
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři, 
kromě investic do zdravotnic-

tví, do rekonstrukcí silnic ne-
bo oprav domovů pro seniory 
vydává Karlovarský kraj ze své-
ho rozpočtu každoročně nemalé 
peníze také na příspěvky v rám-
ci svých dotačních titulů. Na ja-
ře se tak tradičně rozhoduje na-
příklad o dotacích pro pořadate-
le kulturních akcí, pro sportov-
ní kluby a  oddíly zaměřené na 
činnost s mládeží nebo pro začí-
nající i stávající včelaře. Pro va-
ši představu uvedu několik kon-
krétních čísel: pokud to schvá-
lí krajští zastupitelé, půjde na 
regionální kulturní akce a  ob-
novu památek z  rozpočtu kra-
je okolo 12 milionů korun, na 
sport a volnočasové aktivity dě-
tí a mládeže přes 11 milionů ko-
run, včelaři by měli letos získat 
1, 2 milionu korun.

Od ekonomiky pojďme ke 
školství: učitelé i  zaměstnava-
telé už dlouhou dobu volají po 
možnosti větší spolupráce střed-
ních odborných škol a  učilišť 
s  praxí. Znamenalo by to uži-
tečné propojení teoretického vy-
učování s  praktickou profesní 
přípravou, tedy převzetí někte-
rých prvků tzv. duálního systé-
mu vzdělávání, který zde kdy-
si fungoval a  dnes je běžný na-
příklad v  sousedním Německu. 
Kombinace teorie a praxe by za-
ručila vysokou kvalifi kaci absol-
ventů a jejich dobré uplatnění na 
trhu práce. Chtěl bych vás proto 
informovat, že jsem se zapojil do 
činnosti koordinačního výboru 
národního projektu zaměřené-
ho právě na podporu spoluprá-
ce škol a fi rem. O účasti v pro-
jektu už jsem jednal se zástupci 
velkého regionálního zaměstna-
vatele, WITTE Nejdek, kteří při-
slíbili podíl na těchto aktivitách. 

Blíží se Den učitelů, proto bych 
chtěl poděkovat všem pedago-
gickým pracovníkům za to, že 
i  když je jejich práce nedosta-
tečně ohodnocená a často i má-
lo respektovaná, dělají ji s chutí 
a s nadhledem. 

 Krásné jaro Vám přeje
Josef Novotný, hejtman

Nižší úhrady od zdravotních 
pojišťoven na rok 2013 výrazně 
zkomplikovaly životy regionál-
ních nemocnic. Vedení zdravot-
nických zařízení otevřeně hovo-
ří o nutnosti odkládat plánované 
operace, šetřit na investicích, do-
konce by mohlo dojít i k propouš-
tění zaměstnanců. Problém niž-
ších úhrad se dotknul také Karlo-
varské krajské nemocnice (KKN).

„Takovou situaci nemůžeme do-
pustit! Už jedna ministerská vy-
hláška způsobila problémy láz-
ní v našem kraji, nyní - další úhra-
dová vyhláška Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny - pro změnu ohro-
žuje zaměstnanost ve zdravotnic-
tví. Obrátil jsem se proto na mi-
nistra zdravotnictví Leoše Hege-
ra, generálního ředitele VZP Zdeň-
ka Kabátka, na ředitelku Odboru 
zdravotní péče Regionální poboč-
ky VZP v  Plzni Kristu Krenkelo-
vou i na zástupce dalších zdravot-
ních pojišťoven s žádostí o společ-
né setkání. Chceme na něm řešit 
dopad úhradové vyhlášky na na-
še zdravotnická zařízení. Počítám 
rovněž s přítomností vedení regio-
nálních nemocnic,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný 
(pozn. red.: jednání s pojišťovnami, 
iniciované hejtmanem Karlovarské-
ho kraje, se uskutečnilo po uzávěrce 
tohoto vydání Krajských listů - 18. 
března).

V  případě Karlovarské kraj-
ské nemocnice úhradová vyhláš-
ka VZP počítá pro letošní rok pou-
ze s 95procentní výší úhrad z před-
loňského roku. To však ještě napří-

klad v karlovarské nemocnici nebyl 
zbudován pavilon akutní medicíny, 
jehož otevření v září 2012 navýšilo 
náklady na provoz. 

Předseda představenstva KKN 
Luděk Nečesaný už oznámil vede-
ní Karlovarského kraje, že zařízení 
může letos dosáhnout vyrovnané-
ho hospodářského výsledku pou-
ze za předpokladu získání provozní 
dotace ve výši několika milionů ko-
run. Stejný problém řeší i Nemoc-
nice Sokolov. 

„Měsíční pokles úhrad předsta-

vuje částku čtyři miliony korun. Je 
tedy nutné významným způsobem 
zasáhnout do chodu a  hospodaře-
ní zdravotnických zařízení a  při-
jmout celou řadu opatření. Máme 
připravené fi nanční plány, při je-
jichž splnění bychom situaci mě-
li krátkodobě zvládnout, a to zatím 
bez zásadních dopadů směrem ke 
kvalitě a dostupnosti zdravotní pé-
če. V rámci jednání se zdravotními 
pojišťovnami je třeba dopady oka-
mžitě řešit a  eliminovat,“ prohlá-
sil jednatel NEMOS Sokolov Da-

vid Soukup.
Kromě nižších úhrad od pojišťo-

ven však zdravotnická zařízení za-
sáhla i zvýšená sazba DPH. 

„Ze zákona má zodpovědnost za 
situaci v nemocnicích jednoznačně 
ministerstvo zdravotnictví a  zdra-
votní pojišťovny. V  případě, že 
podfi nancovaným zdravotnickým 
zařízením pomohou, se samozřej-
mě připojí i Karlovarský kraj, pro-
tože současná situace ohrožuje jak 
pacienty, čekající na provedení plá-
novaných výkonů, tak i zaměstnan-

ce, kteří mohou přijít o  svá místa. 
O  výši případného příspěvku od 
kraje ale zatím není rozhodnuto. 
Věřím, že se nám naplánovaným 
jednáním s  pojišťovnami podaří 
situaci posunout k  lepšímu,“ řekl 
Krajským listům náměstek hejtma-
na Miloslav Čermák. 

A  zatímco vedení kraje řeši-
lo s  pojišťovnami negativní dopa-
dy nové úhradové vyhlášky na ne-
mocnice v kraji, ty uvedly do pro-
vozu modernizované prostory, ne-
bo se na modernizaci připravovaly.

Nemocnice Sokolov nyní nabízí 
pacientům nové prostory lůžkové-
ho oddělení rehabilitace, moderni-
zovanou ambulanci ORL a dvanáct 
nových výtahů. 

Renovace prostor ve 3. patře pavi-
lonu E sokolovské nemocnice mě-
la za cíl připravit prostory pro lůž-
kové rehabilitační oddělení, které je 
podmínkou pro fungování iktové-
ho centra v  tomto zdravotnickém 
zařízení. Oddělení poskytuje čas-
nou rehabilitační péči klientům ik-
tového centra, jež přijímá pacienty 
s  cévními mozkovými příhodami 
a  zčásti klienty po ortopedických 
operacích a  úrazech. Úpravy stá-
ly okolo osmi milionů korun a za-
fi nancoval je jeden z  partnerů ne-
mocnice, společnost Sokolovská 
uhelná. Na vybavení přispělo měs-
to Sokolov částkou 800 tisíc korun. 
Modernizací prošlo také ambulant-
ní pracoviště ORL, které pacientům 
z regionu i mimo něj nabízí, kromě 
širokého spektra výkonů, také pří-
jemné prostředí.        

 (dokončení na str. 2)

Pojišťovny ztrpčily život nemocnicím
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Sociální služby
a zaměstnanost v kraji

Začínají soutěže na téma 
národnostní menšiny
Fotografové a  výtvarníci, v  dubnu začínají dvě soutěže 
o hodnotné ceny.                                                           více strana 6

Rozhovor s náměstkem hejtmana Miloslavem Čermákem 
o zaměstnanosti a sociálních službách.            více strana 3

Hejtman Josef Novotný chce diskutovat se zdravotními pojišťovnami o úhradách za péči. 

                                                                                                                                                                             Ilustrační foto KL

Firma Original Karlsbader 
Sprudelsalz, která v roce 2012 zís-
kala od Karlovarského kraje spolu 
s dalšími deseti fi rmami tzv. ino-
vační voucher na podporu vý-
zkumu a vývoje, zahájila v Karlo-
vých Varech po zkušebním pro-
vozu a  testech technologií pro-
dukci vřídelní soli pro pitnou kú-
ru i  kosmetické účely. Výroba se 
bude postupně zvyšovat s předpo-
kládaným nárůstem odběratelů.

Original Karlsbader Sprudelsalz 
začíná prodávat své zboží hlav-
ně v  Česku a  na Slovensku. Míří 
však i na zahraniční trhy, ať už je 
to Rakousko, Německo nebo Rus-
ko. Vřídelní sůl má dobré jméno 
a zákazníci v cizině ji mají spoje-
nou s Karlovými Vary stejně jako 
s oplatky nebo Becherovkou. 

„Při expanzi do zahraničí spolu-
pracujeme s agenturou CzechTra-
de. Pokoušíme se také o  mimo-
řádně náročný trh v  USA, kam 
jsme již dodávku bez problémů 
uskutečnili. Velký potenciál je i na 
Blízkém východě a v Asii,“ uvedl 
ředitel společnosti Jiří Švec.

A na co fi rma inovační voucher 
od Karlovarského kraje využila? 

Podle ředitele fi rmy šlo na zá-
kladě analýzy podřadných a  sto-
pových prvků konkrétně o  tech-
nickoekonomickou optimalizaci 
výrobního procesu a efektivní vy-
užití všech meziproduktů výroby. 

Podrobná znalost zastoupení sto-
pových látek pak výrazně přispěje 
k rozšíření škály aplikací výrobku 
a zkvalitní inovační proces. 

Firma při dalším rozvoji výroby 
spolupracuje například s  Akade-
mií věd ČR (partner inovačního 
voucheru) nebo Vysokou školou 
chemicko-technologickou. 

„Doufáme, že úspěšná realizace 
projektu s  podporou inovačního 
voucheru od Karlovarského kraje 
pomůže fi rmě Original Karlsba-
der Sprudelsalz v budoucnu zvý-
šit i  počet zaměstnanců a  zlep-
šit svoji konkurenceschopnost,“ 
zhodnotil náměstek hejtmana Pe-
tr Navrátil.

Ze současného objemu výroby 
fi rmy představuje větší část kos-
metická sůl, která je určena napří-

klad k vanovým koupelím. Men-
ší část je sůl pro tradiční pitné kú-
ry. Pro výrobu fi rma odebírá vří-
delní vodu od Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád Karlo-
vy Vary. Od porcelánky ve Staré 
Roli, kde je i  dostatek místa pro 
další rozvoj, odkoupila část pro-
stor a  upravila pro výrobu. Nyní 
se na chodu společnosti podílí ko-
lem osmi lidí.

Největším producentem vřídel-
ní soli byly před privatizací Kar-
lovarské minerální vody, které jí 
ročně vyprodukovaly 120 až 130 
tun. Tuto kapitolu v historii měs-
ta připomíná dnes pouze budova 
někdejší solivárny. 

Kde inovační vouchery pomáhají... 

Karlovarský kraj, který je vyhledáva-
ný turisty a pacienty ze zemí bývalé-
ho Sovětského svazu, se i  nadále bu-
de snažit o zjednodušení vízové politi-
ky České republiky. Při setkání s ukra-
jinským velvyslancem Borisem Zajču-
kem to řekl hejtman Josef Novotný.

„Vím, že mnozí ukrajinští a ruští tu-
risté kvůli složitému získávání víz do 
České republiky zamíří raději do Ně-
mecka, odkud k nám pak jedou na vý-
let. A  to je pro náš kraj špatně. Rád 
bych proto, i ve spolupráci s ukrajin-
ským velvyslanectvím, informoval 

o  nutnosti zjednodušení vízové poli-
tiky pro turisty ze zemí bývalého So-
větského svazu nového prezidenta ČR 
i ministerstvo zahraničí,“ řekl Novot-
ný.

Hlavním tématem setkání nicmé-
ně bylo projednání nového návrhu 
Dohody mezi Radou ministrů Auto-
nomní republiky Krym a  Karlovar-
ským krajem. „Nová dohoda by měla 
rozšířit původní memorandum z roku 
2012 o konkrétní body, na jejichž zá-
kladě by se rozvíjela další spolupráce,“ 
vysvětlil hejtman.

Kraj dále usiluje 
o změnu vízové politiky

Karlovy Vary jsou oblíbenou lázeňskou destinací pacientů ze ze-

mí bývalého Sovětského svazu. Cestu sem jim však komplikuje 

složitá vízová procedura.                                    Koláž ŽURNÁL MEDIA a.s.

krajske_listy_2013_03,.indd   1 15.3.2013   11:59:07



strana 2z regionu

V České republice je stále mno-
ho dětí, jejichž rodiče z  vážných 
důvodů neplní, či nemohou pl-
nit rodičovské povinnosti. V těch-
to situacích je pak potřeba hledat 
optimální formu náhradní rodin-
né péče, ať už v podobě osvojení či 
svěření dítěte pěstounům. 

A právě na téma pěstounské pé-
če jsme tentokrát hovořili s  ředi-
telem Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje Romanem Rokůskem.

Co zahrnuje pojem pěstoun-
ská péče?

Pěstounská péče je druh státem 
garantované a  kontrolované for-
my náhradní rodinné péče. Vzni-
ká na základě rozhodnutí soudu 
a zaniká dosažením zletilosti dítě-
te, tj. v jeho 18 letech. 

Dítě může být svěřeno do pěs-
tounské péče fyzické osobě (te-
dy i  jednotlivci) nebo do společ-
né pěstounské péče manželů. Pěs-
tounskou péčí nevzniká příbuzen-
ský vztah dítěte s  pěstouny a  je-
jich příbuznými. Dítěti tak zůstá-
vá příjmení po vlastních rodičích, 
přičemž v některých případech je 
možné jej později změnit.

Jaké jsou základní povinnosti 
a práva pěstounů?

Obecně jsou práva a  povinnos-
ti pěstounů upraveny v novele zá-
kona č. 359/1999 Sb., o  sociál-
ně-právní ochraně dětí, která je 
v platnosti od 1. 1. 2013. Pěstoun 
je povinen o dítě osobně pečovat 

a  při tom vykonávat přiměřeně 
práva a povinnosti rodičů. 

Pěstoun má právo zastupovat dí-
tě a spravovat jeho záležitosti jen 
v běžných věcech, neboť toto prá-
vo náleží nadále rodičům, pokud 
nejsou v  rodičovské zodpověd-
nosti omezeni, zbaveni nebo není 
její výkon pozastaven. 

Takže například k  vyřízení ces-
tovního dokladu je nutné, aby 
pěstoun požádal o souhlas zákon-
ného zástupce dítěte. Má-li pěs-
toun za to, že rozhodnutí zákon-
ného zástupce dítěte není v soula-
du se zájmem dítěte, může se do-
máhat rozhodnutí soudu. 

Mezi další práva pěstouna patří 
například právo na poskytnutí tr-
valé nebo dočasné pomoci při za-
jištění péče o  svěřené dítě, právo 
na zprostředkování odborné po-
moci alespoň jednou za 6 měsíců, 
právo na zprostředkování nebo 
zajištění bezplatné pomoci zvyšo-
vat si znalosti a dovednosti v ob-
lasti péče o dítě a právo na pomoc 
udržování kontaktu dítěte s  bio-
logickou rodinou včetně zajištění 
asistence při styku.

Jak je to s fi nančním zajištěním 
pěstounské péče?

Pěstoun nemá vyživovací povin-
nost k dítěti. Ta u dětí svěřených 
do pěstounské péče náleží nadále 
rodičům nebo jiným osobám po-
vinným výživou k dítěti, které ur-
čí soud. Pokud se jedná o  dávky 
pěstounské péče, tak okruh dávek 
nově upravuje již zmíněná novela 
zákona. Mezi dávky patří příspě-
vek na úhradu potřeb dítěte, od-
měna pěstouna, příspěvek na za-

koupení motorového vozidla (při 
péči nejméně o  tři děti) a  jedno-
rázové příspěvky, jako je příspě-
vek při převzetí dítěte do pěstoun-
ské péče a příspěvek při ukonče-
ní pěstounské péče. Pro nárok 
na dávky se nezohledňuje příjem 
pěstouna. 

Zmínil jste se, že od 1. 1. 2013 
je v  platnosti novela zákona č. 
359/1999 Sb., o  sociálně-právní 
ochraně dětí. Přináší novela ješ-
tě něco nového?

Můžeme říci, že na základě no-
vely dochází k  „profesionaliza-
ci“ pěstounské péče. Každý pěs-
toun je povinen uzavřít tzv. doho-
du o výkonu pěstounské péče, kde 
jsou specifi kována práva a povin-
nosti s  ohledem na potřeby pěs-
tounů a  především na potřeby 
a  zájmy svěřených dětí. Pěstouni 
pak mají povinnost umožnit sle-
dování naplňování dohody (být 
v  osobním styku s  pracovníkem, 
který rodinu provází, a  to mini-
málně jednou za 2 měsíce).

Dále novela stanovuje, že pěs-
tounská péče na přechodnou do-
bu, může trvat nejdéle 1 rok. Tato 
péče představuje specifi ckou for-
mu pěstounské péče, kdy se pěs-
touni starají o děti, u kterých ne-
ní vyřešena současná rodinná si-
tuace. Od pěstounů by se pak dě-
ti měly vracet zpět do rodiny, pří-
padně přecházet do klasické pěs-
tounské péče, popř. do osvojení. 

Hlavním cílem je zajištění 
funkčního rodinného prostře-
dí pro děti tak, aby nezůstávaly 
v ústavních zařízeních a dětských 
domovech. 

V  současné době evidujeme na 
krajském úřadě pouze 1 pěstoun-
ku pro pěstounskou péči na pře-
chodnou dobu. Krajský úřad ten-
to typ pěstounské péče preferu-
je a v budoucnu bude vyhledávat 
případné zájemce.

Jakou roli má v  této oblas-
ti Krajský úřad Karlovarského 
kraje?

Krajský úřad od ledna roku 2002 
zajišťuje zprostředkování náhrad-
ní rodinné péče pro děti a  žada-
tele z  našeho kraje. V  roce 2012 
jsme evidovali 24 dětí s návrhem 
na svěření do pěstounské péče. 
Vyhledat pěstounskou rodinu se 
pak podařilo 3 dětem, z toho 1 dí-
těti v Karlovarském kraji.

V našem kraji z 80 % převažuje 
tzv. příbuzenská pěstounská péče, 
kdy péči o dítě zajišťuje jeho širší 
rodina. Pokud širší rodina nemá 
o  dítě zájem, popř. nedokáže na-
bídnout záruky jeho zdárného vý-
voje, je dítě umístěno do dětské-
ho domova. Proto bychom chtěli 
touto cestou oslovit širokou veřej-
nost a zvýšit tak zájem o pěstoun-
skou péči. 

V  této souvislosti je možné do-
mluvit si osobní schůzku s našimi 
pracovnicemi Odboru sociálních 
věcí, které vykonávají agendu ná-
hradní rodinné péče. Kontaktovat 
je můžete na tel.: 354 222 425 ne-
bo 354 222 592. 

Informace lze rovněž získat 
na setkání pracovníků z  oblas-
ti náhradní rodinné péče, které 
se uskuteční dne 11. 4. 2013 od 
16:00 v restauraci No stress v are-
álu krajského úřadu. 

Ředitel krajského úřadu informuje:

O  problémech Karlovarského 
kraje hovořil hejtman Josef No-
votný s vicepremiérkou Karolinou 
Peake při její návštěvě regionu.

Hejtman Josef Novotný upo-
zornil vicepremiérku na nedosta-
tek fi nancí ve zdravotnických za-
řízeních, který způsobuje aktuál-
ní úhradová vyhláška ministerstva 
zdravotnictví. „Nyní nám VZP 
hradí 93 procent nákladů roku 
2011. Pokud bude tento systém po-
kračovat, nemocnice v kraji budou 
ve vážných problémech,“ varoval 
hejtman Novotný. Aby kraj vykryl 
ztráty, musel by nemocnicím do-
platit 144 milionů korun ročně.

Úhradová vyhláška se týká i  lá-
zeňské péče, kde klesají výkony 
až o  50 procent. „I  když lázeňské 
domy v  našem regionu mají spí-
še soukromou klientelu, musí še-
třit. A  to znamená mnohdy pro-
pouštění. V lázeňství máme 40 000 
pracovních míst, a pokud tito lidé 
skončí na úřadu práce, vyberou si 
peníze od státu jinak,“ upozornil 
vicepremiérku hejtman.

Podle Karoliny Peake bylo lázeň-
ství předimenzované. „Není mož-
né, aby se po každé operaci jezdi-
lo na šest týdnů do lázní,“ uvedla 
Peake a ptala se, co kraj dělá proto, 
aby soukromá klientela lázeňských 
domů narůstala. „Rozšiřujeme le-
tecké spoje především na východ, 
nabízíme naše lázně na veletrzích 
cestovního ruchu. Situaci nám ale 
komplikuje nedostavěná rychlost-
ní komunikace R6,“ odpověděl jí 
Josef Novotný. Právě státem přehlí-
žená R6 je dalším problémem regi-
onu, s nímž se obyvatelé i návštěv-
níci regionu potýkají.

Karlovarský kraj totiž stále ne-

má kvalitní napojení na republiko-
vou dálniční síť, což se mimo jiné 
projevuje malým zájmem investo-
rů o region. Proto se také dlouho-
době nedaří snížit nezaměstnanost 
a zabránit odlivu mladých a vzdě-
laných lidí z kraje.

Vicepremiérka na to reagovala, 
že se v  rámci svých možností bu-
de problémy Karlovarského kraje 
zabývat.

Hejtman diskutoval 
s vicepremiérkou 
o problémech kraje

(dokončení ze str. 1)
Pacienti i  další návštěvníci ne-

mocnice ocení nové výtahy. Je-
jich pořízení přišlo na 17,5 milio-
nu, které uhradil Karlovarský kraj. 
„Máme naplánované další investi-
ce do sokolovské nemocnice. Pra-
cuje se na rekonstrukci prostor pro 
nové iktové centrum, fi nancovat 
budeme stavební úpravy rehabili-
tace nebo lůžkového očního oddě-
lení,“ uvedl hejtman.

Nemocnice může počítat i s dal-
šími investicemi Sokolovské uhel-

né, která by měla letos začít v ne-
mocnici stavět parkovací dům. 

Pokračovat bude také rekon-
strukce nemocnice v  Chebu. Od-
bor investic a grantových schémat 
má pro rok 2013 schválenou část-
ku 62 milionů korun, která je na 
pokračování rekontrukce v Chebu 
určena. V 1. fázi další etapy revita-
lizace nemocnice by měla proběh-
nout projektová příprava této akce. 
Loni byla ukončena rekonstrukce 
pavilonu B nemocnice za zhruba 
120 milionů korun.

Pojišťovny ztrpčily 
život nemocnicím 

Roman Rokůsek

Pěstounská péče

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Pane hejtmane,

jak bude reagovat kraj na dostavbu R6, která se podle posled-

ních informací nestala prioritou státu? Jedná se o dostavbu úse-

ku K. Vary-Olšová Vrata-Žalmanov–Knínice. S dostavbou se po-

čítá tak za 20 let, teda možná. Docela lituji, že bydlím v Karlo-

varském kraji. V. Majoroš

Vážený pane Majoroši,
mrzí mne, že nedořešená dostavba rychlostní silnice R6 vede na-
še obyvatele k vyjadřování lítosti nad tím, že žijí v Karlovarském 
kraji. Je to jen dokladem toho, že obyvatele skutečně tíží fakt, že 
Karlovarský kraj nemá doposud vybudované dostatečné napo-
jení na zbylé části České republiky. Pokud se jedná o  dostavbu 
rychlostní silnice R6, máte pravdu, že v současné době není řaze-
na mezi státní priority. Neustálé intervence směřované vládě, Mi-
nisterstvu dopravy, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Ře-
ditelství silnic a dálnic, tak zůstaly téměř bez odezvy. Prozatím je 
„pouze“ plánováno vybudování obchvatů obcí, jakými jsou Lu-
benec, Řevničov, Hořesedly a Hořovičky. Ty se začnou stavět v ro-
ce 2015.
Mohu Vás ubezpečit, že ve snaze změnit postoje centrálních or-
gánů nepolevíme. Stále totiž věříme tomu, že po přehodnocení 
státních priorit může dojít k  pozitivní změně. I  proto například 
vyvíjíme snahu o zařazení zastavené stavby Lubenec–Bošov zpět 
do stavebního programu, jakožto ideálního náhradního projek-
tu, který by mohl být realizován z fi nančních prostředků Evropské 
unie. Reálně totiž hrozí, že fi nanční prostředky z operačního pro-
gramu Doprava nebudou využity a dočerpány včas.
Na základě podnětu Karlovarského kraje nyní Ministerstvo do-
pravy rovněž zpracovává novou studii proveditelnosti k R6. Stu-
die bude hodnotit jak potřebnost R6, tak bude porovnávat eko-
nomické ukazatele. R6 bude posuzována jako jednotná liniová 
stavba. Jakmile bude studie dokončena a  bude k  dispozici, za-
čneme se jejími výsledky zabývat. Jako velmi důležitou pak vi-
dím jednotnost postojů všech poslanců z Karlovarského kraje bez 
ohledu na politickou příslušnost. Naposledy jsme se k problema-
tice R6 sešli 30. ledna a  naše jednání budou i  nadále pokračo-
vat. Další jednání by se mělo uskutečnit 21. března na Minister-
stvu dopravy. Doufám, že se naše jednotnost projeví i v Poslanec-
ké sněmovně, např. při schvalování státního rozpočtu na další ro-
ky, kdy se určují i fi nanční prostředky na stavby silnic.

Pokud Karlovarský a  Ústecký 
kraj budou ochotny zaplatit ko-
rekci vyměřenou Evropskou ko-
misí v  rámci ROP Severozápad, 
pomůže jim Ministerstvo fi nan-
cí ČR s fi nancováním splátek ko-
rekce formou půjčky. V krátké do-
bě by také byl obnoven chod ROP 
Severozápad. 

Předběžně se na tom dohodli 
zástupci MF ČR, MMR ČR, obou 
krajů a  Úřadu Regionální rady. 
Dohodu ještě musí posvětit zastu-
pitelstva obou krajů, stvrzena pak 
bude na úrovni hejtmanů a obou 
ministrů.

Podle předběžných informací 
by splátka korekce měla pro Kar-
lovarský kraj činit asi 100 milionů 
korun ročně, pro Ústecký kraj 180 
milionů korun ročně. Celková vý-
še korekce dosahuje pro oba kraje 
dvě a půl miliardy korun. 

„Zástupci ministerstev přislíbi-
li, že by krajům pomohli s fi nan-
cováním určitou formou půjčky, 
přesnější představu zatím nemá-
me. Jestliže zastupitelstva obou 
krajů schválí návrh na platbu ko-
rekce, deklarovalo ministerstvo fi -
nancí ochotu okamžitě poté spus-
tit ROP Severozápad,“ uvedl ná-

městek hejtmana Karlovarského 
kraje a  předseda Výboru Regio-
nální rady Petr Navrátil.

Ministerstva však také chtě-
jí převést část peněz, zbývajících 
k  vyčerpání v  ROP Severozápad, 
do jiných programů. Podle nich  
není jisté, zda je žadatelé z Karlo-
varského a  Ústeckého kraje jsou 
schopni v krátké době ještě vyčer-
pat. „O  tom ale budeme dál jed-
nat,“ dodal Navrátil.

Ještě do konce března by měla 
být svolána mimořádná zasedání 
zastupitelstev obou krajů. 

„Zastupitelům předložíme va-

riantní návrhy a  bude záležet na 
nich, jak se rozhodnou,“ dodal 
Navrátil. 

Ministerstva přislíbila, že na 
jednání zastupitelstev vyšlou své 
představitele, aby případně infor-
movali krajské zastupitele o  po-
stojích MF a  MMR ČR a  dalších 
podrobnostech.

„Pořád ještě není zcela uzavře-
na otázka podílu státu na uhra-
zení korekcí. Možná by to mě-
lo být součástí jednání na úrovni 
hejtmanů s ministry,“ dodal k té-
matu 1. náměstek hejtmana Jaro-
slav Borka.

ROP: O úhradě korekce vyměřené Evropskou 
komisí chtějí kraje se státem ještě jednat

Rychlovlaky SC Pendolino zača-
ly častěji jezdit do Chebu a Františ-
kových Lázní. Již existující sobot-
ní spoj Bohumín-Františkovy Láz-
ně-Bohumín doplnily České dráhy 
(ČD) nedělním spojem a  jedním 
párem vlaků do/z Plzně.

„Chceme cestujícím nabídnout 
alternativu k  sobotnímu spoji pro 
víkendové návraty z  oblasti Fran-
tiškových Lázní, Chebu a  Mari-
ánských Lázní do Prahy, Pardubic 
a na Moravu do Olomouce a Ostra-
vy. Nové spoje doplní nabídku nej-
rychlejšího spojení Moravy a Prahy 
se západočeskými lázněmi,“ uvedl 
Jiří Ješeta z Českých drah.

České dráhy rozšířily provoz vla-
ků Pendolino na západ Čech o ty-
to spoje:
 SC Pendolino 503 v  pondělí 

z  Plzně (odjezd 5:45 hod.) do Os-
travy (příjezd 10:40 hod.)
SC Pendolino 506 a 515 v neděli 

z Bohumína (odjezd 7:18 hod.) do 
Františkových Lázní (příjezd 13:25 
hod.) a z Františkových Lázní (od-
jezd 14:38 hod.) do Bohumína (pří-
jezd 20:49 hod.)
SC Pendolino 516 v neděli z Os-

travy (odjezd 17:27 hod.) do Plzně 
(příjezd 22:11 hod.)

Místenka ve vlacích SC Pendoli-
no stojí v  relaci Plzeň – Praha 35 

Kč, Františkovy Lázně – Praha 70 
Kč, Plzeň–Cheb 35 Kč. Díky akč-
ním místenkám zlevnilo od 1. břez-
na také cestování vlaky Pendolino 
z Ostravy, Olomouce i Pardubic do 
stanic v  západních Čechách, např. 
z Bohumína do Františkových Láz-
ní místenka stojí 100 Kč. Místenky 
lze zakoupit u  pokladní přepážky 
ČD nebo v eShopu ČD.

Pendolina nabízejí nejrychlej-
ší a nejkomfortnější spojení Prahy 
s Ostravskem, ale také směrem do 
Plzně a  západočeských lázní. Ces-
tující mají k  dispozici mj. vlako-

vý portál s řadou informací, Wi-Fi 
připojení k internetu, elektrické zá-
suvky 230 V pro napájení noteboo-
ků nebo mobilních telefonů v  1. 
i ve 2. třídě, občerstvení, denní tisk. 
Vlaky jsou klimatizované a nabízejí 
komfortní přepravu vozíčkářů.

České dráhy od března také rozší-
řily seznam úseků, kde cestující do-
stanou automaticky o čtvrtinu lev-
nější jízdné. V  Karlovarském kraji 
se slevy dotkly šesti tratí, dráhy se 
tím snaží zvýšit zájem o  dopravu 
vlakem na těchto tratích.

„Snažíme se tímto způsobem při-

lákat cestující na nejméně vytížené 
tratě, abychom zlepšili jejich eko-
nomiku a  pokud možno na nich 
uchovali provoz,“ uvedl ředitel Od-
boru regionální dopravy Českých 
drah Ivo Toman.

Mezi vybranými tratěmi v Karlo-
varském kraji, kde mohou cestují-
cí od března využívat slevu 25 %, 
jsou Karlovy Vary-Merklín, Kar-
lovy Vary dolní nádraží–Potůčky, 
Nové Sedlo u  Lokte–Nová Role, 
Cheb–Luby u  Chebu, Cheb–Hra-
nice v Čechách a Františkovy Láz-
ně–Plesná. 

České dráhy tak navázaly na zku-
šenosti z roku 2011, kdy se jim po-
dařilo zvýšit nárůst počtu cestují-
cích a tržeb na osmnácti vybraných 
regionálních tratích. 

„Krajské rozpočty jsou napjaté. 
Neustále rostou náklady na elek-
třinu, dopravní cestu a tak dál. Dří-
ve či později přijde na řadu otáz-
ka, zda na takových tratích nemá 
být doprava zastavena. Pokud ale 
existuje potenciál cestující do vla-
ků přilákat, je správné to nejdříve 
prověřit. Navíc vybíráme tratě, kde 
by mohlo dojít ke zlepšení služby 
např. zrychlením spojení nebo na-
sazením kvalitnějších vozů,“ dodal 
Toman.

Změny na železnici. Častější provoz vlaků 
Pendolino a zlevněné jízdné na vybraných tratích

Pendolino v Chebu.                                                             Foto Václav Fikar

Vicepremierka Karolina Peake během jednání na hejtmanství.
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Oblast sociálních věcí v  našem re-
gionu rozhodně nepostrádá dynami-
ku a tempo ve svém vývoji. Na jedné 
straně se Karlovarskému kraji daří 
získat unijní fi nance na projekty, dí-
ky nimž našly práci desítky pracov-
níků v  sociálních službách. Na dru-
hé straně však rok co rok vstupuje do 
únavného licitování o potřebnou vý-
ši státní dotace, která stále klesá. Jak 
se Karlovarskému kraji daří posilo-
vat zaměstnanost a  vytvářet pracov-
ní místa v tomto resortu, hodnotí ná-
městek hejtmana Miloslav Čermák.

Zaměstnanost samotnou ve svém 
resortu přímo řešíte, ale vznik pra-
covních příležitostí je i  takříkajíc 
vedlejším produktem projektů, které 
kraj realizuje…

Vznik pracovních příležitostí vyplý-
vá přímo ze zaměření většiny kraj-
ských individuálních projektů. Ty 
podporují udržení a rozvoj služeb so-
ciální prevence, péči o osoby s dušev-
ním onemocněním a vytvoření širší sí-
tě služeb pro tyto lidi – tady vznikají 
nová místa pro sociální pracovníky, te-
rapeuty, asistenty v chráněném bydle-
ní. Další pracovní příležitosti souvise-
jí s  prováděním rekonstrukcí a  oprav 
našich domovů pro seniory nebo pro 
osoby se zdravotním postižením. Kaž-
doročně také poskytujeme příspěvky 
neziskovým organizacím, jejichž pra-
covníci se zapojují do aktivit zamě-
řených na využití volného času dětí 
a mládeže, na prevenci kriminality, na 
práci s rodinami pěstounů. Přímo ře-
šíme zaměstnanost i  prostřednictvím 
příspěvků na veřejnou službu a veřej-
ně prospěšné práce, což je dotační ti-
tul určený obcím v  sociálně vylouče-
ných lokalitách. Zaměstnanost je zá-
roveň jedno z  prioritních témat kraj-
ské tripartity.

Můžete konkrétně říci, jaká nová 
pracovní místa vznikla v  rámci pro-
jektů zaměřených na rozvoj sociál-
ních služeb?

Díky našim projektům vytvořila řa-
da nestátních organizací nové služ-
by, v nichž se podařilo zaměstnat no-
vé pracovníky. Vznikly služby sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické díl-
ny, které kraj nechal vybudovat v Kar-
lových Varech, ve Staré Roli a v Soko-
lově. Například občanské sdružení Jo-
ker zajišťuje fungování sociálně tera-
peutických dílen pro osoby se zdravot-
ním, zejména mentálním postižením 
pro okres Cheb, Denní centrum Ma-
teřídouška zabezpečuje provoz sociál-
ně terapeutických dílen pro okres So-

kolov, pracovníci z Farní charity Kar-
lovy Vary pak pro okres Karlovy Va-
ry. Sdružení Fokus má zase na staros-
ti sociálně terapeutické dílny pro oso-
by s duševním onemocněním pro Kar-
lovarský kraj a službu sociální rehabili-
tace pro osoby s duševním onemocně-
ním pro okres Karlovy Vary. Občan-
ské sdružení Rytmus se zabývá pod-
porou samostatného bydlení pro oso-
by se zdravotním, zejména mentálním 
postižením v regionu a občanské sdru-
žení Dolmen úspěšně v  kraji rozví-
jí službu chráněného bydlení také pro 
osoby s  mentálním postižením. Rov-
něž byli v mnoha oblastech vyškoleni 
sociální pracovníci v  sociálních služ-
bách, pracovníci obecních úřadů Kar-
lovarského kraje i  zaměstnanci kraj-
ského úřadu.

    
Mluvil jste o stavebních akcích, na 

nichž se podílejí regionální fi rmy…
Řeč čísel je jasná. Například na re-

konstrukci Domova pro seniory „SPÁ-
LENIŠTĚ“ v  Chebu se podařilo dát 
práci šesti fi rmám. Více než dvě desít-
ky lidí a  zaměstnanci dalších subdo-
davatelských společností pracovali na 
loni ukončené rekonstrukci Domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
„SOKOLÍK“ v Sokolově. Téměř 50 lidí 
se v uplynulých čtyřech letech podílelo 
na investičních akcích v Domově pro 
seniory v  Perninku. Místní fi rmy zís-
kaly práci také na rekonstrukci budovy 
„zámku“ Sociálních služeb Kynšperk. 

V  Domově pro seniory v  Lázních 
Kynžvart připravovali v  uplynulém 
období novou sociální službu – do-
mov se zvláštním režimem „POHO-
DA“, na drobných stavebních pracích 
se podílelo dvanáct fi rem a pracovalo 
tam 24 lidí. Řada domovů také podpo-
ruje chráněné dílny tím, že odebírá je-
jich zboží apod. Kraj plánuje další in-
vestice v  sociální oblasti, probíhá in-
vestiční příprava rekonstrukce Domo-
va se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 
v  Nejdku, v  „PRAMENI“ Mnichov 
proběhne rekonstrukce skladu, během 
letošního roku by se mělo uskuteč-
nit zateplení budovy a výměna střešní 
krytiny Domova pro seniory „SKAL-
KA“ v  Chebu, počítáme i  s  rekon-
strukcí stravovacího provozu domova.

S jakou odezvou se setkaly nově za-
vedené příspěvky na veřejnou službu?

Karlovarský kraj poskytl na podpo-
ru veřejné služby loni celkem 1,5 mili-
onu korun, a to osmi městům a obcím. 
Díky těmto penězům mohli starosto-
vé nakoupit nezaměstnaným ve veřej-
né službě nářadí či ochranné pomůc-

ky. Jedná se především o obce v sociál-
ně vyloučených lokalitách, jako je na-
příklad Rotava, Toužim či Nové Sedlo.  

O  tom, jaké obce byly zařazeny do 
seznamu sociálně vyloučených loka-
lit v kraji, rozhodovalo několik kritérií. 
Patřila mezi ně míra nezaměstnanosti, 
počet příjemců sociálních dávek i po-
čet romských obyvatel. Lidé ve veřejné 
službě se starali především o úklid ve-
řejného prostranství, o opravy a údrž-
bu obecního majetku nebo odstraňo-
vání černých skládek. Zda bude Karlo-
varský kraj udělovat tuto podporu na-
dále, zatím není jasné, protože Ústav-
ní soud zrušil fungování institutu ve-
řejné služby pro uchazeče v  eviden-
ci úřadů práce. Je tedy možné, že obce 
spíše do budoucna využijí krajem na-
bízené bezúročné půjčky na organizaci 
veřejně prospěšných prací. Příspěvky 
z  krajského rozpočtu ale každoročně 
podporujeme i fungování neziskových 

organizací – je to přibližně sedm mili-
onů korun, které jdou na činnost ne-
ziskovek a od roku 2010 si mohou pra-
covníci organizací „sáhnout“ na pení-
ze z krajského rozpočtu na projekty tý-
kající se prevence kriminality. Zajišťují 
z nich činnost center pro děti a mladé 
lidi ohrožené sociálním vyloučením, 
tábory, výlety a další akce.

Může krajská tripartita ovlivnit za-
městnanost v regionu?

Podle posledních statistických údajů 
dosahuje míra nezaměstnanosti v Kar-
lovarském kraji přes 10 % a pravděpo-
dobně poroste. Podíl na stoupající ten-
denci bude mít s  největší pravděpo-
dobností i  plánované utlumení těžby 
na Sokolovsku. Proto musíme už dnes 
hledat řešení, které by nabídlo odpoví-
dající alternativy. Zástupci krajské tri-
partity se dohodli na ustavení pracov-
ní skupiny, ve které bude zastoupen 

kraj, města, ministerstva, úřad práce, 
hospodářské komory, rozvojové agen-
tury a podnikatelé. Skupina bude hle-
dat možnosti, jak udržet zaměstnanost 
v  kraji a  vytvářet nová pracovní mís-
ta. Souvisí s tím i nabídka stipendií pro 
vybrané obory, ale také stipendia pro 
mladé vysokoškoláky, kteří se často 
nevracejí po dokončení školy zpět do 
kraje. Přispívat na stipendia by moh-
ly za určitých podmínek přímo regio-
nální fi rmy. O odlivu mladých lidí však 
musíme diskutovat i se starosty našich 
obcí, kteří by měli zohlednit jejich po-
třeby ve své bytové politice. Nabíd-
ku na účast v  krajské tripartitě přija-
la i Hospodářská a sociální rada Soko-
lovska. Její výkonný výbor odsouhlasil 
členství v krajské tripartitě a bude tak 
úzce spolupracovat na řešení nárůstu 
nezaměstnanosti na Sokolovsku a  na 
přípravě průmyslových zón.

 
Kraj se tedy snaží zaměstnanost 

v resortu sociálních věcí posilovat. Co 
ji naopak může negativně ovlivnit?

Je to jednoznačné, situaci v  tom-
to směru nám značně kompliku-
je stát. V  letošním roce chybí posky-
tovatelům sociálních služeb v  našem 
kraji na dotacích od státu 110 milio-
nů korun. Jako místopředseda Komi-
se Rady Asociace krajů ČR pro soci-
ální záležitosti se účastním jednání na 
MPSV, které v lednu přiznalo, že letos 
z jeho rozpočtu putuje na podporu so-
ciálních služeb v  naší zemi 6,05 mili-
ardy korun, což je o 360 milionů ko-
run méně než vloni. Rozdíl mezi sku-
tečně vyplacenými prostředky na pro-
voz sociálních služeb v roce 2012 (sou-

čet dotací a peněz EU na provoz soci-
álních služeb) a prostředky rozdělený-
mi v  lednu dotační komisí MPSV na 
rok 2013 je dle údajů MPSV dokonce 
1,1 miliardy korun. Některým posky-
tovatelům zejména terénních služeb 
před časem skončila podpora z  pro-
jektů hrazených z EU, a proto se mu-
seli vrátit do dotačního řízení MPSV. 
Celkový výpadek dotací na rok 2013 
oproti vyplaceným prostředkům v ro-
ce 2012 činí pro poskytovatele sociál-
ních služeb v našem kraji 62 miliony. 
Hrozí omezení, v  horším případě ru-
šení služeb. Rozhodně se s  tímto ne-
dostatkem prostředků odmítám smířit 
a udělám vše, abych přispěl k dofi nan-
cování, a to pokud možno co nejdříve. 
V současné době, kdy roste míra neza-
městnanosti v kraji a lidé končí na úřa-
du práce, MPSV tímto způsobem ješ-
tě problém prohlubuje. Samotné úřady 
práce mají kritický nedostatek zaměst-
nanců a nestíhají zajistit včasné výpla-
ty dávek, natož aby prováděli sociální 
práci, kterou na jejich bedra přenesla 
sociální reforma. Minulé vedení mi-
nisterstva práce a  sociálních věcí jim 
nakoupilo od svých spřátelených fi rem 
skoro nefunkční IT systém pro vyplá-
cení dávek (jehož způsob pořízení ny-
ní vyšetřuje Policie ČR), a  tak o  rea-
lizaci aktivní politiky zaměstnanos-
ti, což má být jedním z hlavních úkolů 
úřadů práce, si občané mohou nechat 
zdát. Pevně věřím, že nová vláda, kte-
rá vznikne nejpozději za rok, po parla-
mentních volbách, některé tyto asoci-
ální zásahy do sociální oblasti zruší ne-
bo upraví tak, aby se zlepšila životní si-
tuace občanů.

Nová pracovní místa? V sociální sféře rozhodně ano

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák.                                              Foto KÚ

Máte zájem poskytnout po-
moc a podporu opuštěnému dí-
těti? Nebojíte se spolupráce s od-
borníky? Byli byste ochotni se 
odborně vzdělávat? Tak prá-
vě Vy máte šanci stát se pěstou-
ny -  a to i na přechodnou dobu 
-  a poskytnout náhradní rodinu 
dětem, které potřebují Vaši péči 
a lásku.

Pokud Vás zajímá, jak se může-
te stát pěstounem a co tato pro-
fese obnáší, dostavte se  11. 4. 
2013 od 16.00 do 18.00  do Ka-
várny - restaurace No stress, kte-
rá sídlí v  areálu Krajského úřa-
du Karlovarského kraje, Závod-

ní 353/88, Karlovy Vary – Dvo-
ry (MHD č. 1 a  10 směr K. Vary 
– Dvory, zastávka Krajský úřad), 
kde se uskuteční informační se-
tkání pracovníků z  oblasti ná-
hradní rodinné péče a  zájemců 
o  pěstounskou péči z  řad veřej-
nosti. Dále je možné domluvit si 
osobní schůzku na krajském úřa-
du, na adrese Závodní 353/88, 
budova C, s pracovnicemi odbo-
ru sociálních věcí, které vykoná-
vají agendu náhradní rodinné 
péče, tel.: 354 222 425, 354 222 
592, a to po celý týden v době od 
8.00 hod. – 15.00 hod., v pondělí 
a středu až do 17.00 hod. 

Hledáme náhradní rodiny

O krajských příspěvcích pro or-
ganizace působící v cestovním ru-
chu, o  založení destinační agen-
tury i o vyhlášení nové fotosoutě-
že jednali ve františkolázeňském 
hotelu Imperial členové Komise 
pro lázeňství a  cestovní ruch Ra-
dy Karlovarského kraje. Se situa-
cí v oblasti regionálního lázeňství 
je seznámil generální ředitel spo-
lečnosti Lázně Františkovy Lázně 
Josef Ciglanský (na snímku vpra-
vo). Upozornil, že vyhláška mi-
nisterstva zdravotnictví omezují-
cí lázeňskou péči způsobila citel-
ný pokles počtu návštěvníků láz-
ní z  řad samoplátců. Pocítila to 
samozřejmě většina lázeňských 
domů ve Františkových Lázních, 
protože jejich klientelu tvoří rov-
ným dílem čeští a  němečtí hos-
té. Komise se tam zabývala také 

rozdělením příspěvků z  krajské-
ho rozpočtu pro žadatele v oblas-
ti rozvoje cestovního ruchu. „Kar-
lovarský kraj na tento dotační ti-
tul vyčlenil 1,15 milionu korun,“ 
uvedl předseda komise Edmund 
Janisch. Příspěvky by měly jít na-
příklad na vydání nových propa-
gačních materiálů či na tvorbu fi l-
mů a publikací o našem regionu.

Komise jednala o lázeňství

Schindeleho minerály
rozemletá hornina unikátního složení z Rakouska
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15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

Oxid draselný K
2
O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe
2
O

3   
5,3 g Bór B 0,00003 g

Oxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 g

Oxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 g

Oxid sodný Na
2
O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

Mangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 g

Měď Cu 0,044 g

Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku. 
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,

4-5ks = 535 Kč/1 ks, 6-9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.

Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4-5 ks = 646 Kč/1 ks, 6-9 ks = 616 Kč/1 ks,  
od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.

Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma). 

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6

Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 

www.kamennezdravi.cz

Schindeleho minerály opravdu fungují!
Z vašich dopisů aktuálně:

Pracovala jsem jako zdravotní sestra a v roce 2003 jsem odcházela do důchodu. Trochu mě pobolívalo břicho, 
tak jsem si na rozloučenou nechala udělat vyšetření. Našli mi v levé ledvině nádor 8 cm velký. Při propuštění 
po operaci mi pan doktor řekl, že bych se mohla dožít i rok života. Celý rok jsem vůbec nežila, jen jsem čekala 
na svůj konec. Pak jsem v časopise našla vaše minerály a nějak jsem se toho chytla jako nějaké naděje. Dnes 
je to 9 let od operace a stále si nechávám posílat minerály. S manželem jsme si koupili zahrádku, ¾ roku na ní 
žijeme a jsme tam šťastni. Můžete to i použít, je to do poslední řádky pravda. 

Eva Lorencová, 74 let, Hradec Králové

Zdravíme vás ze západních Čech. Moje maminka má 84 let. Je velkou čtenářkou. V časopise našla nabídku 
na minerály. Zatelefonovala jsem pro 2 plechovky a začaly jsme je obě brát. Oběma se nám změnil život. Mamin-
ka začala mít zájem o to, co se kolem ní děje. Dřív byla slabá, ruce se jí třásly a bolely ji konečky prstů. Za čas 
užívání třes přestal a bolesti v konečcích prstů také. Bolely ji nohy a brněly. Bolest a brnění přestaly.  Začala 
pravidelně chodit na záchod. Vyhodila 1 prášek na vysoký tlak, ten se jí upravil (lékařka o tom ví). Celkově se jí 
zlepšila pokožka i nehty na nohou. Mně je 65 let. Bývala jsem dost unavená, bolelo mě pravé rameno tak, že jsem 
se budila v noci bolestí. Díky vašim minerálům jsem se všeho zbavila, mám chuť do práce a nedám na minerály 
dopustit.   Anna Večerníková, Tachov

Je mi 71 let, manželovi 77. Oba jsme začali užívat minerály. Velice mě bolely kolena a nohy, navíc jsem měla 
rakovinu (4 chemy a 25 ozářek). Po 3 týdnech užívání mě přestaly bolet kolena, až jsem si říkala, že je to zázrak, 
a zlepšil se i celkový zdravotní stav. Oběma nám minerály pomohly. Také pozoruji, že mi vlasy začaly houstnout. 
Po chemě mi všechny vypadly. Objednávám 5 plechovek pro známé a dělám vám na ně reklamu. 

Olga Kempná, Havířov

Užívám minerály týden, hned po třech dnech jsem měla energie na rozdávání. Po týdnu mě přestávají bolet 
záda, migrénu jsem neměla ani jednou. Při rodinné oslavě jsem si vzala minerály dle vaší rady, vypili jsme toho 
mnoho a já jediná jsem zůstala střízlivá bez následků. Podotýkám, že jsem na 99 % abstinent a vždy odpadávám 
po druhé skleničce. Tak proto těch 5 dalších plechovek pro příbuzné. Mého muže 2 roky trápí koleno a kotník 
z fotbalu, po týdnu má bolesti na ústupu a o energii nemluvě. Díky. Daniela Zemancová, Kamenec

Dobrý den, posílám vám krátký výčet problémů, které mne přestaly trápit po užívání kapslí s minerály. Upravil 
se nízký tlak a stolice, žaludeční vředy se zklidnily, páteř nemám již zablokovanou, chmurné myšlenky se 
odstěhovaly. Na stálou zimomřivost nepomáhalo nic, až teď vaše kapsle. Celkově se cítím dobře. Kapsle začal 
užívat i manžel. Objednávám 3 balení kapslí. Děkuji vám.  Jarmila Kubištová, Teplice

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma (více na www.kamennezdravi.cz)

Po mnohaletých zkušenostech lze minerály doporučit: 
•  diabetikům (hlavně druhého typu), kdy může dojít k vyrovnání hladiny cukru v krvi až na zcela normální hodnoty
• lidem trpícím dnou  –  až do úplného odeznění obtíží
• kardiakům, lidem s vysokým tlakem
•  při artróze, osteoporóze, po zlomeninách, úrazech a operacích – dochází k výraznému urychlení hojení ran 

a rekonvalescence
•  při poruchách trávení – vlivem kyseliny křemičité, která podporuje a upravuje zažívání, zlepšuje i vzhled nehtů, 

vlasů a pokožky
•  při celkové detoxikaci organismu (prevence vzniku rakoviny tlustého střeva), dostavuje se pravidelná stolice, 

vyplavení nečistot z ledvin
•  při kožních potížích (z minerálů lze připravit i pleťovou masku či minerální koupel)
• při migrénách
• při menstruačních potížích, velmi vhodné v těhotenství a při kojení 
• při alergických projevech, ekzémech
•  každému, kdo chce zůstat vitální, při síle a zdravý. Nejlevnější prevence shora uvedených obtíží, civilizačních 

chorob vůbec, prevence srdečních příhod, zároveň se člověk může těšit z vyšší výkonnosti, koncentrace a paměti 
(povolený doping pro sportovce a studenty), může dojít i k úpravě sexuální výkonnosti (přiměřeně věku)
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Malé děti vykřikují, aby je vod-

ník Pačísek na jevišti slyšel. Ze 

sedaček v  hledišti se mu snaží 

poradit. O chvíli později pohád-

ka v  podání Divadla Dětí kon-

čí. A špunti tleskají jako o život. 

Zvedají se ze židlí v Divadle Hu-

sovka a odcházejí do šatny. Vod-

nický příběh je bavil, jak je zřej-

mé z jejich švitoření. Proto i dnes 

může být ředitel Divadla Dětí Li-

bor Balák spokojený. Právě tak 

vypadá závěr čtyřiadvacáté se-

zony tohoto unikátního divadla, 

zaměřeného výhradně na malé-

ho diváka.     

Proměnil se za těch pětadva-
cet let, co je vaše divadlo na scé-
ně, dětský divák? Přece jenom už 
můžete srovnávat. Jsou nějaké 
rozdíly mezi dětmi „předlisto-
padovými“ a dětmi současnými?

Dětský divák se určitě vyvíjel. 
Nejhorší byla situace na přelo-
mu tisíciletí. Ještě po revoluci by-
lo s dětmi vše v pořádku, protože 
v nich doznívaly mechanismy sta-
ré výchovy. 

V  90. letech ale přišla taková ta 
neoliberální výchova, kdy rodiče 
přestali mít čas na své děti a  vše 
jim dovolovali, což na přelomu ti-
síciletí bylo na dětském publiku 
dobře patrné. Bylo neurvalé, ne-
vychované, nijak vedené. A učitel-
ky byly z  takových dětí unavené, 
možná i  rezignované. Proto jsme 
si tenkrát říkali, že s divadlem pro 
děti skončíme.

Po divokých devadesátých letech 
si ale společnost možná víc začala 
uvědomovat, co je dobré a co ne-
ní dobré, a to se projevilo i na dě-
tech. V divadle se začaly chovat ji-
nak, lépe. A dnes už je to jako kdy-
si. Rodiče se zřejmě snaží víc pů-
sobit na výchovu dětí, navíc ale 
s naším divadlem začali spolupra-
covat i  pedagogové, což je skvě-
lý moment, kterého se nám v  90. 
letech nedařilo dosáhnout. Tehdy 
se zdálo, že berou návštěvu školní-
ho divadelního představení jen ja-
ko povinnost pro nějaké odfajfk o-
vání, pro nějakou čárku někde ve 
výkazu. 

Dnes už to ale neplatí! Uvědo-
mují si, že časová dotace, kterou 
do představení investujeme, musí 
mít nejen estetický, ale také obsa-
hový rámec. A  také proto s námi 
školy mnohem víc spolupracují.

Jak se to projevuje v praxi?

Snažíme se vejít do jejich peda-
gogických plánů a  osnov. Až je 
z toho zábavně-vzdělávací proces, 
který se nejdřív připravuje, pak 
nějakým způsobem probíhá a na-
konec má dozvuk. O to jsme usilo-
vali skoro čtvrt století.

Tedy celou jednu generaci…
Představení jsi viděl. Například 

dnes v  hledišti na Husovce, kte-
rá je centrem našeho dění, sedě-
ly děti z Abertam a z Perninku, te-
dy z Krušných hor. Pro děti z hor 
není divadlo úplně samozřej-
mé. A  i proto bylo znát, že přije-
ly do divadla, na které se moc těši-
ly, připravené. V hledišti jsme ne-
viděli neukočírovatelnou zvěř, ale 
kultivované malé diváky. Ti přišli 
slušně oblečení, jako do divadla, 
a  spolupracovali. A  teď nám od 
nich přijde spousta materiálu, kte-
rý ve škole vypracují. I to je obrá-
zek spolupráce se školami. 

Ano, všímal jsem si zájmu dětí 
o  pohádku v  klasickém divadel-
ním pojetí. A jestliže přijely sluš-
ně oblečené, pak je zřejmé, že 
s nimi někdo pracoval, že se s ni-
mi někdo bavil o  divadelní kul-
tuře. Že ve škole zřejmě proběh-
la výuka společenského chování, 
možná i hodina věnovaná  diva-
delnímu umění…

Přesně tak! A to je oproti 90. le-
tům velká změna, ve kterou jsme 

tehdy už nevěřili. Ony se věci cel-
kově pohnuly k lepšímu vloni, kdy 
došlo k jakési synergii a Karlovar-
ský kraj a město Karlovy Vary za-
čaly realizovat koncepci divadel-
ní tvorby pro děti a mládež, což je 
úžasný počin. 

V tom okamžiku pedagogové za-
čali brát divadlo vážně, jako vhod-
nou součást výuky, a my v návaz-
nosti na tuto skutečnost můžeme 
pracovat na progresivní dramatur-
gii, která zasáhne celý kraj.

Samozřejmě všichni víme, že 
v Chebu mají velmi dobré a šikov-
né divadlo, že jsou tady také Fran-
tiškovy Lázně i jiná divadélka, ale 
programové cílení na všechny dě-
ti, které se snažíme suplovat, tady 
chybí. Nyní se však zdá, že se ro-
dí základy dětského divadla Kar-
lovarského kraje. Z mého pohledu 
nyní nastala úžasná doba, kterou 
snad nic a nikdo nepokazí.

Kolik představení pro děti mě-
síčně odehrajete?

Denně hrajeme dvě představení. 
Nehrajeme však jenom v  Karlo-
vých Varech, ale po celé republice. 
Ekonomiku děláme hlavně mimo 
Vary. Jsme divadlo, které se živí 
na zájezdech. Naši činnost v rám-
ci společného vzdělávacího pro-
jektu výrazně podporuje společ-
nost EKO-KOM Praha, za což jí 
chci poděkovat, stejně jako Karlo-

varskému kraji a magistrátu měs-
ta Karlovy Vary. Tyto tři instituce 
nás táhnou.

Některé z  pohádek, které dě-
tem hrajete, mají nepřehlédnu-
telný ekologický podtext. Souvi-
sí to nějak se spoluprací s EKO-
KOMem, který v České republice 
provozuje systém sběru a recyk-
lace obalových odpadů?

My jsme nedělali EKO-KOMu 
žádné pohádky na objednávku. 
Firma si nás sama našla na zákla-
dě naší již existující tvorby. Napří-
klad pohádka O vodníku Pačísko-
vi, kterou jsi viděl, měla premié-
ru skoro před čtvrt stoletím. A už 
tenkrát se v ní třídilo. 

My jsme před časem oslovili ško-
ly, aby si z naší dlouhé tvorby, kte-
rá zahrnuje přes padesát inscena-
cí, vybraly, co chtějí hrát. A  ško-
ly ukázaly na vodníka Pačíska. 
Zkrátka EKO-KOM si nás našel 
sám, pánbůh zaplať.

Říkáš, že ekonomiku děláte 
hlavně mimo Karlovy Vary, tedy 
mimo domácí půdu. Kde napří-
klad děti viděly vaše pohádky?

Tak například teď dohrajeme 
v  Karlových Varech v  Husovce 
a  odjíždíme na zájezd do Prahy. 
Pak nás čeká Plzeň, po ní Pardu-
bický kraj a pak znovu Praha, kde 
odehrajeme deset představení. Po 
nich přijde na řadu Moravskoslez-

ský kraj, odkud se vracíme zpět do 
Husovky. 

Hrajeme neustále. Fermany má-
me plné až do roku 2014 a už ny-
ní je plníme na rok 2015. A z toho  
můžeme mít jedině velkou radost. 
Je to nádherné.

Divadlo Dětí, které se postup-
ně vyvinulo z Karlovarského hu-
debního divadla, vstoupí letos 
v září do své pětadvacáté sezony. 
Dá se spočítat, nebo alespoň při-
bližně odhadnout, kolik dětí už 
vám od té doby zatleskalo?

Dříve jsme na představeních mě-
li pravidelně kolem 300 tisíc dětí 
v roce, potom se jejich počet sní-
žil. Dnes hrajeme zhruba pro 100 
tisíc za rok. Pokud vezmeme 200 
tisíc dětí jako statistický průměr 
jedné sezony, tak jich určitě bylo 
nejméně pět milionů. Panečku… 
To je obrovské číslo.

Jakou hru jste vlastně uvedli ja-
ko svou první?

Právě pohádku O vodníku Pačís-
kovi, kterou jsme hráli i dnes. Kde 
by mě tehdy napadlo, že vodníka 
Pačíska budu hrát i za dalších dva-
cet let (smích).

Zmínil jsi, že za dobu existen-
ce Divadla Dětí jste na divadelní 
prkna přivedli přes padesát in-
scenací. Kolik přesně?

Bylo jich dvaapadesát, přičemž 
letos nás čekají dvě premiéry no-
vých her. Vždy jsme se přitom sna-
žili a stále snažíme, aby naše diva-
dlo mluvilo. Aby naše práce neby-
la jen o zábavě. Kvalitních divadel, 
která se starají hlavně o estetiku, je 
tady mnoho. My jsme ale vždyc-
ky šli hlavně po obsahu. A proto-
že máme invenci a  chuť, budeme 
v tom pokračovat dál.

Je dnešní dětský divák, vyrůs-
tající v  éře internetu, PlayStati-
onů a  všude dostupných počíta-
čových her, těmito vymoženost-
mi negativně ovlivněný v nepro-
spěch klasického divadla? Zají-
má ho vůbec ještě divadlo?

Zajímá. Děti v  dnešních škol-
kách nebo na prvních stupních 
základních škol nejsou o nic hor-
ší diváci než jsme byli my. Jsou 
bystré, jsou prima a nejsou zblblé 
z počítačů. Prostě nejsou. Obecně 
je na nich znát přirozená potřeba 
interakce.

Ano, jsou lokality, kde se díky 
sociálnímu zatížení pozná relativ-
ně menší vnímavost dětí. Ale pak 
už je na divadle, aby je zaujalo. Po-
kud nedokáže pozornost těchto 
dětí získat, tak nepatří na jeviště. 
Nám se zatím daří děti zaujmout, 
a  to čistou divadelní technikou. 
Nepoužíváme dokonce ani mikro-
porty a přesto je divadlo evident-
ně baví. Jsou schopné se vcítit do 
role diváka. 

Takže spíš než počítačové hry, 
internet a herní konzole děti ne-
gativně poznamenává sociální 
prostředí?

Ano. Sociální dopady se v  ně-
kterých lokalitách přímo projevu-
jí na menší péči věnované dětem. 
Ale je to spíše okrajová záležitost 
jen několika malých oblastí. Když 
jezdíme po republice, kde působí 
velká divadla, například v  Praze, 
Plzni nebo Pardubicích, kde jsme 
shodou okolností hráli nedávno, 
v  hledištích tam potkáváme vy-
spělé dětské diváky. Jsou kultivo-
vaní a připravení na divadlo. 

To samé jsme zažili například 
v Liberci. V těchto a dalších měs-
tech je poznat, že děti jsou kulti-
vované tradicí zdejších divadel. 
A počítače ani internet na tom nic 
nezměnily. 

Co se týká dětského divadelní-
ho diváka, a tím pádem i budouc-
nosti našeho českého národa, jsem 
dnes velký optimista. Protože ty-
to děti v hledišti jsou budoucnos-
tí země.

Václav Fikar

Když Divadlo Dětí baví. Hlavně naše děti

Pronajměte pěknou chatu, 

chalupu,v záp. a již. Čechách,

pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.

Jsme CK se 70-ti letou tradicí, 
solidní jednání, 

platba za pobyt předem.
Kontakty: 

tel.: 318 624 080, 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

Libor Balák jako vodník Pačísek.                                                                                                                                                                                          Foto Václav Fikar

P R O D E J   S L E P I Č E K 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 

PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN  

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!

Stáří slepiček 16-18 týdnů, 
cena 159-170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodej v neděli 7. dubna  
Kynšperk n. Ohří, u restaurace El Paso v 14 hodin

Prodej ve středu 10. dubna
Cheb, u prodejny Selka ve 12:30 hodin

Františkovy Lázně, u vlak.nádraží  ve 13.20 hodin
Skalná, u pošty ve 13.50 hodin

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE: 
TEL.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček - nová služba 
- výkup králičích kožek, cena 22-35 Kč/ks.

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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z• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BANKROT dle ins. 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
Karlovy Vary, Krymská 1056/5 ví
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Haas & Czjzek / První porcelánová manufaktura v Čechách

ZAHÁJILA REVOLUČNÍ 

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Exkluzivní porcelán z nejstarší české porcelánky.

Originál přímo od výrobce.

Časově omezená nabídka.

O D B Ě R N É  M Í S T O : 

Tovární 564/1, Horní Slavkov, porcelánka HAAS & CZJZEK.
Informace na telefonním čísle: 728 111 444

1 ks = 40 Kč
1 ks – 10.000 ks 

1 ks = 34 Kč
10.001 – 20.000 ks 

1 ks = 29 Kč
20.001 ks a výše 

Libor Balák (*1961)
- karlovarský rodák a patriot, 28 let ženatý s Ivetou, synové Jan (27) a 
Josef (16). Hudební skladatel, autor inscenací pro děti a mládež, he-
rec, světa šašek. Zakladatel Karlovarského hudebního divadla (1988), 
Divadla Dětí (1992), letní scény Pod mostem (1994), letních kurzů o 
historii evropské kultury (1998), Poutní trasy Králů bez koruny (2007), 
Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež (2010). Profesní cíle? 
Prosazení Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež Karlovarské-
ho kraje, vybudování Krajského divadla dětí a IMCT v Karlových Va-
rech. Studoval dirigování a skladbu na Konzervatoři JJ v Praze (1996), 
na Univerzitě Karlově v Praze prim. ped. (1996) a dosud také Univerzi-
tu Jana Amose Komenského v Praze. Koníčky: budování Poutní trasy 
Králů bez kobuny, Gambrinus 10°, vážná hudba a bigbít.

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

pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 

závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby 
– domov se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  

seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Bližší informace na tel.: 354 691 403

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

prospekt bezplatně zašleme

volejte zdarma

800 100 414

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3 

info@provapo.cz
I NA DOBÍRKU

CZ SK

krajske_listy_2013_03,.indd   4 15.3.2013   12:00:15



VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU

SNIŽTE SI ÚČTYSNIŽTE SI ÚČTY
ZA PLYN

JENIŠOV 68, Karlovy Vary www.kvplyn.cz

Infolinka:  606 939 959
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém 

čísle zněla Erich Auerbach. 
Výhercům, kterými jsou 

Miroslav Končík z Karlových 
Varů, Veronika Kempfová 
z Nové Role a Jaroslav Mikeš 
z Aše, gratulujeme. Zasíláme 
jim publikace o našem kraji.

A  zároveň pokračujeme 
v  představování  slavných 
rodáků z  měst v  Karlovarském 
kraji... 

Narodila se v  Chebu v  roce 
1946. Později, po  rozvodu ro-
dičů, se s  matkou přestěhova-
la do Karlových Varů. Před ka-
merou debutovala ve dvaceti 
letech televizním snímkem Ko-
nec velké epochy (1967). V roce 
1971 získala svou první výraz-
nější roli v  seriálu Taková nor-
mální rodinka, posléze se ob-
jevuje ve svých nejslavnějších 
fi lmech - Noc na Karlštejně, 
Léto s  kovbojem, Na samotě 
u lesa, Setkání v červenci a Ku-
lový blesk. Těmito rolemi a te-
levizním seriálem Nemocnice 
na kraji města se společně s  I. 
Janžurovou, L. Šafránkovou, J. 
Bohdalovou, D. Medřickou a  J. 
Brejchovou stala nejoblíbe-
nější českou herečkou 70. let. 
Po revoluci vstoupila do poli-
tického života jako poslanky-
ně, v polovině 90. let však z po-
litiky odešla - zcela připrave-
na o ideály férové české politi-
ky. Poté hrála ve fi lmech Obec-
ná škola, Akumulátor 1, Oběti 
a vrazi, Tmavomodrý svět nebo 
Vratné lahve. Je to...?

Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 
adresou posílejte do 6. 4. 2013 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary

Vážení čtenáři, 
v  dalším pokračování seriálu 

o nejkvalitnějších potravinářských 
výrobcích a pochutinách z Karlo-
varského kraje, které v  roce 2012 
získaly ocenění Regionální potra-
vina, vám představujeme vařené 
hovězí maso ve skle, které vyrábí 
Ivo Černohorský - Jatky Rudolec.

Popis výrobku: Vařené hovězí 
maso je určené k dalšímu ochuce-
ní a vhodné k použití s přílohou. 
Jedinečnost výrobku spočívá kro-
mě chuti také ve způsobu balení - 
výrobek je plněn do sklenic.

Kde výrobek koupíte? Oceněný 
výrobek je možné nakoupit v pro-
dejně farmy na statku v  Rudolci.  
Je distribuován také do prodejny 
„U  sedláků“ v  Karlových Varech 
– Dvorech. Prostřednictvím dal-
šího distribučního kanálu je na-
bízen také ve farmářských prodej-
nách v Plzni a v Klatovech.

Z  historie fi rmy: Farma vznik-
la na přelomu roku 2001 a  2002 

založením sdružení tří zeměděl-
ců a nákupem hospodářských bu-
dov na Sokolovsku. Farma eko-
logicky hospodaří na pozemcích 
nacházejících se zčásti v  CHKO 
Slavkovský les a specializuje se na 
chov masných plemen skotu, vy-
budovala novou porážku a výrob-
nu tradičních uzenin. V současné 
době zaměstnává tři zaměstnance, 
ale na chodu farmy se podílejí ta-
ké rodinní příslušníci všech zakla-
datelů. 

Na fi remní prodejně mohou zá-
kazníci koupit kvalitní, vyzrálé 

hovězí maso z biochovu, dále uze-
niny bez konzervantů, náhražek 
a stabilizačních látek - gothaj, se-
kanou, vinné klobásy, špekáčky, 
klobásy, salámy. Farma vyrábí ta-
ké svoji chloubu – hovězí šunku.

Jak pomohl získaný titul Regi-
onální potravina Karlovarského 
kraje výrobku? 

Ocenění jako Regionální potra-
vina Karlovarského kraje bylo jed-
noznačně nejúčinnější reklamou 
výrobku, i když se majitelé snaži-
li svoji produkci propagovat i jiný-
mi způsoby.

Zvýšil se  prodej nejen oceně-
ného výrobku, ale zákazníci, kte-
ří přijeli do prodejny farmy, zača-
li nakupovat i další uzenářské vý-
robky. Soutěž tak pomohla propa-
govat celou farmu.

Organizátoři soutěže navíc pro-
pagují výrobek na ochutnávkách 
v regionu a zákazníci si pro něj po-
té jezdí na farmu. Firma také do-
stala bezplatně reklamní materiály 
a  označení provozovny jako pro-
dejny oceněných výrobků.

R E G I O N Á L N Í  P O T R AV I N A  K A R LO VA R S K É H O  K R A J E

Hovězí maso ve skle
Nejpozději do konce září obdrží 

centrum UNESCO ke kontrole no-
minační dokumentaci „Hornické 
kulturní krajiny Krušnohoří/Mon-
tanregion Erzgebirge“, která usilu-
je o  zapsání na seznam kulturní-
ho dědictví UNESCO. Po zapra-
cování připomínek, zřejmě v úno-
ru 2014, pak německá strana podá 
ofi ciální žádost o zápis na prestižní 
seznam UNESCO. Na postupu se 
shodli radní Karlovarského kraje 
pro kulturu, památkovou péči, lá-
zeňství a cestovní ruch Oleg Kalaš, 
radní Ústeckého kraje Jitka Sache-
tová a náměstkyně ministryně kul-
tury Anna Matoušková.

„V  následujících měsících mu-
sí být česká část nominační do-
kumentace dopracována do defi -
nitivní podoby a  propojena s  ně-
meckou částí. Na české straně bu-
de nominováno sedm komponent 
– Hornické krajiny Jáchymovsko, 
Božidarsko-Hornoblatensko-A-
bertamsko, Krupka, Měděnec-Ko-
vářská a národní kulturní památka 
Rudá věž smrti,“ vyjmenoval kraj-
ský radní pro oblast kultury Oleg 
Kalaš.

Do podání nominace budou mi-
nisterstvem kultury na základě ná-
vrhů zpracovaných Národním pa-
mátkovým ústavem prohlášeny na 
těchto územích krajinné památ-
kové zóny včetně několika kultur-

ních památek montánního cha-
rakteru. Karlovarský kraj předložil 
v lednu ministerstvu kultury návr-
hy na prohlášení kulturních pamá-
tek - objektu mincovny v  Jáchy-
mově, dolu Mauritius na Hřebeč-
né, Blatenského vodního příkopu 
a Dlouhé stoky na Sokolovsku – za 
národní kulturní památky.

„Závěrečná fáze přípravy nomi-
nace před jejím podáním bude ná-
ročná pro všechny zúčastněné sub-
jekty – Karlovarský a Ústecký kraj, 
obce, Národní památkový ústav, 
Ministerstvo kultury ČR a  samo-
zřejmě pro zpracovatele dokumen-
tace. Dané termíny jsou závazné 
a  spolupráce všech zúčastněných 

je naprosto nezbytná,“ zdůraznil 
radní Kalaš na nedávném jednání 
v krajské knihovně, které inicioval 
Karlovarský kraj.

Zúčastnili se ho zástupci minis-
terstva kultury v čele s náměstky-
ní ministryně Annou Matouško-
vou, zástupci krajů, starostové zú-
častněných obcí, zástupci Národ-
ního památkového ústavu a obec-
ně prospěšné společnosti Mon-
tanregion Krušnohoří/Erzgebir-
ge, jejíž úloha pro správu eventu-
ální budoucí památky UNESCO je 
nezastupitelná. Svoji podporu no-
minaci vyjádřil přímo na jedná-
ní i  poslanec Parlamentu ČR Ru-
dolf Chlad.

Podání nominace „Montanregionu 
Krušnohoří“ na seznam UNESCO se blíží 

Účastníci jednání k zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/

Montanregion Erzgebirge na prestižní seznam UNESCO. Vlevo zá-

stupce Karlovarského kraje Oleg Kalaš.                                       Foto KÚ

Záchranář, řidič, lékař či operá-
tor roku, ale také výjezd roku a po-
děkování za dlouhodobý přínos 
organizaci - to jsou ocenění, která 
záchranáři převzali na slavnostním 
vyhlášení výsledků ankety Záchra-
nář roku 2012 v MDK Sokolov ja-
ko poděkování za výjimečné nasa-
zení při plnění pracovních povin-
ností, za pohotovost a odvahu při 
záchraně lidských životů.

Lékařem roku 2012 se stal An-
tonín Nikodem, za něhož přišla 
přebrat cenu lékařská náměstky-
ně karlovarské záchranné služby 
Adriana Kotrchová. Uznání v  ka-
tegorii Záchranář roku předal ná-
městek hejtmana Miloslav Čer-

mák Vladislavě Karbanové. Zá-
stupce společnosti Car Point Kar-
lovy Vary Luboš Neugebauer gra-
tuloval k  titulu Řidiče roku 2012 
Marianovi Velebovi. Operátorkou 
roku byla svými kolegyněmi zvo-
lena Naděžda Zadražilová. Oce-
nění za dlouhodobý přínos orga-
nizaci předal ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského 
kraje Roman Sýkora pracovníkům 
záchranky Marii Novákové a Pav-
lu Válkovi.

Neméně důležité bylo také vyhlá-
šení kategorie Výjezd roku 2012. 
Toto významné ocenění předával 
výjezdové skupině sám zachráně-
ný pacient Lubomír Nechanický. 

Výjezdová skupina rychlé lékař-
ské pomoci ve složení lékař Dani-
el Otýs, záchranářka Romana Got-
tfriedová a řidič Jan Semín převza-
la cenu za záchranu běžkaře v  le-
se s akutním infarktem myokardu. 

„I ve druhém ročníku ankety zá-
chranáři a  lékaři ze svých řad no-
minovali své kolegy, vítěze jednot-
livých kategorií pak vybírala nezá-
vislá komise,“ uvedl k  organizaci 
hlasování náměstek nelékařských 
zdravotnických profesí Miloš Ku-
kačka.

Součástí akce Záchranář roku 
2012 byla ochutnávka nejmoder-
nější techniky zdravotnických zá-
chranných služeb.

Anketa Záchranář roku zná jména vítězů
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Foto Václav Fikar

S O K O L O V :  Z P R O V O Z N Ě N O  8 / 2 0 1 1

Nové dopravní terminály 
v Karlovarském kraji

PŘEDSTAVUJEME

M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě :  Z P R O V O Z N Ě N O  9 / 2 0 1 2

C H E B :  Z P R O V O Z N Ě N O  1 2 / 2 0 1 2

Karlovarský kraj v  současné do-
bě eviduje nepotřebný nemovi-
tý majetek v celkové hodnotě 38,4 
milionů korun (podle znaleckých 
posudků). Konkrétně se jedná 
o šestnáct budov a dvacet pozem-
ků v  Habartově, Kr. Poříčí, Che-
bu, Dřenici, Aši, Dol. Žďáru, Kras-
licích, Dobroších, Dol. Dvorech 
a  Žluticích. Nepotřebné pozemky 
a  budovy kraj prodává nebo pro-
najímá v  souladu s  jejich dalším 
možným využitím. O  prodeji ne-
potřebné nemovitosti rozhodují 
orgány kraje, a to včetně ceny. 

„Ta je stanovena součtem oceně-
ní převáděných nemovitostí podle 
znaleckého posudku, která se uve-
řejňuje na úřední desce a  součas-
ně na webových stránkách realit-
ního serveru Západočeské reality, 
na internetových stránkách Karlo-
varského kraje a  nově i  na portá-
lu Prodej.Vasmajetek.cz,“ vysvětli-
la radní pro oblast správy majetku 
Bohuslava Hajská.

Uveřejněním schváleného zámě-
ru prodeje v databázi Vasmajetek.
cz je tato nabídka automaticky ro-
zeslána do sítě přibližně šesti sto-

vek realitních makléřů. V případě 
vhodnosti se na webových strán-
kách kraje a Západočeských realit 
též uveřejňuje informace o  mož-
nosti případného pronájmu nemo-
vitosti. „V  roce 2011 jsme proda-
li nepotřebný majetek za 1,95 mi-
lionu korun, z  toho jedenadvacet 
pozemků spravovaných Krajskou 
správou a údržbou silnic v hodno-
tě 819 tisíc korun a majetek spra-
vovaný ostatními příspěvkovými 
organizacemi za 1,1 milionu ko-
run,“ vyjmenovala Hajská. Vloni 
kraj prodal majetek za 597.800 Kč.

Karlovarský kraj prodává či pronajímá 
nepotřebné pozemky a budovyF O T O G R A F I C K Á S O U T 2 0 1 3

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE,
a KRAJSKÝ KARLOVARSKÉHO KRAJE,

„ZE
                                                              –

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

o hodnotné ceny
svých fotografií na v

v období 2008 až 2013. Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od 13 x 18 
cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 1,5 MB, formát JPEG. Fotografie

ny.
požadovanými údaji:

celá adresa e a e-mailová adresa jsou považovány 

S od 15. dubna do 31 2013. Fotografie
podmínky, nebo budou mimo uvedený termín,
Vyhodnocení bude provedeno v srpnu a fotografie budou se jménem autora 
vystaveny v v Karlovarského kraje.

P pozvání

Výsledky webových stránkách KKK – Výbor pro
národnostní menšiny, v Krajských listech a v

v

Fotografie s požadovanými údaji lze posílat na adresy:

Poštou:
Mgr. Pavel Vaculík 

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Na obálce v levém horním rohu bude uvedeno „Ze života menšin – VI. NEOTVÍRAT

Elektronicky: na adresu zezivota@kr-karlovarsky.cz
V e uveden kontakt na odesílatele a všechny výše

požadované údaje.

Zasláním fotografií souhlasí jejich autor 
s a s postoupením autorských práva na poslané fotografie 

podmínek. Bližší informace k – tel.: 777 024 811

a
VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
VYHLAŠUJÍ I PRO ROK 2013

ZE ŽIVOTA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
aneb „ŽIJEME V

O HODNOTNÉ CENY 
LECKÝCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE

VE DVOU KATEGORIÍCH:
A 1 - DO 10 LET
A 2 - NAD 10 LET 

KDY?
TERMÍNU OD 15. DUBNA DO 28. 2013.

V SRPNU.
SLAVVV 14.

JAK?
LIBOVOLNOU VÝTVARNOU TECHNIKOU

VÝTVARNOU PRÁCI NA TÉMA
„ZE ŽIVOTA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN – ŽIJEME V “

KAM?
ZASL NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU 

DO 28. .

A ADRESOU
DÍLO

KAŽDÝ IT JEDNO DÍLO. :
„VÝTVARNÁ – ZE ŽIVOTA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - 2013“

ADRES :

O KRAJE
Mgr. PAVEL VACULÍK

ZÁVODNÍ 353/88
360 21 KARLOVY VARY - DVORY

,
Bližší informace na: pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz; stanislav.strmen@seznam.cz

www.kr-karlovarsky.cz
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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-karlovarsky.cz; zástupce 

ředitele KÚ, vedoucí odboru 

kontroly - tel. 354 222 466, Mgr. 
Martina Vránová, martina.vranova@
kr-karlovarsky.cz; vedoucí odboru 

stavební úřad - tel. 354 222 125, Mgr. 
Lubomír Novotný, lubomir.novotny@
kr-karlovarsky.cz; odbor správních 

agend a krajský živnostenský úřad - 

tel: 354 222 469, Ing. Daniel Matějíček, 
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.

cz; odbor kancelář hejtmana - tel. 
354 222 141, Ing. Lydie Stráská, lydie.
straska@kr-karlovarsky.cz; odbor 

kancelář ředitele úřadu - tel. 354 
222 313, Ing. Marie Tomsová, marie.
tomsova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

bezpečnosti a krizového řízení - tel. 
354 222 190, JUDr. Manfred Kraus, 
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz; 
ekonomický odbor - tel. 354 222 
266, Ing. Dagmar Divišová, dagmar.
divisova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

legislativní a právní - tel. 354 222 270, 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vratislav.
smoleja@kr-karlovarsky.cz; odbor 

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

- tel. 354 222 432, Ing. Věra Tomsová, 
vera.tomsova@kr-karlovarsky.
cz; odbor dopravy a silničního 

hospodářství - tel. 354 502 461, 
Mgr. Vladimír Malý, vladimir.maly@
kr-karlovarsky.cz; odbor regionálního 

rozvoje - tel. 354 222 260, Ing. 

arch. Jaromír Musil, jaromir.musil@
kr-karlovarsky.cz; odbor životního 

prostředí a zemědělství - tel. 354 222 
220, Ing. Regina Kindratová, regina.
kindratova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 
354 222 210, Ing. Jana Trantinová, jana.
trantinova@kr-karlovarsky.cz; odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství 

a cest. ruchu - tel. 354 222 230, Ing. 
Radim Adamec, radim.adamec@
kr-karlovarsky.cz; odbor sociálních 

věcí - tel. 354 222 240, Ing. Stanislava 

Správková, stanislava.spravkova@
kr-karlovarsky.cz; odbor zdravotnictví 

- tel. 354 222 420, Ing. Alena Šalátová, 
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor vnitřních záležitostí - tel. 354 
222 250, Ing. Miroslav Očenášek, 
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.
cz; oddělení interního auditu - tel. 
354 222 460, Martina Jánská  martina.
janska@kr-karlovarsky.cz; odbor 

projektového řízení a informatiky KK 

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

Krajské tápání v oblasti zdravot-
nictví pokračuje… Kraj v  součas-
nosti zřizuje a řídí dvě nemocnice, 
karlovarskou a  chebskou. Sokolov-
skou pronajal společnosti Nemos. 
Na posledním jednání krajského 
zastupitelstva se řešila investice do 
parkovacího domu sokolovské ne-
mocnice a  ústy pana Michalského 
ze Sokolovské uhelné, která chce tu-
to investici realizovat ze svého, jsme 

se dozvěděli, že fi rma je garantem 
pozitivních kroků v  sokolovské ne-
mocnici. Ok, proti tomu nelze nic 
namítat. Co stojí ale za zvážení, je 
celkový přístup kraje ke „svým“ ne-
mocnicím.  Sociální demokraté spo-
lečně s komunisty jsou poněkud ve 
schizofrenní situaci. Na centrální 
úrovni jsou totiž obě tyto strany bo-
jovníky proti privatizaci nemocnic, 
na krajské se ale dopouští poněkud 
nepochopitelného hybridu v  podo-
bě pronájmu jedné ze tří nemocnic. 
A tak je na pořadu dne neustálé do-
hadování o tom, co může či nemůže 
vlastník a  nájemce, jestli musí být 
výběrové řízení (z pohledu vlastní-
ka) nebo si vybere nájemce podle 
svého atd.  

Na témže jednání zastupitelstva 
se od ředitele KKN, pana Nečesané-
ho, dozvídáme také to, že měsíčně 
nás stojí karlovarský špitál také dí-
ky novému pavilonu akutní péče 5 
až 8 milionů korun. 

A aby toho nebylo málo, pacien-
ti karlovarské nemocnice si houfně 
stěžují na nesmyslně zavedený sys-
tém úhrady parkovného, kdy kaž-
dá započatá hodina (po bezplat-
né úvodní půlhodince) je účtována 
40 Kč. Takže, když jdete na vyšet-
ření spojené například s rentgenem, 
může vás parkování přijít klidně 
i na dvě stě korun!

Je až s podivem, že toto asociální 
parkovné zavedli ti, kteří tak brojili 
proti 30 Kč poplatkům v nemocnici. 

A tak se, ve světle zdánlivě nesouvi-
sících událostí popsaných výše, na-
bízí otázka: Jak dál? 

Osobně se domnívám, že nejlep-
ším řešením by bylo, kdyby se kraj 
soustředil plně na karlovarskou ne-
mocnici, jako tu hlavní – krajskou, 
a její satelit v Chebu. 

Co se týká sokolovské nemocni-
ce, nebál bych se ji prodat. Pokud 
by ji provozoval Nemos, důvěřoval 
bych Sokolovské uhelné, že si chod 
tohoto zařízení ohlídá personálně 
i ekonomicky ku prospěchu pacien-
tů. Otázkou je, zda-li k podobným 
úvahám jsou schopni dojít i  oran-
žoví a rudí se svými předsudky ne-
privatizovat nic a  libovat si tak 
v nepřehledném chaosu.

Krajské zdravotnictví: divný pronájem, nesmyslné
parkovné a chybějící miliony…

Petr Zahradníček,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

v  závěru minulého roku uved-
li vědci ze Sociologického ústavu 
Akademie věd, kteří se zabývali fe-
noménem stárnutí ve střední Evro-
pě, že nabídku služeb a bydlení pro 
seniory, včetně nájemních bytů, je 
zapotřebí rozšířit a je třeba více za-
pojit soukromý i neziskový sektor. 

Zvýšení počtu seniorů je průvod-
ním jevem všech vyspělých ekono-
mik světa, kdy stát ale musí umět 
najít řešení, jak se ve spoluprá-
ci s  rodinou o  staré lidi postarat 

a umožnit jim kvalitní a plnohod-
notný podzim života. Ne všichni se-
nioři jsou schopni se o sebe postarat 
sami, ať z důvodu rodinných nebo 
svého zdravotního stavu. 

Často handicapovaní senioři jsou 
nesoběstační a  ve vyšším věku ne-
jsou schopni bez pomoci druhých 
absolvovat ani hygienické potřeby, 
natož údržbu domácnosti. 

V Německu, Rakousku nebo An-
glii systém péče o  staré a nemocné 
lidi je na vysoké úrovni a  poměr-
ně dobře propracovaný. Český stát 
si ale svou roli usnadňuje a  tyto 
problémy odsunuje do budoucna, 
v  lepším případě povinnosti přesu-
ne na kraje nebo města, aniž by jim 
fi nančně pomohl. 

Často se fi nancování stejné péče 
liší podle toho, zda je poskytováno 

ve zdravotnickém či sociálním zaří-
zení. Konkrétně se to dotýká jedné 
třetiny seniorů. 

Například v  Německu dopředu 
vláda reaguje na vývoj roku 2030, 
kdy má stoupnout počet tzv. ležáků 
až na 1,7 milionu osob, a proto už 
od letošního roku rozšířila možnos-
ti fi nanční základny pro fi nancová-
ní péče o staré lidi. 

Výhodou tohoto systému je, že za-
pojit se do něj mohou i  lidé s  níz-
kými příjmy, protože funguje na 
solidárním principu. S  principem 
opačným, tj. takový, který umožňu-
je si zaplatit péči jen pro bohaté, ne-
mohu souhlasit. Ne každý má mož-
nost vysokého výdělku, a to ne vždy 
jen vlastní vinnou. 

Obávám se, že nejvíce by změna 
ze solidárního systému mohla po-

stihnout ženy, protože ony i  díky 
výchově dětí a mateřské, budou mít 
vždy nižší celoživotní příjmy opro-
ti mužům. 

Velmi nebezpečná je generační 
intolerance, kterou si mnozí z  nás 
například pamatují z předvolební-
ho spotu jedné herecké dvojice, kte-
rá hlásala „Bábo, dědku“. 

Osobně jsem přestal kupovat vý-
robky, propagované v  televizní re-
klamě právě jednou z  hereček. 
I mladí lidé jednou zestárnou a ne-
budou umět s novými počítači, pro-
stě nebudou „cool“. 

Rodiče musí od mala své děti vést 
k respektu k babičce a dědovi a vy-
světlit jim, že i senioři patří do spo-
lečnosti stejně jako mladá a střední 
generace. Senioři mají životní zku-
šenost, která mladým lidem chybí. 

Péče o seniory a handicapované musí být prioritou
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

KARLOVY VARY

BRAN - koncert. Divadlo Husovka, 27. 3. od 
19.30
HARLEJ, TAJFUN - rockový koncert. Lidový 
dům, 29. 3. od 20.00
PRAŽSKÝ VÝBĚR - koncert slavné rockové 
legendy, která se po dlouhé době vrací na pó-
dia. KV Aréna, 30. 3. od 19.00
DIFFERENT STORIES, URSAMAYOR - 
koncert. Slash bar, 6. 4. od 20.00
SUNSHINE - koncert. Lidový dům, 12. 4. od 
20.00
NEŽFALEŠ, S.P.S. - koncert. Slash bar, 12. 4. 
od 20.00
IVA BITTOVÁ - recitál. Galerie umění, 17. 4. 
od 19.30

ALLRIGHT CAPTAIN, KNIFECUTTER - 
koncert. Slash bar, 20. 4. od 20.00

CHEB

LÁĎA KŘÍŽEK & KREYSON, MILOŠ 
DODO DOLEŽAL, BRENDA 5, HAMR 
a BLACKMAILERS - rockový festival k dva-
cetiletému výročí skupiny Blackmailers. Každý 
30. návštěvník festivalu obdrží vstupenku na 
letní festival TaRock 2013 v Tachově. KC Svo-
boda, 19. 4. od 19.00

ALLRIGHT CAPTAIN, KNIFECUTTER - 
koncert. Jazz Rock Café, 21. 4. od 20.00

SOKOLOV

VLADIMÍR MERTA & HROMOSVOD - 
koncert. Divadlo, 26. 3. od 19.00

KAREL PLÍHAL - koncert (náhradní termín, 
platí vstupenky z 26. 2.). Divadlo, 2. 4. od 19.00
SPIRITUÁL QUINTET - koncert. Divadlo, 
25. 4. od 20.00

OSTROV

VOLANT - koncert punkové kapely z Pardu-
bic. M Club, 30. 3. od 20.00
SHOE CUT, HOLDEN, GROVETOWN -  
benefi ce pro Macíka. M Club, 5. 4. od 20.00
PLEXIS, APPLE JUICE - punkrockový kon-
cert. M Club, 13. 4. od 20.00  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

E!E - koncert punkové legendy. Klub Na Ram-
pě, 30. 3. od 20.00
HUDBA PRAHA - koncert rocové legendy. 
Klub Na Rampě, 6. 4. od 20.00
PICKING UP THE PIECES TOUR - kon-
cert. Klub Morrison, 20. 4. od 20.00

CHODOV

ZUBATHAA, CRIPPLED FINGERS, NE-
VER LEFT BEHIND - metalový festival. Oá-
za, 30. 3. od 20.00
ABYSS, DEZZILUZZE, DOVOLENÝ NA-
PĚTÍ - metal/punkový koncert. Pivnice Skle-
ník, 13. 4. od 20.00 

TOUŽIM

COCOTTE MINUTE, NIGHTWISH RE-
VIVAL - koncert. Sokolovna, 5. 4. od 20.00

LOKET

KULTURNÍ MILAN, SHOE CUT - koncert. 
Hrad Loket, 19. 4. od 19.30

KAM ZA ŽIVOU MUZIKOU V KARLOVARSKÉM KRAJI

P R A Ž S K Ý  V Ý B Ě R

H U D B A  P R A H A

Chlorella, Barley, Spirulina Barley, Betavit

ZELENÉ
POTRAVINY

Stop jarní únavě!

KLUB ZDRAVÍ ENERGY, CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI 
Kamenná 40, CHEB, tel.: 603 486 331, www.energy-cheb.cz

K R E Y S O N

I VA  B I T T O VÁ

K A R E L  P L Í H A L

Vzdělávací ústav pro 
bezpečnostní strategie

rozšiřuje tým obchodních 
zástupců pro celou ČR

Požadujeme: 
Min. středoškolské vzdělání 
Dobré obchodní zkušenosti
Komunikativnost
Flexibilitu
Práci na ŽL

Nabízíme:
Nadstandardní výdělky 
Cílové prémie
Kariérní a osobnostní růst

Kontakt:
731 904 616  |  info@vubs.cz  |  ww.vubs.cz

Vstupenky v p edprodeji v síti Ticketportal, cena od 390 K .penkkyy vv pp ededprpr dodod jejejiii vv sísítiti T Ticickekkettptporortatalll, c cenenaa dodod 3 39090 K

 Více informací na www.kvarena.czVíce inforormamacící n naa wwwwww.kkvarena.cz

30. 3. 2013
od 19 hodin

Koncert
KV Arena Karlovy Vary

inzerce
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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

Zelená je tráva, fotbal to je hra. 
A ten míč kulatý, tabulkou zamo-
tá! Před týdnem, po uzávěrce to-
hoto vydání Krajských listů, byla 
zahájena jarní část krajského pře-
boru ve fotbale. Stejně jako pod-
zim nabídne i jaro celkem patnáct 
kol, které rozhodnou jak o  týmu 
postupujícím do vyšší soutěže, te-
dy divize, tak o  sestupujících do 
soutěže nižší.

A i když prý fotbal nemá logiku, 
zkusme na chvíli předstírat, že ji 
má, a zkusme se logicky zamyslet, 
jak může v polovině června vypa-
dat konečná tabulka.

Ta podzimní napovídá, že o po-
stup do divize se porvou jen dva 
týmy, oba z  Chebska. Průběžně 
vedoucí Hvězda Cheb a  její pro-
následovatel - Viktoria Mariánské 
Lázně. Oba mančaft y na podzim 
jako jediné nasbíraly přes třicet 
bodů, což je příjemný výchozí po-
činek pro druhou polovinu soutě-
že. V pořadí třetí FK Ostrov ztrá-
cí na druhou Viktorku čtyři bo-
dy a na Hvězdu dokonce dvanáct, 
a tak jeho postup do divize se zdá 
být málo pravděpodobný. 

Vzájemný duel obou vedoucích 
týmů, shodou okolností pikantně 
odehraný v  posledním podzim-
ním kole v Mariánských Lázních, 
před kterým měl chebský celek je-
denáctibodový náskok právě na 
„Mariánky“, zvládla lépe Viktor-

ka. Porazila Hvězdu 4:1, čímž jí 
vrátila porážku 4:2 z jara 2012.

Jinak ale všechny relevantní pa-
rametry ukazují na to, že pokud 
chebská Hvězda neprodělá na jaře 
vícekolovou amnézii, bude to prá-
vě ona, kdo v červnu vezme za kli-
ku divizní soutěže.

I když mají Hvězda s Viktorkou 
(a  Novým Sedlem) shodně nej-
lepší obrany v soutěži - v průmě-
ru 1,3 obdrženého gólu na zápas, 
Cheb má jednoznačně nejefektiv-
nější útočnou kavalérii. Vždyť sle-
dujte. Zatímco Mariánskolázeňští 
na podzim dávali v  průměru 2,5 
gólu na utkání,  Hvězda střílela 
4,2 gólu v zápase. Celkem třiaše-
desát branek, kterými na podzim 
popravovala své soupeře, jedno-
značně vypovídá o  ofenzivní síle 
chebského týmu. 

Jejími ústředními postavami 
jsou zkušený Radek Čížek (18 gó-
lů) a střelecky stejně potentní Pa-
vel Hudeček (18 gólů). Dohroma-
dy nastříleli polovinu gólů cheb-
ského týmu a oba kralují střelecké 
tabulce celého přeboru. 

Na jaře by je ještě mohl střelec-
ky doplňovat Michal Tuhela (na 
podzim 3 góly), kterému se stře-
lecky velmi dařilo v  zápasech 
zimní přípravy, a  David Šneber-
ger (na podzim 4 góly).

Naproti tomu Viktorka bude sá-
zet na střelecký čich hned několi-

ka hráčů - Jana Bílka, Tomáše Ka-
beláka, Vladimíra Kafk y a  Fran-
cisca Labaie (všichni po sedmi gó-
lech), dirigovat by je měl Michal 
Drahorád (4 góly). Pětice těchto 
hráčů je v podstatě útok Viktorky.

Souboj prvního  s druhým uvi-
dí diváci na fotbalovém stadionu 
Lokomotivy Cheb 25. května.

Jiná situace je na druhém kon-
ci tabulky, tedy u  jejího dna. Po-
slední příčku okupují Františkovy 
Lázně, kterým se na podzim po-
dařilo vyhrát jen dvakrát. S pou-
hými jedenácti body po podzimu 
jsou poněkud překvapivě jedním 
z horkých kandidátů na sestup do 
I. A  třídy. Jejich největšími kon-
kurenty v boji o  záchranu v pře-
boru budou Žlutice, Chyše, Vin-
tířov a  také Chodov. Rozdíl me-
zi dvanáctým Spartakem Chodov 
a posledními Františkovými Láz-
němi je pět bodů. Z  pohledu 45 
bodů, o které se na jaře hraje, te-
dy poměrně malý. A  protože při 
bodové těsnosti bude o změnách 
v  přeboru pro příští ročník roz-
hodovat zřejmě až poslední kolo, 
přinášíme jeho rozpis: 

30. kolo: Chodov - FC Cheb, 
Lomnice - Žlutice, Citice - Vin-
tířov, Kr. Poříčí - H. Slavkov, Fr. 
Lázně - Hvězda Cheb, Chyše - Os-
trov, Aš - Mar. Lázně, Nové Sed-
lo - St. Role

Václav Fikar

Kdo po jarní části zamává 
fotbalovému přeboru kraje?

Juniorský maraton pro
studenty středních škol

Jachtař Štěpán Novotný 
v juniorské reprezenaci

Po úspěšné loňské sezoně (2. 
místo MČR, 28. místo ME a  28. 

místo MSJ - olympijská třída La-
ser v  jachtingu) se závodník Ště-

pán Novotný (Jachtingclub Cheb), 
podporovaný Karlovarským kra-
jem, dostal pro rok 2013 do juni-
orské reprezentace ČR. S ní se bu-
de připravovat na nominaci na OH 
2016.

Po zimní fyzické přípravě začal 
Štěpán sezonu 14. února odjezdem 
na týdenní trénink na Maltu. Tam 
se připravoval na první závody Ev-
ropského poháru, které se konaly 
8. 3. ve slovinském Koperu a 14. 3. 
v Itálii na Gardě.

„Na tréninku na Maltě jsem tré-
noval se špičkovými evropskými 
závodníky. Měl jsem z  toho dob-
rý pocit, v rychlosti jsem se jim vy-
rovnal. Mým cílem pro tento rok 
je jezdit na čele v lodní třídě Laser 
Radial a zvládnout přechod na vět-
ší lod Laser Standart,“ řekl Kraj-
ským listům po návratu ze soustře-
dění na Maltě Štěpán Novotný.

Jachtař Štěpán Novotný zahájil přípravu na sezonu týdenním tré-
ninkem na Maltě.               Ilustrační foto archív Štěpána Novotného

Dne 8. dubna se ve Smetanových 
sadech v Karlových Varech koná již 
17. ročník běžeckého závodu pro 
středoškoláky. Juniorský maraton je 
závod na maratonskou trať o  délce 
42,195 km, kterou absolvují studen-
ti v týmu deseti středoškoláků. 

Studenti trať probíhají štafetově 
stejně jako jejich kolegové z dalších 
13 krajů po celé České republice. 
Třicet nejlepších týmů postoupí do 
fi nále, které proběhne v rámci mezi-
národního závodu Volkswagen Ma-
raton Praha 12. května. Všechny fi -
nálové týmy jsou zařazeny do sloso-
vání o hlavní cenu – výlet pro všech-
ny do Bruselu.

Cílem tohoto jedinečného projek-
tu je podpořit boj s problémy mla-
dé generace, jako jsou alkohol, dro-
gy, cigarety a  nedostatek pohybu. 
Juniorský maraton podporuje Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR, MŠMT 
ČR a  Zastoupení Evropské komise 

v  Praze. Přijďte i  vy podpořit mla-
dé sportovce, povzbuzení na trati je 
jistě potěší. Startuje se ve 12 hodin. 

Více informací najdete na www.
pim.cz/jmc.

O něolik týdnů později pak na ten-
to studentský běh v  Karlových Va-
rech volně naváže další „maraton-
ský“ závod - Mattoni půlmaraton 
Karlovy Vary. Závod se poběží 25. 
května a pořadatelé chtějí, aby se už 
při své pemiéře stal „českým Bosto-
nem“. Karovarský půlmaraton bude 
novou součástí už zavedeného bě-
žeckého seriálu RunCzech 2013. 

„Chceme se stát českým Bosto-
nem, tedy prestižním a  elitním zá-
vodem,“ vyhlásil jednoznačně Car-
lo Capalbo, předseda organizační-
ho výboru.

První ročník se poběží v  sobotu 
25. května, pořadatelé oznámili ka-
pacitu 1800 startovních míst v sou-
těžních bězích a  600 v  rodinném 

běhu na 3 km. „Za první měsíc už 
zmizelo 250 čísel,“ říká Zoran Bar-
tek z organizačního týmu.

Přesná podoba trati i  místa star-
tu a  cíle se ještě dotahuje, aby spl-
nila sportovní požadavky, ale záro-
veň co nejméně zatěžovala obyva-
tele Karlových Varů. I proto se od-
startuje v  18 hodin vpodvečer, kdy 
je nejmenší provoz.

„Propustnost trati ve městě je 
omezená. Chceme ji navýšit, ale 
přesto do dalších let může vzrůst 
počet závodníků jen limitovaně. 
Podobně jako v  Bostonu, kde mů-
že startovat jen určitý počet běžců, 
tak bude už jen účast velmi ceněná,“ 
dodal Capalbo.

Registrace jsou spuštěny na webu 
RunCzech.com, startovné činí 500 
Kč, pro děti 50 Kč.

Více informací o  karlovarském 
půlmaratonu naleznete na: 

www.karlovarskypulmaraton.cz
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