník - Karviná   
16. kolo:
Varnsdorf - Baník

FOTBAL - ČFL (3. LIGA)

27. 10. Hlavice - Karlovy Vary
04. 11. K. Vary - Roudnice nad La-
bem
11. 11. Králův Dvůr - K. Vary
18. 11. K. Vary - Česká Lípa
25. 11. SK Zápy - Karlovy Vary

Kam na
podzim za 
fotbalem?
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