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Soutěž aneb Harry Potter
na festivalu ve Varech

Vědeckotechnický park.
Ano, nebo ne?

Hejtman Josef Novotný vyhlásil novou soutěž pro děti.
Fantazii se v ní meze nekladou...
více strana 2

S náměstkem hejtmana Petrem Navrátilem o plánech na
vybudování vědeckotechnického parku.
více strana 3

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
květen patří ve světových dějinách tradičně připomínce konce druhé světové války. Přestože jsme téměř na konci měsíce, musím se k těmto událostem
vrátit. Mám totiž stále silnější
pocit, že se s odstupem let vytrácí vzpomínka na hrůzy, způsobené tehdejšími dobyvačnými plány fašistického Německa, na krutost válečné mašinerie, spojenou s vyhlazováním židovské populace, ale také s likvidací polské inteligence nebo tehdy sovětských válečných zajatců.
Sám jsem období války nezažil. Pro generaci dnešních mladých lidí možná znamená druhá
světová válka dávno přežitý historický milník. Proto je na učitelích i na rodičích, aby dokázali
nastínit dějinné souvislosti tak,
aby navždy utkvěly v paměti dětí. Těžko si zapamatují poznámky ze sešitu, ale mohou se projít
po Divadelním náměstí v Karlových Varech, kudy se nesl 4. října 1938 z balkonu divadla hlas
Adolfa Hitlera, v Sokolově zajít
na místa, která zasáhlo bombardování v letech 1940 a 1945, podívat se do širšího okolí původního chebského letiště, kde podle dodnes nepotvrzených zvěstí
měla být podzemní továrna na
výrobu německých zbraní.
Nikdo z nás dnes už nemůže pochopit hrůzu a bezmoc židovských rodin, které byly odkázány na život v ghettech, odcházely do koncentračních táborů a jejichž budoucnost skončila za dveřmi plynové komory.
Nesmíme ale zapomenout. Proto vítám každý počin, který přibližuje tehdejší dobu – dění ve
světě, v Evropě nebo třeba u nás
v Karlovarském kraji. Takovou
připomínkou je například kniha pedagoga sokolovského gymnázia Vladimíra Bružeňáka Květen bez šeříků, která představuje
Sokolovsko v letech 1944–1945.
Josef Novotný, hejtman

Čeští průmyslníci jednali o investicích
Při všech problémech, které jsou
nyní ve Španělsku, Francii a jinde,
věřím, že budou-li zdejší průmyslové zóny plně připravené, mohou sem za technicky vzdělanými lidmi přijít investoři, prohlásil v Karlových Varech prezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Právě na investiční
příležitosti a také úroveň technického školství bylo zaměřeno společné jednání představenstva svazu průmyslníků, vedení našeho
kraje a zástupců několika ministerstev, které se uskutečnilo v závěru dubna v krajské metropoli.
Hanák v Karlových Varech nejprve zkritizoval nižší úroveň absolventů českých středních a vysokých
škol ve srovnání s absolventy ze západních zemí, zejména pak jejich
jazykovou nepřipravenost a horší znalost přírodních věd a matematiky. Ruku v ruce s tím hovořil
o špatném podnikatelském prostředí v zemi, ze kterého obvinil současnou i minulé politické reprezentace. Za ostudu České republiky pak označil silnici R6 z Prahy do
Karlových Varů.
„Za ní by se měla česká vláda stydět. Ještě pár kilometrů za Prahou
to jakžtakž jde, pak ale… Tomuto kraji v konkurenceschopnosti
a možnostech rozvoje absence dálnice do Prahy velice chybí. Přitom
po Praze jste druhý nejnavštěvovanější region v Česku. Když v zahra-

Představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR si v našem kraji prohlédli také Střední průmyslovou
školu v Ostrově, která sídlí v moderních prostorách. Zleva viceprezident svazu Pavel Juříček a prezident svazu Jaroslav Hanák.
Foto Václav Fikar
ničí řeknete Karlovy Vary, je to zárukou, že si vás vůbec někdo poslechne. Máte zde lázeňství a my teď
musíme vymyslet, jak tady posílit
průmysl,“ prohlásil Jaroslav Hanák.
Poté se zaměřil na problémy Karlovarského kraje. Při jejich vyjmenovávání vycházel z šetření, které
svaz provedl mezi 80 největšími firmami v regionu. Z něj vyplývá, že
tři pětiny zdejších firem považují
za největší problémy v rozvoji pod-

Výstava v Císařských lázních

nikání nedostatek řemeslníků, naprosté odtržení učňovských škol od
praxe a také absenci dálnice na Prahu, tedy do vnitrozemí.
„Zaměstnanost a vznik nových
pracovních příležitostí je jednou
z našich klíčových priorit. Proto vítáme možnost mít zde pohromadě
tak velké množství významných firem. Chceme zástupcům průmyslu představit přístup kraje k řešení
otázek zaměstnanosti a ukázat jim,

Podepsáno. Společně do UNESCO
Hejtmani Karlovarského a Ústeckého kraje i starostové šesti krušnohorských obcí podepsali v Krupce na Teplicku smlouvu o spolupráci a partnerství v přípravě česko-německé nominace vybraných montánních oblastí Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Oba kraje společně s obcemi
Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná,
Jáchymov, Krupka a Měděnec bu-

Císařské lázně v Karlových Varech hostí výstavu o karlovarské architektuře.
Foto Václav Fikar
Až do 19. června bude reprezen- ústavem v Lokti a Zájmovým sdrutativní Zanderův sál Císařských žením právnických osob Císařské
lázní hostit ojedinělou výstavu, lázně Karlovy Vary.
„Karlovarský kraj, kromě toho,
která přibližuje architekturu Karže poskytl prostory pro konání výlových Varů.
Zájemci se s ní mohou seznámit stavy, přispěl také na tvorbu inforprostřednictvím informačních pa- mačních panelů částkou bezmánelů s prosklenými vitrínami, kde la 39 tisíc korun,“ uvedl radní pro
jsou instalovány trojrozměrné ex- oblast kultury a památkové péče
ponáty. Ty reprezentují Karlovy Oleg Kalaš.
V rámci doprovodného prograVary od nejstarších dob až do soumu výstavy probíhají přednášky
časnosti.
K vidění jsou přitom i předměty, zaměřené na vývoj a význam karkteré se podařilo zachránit při re- lovarské architektury, a to včetně
přednášky věnované nominačníkonstrukci lázeňských domů.
Výstavu, která byla zahájena 4. mu procesu, který by měl vést k zákvětna, připravil Karlovarský kraj pisu významných evropských lázve spolupráci s městem Karlo- ní na Seznam světového dědictví
vy Vary, Národním památkovým UNESCO.

že Karlovarský kraj rozhodně patří
k lokalitám atraktivním pro podnikání. Máme zde moderní technické
školství a průmyslové zóny. Diskuzi
jsme využili k upozornění na problémy, které brání našemu kraji přilákat více investorů,“ přivítal jednání průmyslníků v Karlových Varech
hejtman Josef Novotný.
Představitelé firem si poté prohlédli budovu jedné ze tří technických škol v kraji - Centrum tech-

nického vzdělávání v Ostrově, které
vzniklo modernizací a přístavbou
SPŠ Ostrov v letech 2008 až 2011.
Moderní školní budova je nadchla.
„Máte štěstí, že váš kraj zainvestoval do modernizace škol. To je
strašně důležité,“ chválil Hanák.
U té příležitosti poukázal, že zájmu dětí a rodičů o technické školství by pomohlo razantní posílení
polytechnického vzdělávání od mateřských a základních škol. Hanák
zároveň zdůraznil potřebu změny
systému financování škol, aby byly
hodnoceny jen podle uplatnitelnosti svých absolventů.
„Zatím se platí na žáka. Přitom
náklady na studium ekonoma jsou
úplně jinde než na studium technika. Školy by měly být povinny zveřejňovat, jak se jejich absolventi
uplatňují,“ myslí si Hanák s tím, že
dobře vzdělaný technický pracovník si na trhu práce vydělá víc než
všeobecně vzdělaný ekonom.
Hejtman Josef Novotný připomněl, že Karlovarský kraj má tři
velké technické školy, které nabízejí široké spektrum technických
oborů. „Co ale chybí, jsou žáci. Také studenti, kteří by dříve šli na zámečníka, jdou na elektrikáře. A ti,
kteří by dříve šli na elektrikáře, míří na maturitní obory. A to mnohdy
se čtyřkami,“ upozornil na nedostatek žáků.
(O tématu podnikání v Karlovarském kraji a technickém školství čtěte dále na str. 3 a 6.)

dou v letech 2013 až 2014 spolupracovat na propagaci, osvětě a prezentaci záměru. Jejich úkolem zároveň bude podílet se na přípravě dokumentace k nominaci na Seznam
UNESCO. Partnerem jim v tom budou příhraniční obce na saské straně Krušných hor, které se projektu
účastní.
„Zápis na Seznam UNESCO je
pro celé území významným počinem ochrany památek i pro roz-

voj turistického ruchu v Krušnohoří. Navazují na něj samozřejmě potřebné služby, v nichž se najde práce pro mnoho lidí,“ řekl při podpisu smlouvy hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný.
Společná nominační dokumentace bude Spolkovou republikou Německo oficiálně předána v únoru 2014 Centru světového dědictví UNESCO v Paříži jako podklad
k projednání zápisu.

Hejtmani Karlovarského a Ústeckého kraje společně se starosty šesti krušnohorských obcí podepsali v Krupce na Teplicku smlouvu o spolupráci v přípravě nominace oblasti Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Uprostřed hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný.
Foto KÚ

z regionu

Soutěž na téma Harry Kraj se dohodl s firmou
Potter na MFF ve Varech EKO-KOM na další spolupráci
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný vyhlašuje soutěž
pro děti a mládež s názvem „Fantazii se meze nekladou“. Soutěž je
určena dětem od 6 do 15 let, jednotlivcům, kolektivům základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže.
Úkolem je ztvárnit příběh na
určité téma (formou obrázků, fotografií, koláží, komixů atd., s popisem toho, co dílo ztvárňuje),
které vyhlašuje Karlovarský kraj.
Chceme, aby soutěž děti bavila, aby co nevíce zapojily fantazii a nebály se „experimentovat“.
TÉMA: Harry Potter na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech
Soutěž začala 1. května 2013
a končí 30. června 2013

Soutěžní kategorie:
Jednotlivci 6-10 let
Jednotlivci 10-15 let
Kolektivy základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií, základních uměleckých škol
a domů dětí a mládeže pod vedením pedagoga.
Ceny:
Jednotlivci:
1. Mobilní telefon
2.–10. MP3 + drobné předměty
Školní kolektivy:
1.–3. celodenní výlet
Vítězové budou vyhlášeni na
tiskové konferenci v průběhu září. Svá díla mohou děti zasílat
poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Andrea Bocková, Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary
Nebo mail: andrea.bockova@
kr-karlovarsky.cz

Které děti uspějí v letošní soutěži?

Ilustrační foto KÚ

Spolupráce Karlovarského kraje
a společnosti EKO-KOM a.s., která se datuje od roku 2005, bude pokračovat i v příštích letech. Cílem
této spolupráce je podpora třídění komunálního odpadu a odpadu z obalů.
„Povinnost třídit a využívat odpady je v Karlovarském kraji definována i v Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje,“ říká k problematice radní pro oblast životního prostředí Václav Jakubík.
Obě strany uzavřely dohodu do
konce roku 2020. Pro jednotlivé
roky budou schvalovány realizační
projekty, kde budou popsány konkrétní aktivity, včetně přidělení finančních částek na jejich realizaci.
Pro letošní rok vyčlenil Karlo-

varský kraj ze svého rozpočtu 1,45
mil. Kč a společnost EKO-KOM
a.s. 1,92 mil. Kč.
Hlavní oblasti letošních aktivit
jsou technická podpora třídění komunálních a obalových odpadů
u obcí nákupem a instalací sběrných nádob, dále soutěž měst a obcí ve sběru a třídění složek komunálního odpadu a obalů „Liga odpadů 2013”, školení veřejné správy v oblasti odpadového managementu, ekologická výchova pro
mateřské, základní a střední školy
a informovanost veřejnosti.
„Ve výtěžnosti (kg/osobu) jsme
stále na 10. místě mezi kraji. V případě hodnocení výtěžnosti i s kovy
jsme poslední. Mezi nadprůměrné
ale patříme ve sběru směsného skla
– 9,1 kg/osobu,“ doplnil Jakubík.

Vozy krajské záchranky nyní
s novými palubními počítači
Nové palubní počítače (vyjímatelné dotykové tablety) v sanitních
vozech Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje nyní pomáhají zdravotníkům při záchraně lidských životů.
„Nové technologické vybavení vozidel usnadňuje komunikaci mezi dispečerkou a záchranným
týmem a urychluje výjezd,“ vysvětluje ředitel krajské záchranky Roman Sýkora.

huje nebo je už na cestě do či z nemocnice,“ popsal s tím, že novým
zařízením je nyní vybaveno 41 ze
45 vozidel záchranné služby.
„Jsme velice rádi, že od května
patří naše operační středisko ke
špičce v České republice,“ řekl náměstek hejtmana Karlovarského
kraje Martin Havel.
Investorem projektu Jednotná
úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace tech-

Nezaměstnaností v našem
kraji se bude zabývat KAT
Nezaměstnanost v Karlovarském
kraji, která se dlouhodobě pohybuje kolem deseti procent, a s ní spojený vznik nových pracovních míst
v regionu bude řešit Krajský akční
tým (KAT), který svolal hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný. Tým, vedený ředitelem Okresní hospodářské komory Cheb Stanislavem Křížem, se poprvé sešel
v dubnu.
„Nezaměstnanost v našem kraji
místy dosahuje až 13 procent. Její
problematikou by se měla zabývat
především vláda. Protože však její
inicativu nevidíme, rozhodli jsme
se ustavit tento tým. Členové KAT
by měli přinášet a tvořit nové myšlenky, nápady k podpoře podnikání a investic v regionu, k rozvoji především technického i vysokého školství nebo k oživení průmyslových zón. Cíl není sepisovat další dokumenty, ale přijít s konkrétními návrhy,“ upozornil hejtman
Josef Novotný.
Členy týmu jsou starostové obcí,

kde nezaměstnanost postihuje největší počet obyvatel, zaměstnavatelé, představitelé hospodářských
komor, vedení Úřadu práce, krajské tripartity, Hospodářské a sociální rady Sokolovska nebo společnosti CzechInvest.
Na prvním jednání KATu informoval hejtman Novotný mj. o jednání zástupců Asociace krajů s vládou o ROP Severozápad a dalších
regionálních operačních programech.
„Bohužel na setkání s premiérem zaznělo, že vládě je jedno, zda
se ROPy spustí nebo ne. Teprve
až teď, po ročním zastavení programu, premiér připustil, že jsou
ochotni jednat s Evropskou komisí o snížení korekce za pochybení v dotovaných projektech. Jsme
stejně žadateli jako obce a podnikatelé. Naším společným cílem je
chod ROP rychle obnovit, ale stát
se musí na hrazení korekce podílet. Nemůžeme v tom zůstat sami,“
zdůraznil.

„Operátorka přijímá tísňové volání, které okamžitě předává posádce. Na displeji ve vozidle se online aktivuje navigace a určí místo,
kam má vůz jet. Posádka zase může dát dipečinku informaci o stavu
pacienta, ale hlavně, zda ještě zasa-

nologie pro příjem TV, který stál 35
milionů korun, je Karlovarský kraj.
Projekt je z větší části spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného operačního programu ministerstva pro místní rozvoj.

150 tisíc na nákup ryb do řek
Karlovarský kraj poskytne Českému rybářskému svazu (ČRS)
150 tisíc korun na nákup a výsadbu reofilních druhů ryb, tedy původní druhy ryb, žijící v tekoucích
vodách.
„Podpora přirozených společenstev původních druhů ryb je dů-

ležitá pro udržení rovnováhy říčních společenstev na tocích v našem kraji. Proto jsme se rozhodli
podpořit nákup a výsadbu reofilních druhů ryb,“ uvedl radní pro
oblast životního prostředí a zemědělství Václav Jakubík. Kraj spolupracuje s ČRS od roku 2012.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
ráda bych věděla, zdali je tento rok v plánu opravit silnici č. 210
(mezi Kraslicemi a Jindřichovicemi a dál). Protože to není silnice, ale řešeto.
S pozdravem
Lucie Gáliková
Dobrý den, paní Gáliková,
jsme si vědomi toho, že povrch silnice II/210 v úseku Kraslice – Jindřichovice není v dobrém stavu. V posledních letech se zde zejména po zimních měsících objevují výtluky z důvodů hloubkové
koroze a ztráty asfaltového pojiva.
V uplynulém roce zahájila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (dále jen KSÚS KK) postupnou výměnu asfaltového krytu vozovky na úseku před Jindřichovicemi o celkové délce
1,318 km. Pro letošní rok je do plánu jmenovitých akcí zařazena
oprava dalšího, značně poškozeného úseku v délce cca 1 km, a sice od zatáčky nad odbočkou na Rotavu směrem na Jindřichovice. V následujících letech budou dle finančních možností postupně opravovány i další úseky. Ve snaze zajistit sjízdnost silnic, bezpečnost a plynulost silničního provozu, bude navíc v jarních měsících započato s výspravami výtluků. Čeká se pouze na zahájení
výroby teplých obalovaných směsí.
V závěru své odpovědi bych rád dodal, že veškeré opravy silnic
Karlovarského kraje jsou do plánu KSÚS KK zařazovány po pečlivé úvaze, s přihlédnutím k celkovému stavu krajské silniční sítě, intenzitě dopravy a dopravnímu významu každého konkrétního úseku. Objem a rozsah prováděných oprav je však limitován zejména finančními prostředky, které může Karlovarský kraj
na opravy silnic v příslušném kalendářním roce uvolnit. Stát nám
předal silnice II. a III. třídy bez toho, aniž by nám přidal prostředky
na jejich správu a údržbu.
Pro Vaši informaci, v majetku Karlovarského kraje je v současné
době celkem cca 1 820 km silnic II. a III. třídy. V provozním plánu KSÚS KK na rok 2013 je na všechny opravy povrchů vyčleněna
částka ve výši cca 31,5 milionů korun. Při použití běžných technologií pokryje tato částka náklady na opravu silnic pouze v délce
cca 15 km. I přesto se ale budeme snažit hledat možnosti, jak objem finančních prostředků posílit.

Začíná 13. ročník soutěže
o nejlepší stavby
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo 13.
ročník soutěže o nejlepší stavby
a projekty Karlovarského kraje.
Dnes již tradiční soutěž se koná
pod záštitou Karlovarského kraje a města Karlovy Vary.
„Do soutěže se letos přihlásilo
23 staveb a šest projektů. Všechny stavby představujeme na webových stránkách Regionálního stavebního sdružení Karlovy
Vary - www.stavbykarlovarska.
cz,“ informovala Anna Vlášková z karlovarského Regionálního
stavebního sdružení.
O titul Stavba roku budou soutěžit stavby i rekonstrukce z celého kraje. Z větších měst například z Karlových Varů nebo Chebu - hotely, bazén, stavby občanské vybavenosti, balnea, nemocnice, sportovní stavby. Představí
se také dopravní stavby – silnice
R6, dopravní terminály v Chebu,
v Mariánských Lázních. Zastou-

peny v soutěži jsou však i stavby
z menších měst a obcí, kde jsou
sportovní a průmyslové stavby
(Chodov, Háje, Svatava, Krásné
Údolí, Nejdek a Královské Poříčí).
Pokud jde o projeky, tam uvidíme novou knihovnu a parkovací dům v Sokolově, dostavbu letiště v Karlových Varech, obchvat
Chebu a rekonstrukci Hradního
dvora.
„Nejlepší stavby a projekty bude vybírat jak odborná porota,
tak samostatně i veřejnost hlasováním na internetu do 7. června – www.stavbykarlovarska.cz,“
doplnila Vlášková s tím, že veřejnost tam může hlasovat také pro
zachráněné památky (z Chebu,
K. Varů, Ostrova, Chyše a Chlumu sv. Maří).
Soutěž je nosnou akcí Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje, které se budou konat
ve dnech 6.–7. června 2013.

Mladí hudebníci z Nové
Role vystoupili na Sibiři

Ředitel krajského úřadu informuje:

Přijímací zkoušky na střední školy
jímacích zkoušek, kritériích výběru a předpokládaném počtu přijíRoman Rokůsek
maných žáků. Na webových stránkách Karlovarského kraje jsou pak
Žáci 9. ročníků základních škol k dispozici informace o počtu volmají za sebou 1. kolo přijímacích ných míst.
zkoušek na střední školy. Mnozí
Kolik přihlášek si bude moci
se dostali tam, kam chtěli, ale řadu z nich čeká ještě 2. kolo přijí- uchazeč podat ve 2. kole přijímamacích zkoušek. O tom, jak bude cích zkoušek?
Ve 2. kole přijímacích zkoušek
probíhat a na co si mají dát konkrétně pozor, jsme hovořili s ředi- není počet přihlášek omezen. Rád
telem Krajského úřadu Karlovar- bych však upozornil na to, že můského kraje Romanem Rokůskem. že nastat situace, kdy se uchazeči sejdou přijímací zkoušky v jedKdy bude probíhat 2. kolo přijí- nom termínu. To však není důvodem pro stanovení náhradního
macích zkoušek?
Termín pro 2. kolo přijímacích termínu. Uchazeč si tak musí vyzkoušek byl stanoven na 29. květ- brat, které přijímací zkoušky se zúčastní.
na.
Kde získají uchazeči potřebné
informace o průběhu 2. kola přijímacích zkoušek?
Veškeré informace najdou uchazeči na webových stránkách středních škol. Ty mají povinnost zveřejňovat informace o konání při-

Jak má uchazeč postupovat
v případě, že u přijímací zkoušky uspěje?
Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí
svůj zájem o studium na střední
škole odevzdáním zápisového líst-

ku, který obdržel na základní škole nebo na krajském úřadě. Zápisový lístek musí být doručen řediteli střední školy nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží,
nabídne místo jiným uchazečům.
V této souvislosti je dobré zmínit,
že zápisový lístek je považován za
včasně odevzdaný, pokud byl ve
stanovené lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
Může nastat situace, že uchazeč
bude přijat na dvě střední školy
zároveň. Jak má v tomto případě
postupovat?
V takovémto případě se uchazeč musí rozhodnout pro jednu ze
středních škol, do které byl přijat.
Nesmí však zapomenout na odevzdání zápisového lístku, o čemž
jsem již hovořil. Zápisový lístek
může uchazeč použít pouze jednou. To však neplatí v případě,
že jej bude chtít uplatnit ve škole,
kde byl přijat na základě odvolá-

ní. V tomto případě předloží škole, které odevzdal zápisový lístek,
rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Tato škola mu pak zápisový lístek vrátí a on jej může opětovně použít.
A co když se naopak uchazeč
nedostane ani na jednu z vybraných středních škol?
Proti výsledku přijímací zkoušky
se lze odvolat do 3 pracovních dnů
od doručení rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku odvolacího řízení pak rozhodne odvolací orgán, tj.
krajský úřad. U soukromých středních škol je odvolání plně v kompetenci ředitele školy.
Zároveň bych neúspěšným uchazečům doporučil, aby sledovali webové stránky jednotlivých
středních škol a Karlovarského
kraje, kde budou uveřejněny počty zbylých, volných míst. Věřím
ale, že takováto situace nenastane
a všichni uchazeči u 2. kola přijímacích zkoušek uspějí. Přeji všem
mnoho štěstí!

Do ruského Irkutsku se sletěli talentovaní hudebníci z celého světa, aby si tam, na Sibiři, zahráli na
festivalu pod záštitou jazzové legendy Igora Butmana. Karlovarský
kraj na festivalu „Jazz na Bajkale“
reprezentovali v rámci partnerské
spolupráce žáci ze Základní umělecké školy Nová Role.
Festival je akcí, která se koná každoročně za podpory města Irkutsk.
Je určena nejenom profesionálům,
ale také mladým začínajícím talentům. Tento ročník byl specifický
zejména tím, že se na něj sjeli hudebníci z partnerských měst a regionů. Žáci ze Základní umělecké
školy Nové Role tak měli jedinečnou příležitost zazářit na mezinárodní scéně.
Do sibiřského města Irkutsk se

vydali Vilém Schlapák, Tomáš Valenta, Tomáš Šilhánek, Radek Holzer, Johan Riedl, Tereza Zachariášová a Adéla Kopfsteinová. V jejich
podání zazněly skladby jako Tijuana Taxi, Feliz Navidad, Tequila,
Oye Como Va, Brazil či Chilli pepper 101. Žáky na festivalu doprovodila ředitelka školy Květa Teturová.
Program festivalu se neomezoval
pouze na soutěžní přehlídku. Žáci se mohli zúčastnit i speciálních
lekcí zaměřených na vokály, bicí,
basu či klávesy. Mimo to proběhla
i kolektivní lekce s předsedou poroty, umělcem a skladatelem Alexandrem Oseichukem. Veškeré náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním hradilo partnerské město Irkutsk.
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Petr Navrátil: Nabídneme podmínky
pro výzkum firem i aktivity vysokoškoláků
Plánovaný vznik vědeckotechnického parku v Karlovarském
kraji patří k často diskutovaným
regionálním tématům.
Na jedné straně by mohl pomáhat rozvoji inovací firem, a tím
zvýšit jejich šanci uplatnit se na
nových trzích a oslovit nové zákazníky. Na straně druhé však zaznívá obava, jestli výsledkem projektu nebude, namísto výzkumného pracoviště, kde spolupracují firmy s vysokými školami, jen
prázdná nová budova.
Právě o tom jsme hovořili s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Petrem Navrátilem.
Patříte k těm, kteří vznik vědeckotechnického parku podporují.
Máte představu, kdo by jej mohl
zaplnit a využívat?
V našem kraji je podle statistik asi 100 výzkumných pracovníků zaměřených na vývoj a inovace,
což je nejméně z celé ČR.
Je to dáno strukturou místních
podniků, historickou tradicí strojírenství, chemického průmyslu, zpracováním kaolinu. Některé
z těchto oborů samozřejmě musely
ustoupit požadavkům trhu a doby,
reagovat na současné trendy.
Musím ale konstatovat, že například lázeňství, které je jedním
z nejvýznamnějších odvětví v regionu, rezignovalo v minulosti na
výzkum a inovace, což se pak odráží jak v kvalitě nabízených postupů
a služeb, tak i v úrovni vzdělanosti
zaměstnanců.
Proto nevnímám vědeckotechnický park jen jako příležitost pro
inovace technického charakteru,
líbí se mi rovněž myšlenka vytvoření balneoinstitutu, který by ve
vědeckotechnickém parku získal
prostory pro výzkum.
Samozřejmě některé z firem si
dokážou výzkum a vývoj pokrýt
z vlastních zdrojů – třeba WITTE

technologií, včetně výpočetní techniky. Zastupitelstvo Karlovarského kraje však zatím neschválilo výběrové řízení na zhotovitele, k tématu se vrátí na svém červnovém
jednání. Zatím se uvažuje o zahájení stavby v roce 2014.

Nejdek spol. s r. o., společnost velmi úspěšná nejen u nás, ale i v evropském kontextu. Naším úkolem,
úlohou veřejné správy, není říkat
firmám, co mají dělat a čím se zabývat. My musíme nabízet prostředí, podmínky – a v tom vidím přínos vědeckotechnického parku.
Můžete popsat, jak by vlastně
park fungoval?
Projekt jsme zacílili na fungující malé a střední podniky, začínající, ale i stabilní velké firmy provádějící aplikovaný výzkum a vývoj.
Nabídli bychom jim prostor s určitým vybavením, kde by mohly realizovat svůj výzkum, výrobu, testování a možná i následný servis
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Firmy by přitáhly pozornost mladých výzkumníků, samy by je musely zapojit do této činnosti, nabídnout jim příležitost uplatnit své
nápady. Mohlo by jít samozřejmě
o studenty vysokých škol, jejich
čerstvé absolventy, zaměstnance
firem.
Do projektu chceme zapojit vysoké školy – oslovena byla Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola manažerské informatiky
a ekonomiky Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nebo Výzkumný ústav balneologický.
Zatím pochopitelně nemáme jistotu „nájemníků“ vědeckotechnického parku, ale to je obvyklé i v jiných krajích. Pouze výjimečně buduje firma podobné projekty někomu na míru, s předem naplněnou kapacitou.
Víte už dnes, které firmy by
mohly vědeckotechnický park využít?
Abychom si předem vytipovali, zda v našem regionu vůbec máme společnosti, které mají zájem

Potřebujeme, aby se naše firmy rozvíjely a dokázaly udržet krok s konkurencí. Navíc chceme do kraje přitáhnout vysokošoláky, kteří odejdou studovat mimo kraj a už se pak nevracejí zpět, vysvětluje
náměstek hejtmana Petr Navrátil, proč podporuje myšlenku vybudování vědeckotechnického parku
v Karlovarském kraji. Jeho stavba by mohla začít v roce 2014.
Foto KÚ
o inovační podnikání, zavedli jsme
příspěvky pro firmy s inovačním
potenciálem, tzv. inovační vouchery. Ty se loni setkaly s velkým
úspěchem, mezi 11 firem jsme rozdělili 1,6 milionu korun, letos se 10
společností podělilo o 1,5 milionu
korun, přičemž příspěvek dosahuje výše 170 tisíc.
Zájem o inovační vouchery projevili podnikatelé z oboru výroby
stavebních materiálů, cestovního
ruchu, služeb a strojírenství, ale také z odvětví recyklace a znovuvyužití druhotných surovin, výroby
hasicích přístrojů i tradiční výroby hudebních nástrojů a dopravy.
Konkrétně... Společnost Kes-

HRÁTKOBRANÍ
PLAYMOBIL FESTIVAL PRO DĚTI A RODIČE
S PARKEM TŘI VĚŽE
vstup zdarma

25. 5. 2013 od 10.00 do 16.00

Průmyslový park Cheb
Procházka továrnou na výrobu hraček.
ŽIVOT PLAYMOBILÁČKA V PŘÍMÉM PŘENOSU.
Boj o drahokamy s ježibabou. NAUČNÉ STEZKY VŠEMI SMYSLY.
HIP HOP A STREET DANCE NEJEN PRO DĚTI. Vodní hrátky v korytech.
INDIÁNSKÉ POW-WOW a život s Indiány.
ZUMBA NA ČERSTVÉM VZDUCHU.
LOV POKLADŮ S VÍLAMI. DRUM-CIRCLE SE ŠAMANEM.
PLAYMOBILÁČEK A DALŠÍ ODMĚNY PRO VŠECHNY DĚTI.
DRAČÍ HRÁTKY. GRILOVANÉ SPECIALITY BBQ TEAM REDHOTI. Farmářské speciality.
RELAXAČNÍ ZÓNA PRO UNAVENÉ RODIČE. HERNA POD ŠIRÝM NEBEM s Playmobilem.
Rýžování zlata a drahých kamenů s kovbojem. Exkluzivní prodej Playmobilu v ČR.
ATELIER S LETNÍMI DÍLNAMI.

www.parktriveze.cz
www.playmobil.de
www.cheb.cz

park stát, kolik peněz bude stát
jeho zbudování?
Máme již připravený projekt,
který počítá s výstavbou parku
v areálu krajských institucí v Karlových Varech.
Druhá možnost je ale najít například stávající „hotové“ prostory,
které by odpovídaly potřebám vědeckotechnického parku. Náklady
odhadujeme na přibližně 300 milionů korun a tady máme jedinečnou šanci využít evropskou dotaci
z Operačního programu Podnikání a inovace.
Projekt zahrnuje vybudování
parku a jeho technické a technoloKde by měl vědeckotechnický gické vybavení, tedy i nákup strojů,

sl, spol. s r. o., například provedla optimalizaci složení produkovaných akrylátových nátěrových
hmot. Materiál původních přírodních plniv nahradila druhotnou
surovinou, čímž došlo ke zvýšení
odolnosti nátěrových hmot, a také konkurenceschopnosti vyráběných produktů.
Firma KSB, spol. s r. o., příspěvek využila na provedení přesných
analýz stávajících surovinových
zdrojů převážně jílových minerálů a na jejich základě pak vyhotovila studii s cílem obohatit stávající
sortiment výrobků novými.

Nepanuje obava z nenaplnění
parku?
Taková obava je samozřejmě přirozená, vyplývá ze znalosti charakteru našeho regionu, z toho, že
hospodaření kraje zásadně ovlivní
platba korekce v rámci ROP Severozápad a tedy nebude vůle k realizaci takového projektu.
O spolupráci s Karlovarským
krajem a využití Vědeckotechnického parku ale už vyjádřily zájem
zmiňované vysoké školy, obě regionální hospodářské komory a čtyři inovační firmy z Karlovarského
kraje.
Dále bylo využití prostor projednáno s regionální kanceláří Czech
Investu. Počítáme také s řadou akcí, které by měly přilákat další zájemce. Usilovat o to bude především Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR a členství využívá pro zkvalitnění přípravy projektu.
Potřebujeme, aby se naše firmy
rozvíjely a dokázaly udržet krok
s konkurencí. Bez vlastního rozvoje to určitě nepůjde. Navíc chceme
do kraje přitáhnout vysokoškoláky, kteří odejdou studovat mimo
region a už se nevracejí zpět.
Pokud by si perspektivní absolvent školy chtěl založit firmu
v Praze a zabývat se výzkumem,
pak bychom mu u nás ve vědeckotechnickém parku nabídli mnohem lepší podmínky. Navíc se stále
volá po provázanosti firem a škol.
Kde jinde by pro ni bylo vhodnější podhoubí, než v prostorách
vědeckotechnického parku?

rozhovor / inzerce
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Nemocnice už nemají kde šetřit
Začátkem května se kormidla Karlovarské krajské nemocnice (KKN) ujal docent
Petr Svoboda. Ve funkci generálního ředitele nahradil odstoupivšího Luďka Nečesaného a jeho úkol nebude dvakrát snadný. Čeká ho
plavba po rozbouřeném moři českého zdravotnictví.
V KKN bude muset mimo jiné řešit především dopady
úhradové vyhlášky MZ ČR
pro rok 2013, které komplikují ekonomiku regionálních
nemocnic a mohly by ohrozit
rozsah poskytované péče.
Od 1. května jste generálním
ředitelem společnosti Karlovarská krajská nemocnice, která provozuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Proč
jste se rozhodl v Kyjově, kde také řídíte nemocnici, řídit ještě
nemocnici na druhém konci republiky?
O možnosti působit v Karlových
Varech jsem se dověděl od svých
přátel. Pro mě je to zajímavá příležitost a výzva zkusit, jestli se mi
podaří uspět i v zařízení sdružujícím krajské nemocnice. Právě
vzdálenost bude pro mě dost zatě-

žující, protože manželka je pediatr ší, neboť čím méMají vůbec nemocnice rech.
ný od regionů, ve kterých jste až
a má obvod v Brně.
ně je peněz, tím
ještě kde šetřit?
Na co se tedy ve své funkci za- dosud působil? S čím třeba vy
jsou nemocniMyslím, že už ne. Je pro- měříte?
osobně si ho spojujete, pokud
Do letošního chodu nemocnic ce nuceny, podstě třeba zvýšit úhradu
Zaměření je jednoduché - mu- něco takového je?
nepříjemně zasáhly nižší úhrady le různých předza státní pojištěnce, kte- síme nějak zvládnout současnou
Karlovy Vary jsou světoznáod zdravotních pojišťoven, které pisů, týkajících se
rá se už řadu let nezměni- ekonomickou krizi, kterou v ne- mé lázně zejména díky tomu, že
podle předchozího vedení bude minimálního perla a přiměřeně zvyšovat plat- mocnicích vytvořila nešťastná se v nich léčily v 19. a 20. století
znamenat (znamená) odkládá- sonálního vybaveby i v krajských nemoc- úhradová vyhláška.
spousty nejvýznamnějších osobní plánovaných operací a v nej- ní, zaměstnávat vínicích, nejen
Dalším bezprostředním úkolem ností. Už se těším na procházky po
horším případě i propouštění. ce lidí.
v cent- bude snaha o zřízení komplexního kolonádě a krásném okolí. Jezdil
Mohou nové úhradové vyhlášky
onkologického centra v Karlových jsem sem zatím jen na gastroenskutečně ohrozit rozsah poskytoVarech, které je v současné době terologické sjezdy, ale to bylo vždy
vané péče, když za první tři měu ledu pro zcela negativní stano- jen málo času.
síce letošního roku je Karlovarvisko odborné společnosti. Karloská krajská nemocnice ve ztrátě
varský kraj je jediný mezi regiony,
Máte nějaké hobby, kterému
28 milionů korun. Co se s tímto
který takové centrum nemá.
se ve volných chvílích věnujete,
stavem dá dělat?
Pokud by ukončila svou činnost u kterého relaxujete?
Ano, máte pravdu, úhradová vyonkologie v Chebu, lidé by za
Byl jsem kdysi vrcholový sporhláška je velmi špatně postavenejbližší péčí museli absolvovat tovec, dělal jsem plavání a méně
na, protože nabízí necelých 90 %
cestu asi 80 kilometrů dlouhou. i sjezdové lyžování. Teď mám čtypříjmů roku 2011! O tom buři malá vnoučata a velice mě těší
deme s VZP jednat. Dá rozum,
Co od vás mohou podřízení v létě je učit plavat. V zimě jezdíže při inflaci cca 6 % za ty tři roočekávat?
me do Itálie nebo Francie lyžovat
ky se s tím v nemocnicích vyjít
Myslím, že mou hlavní devízou - i ta nejmladší tříletá vnučka už
nedá. Je to zjevně nesmyslné. Poje slušnost a selský rozum.
sjede bez problémů černou sjezkud se nedomluvíme, tak na to
dovku. To je moje největší radost.
půjdeme jinak. Nemůžeme proČím je Karlovarský kraj odlišVáclav Fikar
hrát. Nejsme zcela bez možnosti
obrany. Na jižní Moravě už jsme
společnou řeč našli a jihomoravská krajská politická reprezentace
- přední český internista, ženatý, má dvě dcery a čtyři vnoučata. Promoval na Lékařské fakultě UJEP Brno 1974 s vyznamenáním. Od roku 1983 je
bude jednat s ministerstvem zdravotnictví. Určitě se k této iniciatisoudním znalcem z interního lékařství, v roce 1985 obhájil kandidátskou disertaci (CSc.). V letech 1990 až 2003 byl vedoucím vědeckým pracovvě přidáme i v Karlovarském kraníkem a primářem interního oddělení v Úrazové nemocnici v Brně (ÚN) - Výzkumném ústavu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dále byl náměstkem
ji a doufám, že nám vy, novináři,
ředitele ÚN pro vědu a výzkum (2004-2007), ředitelem Úrazové nemocnice v Brně (2007-2008), předsedou Vědecké rady ÚN (1993, 1996, 2003,
pomůžete.
2004), od roku 2012 je ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice Kyjov. Habilitoval v roce 1999 (docent vnitřního lékařství). Po dobu výkonu
Co se týká operací, je situace ještě horší. KKN už operace omezifunkce ředitele Úrazové nemocnice se mu ji podařilo stabilizovat ekonomicky a dostat z negativní bilance do pozitivní. Za rok působení v Kyjově
la a přesto má za první dva měsístabilizoval situaci personálně, splatil nevyrovnané závazky pojišťovnám a úplně odstranil závazky nad 90 dní po lhůtě splatnosti. Aktivně pubce roku mnohomilionovou ztrátu.
likuje, mluví výborně anglicky, německy a rusky.
Bohužel ani propouštění nic neře-

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

Working4Talent – Pracujeme pro talenty Karlovarského kraje!
Nedostatek vysoce kvalifikovaných
a vzdělaných lidí v Karlovarském kraji
je problém, který pálí zejména podnikatele. Je to velká překážka pro další rozvoj firem. Mladí vysokoškoláci z našeho
regionu se sem často ze studií nevracejí. Důvodem je nejen chybějící univerzita či jiná vědecko-výzkumná instituce
v kraji, málo kvalitních pracovních příležitostí, ale i nízký potenciální výdělek.
Podobná situace je i v jiných krajích, ale
i jiných evropských regionech. Právě od
těch, kteří se snaží najít účinný prostředek pro zlepšení tohoto stavu, se chceme nechat inspirovat. Od začátku roku
2012 pracuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) na projektu Lidský kapitál a inovace (zkratka Working4Talent nebo W4T), jehož hlavním cílem
je sdílení zkušeností a příkladů dobré
praxe, které mají jednotlivé evropské
regiony v oblasti práce s talenty.
„Talenty“ se zde myslí nejen vysokoškolští studenti a absolventi, ale i mladí výzkumníci a profesionálové, kterých se v Karlovarském kraji nedostává. V projektu jde především o popsání možných zdrojů a způsobů získávání talentů za účelem vytvoření regionální strategie pro práci s těmito lidmi, aby
nedocházelo k odlivu mladých lidí do jiných krajů.
Pracovní tým KARP se od počátku projektu zúčastnil čtyř studijních cest do

partnerských regionů: ve španělském
San Sebastiánu, norském Drammenu,
maďarském Györu a italské Boloni.
Zajímavou
zkušeností
byla
návštěva objektu Talent House v San
Sebastiánu – jedná se o ubytovací
prostory pro výzkumníky přicházející
pracovat do inovačních firem v San
Sebastiánu. Talent House vybudovaný
z veřejných prostředků láká do města
mladé talenty a nabízí zvýhodněné
ubytování spojené se servisem na poli
pracovním, sociálním, volnočasovém
a vzdělávacím. Výzkumníci zde mohou
za výhodné nájemné bydlet v bytech

různých velikostí sami nebo se svou
rodinou, a to až po dobu tří let, kdy
pracují v některé progresivní firmě.
Dalším zajímavým projektem v San
Sebastiánu bylo Pi@ - audiovizuální
a
digitální
inovační
centrum
vybudované pro san sebastiánský
audio-vizuální klastr, který sdružuje
především lokální firmy. Centrum Pi@
nabízí členům klastru nejen klasické
kancelářské prostory, ale především
natáčecí studia, speciální laboratoře,
nejmodernější 3D kinosál apod.
S efektivním propojením univerzity
na automobilový závod se pak projektoví partneři seznámili v Györu při návštěvě Audi Institutu, což je moderně
vybavený komplex, kde mohou svoje nápady realizovat studenti z Szécheneyi István University a naopak výrobní
závod Audi Hungaria Motor Ltd. zde ve
spolupráci s touto vysokou školou a jejími studenty úspěšně realizuje svoje vývojové a inovační projekty.
Ne všechny tyto příklady dobré praxe
jsou samozřejmě využitelné pro Karlovarský kraj. Karlovarská agentura rozvoje podnikání ale v závěru projektu zpracuje „kraji na míru“ návrh aktivit, které by mohly do regionu přilákat k práci
a životu mladé vzdělané lidi. Více o projektu najdete na webu agentury www.
karp-kv.cz v sekci Projekty nebo na
webu projektu www.w4t.eu.

Projekt „Working4Talent“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím programu Interreg IVC.

• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BANKROT dle ins. zákona...
• Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích...
• Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači...

KONZULTACE ZDARMA!!!
773 100 202, 353 225 723
Karlovy Vary, Krymská 1056/5

více na

Sjednejte si schůzku

www.ibankrot.cz
www.ikonkurs.cz

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?

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

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen

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

cena 149-170 Kč/ks,
v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodej v neděli 16. června:
H. Slavkov, rest. U Karkulky ve 14 h.,
Loket, čerp. st. EuroOil ve 14:20 h.
Sokolov, vl. nádraží v 15:15 h.
Habartov, autobus. nádr. v 15:50 h.
Milhostov, u obchodu v 16:20 h.
Cheb, u prodejny Selka v 17:10 h.
Prodej v úterý 18. června
Žlutice, u kina v 15:20 h.
Bochov, u kostela v 16 h.
Prodej v neděli 23. června
Libá, u rest. Beatrice v 11:15 h.
Cheb, u prodejny Selka ve 12:30 h.
Fr. Lázně, u vlak. nádraží ve 13:20 h.
Skalná, u pošty ve 13:50 h.
Případné bližší informace na tel.:
728605840, 728165166, 415740719
Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek,
cena 22-35 Kč/ks.

Pomůžeme Vám být ještě krásnější.
Regenerace pokožky laserem, radiofrekvencí:
rejuvanace obličeje, krku, dekoltu, stimulace
novotvorby kolagenu, odstraňováni
pigmentových skvn, pih, jizev, strií, chloupků,
žilek včetně metličkovitých na dolních
končetinách.
• Modelace a výplň vrásek kyselinou hyaluronovou a MetaCrillem kanylovou metodou
jehlami Magie Needle
• Tvarování a zpevňováni postavy radiofrekvencí, injekční lipolýzou a mezoterapií
• Endermologie pomáhá proti celulitidě, zpevňuje, tvaruje, zeštíhluje, zlepšuje elasticitu
pokožky a obnovuje pojivové tkáně
• Neinvazivní lifting obličeje, obočí, krku, dekoltu a prsou. Bez skalpelu a rekonvalescence.
• Chemický peeling Easy TCA a Renophase
• Zdravé opálení: nástřiky ve 3 přirozených odstínech

• Rázová vlna pro léčebné i kosmetické účely
• Aplikace kyseliny hyaluronové do kolenních
kloubů.

• Ošetření akné modrým a červeným světlem
OMNILUX

Rezervujte si svou letošni dovolenou levněji přes německou cestovní kancelář
Stowasser Touristik oHG s dlouholetou
tradicí a zkušenostmi se zastoupenim
v Karlových Varech.
Nabízíme zájezdy do všech zemí světa
s garancí kvality německých CK.
Ráda vám poradim, společně vybereme cíl vaší cesty...
Kontakt:
Jacquelina Burešová
Karlovy Vary
Telefon: 608 811 968
E-mail: jacky@stowasser.de

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarský
kraj si Vás dovolují pozvat na Regionální a Národní setkání
konané v rámci projektu CluStrat. Setkání budou zaměřena
na diskusi o prvcích společné inovační a klastrové strategie na
regionální a národní úrovni.
Akce se uskuteční 20. června 2013 v areálu Dvorana
v Karlových Varech. Podrobný program a další detaily (včetně
možnosti registrace) budou k dispozici v květnu 2013 na stránkách
Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (www.karp-kv.cz).

Projekt je realizován v rámci Operaēního programu Nadnárodní spolupráce StƎední Evropa, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH:

Pronajměte pěknou chatu,
chalupu,v záp. a již. Čechách,
pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.
Jsme CK se 70 letou tradicí,
solidní jednání,
platba za pobyt předem.
Kontakty:
tel.: 318 624 080, 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

739 544 445; info@zurnalmedia.cz
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Soutěž „S památkami Karlovarského kraje“
pokračuje i v letošním roce. Hrajte o ceny.
Stejně jako v roce 2012 i pro letošní letní prázdniny a podzim připravil Karlovarský kraj atraktivní soutěž „S památkami Karlovarského kraje 2013“. Na čtyři vylosované výherce čekají hodnotné ceny. Podstatou soutěže je zaplnit pohlednice formátu A5 pěti samolepkami. Stačí navštívit pouze pět památkových objektů, na kterých získáte samolepky s fotografiií památky, a 1 krajské muzeum nebo 1
krajskou galerii, kde získáte samolepku s logem Karlovarského kraje. Samolepky památek nalepíte na
tuto pohlednici a samolepku s logem Karlovarského kraje umístíte
do středu pohlednice přes ostatní
samolepky. Pohlednice má již předepsanou doručovací adresu. Samolepku s fotografií památky získáte při návštěvě těchto památek:

Zámek Chyše, hrad a zámek Bečov
nad Teplou, hrad Loket, hrad Valeč, hrad Hartenberg v Hřebenech
a zámek Kynžvart. Samolepku s logem Karlovarského kraje získáte
při návštěvě: Galerie 4 – galerie fo-

tografie v Chebu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění
v Karlových Varech, Muzea Karlovy Vary, Cheb a Sokolov. Kompletní, zcela zaplněný soutěžní arch
s vyplněnou adresou odesílatele
je třeba poslat poštou, nebo osob-

ně doručit do podatelny KÚ Karlovarského kraje nejpozději do 31.
října 2012.
Soutěž „S památkami Karlovarského kraje 2013“ začíná 1. června
a končí 31. října 2013. Jména vylosovaných vítězů věcných cen budou oznámena v Krajských listech
a na internetových stránkách Karlovarského kraje.
Hrací archy i soutěžní samolepky žádejte od 1. června 2013 v pokladnách vyjmenovaných památkových objektů, muzeí a galerií. Na
soutěž upozorní plakát s upoutávkou, umístěný na viditelném místě u pokladny.
Přejeme Vám mnoho příjemných
chvil strávených na hradech, zámcích v muzeích a galeriích Karlovarského kraje i při zaplňování
soutěžní pohlednice.

Školními časopisy roku jsou Školáček i Napříč
Již potřetí byla v Karlovarském
kraji vyhlášena soutěž Školní časopis
roku. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem deset časopisů. Svou první účast proměnil ve vítězství časopis
Školáček ze ZŠ 3 Chodov, která soutěžila v kategorii 1. stupeň základ-

Slavní rodáci
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Jaromír Bosák.
Výhercům, kterými jsou Alena
Balcarová z Horního Slavkova,
Libuše Novotná z Chebu a Josef
Vlach z Bochova, gratulujeme.
Zasíláme
jim
publikace
o našem kraji.
A zároveň pokračujeme
v představování
slavných
rodáků z měst v Karlovarském
kraji...
V reprezentaci působí tato
česká basketbalová hráčka,
bojující na pozici křídla, už od
mládežnických kategorií. Dnes
sice obléká dres jednoho ze
dvou nejlepších klubů v zemi
- BK IMOS Brno, ale své první
sportovní krůčky učinila v Sokolově, kde se v květnu 1991
narodila.
Později, už jako velký talent
českého basketbalu, logicky
posílila družstvo Lokomotivy
Karlovy Vary, které hraje nejvyšší ženskou basketbaovou
soutěž v zemi. A tady si jejích
výkonů všiml a pak i na ni ukázal brněnský velkoklub.
Do seniorské reprezentace se sokolovská rodačka dostala poprvé v roce 2011, kdy
s národním týmem skončila na
Mistrovství Evropy na 4. místě. Startovala také na Letních
olympijských hrách 2012 v Londýně, kde se Češky umístily na
sedmé příčce. Je to?
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 6. 2013
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 36021, Karlovy
Vary.

A A L L , M YT,
K A A M A , UR,
TA URIN,
ZA K OK TÁ NÍ
NJA S A ,
E YRA

B Ý V A LÁ
ZNA Č K A
A V IV Á ŽE

NA V ÍJ E NÁ

C IZÍ
MUŽS K É
J MÉ NO

NĚ ME C K Y
S P Z P RA HY
NOC

JUD IS TIC K É
ÚB O RY

A NTILOP A

OB Y V A TE LK A
ČECH

J E D NOB A RE V NÝ

V RA ŽE D NÁ
ZUŘIV OS T

VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU

P LY NNÉ
LÁ TK Y
P ŘE P RA V NÍ
F IRM A
C HE M .
P RV E K
(A S )

NĚ ME C K Á
D V OUHLÁ S K A

SNIŽTE SI ÚČTY
ZA PLYN

D IV A D E LNÍ
MÚZA

ŽLUTOHNĚ D É
B A RV Y

LE TA D LO
ZA S T.

www.kvplyn.cz

JAKÉ

C IZOK RA J .
Š E LMA
J MÉ NO
B A RTOŠ OV É

S LO VE NS K Á
UNA V OV A T
P Ř E D LO ŽK A

OD V E ZE NÍ

NIK OLI
LE TNÍ

HRUŠ K A
(NÁ ŘE Č .)

V TOMTO
ROC E

ZP RÁ V A
LE TNÍ
S TŘE V ÍC

Infolinka: 606 939 959

K ÓD
P LA TE B NÍ
K A RTY

JE D E N Z
AR GO NAUT Ů

S NÍŽE NÝ
ZNA Č K A
TÓN D
NA Š IC H
TRA K TORŮ S P Z V E LK Ý
K RTÍŠ

JENIŠOV 68, Karlovy Vary
V ZD Á LE NOS T D NA
LOD I OD
HLA D INY

INIC IÁ LY
S P IS OV .
UHD E HO
S P OČ ÍV A TI
NA ŽID LI

K ORE J S K Á
D Y NA S TIE

ROZHLA S

ČESKÝ
A RC HE OLOG

Š UMIV É
V ÍNO
TĚ LOV Ý C H.
J E D NOTA
D IE T LO VA
ZD R AVO T NÍ
SESTR A

RY C HLE
J ÍS T

D OP LNĚ K
OB LE Č E NÍ
V YZV Ě D A Č I

P A RY B A

M E ZINÁ R.
KÓD
M A YO TTE

ZÁ ME ZÍ
V E HŘE
(A NGL.)

S LO VE NS K Y
K ŮŽE

HOC K E Y
C LUB

OB É ZNÍ

2. D ÍL
TA J E NK Y

MAT E R IÁL
NA NÁB YT E K

UC TÍV A T

NÁ ZE V
NE ZNÁ MÉ
ME ZINÁ R.
K ÓD
NA URU

B LB OUN
NE J A P NÝ
ZNA Č K A
V OLTA MP É RU

NA D Ý MA T

D OS TI
MNOHO

ŽE NS K É
J MÉ NO

MUŽS K É
JMÉ NO

A NGLIC K Y
Č E S TNÝ

P OV E L
K OČ ÍHO

P OB ÍD K A

NO R S K Ý
S T ÁT NÍK A
S P IS O VAT E L

TE N I
ONE N

ZE RO

P RIMÁ TI

NE R O ZP O UŠTĚT SE
T E P LE M

A S IJ E C

ÚS T A (ME D .)

NE TĚ ŽK Ý

NÁ S ILNĚ
OD V É S T

P OTOM

R O ZLE HLÁ

A FRIC K É
J E ZE RO

MRA V

S C HOV A TI

UČ ITE L
NÁ B OŽE NS TV Í

ZN. NITONU

B Ě LA V Ý
K OV

TIB E TS K Ý
P OS V Á TNÝ
P ŘE D MĚ T

ZÁ HA D A
(K NIŽ.)

P ŮV OD C E
D ÍLA

E V ROP A N

S OUČ Á S T
ŽLUČ I

1. D ÍL
TA J E NK Y

MO NO P O LNÍ
S D R UŽE NÍ
P O D NIK Ů

nováček této soutěže, časopis Napříč
(Gymnázium Aš a MDDM Sluníčko). Odsunul tak na 2. místo dvojnásobného vítěze předchozích ročníků
ISŠ Cheb s časopisem Integráček. Jako poslední byl oceněn webový e-zin
Voice ISŠTE Sokolov.

J IHOA ME R.
S LO VE NS K Y B E LGIC K Á P RA C OV A T
P TÁ K
JAK Á
ŘE K A
RY D LE M
S V E LK Ý M
ZOB Á K E M

OZD OB A
J E LE NA

P O C HUTINA
Z RA JČ A T

O S C HNO UT
(O C HL E B U)

INIC IÁ LY
HE RC E
V ÍZNE RA

NÁ ZE V
ZNA Č K Y
LITRU

ních škol. V kategorii 2. stupeň základních škol obhájil své loňské prvenství časopis School magazíne vydávaný na ZŠ Ostrov, za nimi skončila 4. ZŠ Cheb se svým Šmejdíkem.
Nejvíce redakcí se přihlásilo do kategorie středních škol, kde vyhrál

J ÍS T
(O ZV ÍŘE TI)

LÉ K OP IS NÉ
OZN. S OLI

MOTOROV Á
V OZID LA
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OBORY VZDĚLÁNÍ - VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01
Strojírenské práce
ŠVP - Zámečnické práce
ŠVP - Obráběcí práce
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
Na odborném učilišti je domov mládeže. Žákům poskytujeme
zdarma pracovní oděvy a zapůjčujeme učebnice.
Rádi vás u nás vždy přivítáme a provedeme vás po škole.
KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

VYHLAŠUJEME DRUHÉ KOLO PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ROK 2013/2014 PŘIPRAVUJEME OBORY:
18-20-M/01

Informační technologie se zaměřením
a) aplikace osobních počítačů
b) informatika v ekonomice

36-47-M/01

Stavebnictví se zaměřením
a) pozemní stavby
b) stavební obnova - pozor NOVINKA

VYSOKOŠKOLÁCI BEROU PODSTATNĚ VÍC!
studujte při zaměstnání v konzultačním středisku CHEB

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
nabízí volná místa ve studijních a učebních oborech:
3 – TŘÍLETÉ, UKONČENÉ
ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU:

4 – ČTYŘLETÉ, UKONČENÉ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

• Elektrikář • Obráběč kovů • Zedník •
• Mechanik opravář motorových vozidel •
• Instalatér • Strojní mechanik •

• Elektrotechnika • Strojírenství •
• Ekonomika a podnikání • Veřejnosprávní
činnost • Stavebnictví • Dopravní prostředky •

Termíny podání přihlášek pro 3. kolo:
a) 7. 6. 2013 pro učební obory, b) 13. 6. 2013 pro studijní obory.
ISŠTE Sokolov nabízí progresivní stipendijní program ve výši až 6000,- Kč ročně.
Řádně vyplněné přihlášky (potvrzení od lékaře) mohou uchazeči (zákonní zástupci)
podávat průběžně na osobním oddělení ISŠTE Sokolov (kancelář č. 1211, pí Jarošová a pí
Kopková) v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu školy. Další
podrobné informace rádi poskytneme na telefonních číslech 352 466 197 a 352 466 159. Uchazeči budou přijímáni dle kritérií stanovených ředitelem školy.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Konzultační středisko Provozně ekonomické fakulty CHEB Vám nabízí
kombinované vysokoškolské studium
při zaměstnání v Integrované střední škole v Chebu

...STAČÍ MATURITA A PŘIHLÁŠKA
V BAKALÁŘSKÉM i INŽENÝRSKÉM STUPNI
EKONOMICKÉHO OBORU
VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
přihlášky najdete na: http://prijimacky.czu.cz
více informací na telefonním čísle: 602 167 914

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice nabízí volná místa
ve studijních a učebních oborech:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
LA CHEB
VYHLAŠUJE

2. KOLO
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
přihlášky můžete podávat od 13. 5. 2013
více na www.iss-cheb.cz
adresa: Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
tel.: 354 408 011, 734 522 684 e-mail: info@iss-cheb.cz

Mladí hasiči soutěžili
o Dasnický pohár starostky

Obec Dasnice uspořádala ve
spolupráci s OS-KPTPS Ostrov
2. ročník závodu mladých hasičů o „Dasnický pohár starostky“.
Soutěže se zúčastnilo osm družstev z Ostrova, Sokolova, Kynšperku a Dasnic. Náročný závod
se skládal z dvanácti disciplín,

např. ze střelby ze vzduchovky na terč, znalostí zdravovědy,
Morseovy abecedy, hasicích přístrojů, turistických značek a nakonec z vědomostního testu. Vítězem se stalo družstvo SDH Sokolov před MDD Ostrov, Dráčaty Dasnice a DDM Sokolov.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.

Fiktivní firmy
studentů letos
opět úspěšné
Žáci 3. ročníku oboru obchodní
akademie na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních
navázali na loňské úspěchy z mezinárodních veletrhů fiktivních firem
v Praze (1. místo v soutěži o nejlepší
stánek) a Bratislavě (3. místo).
Pro letošní školní rok si ze zavedených fiktivních firem vybrali firmu
Tispo, s. r. o., která se zabývá prodejem kancelářských potřeb, a firmu
Lares, s. r. o., která zprostředkuje lázeňské a rekreační pobyty. A třeťáci
se nové role zúčastnili na výbornou.
Už na svém prvním veletrhu fiktivních firem v Plzni několikrát stáli na
stupních vítězů, dvakrát dokonce na
stupni nejvyšším - firma Lares v kategorii nejlepší stánek a firma Tispo
v kategorii nejlepší katalog.
Na veletrhu v Sokolově obě firmy přidaly ke svým úspěchům další.
Firma Lares získala 2. místo a firma
Tispo 3. místo, obě v kategorii nejlepší vizitka. Nejvýznamnějším však
pro nás byl 19. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze, kterého se zúčastnilo celkem 144 českých
i zahraničních firem. I zde se naši studenti se svými firmami skvěle
umístili. Firma Tispo získala 3. místo v nejdůležitější kategorii, nejlepší
stánek, a navíc přidala ještě 3. místo v kategorii nejlepší katalog. V celkovém hodnocení Tispo zaujalo 8.
místo a Lares 11. místo.
Srdečně vás zveme na 4. obchodní den naší školy, který se koná 21.
června 2013. Ing. Jana Gaszczyková
a Tereza Brabcová

V čem spočívá problém technického školství?
Václav Sloup,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Ve dnech 29.-30. dubna 2013 se
v Karlových Varech uskutečnilo
jednání Svazu průmyslu a dopravy ČR, o jehož výsledcích inormoval článek v MF Dnes, jenž je plný
polopravd a mýtů. Uvádí naříklad,
že stav technického školství brání
v podnikání v Karlovarském kraji.
Proti takovému tvrzení se musím
ohradit. Je zřejmě faktem, že zaměstnavatelům v našem kraji schází technici, řemeslníci, strojaři, nástrojaři či soustružníci, ale v čem je
příčina?
Může za tento nedostatek údajně
špatné školství, nedobrý stav technického školství, katastrofální úroveň absolventů učilišť, jak se praví
ve zmíněném článku?
Je snad pravdou, že se v Karlovarském kraji otvírají líbivé, nesmyslné
obory, že se zde vyučuje obor manažer textilní výroby, jak tvrdí autor článku?
Obdobně jako pan hejtman Josef
Novotný, ani já nevidím problém
v počtu technicky zaměřených škol
a oborů, neboť problém má širší základnu.
Karlovarský kraj je zřizovatelem
šesti škol s obory technicky zaměřenými, neboť OU Horní Slavkov
připravuje zámečníky a obráběče kovů, ISŠ v Chebu programátory CNC strojů, strojaře a autome-

chaniky, SOŠ a SOU v Nejdku vyučuje mechaniky strojů a zařízení,
SPŠ v Ostrově odborníky ve strojírenství, elektrotechniky, provozuje
technické lyceum, ISŠTE v Sokolově
připravuje mechaniky strojů a zařízení, strojníky, obráběče kovů, svářeče a SOU Toužim připravuje zámečníky a automechaniky.
Z letmého výčtu je zřejmé, že škol
s technickým zaměřením je v kraji
dostatek, ale žáků v těchto školách
není tolik, kolik by bylo třeba. Není však pravdou, že se v našem kraji vyučuje obor manažer textilní výroby.
Od školního roku 2008/2009 nebyl v tomto oboru zapsán ani jeden žák prvního ročníku a poslední
absolventi oboru vycházeli ze školy v Aši ve školním roce 2010/2011.
Od té doby již tento obor nebyl vyučován a v Karlovarském kraji jej
nenajdeme.
Problém je i v kvalitě absolventů
těchto technických škol.
Kvalitu absolventů může ovlivnit
na jedné straně zavedení jednotných přijímacích zkoušek ve všech
krajích a na straně druhé vysoká kvalita připravenosti pedagogů
a úroveň vedení výuky. Ale hlavně
musí dojít ke spojení teorie s praxí, tedy k situaci, kdy žák technické školy bude moci vykonávat praxi
a praktické vyučování přímo ve výrobě - ve fungujícím, reálném strojírenském podniku.
K tomu, aby takovéto spojení teorie a praxe mohlo existovat, musí stát vytvořit podmínky zaměstnavatelům pro účelnou spolupráci
se školami.

Mohlo by jít například o daňové
úlevy či jiné pobídky pro zaměstnavatele.
Pro zvýšení zájmu o studium technických oborů na středních školách
zavedl Karlovarský kraj od školního roku 2013/2014 systém stipendií
pro žáky v oboru zámečník (strojní
mechanik), nástrojař a strojní technik, jakož i v dalších třinácti oborech potřebných pro zaměstnavatele v kraji.
V současné době se zavádí do
středních škol program „Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání“ v hodnotě cca 60 milionů korun, který je zaměřen na investiční technické vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek
odborného vyučování a na podporu spolupráce středních škol se základními školami a zaměstnavateli v kraji.
Do tohoto programu se zapojilo patnáct středních škol a finanční
krytí je na 85 procent z evropského
sociálního fondu a na 15 procent ze
státního rozpočtu.
Shora uvedené skutečnosti mne
vedou k tomu, abych spolu s odborem školství Karlovarského kraje
uvedl do života projekt stabilizace
středního školství v kraji.
Připravené rozbory a závěry
z nich budou nejprve prodiskutovány ve vedení Karlovarského kraje,
poté rozebrány s řediteli dotčených
škol a starosty dotčených měst, se
studenty a rovněž s hospodářskými
komorami. Takto prodiskutovaný
materiál pak projedná Rada Karlovarského kraje a předloží jej k rozhodnutí krajskému zastupitelstvu.

názory krajských zastupitelů
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Karlovarský kraj podporuje kulturu a sport
Barbora Vojtová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

Na dubnovém jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byl
náměstek hejtmana JUDr. Václav Sloup (KSČM) předkladatelem
materiálu, ve kterém bylo navrženo
přerozdělení 1.343.000 Kč na aktivity v oblasti sportu.
Patnáct tisíc bylo poskytnuto zrakově postiženým amatérským sportovcům na turnaj v kuželkách a simulované střelbě. Zejména možnost vyzkoušet si střelbu je pro nevidomé velkým zážitkem. Pistole je
kabelem připojená k počítači, který
sílou zvuku dává střílejícímu najevo, jak daleko se nachází od středu
terče. Tento turnaj má v Karlových
Varech již mnohaletou tradici a je
nejen sportovní, ale i společenskou
událostí.
Za podpory kraje se v červnu
uskuteční World Schools Championship Atletics 2013 „Memoriál Jean Humbert“ Karlovy Vary a Sokolov. Jedná se o mistrovství světa středoškolských atletů pod zášti-

tou Mezinárodní federace školního
sportu. Karlovarský kraj dále podpořil Lyžařský klub Karlovy Vary
a TJ Baník Sokolov. Zastupitelstvo
Karlovarského kraje rovněž schválilo poskytnutí finančních prostředků subjektům, působícím v oblasti
kultury. Celkem bylo přerozděleno
5.348.000 Kč.
Příspěvek 300.000 Kč byl přidělen
společnosti JAN PRODUKCION na
organizaci Loketského kulturního
léta v místním přírodním amfiteátru, které vzniklo již v na konci 40.
let minulého století naproti středověkému hradu Loket.
Letos se uskuteční 12. ročník Open
air operních představení v dobových kostýmech nejen ve zmíněném
amfiteátru, ale doprovodné koncerty proběhnou také na samotném loketském hradu a v kostele sv. Václava. Hlavní představení budou
uváděna v původním jazyce s titulkovacím zařízením. Slavnostní zahájení bude uvedeno Rusalkou Antonína Dvořáka. Návštěvníci se mj.
mohou těšit na operu Nabucco.
Na účet Společnosti Fryderyka
Chopina přijde 250.000 Kč na organizaci 54. ročníku Mezinárodního Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Tento festival patří mezi nejvýznamnější svého dru-

hu v Evropě. Na symfonických koncertech, klavírních recitálech, sobotních a nedělních matiné se představí umělci světových jmen. Festival budou doprovázet i další akce,
jako např. výstavy, sportovní utkání, golfový turnaj…Týden v druhé
polovině srpna tak připomene pobyt významného polského skladatele v Mariánských Lázních.
Nejvyšší částku obdrží jeden
z nejprestižnějších filmových festivalů - Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech, a to rovných
2,5 milionu korun.
Letos proběhne již 47. ročník za
účasti předních umělců a hostů
z celého světa. Festivalem žije v době jeho konání doslova celé město.
Řada starších občanů se však musí obrnit velkou trpělivostí a vstřícností vůči mladým návštěvníkům
zejména v lázeňských parcích. Festival však k městu Karlovy Vary dozajista již po dlouhá léta patří.
Rozhodně to není kompletní výčet
kulturních akcí, na které Karlovarský kraj letos přispěje. Menší částky obdrží také dětské festivaly, výstavy, jazzové festivaly a pěvecké
soutěže. Některých akcí se dozajista
zúčastní i krajský radní za KSČM
PhDr. Oleg Kalaš, který má oblast
kultury ve své kompetenci.

A chromí znovu chodí...?
Jakub Pánik,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Je ochrnutá, neujde o berlích víc
než dvacet metrů, ale přesto jí stát
sebral příspěvek na mobilitu. Případ bývalé československé mistryně
světa Věry Černé je alarmující připomínkou reálného stavu českého
sociálního systému. Systému, který
míří mílovými kroky ke dnu.
Stát utrácí stovky milionů za zpackané projekty typu Izip a sKarta. Desítky milionů odtékají do kapes i jednotlivcům, kteří na systému bezostyšně parazitují a čerpají
dávky, na které ve skutečnosti vůbec
nemají nárok. A doplácí na to nevinní. Lidé, kteří odpracovali desít-

ky let, nebo reprezentovali tuto zemi, se kvůli finačním škrtům ocitají
v nouzi tak jako paní Černá.
Sociální systém totiž není perpetuum mobile. Když z něho odtéká víc,
než kolik přitéká, logicky ty peníze
někde musí chybět. Jenže efektivní
systém a efektivní kontrola úředníkům téhle vlády příliš nevoní. Místo toho se bere tam, kde to jde nejsnáze. Z kapes postižených. Nemohou se bránit.
Za uplynulé měsíce tak desítky lidí přišly o průkazy tělesně postižených i příspěvky na životně nutnou pomoc. Škrtem pera se nemocní uzdravují a chromí začínají chodit. Bohužel, jen na ministerských
lejstrech!
Ve skutečnosti se nic nemění. Naopak. Rozpad dosavadního solidárního sociálního systému stále více
zrychluje. Stát škrtá diagnózy, peníze na pomůcky, peníze na péči. Ob-
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Krajské zdravotnictví nejsou jen nemocnice
Dalibor Blažek,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Diskutují–li zastupitelé o úrovni poskytování zdravotnických služeb v Karlovarském kraji, vždy je tato diskuse vedena kolem nemocnic,
případně parkovacího domu u sokolovské nemocnice, což je hit posledních měsíců. Tato debata je oprávněná, protože Karlovarský kraj je
zřizovatelem Karlovarské krajské
nemocnice a problémy kolem jejího provozu často v médiích rezonují velmi hlasitě v pozitivním i negativním duchu. Nemocnice na co nejlepší úrovni jsou samozřejmě velmi
důležitou součástí zdravotního systému, nejsou ale vším.
Pro nás, občany, a to zejména občany, kteří nemají to štěstí bydlet
v Karlových Varech, Sokolově, Chebu či Ostrově, tedy hned vedle nemocnice, začíná být zdravotnictví
velkým problémem. Stárnou praktičtí lékaři, pediatři i lékaři z odborných ambulancí. Mnozí jsou již
v důchodovém věku a my, starostové menších měst, se s obavou díváme do budoucnosti, kdy budeme postaveni před skutečnost, že naši občané budou muset ke svému lékaři
s chřipkou zajíždět třeba do okresního města.
V Aši v roce 2012 najednou ukončili činnost dva praktici a bylo jen
velkým štěstím, že se podařilo za
jednoho najít náhradu. Druhý lékař
se i ve svých 84 letech uvolil, že ve
své praxi bude pokračovat tak, aby
nevystavil své pacienty velmi složitě řešitelné situaci. Tento generační

problém, jak zjišťuji u svých kolegů,
starostů, je všude a zdaleka se netýká pouze praktických lékařů. Je to
velká časovaná bomba, která může
velmi reálně ohrozit velkou část obyvatelstva kraje!
Druhým problémem, a možná ještě závažnějším, je fungování rychlé zdravotní služby. Jsem přesvědčen
o tom, že máme velmi kvalitní výjezdové posádky a asi již méně kvalitní dispečery. To, co je ale katastrofální, je počet lékařů, kteří vyjíždějí k těžkým případům. Opět to uvedu na příkladu města Aš. Kdysi jsme
měli svoji nemocnici. Při jejím rušení jsme byli ubezpečeni v tom, že naši občané budou nadstandardně zajištěni rychlou záchrannou službou.
V rámci úspor na Záchranné zdravotnické službě Karlovarského kraje se přešlo na systém „randevu“, kdy
k pacientovi vyjíždí posádka bez lékaře a ten je přivoláván až následně.
Z Chebu do Aše je to 25 a do Trojmezí 40 kilometrů. Zejména v zimních podmínkách prakticky není
možné dojet k pacientovi v přijatelnou dobu. V tuto chvíli navíc slouží
jediný lékař pro záchranku pro celé
Chebsko a Ašsko, což je situace naprosto nepřijatelná, přímo ohrožující životy lidí. Podobný stav je velmi
pravděpodobně i v dalších částech
Karlovarského kraje. Jako krajský
zastupitel vidím, kolik peněz Karlovarský kraj rozděluje na všechny
možné i nemožné dotace, příspěvky,
granty. Nechápu proto, proč je nutné tak nesmyslně šetřit na místě, kde
jde opravdu o lidské životy.
Zcela nelogická situace je i v Lékařské službě první pomoci, lidově
řečeno v pohotovosti. Ty byly kdysi
zrušeny s tím, že budou pouze při
okresních nemocnicích. Nechci diskutovat o tomto rozhodnutí, přes-

tože je nesmyslné a mělo by se změnit. Minimálně ve větších spádových
městech by tato pohotovost, zejména
o víkendu, měla existovat, aby třeba matky samoživitelky či senioři
nemuseli cestovat po polovině kraje.
O zubařské pohotovosti je zbytečné mluvit. Pokud začnou bolet zuby
o víkendu, velmi složitě budete hledat na internetu, který lékař slouží, pak si sednete do auta omámeni prášky proti bolesti a pojedete třeba z Aše do Teplé u Toužimi a tam
v noci hledat ulici ČSA, což bez navigace asi nedokážete. Budete-li mít
štěstí, lékař vás ošetří. Může ale nastat situace, kdy při dlouhém nočním hledání najdete ordinaci, na jejíž dveřích je omluva s adresou náhradního stomatologa na druhém
konci kraje.
Karlovarský kraj má svůj velký odbor, který se zabývá otázkou
zdravotnictví. Má svého náměstka
hejtmana, který tuto složitou oblast
má ve své gesci. Má ale také občany, kteří jsou často vystaveni zbytečně velkému zdravotnímu riziku jenom ve jménu finančních úspor. My,
krajští politici, bychom si proto měli,
bez ohledu na koalice a opozice, sednout a říci si, co je pro nás větší prioritou. Je to dobře fungující zdravotnictví, rychlá a spolehlivá záchranná služba, systém pohotovosti, která může být pro část občanů nedostupná a nebo desítky milionů, které kraj vynakládá na nejrůznější dotace a příspěvky, megalomanské vědeckotechnické parky, Císařské lázně či Becherovy vily. Ano, tuto nadstavbu může kraj nabízet, pokud na
ni má. V tuto chvíli ale evidentně
nemá a proto bychom si měli postavit priority podle toho, co náš občan
skutečně potřebuje a ne podle toho,
co se nám líbí.

čan je v roli rukojmího a nebýt krajů, na většině sociálních zařízení
dávno visí cedulka s nápisem: Zavřeno.
Vláda tak vytrvale staví postižené,
nemocné i staré lidi do role nákladných zátěží státního rozpočtu. Hraje
na to, že v krajích vládnou sociální
demokraté. Ti přece, už z principu
své filozofie, nemohou nechat padnout sociální systém. A tak to nakonec zaplatí. Stát ušetří, zbaví se problému a že zchudnou kraje, to ať si
ti nim. Podívejme se například na ně spíše snižovat či rozložit dle přízdůvodní ti, kteří je mají na starosti.
Richard Ullisch,
zastupitel
zvýšené sazby DPH = zdražení vše- jmů, podpořit domácí poptávku.
Je to, slušně řečeno, čistokrevná
Karlovarského
ho, co kupujeme. Renomovaní ekoJako krajský zastupitel vidím nutlumpárna a projev naprosté neúcty
kraje
nomové pochybují o tom, že zvýše- nost vytvářet stabilní pracovní proke slušným lidem, o těch sociálně
ní DPH přinese dodatečné peníze středí. Samozřejmostí je podpora
slabých ani nemluvě. Ale jak dloudo státní pokladny. Neplatí přímá místních regionálních firem, a to
ho chce ještě Nečas a jeho vláda hrát
úměra, že zvýšení DPH o 1 % přine- jak možností přímých nákupů, tak
tuhle špinavou hru?
se také příjmy do rozpočtu vyšší o 1 aktivní podporou podnikatelského
Odpověď je snadná. Tak dlouho,
Nelehkou situaci zažívá řada ob- %. Lidé se stále více zadlužují spo- prostředí. V neposlední řadě je nutdokud ji necháme. A nebo dokud
nepřijdeme s řešením. Volby a no- čanů a živnostníků v České repub- třebními úvěry a to není ani správ- ná podpora místních tradičních výlice. Kupní síla našich obyvatel je né, ani ekonomicky žádoucí. Schop- robců, například podporou veletržvá vláda.
pod průměrem v jiných evropských nost splácet pak představuje velké ní činnosti, která se projeví ve zpětzemích, avšak ceny potravin, léků, riziko pro řadu rodin, kdy je velká ném zvýšení zakázek místních fibenzínu a služeb šplhají stále výše. nejistota udržení pracovního místa. rem. Podpora exportní politiky reVláda České republiky svými kroA právě přes daňovou politiku je gionálních firem hraje důležitou roky vůbec nepomáhá svým občanům, vláda schopna pomoc trhu práce li v podpoře pracovního trhu našeA to je rozvoj Karlovarského kraje ale svými opatřeními jde spíše pro- a vytvářet prorůstová opatření, da- ho kraje.
k co nejširší spokojenost jeho občanů. Mít na paměti nejlepší vědomí
a svědomí. V rámci ústavy a zákonů. Proto se divím, proč část opozice
stále zdržuje jednání a zapomněla
ho, kdo by jim pomohl vyplnit jejich jak na dítě, tak na matku. V posledna věty, které ještě někde zdobí voMarkéta
Wernerová,
volný čas, s kým by se mohly společ- ní době končí nezřídka tento prolební plochy. A jak jsem uvedl, jedná
zastupitelka
ně zasmát, o koho by se mohly sta- blém depresemi či jinými zdravotse o lidi s nejvyšším vzděláním. Chci
Karlovarského
rat. Většina z nich si pořídí pejska ními problémy. Každá žena hledá
věřit, že jej nenabyli na známé, plkraje
nebo jiného domácího mazlíčka. východisko ze své tíživé situace jizeňské škole.
Pokud jim to zdraví dovolí, vykoná- ným způsobem. Nejlepším řešením
Proto si dovolím laskavě aktévají různé dobrovolnické činnosti, by pro tyto ženy bylo zkvalitnění
ry vyzvat, aby svoje požadavky
kdy například chodí do nemocnice agenturních sociálních služeb, kdy
už nevznášeli, když už se „nesníPodle posledního sčítání lidu na dětské oddělení rozveselovat děti. by měly možnost řešit s odborným
ží“ k omluvě, a řádně se zapojili do
jednání. Jen tak se mohou podívat v Karlovarském kraji stoupají pro- Problém nastává, pokud jim zdraví personálem jak své problémy psysvým voličům do očí. Převážná vět- centa zejména osamocených žen. už tolik neslouží. Do domova dů- chické, tak i problémy pracovní či
šina občanů má jiné starosti. Ně- Ovdovělých žen ve věku nad 50 let chodců většinou nechtějí. Mnohdy jiné. Naším hlavním úkolem je vykde jsem četl výrok T. G. Masaryka, byl zaznamenán dokonce dvojná- je hlavním důvodem ztráta domá- tvářet nové sociální programy, orikdyž se k němu kdekdo hlásí: „Čes- sobný nárůst a s přibývajícím věkem cího prostředí. Přijde jim, že se mu- entované na problematiku osaměká otázka je především otázkou so- jejich počet stále stoupá. V manžel- sí vzdát své samostatnosti, životní- lých žen a zvyšovat úroveň a kvalitu
ství žije o 8,2 % méně žen. Kraj má ho stylu a že jsou nepotřebné, což je těch stávajících a zároveň tyto ženy
ciální a mravní.“
také více do vytváření a vedení taPodle mého názoru to platí i v na- dokonce nejvíce rozvedených žen pro ně často velmi frustrující.
Ačkoliv se kvalita péče o senio- kových programů začleňovat, protoa narůstá i podíl osob žijících samošem Karlovarském kraji.
statně, u žen o 22,5 %, což není roz- ry zlepšuje, stále narážíme na pro- že kdo jiný lépe porozumí, než člohodně zanedbatelné. Pro mnohé že- blém zejména nedostatku finanč- věk, který daným problémem prony to není lehká situace. Osamoce- ních prostředků. Ale i přesto je po- šel. Je mezi nimi mnoho kvalitních
nost s sebou přináší i vyšší finanční třeba ještě daleko více rozšířit agen- dobrovolníků, kteří chtějí a i umějí
nároky a tudíž snížení jejich život- turní činnost zaměřenou na pomoc pomoci, a proto je nutné do těchto
ka je důležité mít práci a možnost ní úrovně, což má dopad jak na že- osamělým ženám. Pracovníci agen- sociálních programů je systematicse ve svém oboru realizovat. Vytvá- nu samotnou, tak i případně na její tur by pro seniory měli mít i daleko ky začleňovat. Toto přinese úsporu
řet dobré podmínky pro místní firmy děti. Z tohoto důvodu je potřeba se více času. Mohli by vyslechnout je- jak personální, tak i v návaznosti fichápu jako základní povinnost re- zaměřit na podporu a rozvoj sociál- jich starosti, pomoci a poradit. Ale nanční. Současně masivnější zapoi v tomto případě je to opět přede- jení dobrovolníků do různých progionálního politika ve prospěch ob- ních služeb.
gramů i sníží jejich pocit osamělosti
čanům. Mezi další pomoc živnostSamota. To je to, co ženy velmi tí- vším otázka financí.
Rozvedené matky zase mají nej- a v mnohých případech i nepotřebníkům a podnikatelům z Karlových ží a na co si především stěžují. JeVarů dlouhodobě navrhuji uvolnění jich nejbližší rodina má také spous- větší problém sehnat pracovní uplat- nosti a může je naplnit oprávněným
podmínek a prosazování místních fi- tu svých vlastních starostí a přede- nění a s tím souvisí úbytek finanč- pocitem užitečnosti pro ostatní sporem, které zde platí daně a zaměst- vším málo času. Ženy hledají něko- ních prostředků, které mají dopad lečnost.
návají místní obyvatele. Cizí firmy
často nasadí dumpingové ceny a regionální firmy musí propouštět - pak
se z nás stává nejchudší region České
republiky. Uvědomuji si velmi, že je
třeba stabilizovat podnikatelské proZávodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509,
středí v dlouhodobém horizontu nej(podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
méně 10 let, aby investice podnikatelů a živnostníků byly rentabilní.

Občané a místní firmy potřebují podporu

Třikrát a dost aneb Jako malí kluci na písku
Jan Tancibudek,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Nechtěl jsem už vůbec reagovat
na výzvy a návrhy na odvolání radního Václava Sloupa. Abych nebyl nařčen, že zneužívám prostoru
Krajských listů. Ale po posledním
řádném zastupitelstvu nemůžu jinak. Musím se přiznat, že počínání
nejvzdělanějších zastupitelů nechápu. Asi proto, že mám jenom střední školu. A nevím, jestli studenti nepřetáhli silně velkou přestávku…
Nic se nesmí přehánět. Inženýři z opozice by měli uznávat takové nějaké „třikrát a dost“. Jako kluci na písku si hrají sami se svou důvěrou, která se stále zmenšuje. Snad

to ani nezaznamenali. Ztrapňují se
a nepochopili, že volby do zastupitelstva platí a měnit je může zase
jen volič. Všechny zastupitele čeká
nelehké období a každý musí přispět
svým umem a schopnostmi k tomu,
co nám ukládá slib. Ten jsme všichni dali, podepsali a dostali osvědčení. Dvakrát byl za půlroku ještě při
jednání „oživen“ doslovným přečtením, aby snad nebyl zapomenut. To
je záslužné.
Podle mého názoru je potřeba ten
obsah ale pochopit a uvádět do života. A v tom slibu, který je i v metodické příručce zastupitele, není nic
o kádrování nebo možnosti odvolávat řádně zvolené zastupitele, kteří se ničím neprovinili. Ani jednací
řád nic takového neumožňuje.
Každý má právo navrhnout cokoliv a cokoliv zařadit do programu jednání. A veškeré naše postupy musí směřovat k naplnění slibu.

Osamocenost žen v našem kraji stoupá

Peníze z Lázní III do nového domova důchodců
Marian Odlevák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

V majetku města Karlovy Vary,
přímo ve správním centru, je vhodná lokalita k vybudování domova důchodců. Je také již zpracováno územní rozhodnutí, takže se může okamžitě začít stavět a pomoci tak ovdovělým seniorům i jejich
rodinám. Významným efektem této akce pak bude vytvoření stovek
pracovních míst, jednak spojených
se samotnou výstavbou a následně

pak provozní a ošetřující personál,
který bude mít dlouhodobě zajištěny pracovní příležitosti. Další prioritou je uvolnění podmínek pro podnikání živnostníkům tak, aby mohli vytvářet pracovní příležitosti pro
občany Karlových Varů. Nečinnost
státu vede k zvyšování nezaměstnanosti a k ekonomickému a sociálnímu vyloučení lidí ze společnosti. Lidé pak nezvládají půjčky a dostávají se na dno, kdy jejich bezvýchodná situace vede k rozpadu rodiny,
rozvodovosti a i ke zvýšenému počtu sebevražd. Zvýšení bylo zaznamenáno také v počtu bezdomovectví
– zde jsou nejohroženější skupinou
muži ve věku nad 40 let a ženy s nezletilými dětmi. Pro každého člově-
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Sportovec Karlovarského kraje 2012 - ocenění sportovci
Celkem 85 sportovců a dvaadvacet kolektivů nominovali zástupci sportovních
unií a klubů do 12. ročníku ankety Sportovec Karlovarského kraje.
Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje z těchto nominací vybrala 18 sportovců a sedm kolektivů, kteří byli oceněni. V kategorii jednotlivců komise upřednostnila individuální
úspěch v jednotlivých sportovních disciplínách.

MLÁDEŽ - DOROST, JUNIOŘI
- JEDNOTLIVCI (1993 a ml.)

hokoupil
Umístění: 5. exterliga juniorek U 19.
TJ Lokomotiva – šerm o. s. – šerm kordem – juniorky
Trenér: Martin Rubeš
Umístění: 1. na MČR juniorek
Sestava: Kristýna Křížová, Eva Benešová, Nikol Moravcová, Natalie Ondráčková

ním sportu. V historii ledního hokeje se
to v našem kraji doposud žádnému hráči
nikdy nepovedlo!
Jiří Orság, TJ Baník Sokolov - vzpírání (hostování)
Úspěchy: 7. na OH v Londýně (Anglie)
– senioři; 5. na ME ve dvojboji – senioři; 1. na ME – senioři; 1. na ME do 23 let
ve dvojboji (s vytvořením nového rekordu
SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ:
241 kg v nadhozu); 1. na MČR do 23 let;
PLAVECKÝ TÝM
3. v I. lize mužů družstev za TJ Baník SoStudentky Střední odborné školy peda- kolov (hostování celou sezonu).
gogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary
DOSPĚLÍ – KOLEKTIV
vybojovaly v závěru ledna 2. místo v republikovém finále středních škol v plaváCYKLO TEAM KILLI – cyklistika - silní. Finále se konalo v Jindřichově Hradci.
O velký úspěch školy se zasloužily tyto nice
Trenér: Milan Killinger st.
studentky:
Sestava: Milan Killinger st., Milan Killinger ml., Jan Valeš, Radek Švarc, Markéta Adamíková
Umístění: 3. v extralize za rok 2012.
SK Liapor Witte K. Vary – nohejbal –
muži
Trenér: Gerhard Knop
Umístění: 2. v základní části extraligy; 2.
místo v extralize ČR v play-off - prohráli v superfinále
Sestava: Jan Vanke, Jakub Medek, Matěj
Medek, Ladislav Babka, Jan Dvořák, Michal Kokštejn, Tomáš Bíbr, Libor Chyba.

Veronika Kubínová, TJ Slovan Karlovy
Vary – orientační sport (závody na horských kolech)
Umístění: 2. a 3. v Evropském poháru
(celkově); 1. MČR; 1. Český pohár; 1. Mezinárodní závody v Doksech. Všestranná
sportovkyně, vynikající výsledky dosahuje také v běhu na lyžích.
Václav Manhart, TJ Lokomotiva Cheb –
ŽÁCI - JEDNOTLIVCI (1997 a ml.):
vzpírání
Umístění: 16. na MS juniorů do 17 let;
Matyáš Bělohradský, Sportovní kraso- 3. na turnaji olympijských nadějí; 1. na
bruslařský klub K. Vary - krasobruslení
MČR do 20 let; 3. na MČR do 23 let; 1.
Umístění: 1. na Olympiádě dětí a mlá- na mezinárodním turnaji Fluda cup (Radeže – Ostrava; 1. na MČR; 1. Český po- kousko).
hár; 6 x 1. ve Velké ceně (Plzeň, Příbram,
Orlová, Praha, Mladá Boleslav, Uherský
Brod); 1. Feldkirch Trophy (Rakousko);
1. Tirnavia Cup (Slovensko). Zařazen do
projektu talentované mládeže PRTM.
Martin Čechman, Cykloteam Ostrov –
cyklistika (dráhová, silnice)
Umístění: 1. na MČR – sprint – dráha;
1. na MČR – 500 m pevný start – dráha;
1. na MČR – SCRATCH (hladký závod)
– dráha; 1. ČP v bodovacím závodě - celkově - dráha; 1. ČP ve sprintu – celkově – dráha. Vítěz 18 závodů ČP – dráha;
vicemistr ČR – bodovací závod – dráha;
vicemistr ČR stíhací závod – dráha; 3. na
MČR v OMNIU; 4. ČP celkově – silnice.
Jakub Kročák, TJ Olympie Březová – zápas řecko-římský, volný styl
Umístění: 1. na MČR v zápase řeckořímském - v kategorii ml. žáků do 80 kg;
1. na MČR ve volném stylu; 2. na MČR
Sportovcem Karlovarského kraje 2012 se stala sokolovská atletka, česká olymv zápase řecko-římském žáků; 15 x 1. na
pionička Ivana Sekyrová. Hlavní cenu jí předal krajský hejtman Josef Novotný.
turnajích v ČR; 2. na mezinárodním turFoto Stanislava Petele
naji v Polsku; 3. na mezinárodním turnaji v Třinci.
Martin Rubeš, Lokomotiva Karlovy VaMonika Pachtová, Štěpánka Trappová,
Veronika Vaňková, SKP Hvězda K. Va- ry – šerm o. s. – šerm kordem
Lucie Dekanová, Denisa Svobodová,
ry – karate JKA – kumite BRH (zápas bez
Umístění: 30. na MS kadetů v Moskvě
Sarah Kastlová, Petra Bořková.
rozdílu hmotnosti)
(107 účastníků); 21. na ME kadetů – PoDOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI
Umístění: 3. Mistrovství Evropy JKA reč (105 účastníků); 1. na turnaji EP v Ko– jednotlivci kumite (Francie, Paříž); 1. dani; 1. na turnaji EP v Chalos Francie; 2.
Tomáš Eberl, X team BaNo – dálkové
MČR - jednotlivci kumite; 2. NP JKA - EP kadetů celkově za rok 2012; 5. na turjednotlivci kumite I. kolo.
naji EP v Budapešti; 1. na MČR v šermu běhy na lyžích, Xterra – terénní triatlon
Úspěchy: 8. MS v USA – Hawai; 1. EP –
kordem juniorů; 1. v ČP juniorů; 1. v ČP
ŽÁCI – SPORTOVNÍ KOLEKTIV
kadetů. Reprezentant ČR v kategoriích kat. 25 – 30 let (pět závodů v Evropě); 1.
EP (Švýcarsko); 2. EP v Holandsku a v ItáU 17, U 20, U 23.
SKP UNION Cheb – atletika - žactvo
Tomáš Řehořek, Lyžařský klub Slovan lii; 1. ČP, Děčín.
Trenér: Jacek Přibáň
Filip Halada, TJ Thermia Karlovy VaK. Vary – běh na lyžích
Umístění: 2. na MČR ve štafetě na 3 x
Umístění: 1. na MČR – sprint klasic- ry – basketbal
300 m – venku (vítězky musely běžet čes- kou technikou; 1. na MČR – sprintu dvoÚspěchy: Od svých 15 let hrál kromě
ký rekord, aby chebská děvčata porazila); jic s Michalem Novákem; 2. na MČR v bě- mateřského oddílu i za Spartu Praha, kde
3. na MČR ve štafetě na 3 x 300 m - hala; hu na kolečkových lyžích; 2. ČP v běhu na s tímto družstvem získal v roce 2012 titul
3. na MČR ve štafetě na 4 x 60 m
lyžích ml. dorostenců; 5. na stupních ví- v 1. basketbalové lize, dále získal 1. mísV sestavě: Sára Janušková, Markéta Pe- tězů v ČP. Zařazen do družstva Olympij- to v II. lize a stal se členem reprezentace
trikovičová, Nikola Desenská, Soňa Vej- ských nadějí.
mladých mužů - kategorie U20.
ražková).
Největší jeho úspěch je účast na ME
Miroslav Svatek, TJ Olympionik Cheb –
Taneční skupina Mirákl, o. s. – tanec, cyklistika
skupiny B v Bulharsku, kde reprezentačdětská kategorie do 11 let
Umístění: 1. MČR na dráze - jednotliv- ní družstvo obsadilo 2. místo a postoupilo
Vedoucí skupiny: Mgr. Andrea Burešo- ci; 3 x 1. ČP na dráze – jednotlivci; 2. ČP do elitní skupiny A pro příští rok. Odehrál
vá, trenérka: Markéta Vajdíková
na dráze - jednotlivci; 3 x 3. ČP na drá- v osmi utkáních průměrně 13 minut a doUmístění: 2. Mistrovství světa – modern ze – jednotlivci; 4. na mezinárodním sil- sáhl celkově 38 bodů. Na základě těchto
dance – skupina; 3. MS – duo, modern ničním závodě Družba (Ukrajina) za re- výsledků se probojoval do družstva Chodance - Kateřina Hrušková, Kristýna Lan- prezentaci ČR kadetů družstev (za účas- mutova, které je účastníkem nejvyšší basdlová; 4. MS – modern dance – formace; ti 19 družstev). Člen Sportovního centra ketbalové soutěže.
6. MS – jazz dance - skupina; 1. MČR – mládeže (SCM) Cheb.
Petr Kumstát, HC Energie Karlovy Vamodern dance – skupina; 1. MČR – jazz
ry – lední hokej
MLÁDEŽ - DOROST, JUNIOŘI
dance - skupina; 2. místo MČR – modern
Úspěchy: V minulém ročníku Extrali- SPORTOVNÍ KOLEKTIV gy ledního hokeje v základní části soudance – formace; 1. MČR - modern danBasketbalový klub Lokomotiva Karlo- těže získal titul nejlepšího střelce (27 góce – skupina; 1. MČR – jazz dance – skupina; 2. MČR – modern dance – formace vy Vary - basketbal
lů). Jde o jeden z nejvýznamnějších indiTrenér: David Zdeněk a Ing. Karel Dra- viduálních výkonů sportovce v kolektiv-

str Evropy do 23 let s vytvořeným Evropským rekordem 241 kg v nadhozu.
Petr Petrov – 11. na ME a 6. na ME do
23 let s vytvořením sedmi českých rekordů.
Patrik Krywult – 14. na ME a 12. na ME
do 23 let.
Jiří Gassior – 5. na ME.
Veronika Věžníková – 12. na ME, 5. na
ME do 23 let.
TJ Baník Sokolov – 3. v I. lize mužů, za
který naši reprezentanti startovali a které
připravuje Pavel Ivanič v resortu MV CS.
SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKŮ
Sportovní klub vozíčkářů Sharks sledge hokej.
SPORTOVNÍ LEGENDA

Karel Freund, rozhodčí ledního hokeje,
(letos 88 let)
Ocenění sportovní legenda za jeho celoživotní přístup k funkci rozhodčího ledního hokeje, se kterou začal po příchodu
do Karlových Varů v roce 1946, ještě na
rybníčku Malé Versailes, kde se obnovoval karlovarský hokej po II. světové válce.
Svojí aktivní činnost rozhodčího ukončil po úctyhodných 50 hokejových sezonách - ve svých 70 letech. Během své
VETERÁNI
dlouhodobé činnosti se podílel na výchově řady svých nástupců, někteří z nich poKarel Rouča, TJ Slavia Karlovy Vary – stoupili až do nejvyšší hokejové soutěže:
atletika – běhy, silniční cyklistika (letos 1. Liga ČSSR a Extraliga ČR.
62 let)
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
Umístění: 1. na MČR v běhu na 1500
Karlovarského kraje
m; 1. na MČR v běhu na 3000 m; 1. na
– cena hejtmana KK
MČR v běhu na draze na 5000 m; 3. MČR
v běhu do vrchu, Lysá Hora; 2. na MČR
Mgr. Ivana Sekyrová, AK Sokolov – atv běhu na dráze 1 500, Opava; 3. na MČR
v běhu na dráze 10000, Opava; 5. MČR letika ‚ (letos 42 let)
Úspěchy: první maraton v životě – splv půlmaratónu (Ležáky); 6. MČR v silniční cyklistice (Svijany); 21. ME v běhu do nila nejpřísnější A limit v maratonu na
vrchu (Rakousko); 1. v seriálu terénních LOH 2012 v Londýně časem 2:34:23 hod.;
67. v maratonu na LOH 2012 v Londýběhů Salomon Trail Running Cup.
ně ze 119 startujících (čas 2:37:14 hod.);
HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI
1. na MS masters W40 v běhu do vrchu
- JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ – Bühlertal (SRN); 1. na MČR běhu na 10
000 m (čas 35:12:47) v Hradci Králové
Miroslav Hrbek, Sportovní klub vozíčVyhodnocena nejlepší vytrvalkyní roku
kářů Sharks - sledge hokej
2012 na prestižním celorepublikovém weÚspěchy: 4. na MS (Norsko – Haman). bu behej.co.
Umístila se v první 20 prestižní anke- KOLEKTIV DOSPĚLÍ ty Atlet roku 2012, vyhlašované novináři a odborníky ČR. Vyhlášena nejlepší atSK Kontakt Karlovy Vary – plavání tě- letkou Západočeské atletické oblasti 2012
lesně postižených
(Karlovarský a Plzeňský kraj).
Trenér: Štěpánka Řehořková a MichaeIvana Sekyrová je učitelkou sokolovskéla Ženíšková
ho gymnázia. Je předsedkyní AtletickéÚspěchy: 1. na MČR štafeta 4x50 vol- ho klubu Sokolov od jeho vzniku v roce
ný způsob (6 štafet) – Praha (Flekačová, 2003. Svou účastí na LOH v Londýně se
Dušková, Man, Voráček); 1. štafeta 4x50 zasloužila o maximální zviditelnění Karpolohový závod (6 štafet) - Praha (Ven- lovarského kraje a města Sokolova. Úspědula Dušková, Nika Habermannová, Pet- chem je, že se jedná o amatérskou sporra Flekačová, Milan Man, Jakub Voráček). tovkyni, která se nominovala mezi vesměs
profesionální sportovce na největší sporTRENÉR
tovní akci světa.
Je dvanáctinásobnou mistryní ČR v růzPavel Ivanič, TJ Baník Sokolov – vzpí- ných běžeckých disciplínách, 22 stříbrrání
ných a bronzových medailí z českých atleJe členem TJ Baník Sokolov od roku tických mistrovství. Je trojnásobnou mis1988. V současné době i trenér reprezen- tryni světa v běhu do vrchu Masters, držitace ČR.
telkou dvou platných oficiálních českých
Největší úspěchy v roce 2012:
rekordů (hodinovka a 20 000 m) a někoJiří Orság - 7. na OH v Londýně; 5. na lika násobnou reprezentantkou naší země
ME ve dvojboji a 1. na ME v nadhozu, mi- v různých atletických disciplínách.

U15 míří do republikového finále?
Žákovská kategorie U15, působící
ve skupině B České ligy žáků U15,
momentálně svou soutěž vede. Svěřenci trenéra Milana Gabrleho tak
stále potvrzují svou vysokou sportovní kvalitu a s 56 body mají před
druhým Motorletem Praha náskok
dvou bodů, před třetími Teplicemi
pak bodů čtyř. Dlouhodobě výborné výsledky dokázali baníkovci zúročit také v polovině dubna na finálovém turnaji Nike Premier Cupu
2013, kde v konkurenci dvaceti nejlepších mužstev z Česka i Slovenska
obsadili konečnou osmou pozici.
Pokud sokolovští fotbalisté udr-

ží své současné postavení v tabulce,
mohou se těšit na ligové finále, které se ve dnech 12. a 13. června uskuteční právě na sokolovském stadionu. Systémem každý s každým se
utká pět vítězů ligových skupin. Pro
sokolovskou kopanou by postup žákovské U15 do finálového turnaje znamenal velké ocenění za práci
s mládeží.

nald’s Cupu, tedy fotbalového turnaje základních škol. Tato tradiční
akce se odehraje v pondělí 27. května a bojovat se bude ve dvou kategoriích. V kategorii A nastoupí hráči z 1.–3. tříd, v kategorii B poté fotbalisté ze 4. a 5. tříd. Loňskými vítězi se stala ZŠ JIH Mariánské Lázně
(kat. A) a ZŠ Pionýrů Sokolov (kat.
B). I tento rok se všechny zúčastněné základní školy budou snažit vyKrajské finále McDonald’s Cup
bojovat prvenství a postoupit tak
opět v Sokolově
na celostátní finále „Svátek fotbalu“,
které je na programu 10. a 11. červPo loňské premiéře se do Sokolo- na na stadionu FC Vysočina Jihlava.
va opět vrací krajské finále McDoLukáš Švéda
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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

