
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,

ničivé povodně na počátku 
června postihly mnoho míst 
naší země. Karlovarský kraj 
naštěstí zůstal ušetřen větších 
škod, proto jsme se rozhodli 
přispět nejvíce postiženým re-
gionům, aby se jejich obyvate-
lé dokázali s následky povodní 
vyrovnat co nejdřív. 

Celkem 300 tisíc korun věnu-
jeme na pobyt dětí z Ústeckého 
kraje u  nás v  regionu. Dalších 
400 tisíc si rovným dílem roz-
dělí postižené obce Dolní Zá-
lezly a  Křešice. Sčítáme samo-
zřejmě i  škody v  našem kraji 
a budeme řešit jejich nápravu.

Možná už jste také v  posled-
ní době zaznamenali podpiso-
vé archy k petici za levnější dál-
niční známku. 

Chci opět navrhnout v posla-
necké Sněmovně celorepubli-
kově platný dálniční kupon za 
300 korun, který by platil vždy 
na území jednotlivého kraje 
a umožnil by lidem využít k do-
pravě do práce, k  lékaři apod. 
dálniční úseky toho kterého re-
gionu. 

Lidé by se tak vyhnuli zbyteč-
nému nákupu dálniční známky 
za 1500 korun, když například 
potřebují využívat skutečně jen 
izolovaný dálniční úsek z Che-
bu do Karlových Varů.

S  blížícím se koncem roku 
bych chtěl popřát účastníkům 
letní olympiády dětí a mládeže, 
kteří už brzy budou hájit barvy 
Karlovarského kraje ve Zlíně, 
aby jejich sportovní výkony by-
ly co nejlepší. 

Těším se, že je přímo v dějišti 
olympiády budu moci podpořit 
a sledovat, jak se jim daří. Všem 
školákům, pedagogům i  rodi-
čům pak přeji, ať jsou pro ně 
nadcházející prázdniny odpo-
činkové a počasí skutečně letní.

Váš hejtman     
                              Josef Novotný

Myslivecká klobása, Děpolto-
vické máslo nebo Kynšperský Za-
jíc - to jsou názvy některých pro-
duktů z našeho kraje, které se od 
nynějška mohou pyšnit značkou 
Regionální potravina. Ceny cel-
kem osmi výrobkům s  výjimeč-
nou kvalitou a  chuťovými vlast-
nostmi předal v  polovině června 
hejtman Josef Novotný.

O  značku Regionální potravina, 
která je důkazem nejvyšší jakos-
ti potravin a zárukou regionálního 
původu, se letos ucházelo 67 pro-
duktů od 19 výrobců. O  logo sou-
těžili v devíti kategoriích, nejsilněj-
ší zastoupení měly kategorie mléč-
né výrobky a  sýry včetně tvarohu. 
Výrobky hodnotila 8 členná komi-
se tvořená zástupci Ministerstva 
zemědělství, Karlovarského kraje, 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu, Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce, Státní veteri-
nární správy ČR, Agrární komory 
ČR a Potravinářské komory ČR.

K udělení značky Regionální po-
travina Karlovarského kraje 2013 
navrhla hodnotitelská komise 8 vý-
robků. „Jsem rád, že i  v  Karlovar-
ském kraji můžeme nabídnout řa-
du takových dobrot, z  nichž dnes 
už mnohé nesou značku Regionál-
ní potravina. Tato značka je záru-
kou, že se nám dostává na stůl pr-
votřídní a původní produkce z na-
šeho kraje. S hrdostí jsem také tyto 
výrobky už mnohokrát předával ja-

ko dar významným hostům od nás 
i ze zahraničí a vždy se setkaly se zá-
jmem a pozorností obdarovaných,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný. 

Výsledky soutěže 
Regionální potravina 
Karlovarského kraje 2013:

Pekařské výrobky
3. místo: Zelňák, výrobce: TRITIA 
spol. s r.o. 
2. místo: Domácí chléb rychnov-
ský, výrobce: Antonín Baborovský, 
pekařství
1. místo:  Chléb žitný, výrobce: An-
tonín Baborovský, pekařství 

Cukrářské výrobky
3. místo: Máslový koláček, výrobce: 
Stanislav Pytlík, pekařství a  cuk-
rářství 
2. místo: Karlovarské pralinky, výrob-
ce:  Karlovarská pekárna Trend s.r.o. 
1. místo: Karlovarské trubičky, vý-
robce: Miroslav Marek, cukrářství                      

Masné výrobky tepelně opracova-
né, včetně uzených mas
3. místo: Farmářský pivní párek, vý-
robce: Ivo Černohorský, Jatky Rudolec 
2. místo: Lázeňská pečeně, výrob-
ce:  Karlovarské uzeniny s.r.o. 
1. místo: Myslivecká klobása, vý-
robce:  Karlovarské uzeniny s.r.o

                  (pokračování na str. 3)

Potraviny v regionu opět soutěžily o značku kvality
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Když je počasí v kraji 
jako na horské dráze

Podpořte petici za 
levnější dálniční známky
Dálniční známka na R6 jen za 300 korun? Na internetu ny-
ní můžete podepsat petici za její zavedení.       více strana 2

Rozhovor s meteorologem Rudolfem Kovaříkem o podiv-
ných vrtoších letošního počasí.                            více strana 4

Radikální omezení výskytu bol-
ševníku velkolepého, křídlatek 
a  netýkavky žláznaté v  Karlovar-
ském kraji. Takový je cíl připravo-
vaného projektu „Omezení výsky-
tu invazních rostlin v  Karlovar-
ském kraji“, který se uchází o pod-
poru z Operačního programu Ži-
votní prostředí. 

„Tento projekt je unikátní v rám-
ci celé Evropské unie. Nic podob-
ného v členských státech unie ne-
ní, nikdo si až takhle daleko ne-
troufl . Musím říct, že jeho přípra-
va se potýkala s celou řadou admi-
nistrativních těžkostí. Je proto dů-
ležité, že si po celou složitou do-
bu udržel podporu Karlovarského 
kraje,“ upozornil na výjimečnost 

připravovaného projektu europo-
slanec Pavel Poc.

Karlovarský kraj, pokud jde o in-
vazní rostliny, je v rámci České re-
publiky nejvíce zasaženým regio-
nem. Nepůvodní a rozpínavé rost-
liny v současné době zamořují tři 
až pět procent území regionu. 

„Na jejich likvidaci se Karlovar-
ský kraj bude podílet asi deseti 
procenty, tedy zhruba 18 miliony 
korun. Kde půjde bolševník likvi-
dovat chemicky, tam bychom ho 
měli omezit na pouhých patnáct 
procent současného stavu. Kde 
budeme likvidovat ručně, napří-
klad v  povodích, předpokládáme 
pokles jeho stavu na čtyřicet pro-
cent,“ uvedl krajský radní pro ob-

last životního prostředí Václav Ja-
kubík s  tím, že cílem projektu je 
omezit výskyt zmíněných rostlin 
o 60 až 85 procent, v závislosti na 
použité metodice a rostlině.

„Jedná se zejména o  bolšev-
ník velkolepý, všechny tři dru-
hy křídlatek a  netýkavku žlázna-
tou. Uvedené rostliny se v  kra-
jině rychle šíří a  kromě toho, že 
vytlačují původní druhy rostlin 
a  snižují biodiverzitu, představu-
jí například, v případě bolševníku, 
i nemalé zdravotní riziko pro oby-
vatele a návštěvníky kraje,“ připo-
mněla Lenka Pocová z  Agentu-
ry projektového a  dotačního ma-
nagementu Karlovarského kraje, 
která unikátní projekt připravuje.  
Jak dodala, křídlatky a netýkavka 
zamořují především břehy vod-
ních toků, způsobují neprůchod-
nost krajiny, erodují půdu a zhor-
šují následky povodní.

Projekt „Omezení výskytu in-
vazních rostlin v  Karlovarském 
kraji“, který vychází ze zkušenos-
tí pilotního projektu Omezení vý-
skytu invazních rostlin v  povodí 
Kosího potoka (probíhal v  letech 
2010 až 2013), potrvá do konce 
roku 2015. Náklady na jeho rea-
lizaci by měly činit přibližně 170 
milionů korun. Budou-li včas do-
končena výběrová řízení na doda-
vatele, začne Karlovarský kraj s li-
kvidací invazních rostlin již v čer-
venci. 

Likvidace bolševníku. V Karlovarském kraji 
finišují přípravy unikátního projektu

Karlovarská záchranná služba 
zahájila 1. 6. ostrý provoz nového 
operačního střediska. Nové pra-
coviště je vybavené nejmoderněj-
šími technologiemi, které zkracují 
čas mezi zavoláním na záchranku 
a  výjezdem posádky, čímž zvyšují 
šanci na záchranu lidských životů. 
Často o pár rozhodujících minut. 

Zatímco až dosud probíhala ko-
munikace mezi dispečinkem a po-
sádkou sanitních vozidel na ana-
logové bázi, kdy si operátorka za-
pisovala údaje od volajícího a po-
tom je telefonicky předávala po-
sádce, nyní vše běží po linii počí-
tačů a digitalizovaného GPS systé-
mu na nejlepší republikové úrovni.

„Kromě automatického sledová-

ní polohy vozu, mohou posádky 
hlásit i svůj „status“, neboli stav, ve 
kterém se sanitní vozidlo nachází. 
Zda ještě zasahuje na místě, předá-
vá pacienta nebo je již volné. Ope-
rátoři jej v  takovém případě mo-
hou okamžitě vyslat k výjezdu pro 
dalšího nemocného,“ informoval 
ředitel karlovarské záchranné služ-
by Roman Sýkora s tím, že to ma-
ximálně zefektivňuje komunikaci 
i celý zásah u případu.

Nové operační středisko, po vzo-
ru Evropy a ostatních českých kra-
jů v  ČR, doplňuje nově zaváděný 
Rendez-Vous systém, tedy setká-
vání více posádek na konkrétním 
místě zásahu. 

                           (dokončení na str. 2)

Záchranáře řídí moderní 
operační středisko

Náměstek hejtmana Martin Havel při prohlídce vozu záchranky, 

vybaveného novým komunikačním systémem. Foto Václav Fikar

Tisková konference k  unikátnímu projektu „Omezení vý-

skytu invazních druhů rostlin v  Karlovarském kraji“. Zleva:                                

krajský radní pro oblast životního prostředí Václav Jakubík, ve-

doucí projektu Petr Uhříček, europoslanec Pavel Poc a projek-

tová manažerka Lenka Pocová.                                    Foto Václav Fikar

Chebský řezník Roman Jelen se raduje z ceny, kterou převzal z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného. Řezníkovy uze-
niny letos zcela ovládly kategorii masných trvanlivých výrobků.
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Již pátým rokem funguje na 
Krajském úřadě Karlovarského 
kraje Czech POINT, který po-
skytuje ověřené údaje z  centrál-
ních registrů. 

O tom, jak občanům šetří neje-
nom čas, ale i peníze, jsme hovo-
řili s ředitelem Krajského úřadu 
Karlovarského kraje Romanem 
Rokůskem.

Jak byste zhodnotil dosavadní 
fungování Czech POINTu?

Czech POINT funguje na kraj-
ském úřadě od ledna roku 2008. 
Během uplynulých let se postup-
ně rozšiřovala nabídka poskytova-
ných služeb a zvyšoval se i zájem 
občanů. Vždyť komu by se chtělo 
složitě běhat po úřadech, když si 
může vše potřebné vyřídit na jed-
nom místě. 

Co všechno Czech POINT 
v současné době nabízí?

Škála poskytovaných služeb je 
opravdu široká. Czech POINT vy-
dává výpisy z  Katastru nemovi-

tostí, Obchodního rejstříku, Živ-
nostenského rejstříku a z Rejstří-
ku trestů. Získat lze rovněž údaje 
o tom, kolik jste jako řidič nasbí-
ral trestných bodů. 

Pokud jste podnikatel, mohla by 
se vám hodit služba, díky které ne-
budete muset v rámci zadávacích 
řízení předkládat doklady, proka-
zující splnění základních a profes-
ních kvalifi kačních kritérií. Stačit 
vám bude výpis ze Seznamu kvali-
fi kovaných dodavatelů.

Czech POINT kromě toho, že 
vydává nejrůznější druhy výpisů, 
přijímá také podání, a  to podání 
podle živnostenského zákona (§ 
72) a podání do registru účastní-
ků provozu modulu autovraků IS-
OH. Využít lze rovněž služby, kte-
rá umožňuje převádět dokumenty 
v  listinné podobě do elektronic-
ké podoby a  naopak. Dokument, 
který provedením konverze vzni-
kl, má stejné právní účinky jako 
dosud používaná ověřená kopie. 

Czech POINT je kromě toho ta-
ké prostředníkem mezi občanem 
a  informačním systémem dato-
vých schránek. Na Czech POIN-
Tu si tak lze například zřídit dato-
vou schránku.

Jaké jsou novinky v poskytova-
ných službách?

Relativně novou službou je vy-
dávání výpisů ze základních re-
gistrů veřejné správy (registr oby-
vatel, registr osob, registr územ-
ní identifi kace a nemovitostí a re-
gistr práv a  povinností). Můžete 
si tak lehce ověřit, jaké údaje jsou 
o vás v registrech vedeny. 

Kromě toho lze získat výpis s in-
formacemi o tom, kdo se na vaše 
údaje či údaje vaší fi rmy díval a za 
jakým účelem. V případě nesoula-
du skutečných a evidovaných úda-
jů si pak můžete zažádat o  jejich 
změnu. Pokud budete chtít, Czech 
POINT informuje o změně vašich 
údajů třetí osobu, například ban-
ku nebo plynárnu.

Rád bych také upozornil na to, 
že občané, kteří dávají přednost 
elektronické komunikaci, mají 
nyní možnost získat výpis z  Ob-
chodního rejstříku, Živnosten-
ského rejstříku a dalších rejstříků 
v elektronické podobě. 

Díky službě CzechPOINT@ho-
me tak již nemusí chodit pro po-
žadovaný výpis na Czech PO-
INT. Postačí mít aktivní datovou 
schránku, do které jim bude výpis 

doručen. 

O jaké služby je největší zájem?
Pokud bychom se podívali na 

čísla z  uplynulého roku, tak nej-
větší zájem byl o  výpisy z  Ob-
chodního rejstříku, kterých jsme 
vydali celkem 217. Dále jsme vy-
dali 194 výpisů z Rejstříku trestů, 
102 autorizovaných konverzí, 95 
výpisů z Katastru nemovitostí, 38 
výpisů z Živnostenského rejstříku 
a 22 výpisů z bodového hodnoce-
ní řidiče.

Když se vypravím na Czech 
POINT, budu potřebovat něja-
ké doklady?

Jediným dokladem, který po vás 
budeme chtít, je doklad prokazu-
jící vaší totožnost. Nezapomeňte 
si proto s sebou vzít platný občan-
ský průkaz nebo cestovní pas.

V jaké výši se pohybují poplat-
ky za provedené služby?

Za první stranu výpisu zapla-
tí občané 100 korun a za každou 
další 50 korun. 

V  případě výpisu z  Rejstříku 
trestů je vybírán poplatek ve výši 
100 korun za výpis.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Stavbou Karlovarského kraje ro-

ku 2013 je Pavilon akutní medicí-
ny v Karlových Varech, který, kro-
mě hlavní ceny odborné poroty, 
získal i  cenu hejtmana Karlovar-
ského kraje Josefa Novotného.

Cílem soutěže, která vstoupila do 
svého 13. ročníku, je upozornit na 
nejlepší stavby v regionu, které by-
ly v  daném období zkolaudovány 
a uvedeny do provozu. V letošním 
roce se soutěžilo ve třech hlavních 
kategoriích, a to „Stavby“, „Projek-
ty“ a „Zachráněné památky“. 

V kategorii „Stavby“ se na 2. mís-
tě umístil úsek rychlostní silnice 
R6 mezi Sokolovem a Novým Sed-
lem, třetí příčku obsadil komplex 
Becherplatz v  centru krajské met-
ropole.

Mezi „Projekty“ zvítězil jihový-
chodní obchvat Chebu, v kategorii 
„Zachráněné památky“ získal nej-
více hlasů Klášterní areál Ostrov. 
Několik dalších staveb se pak do-
čkalo čestných uznání.

Dopravní terminál Marián-
ské Lázně obdržel česné uznání 
za „Vhodný, architektonicky kva-
litní spojovací prvek mezi nádra-
žím a  lázeňskou částí města“ (Ar-
chitekt: Kotas & Partners, s.r.o.), 
turistické využití levého břehu 
Ohře za „Zásadní zlepšení pro-
storu a  zvelebení zanedbané části 
města“ (Architekt: Ing. arch. Luboš 
Mašek) a  objekt práškové lakov-
ny Dikrt za „Citlivou rekonstruk-
ci historické průmyslové architek-
tury“ (Architekt: Luděk Vystyd).

Stavba roku v kraji? 
Nemocniční pavilon

(dokončení ze str. 1)
Díky systému Rendez-Vous se lé-

kař může věnovat vždy nejzávaž-
nějšímu případu a  přitom může 
být posádka jiného vozu bez lékaře 
včas přítomna u jiné události, kde 
není lékaře potřeba. 

K  defi nitivnímu ukončení pro-
jektu technologického vybave-
ní operačního střediska dojde ke 
konci roku, kdy budou pořízeny 
ještě chybějící komunikační tech-
nologie. „Je to velký kus dopředu. 
Malé kraje, které vznikly pozdě-
ji, měly oproti jiným velký handi-
cap. Nyní však již nic nebrání pl-

nému rozjezdu moderního praco-
viště. Díky dotaci z unie bude na-
še operační středisko patřit ke špič-
ce v republice. Rozhodně tímto ale 
nekončíme, dál chceme dovyba-
vit naše výjezdová stanoviště,“ řekl 
náměstek hejtmana Miloslav Čer-
mák. Právě Karlovarský kraj je in-
vestorem celého projektu, jehož 
náklady dosáhnou výše 35 milio-
nů korun. „Projekt je z 85 procent 
spolufi nancován Evropskou unií, 
dalších patnáct procent nákladů, 
tedy 6,7 milionu korun, hradí Kar-
lovarský kraj,“ doplnil náměstek 
hejtmana Martin Havel. 

Záchranáře řídí moderní 
operační středisko

Roman Rokůsek

Czech POINT

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pane hejtmane, často jezdím trasu Nejdek-Kras-
lice. Přes Šindelovou a  z  Lesíka do Rotavy se nedá jet rychle-
ji než 30-40 km/h, je to na zničení auta. Platím daně jako kaž-
dý jiný a přál bych Vám touto cestou denně jezdit do zaměstná-
ní. Chtěl bych vědět, kde budu moci uplatnit nárok na náhradu 
škody v případě poškození vozidla na této silnici. Nedá se jet ji-
nudy, protože v těchto končinách je to prostě všude stejné. Bylo 
by dobré, kdybyste si osobně tuto silnici svým vlastním vozem 
projel, abyste si udělal svůj úsudek a zaplakal nad svým vozem 
pokaždé jízdě tak, jako já. Doufám, že tento problém brzy vyře-
šíte a fi nanční prostředky někde jistě najdete. František Peška 

Vážený pane Peško, 
jsme si vědomi toho, že silnice č. III/21041 není v dobrém stavu. 
S nevyhovujícím či dokonce havarijním stavem silnic se však se-
tkáváme v celém Karlovarském kraji. Tento stav odpovídá zejmé-
na rostoucímu dopravnímu zatížení na silnicích a omezeným fi -
nančním prostředkům na jejich opravy. Rád bych připomněl, že 
Karlovarský kraj převzal silnice II. a III. třídy od státu, aniž by mu 
stát přidal na jejich správu a údržbu. 
Pokud se jedná o silnici č. III/21041, tak jsem byl Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje (dále jen KSÚS KK) informo-
ván, že zde byly v letech 2009 až 2012 provedeny souvislé opravy 
povrchu na dvou úsecích o celkové délce 1,320 km. Šlo o rekon-
strukce mostu v Dolní Rotavě a mostu přes Jindřichovický potok 
ve směru na Kraslice.
Pro tento rok byla naplánována oprava silnice v úseku Šindelo-
vá–Lesík. Finanční prostředky, které byly vyčleněny na opravu to-
hoto úseku, však musely být, vzhledem ke špatnému stavu kraj-
ské silniční sítě a k posouzení zatíženosti a dopravního významu 
silnice, přesunuty na opravu silnice č. II/210. Prozatím zde tedy 
budou probíhat pouze výspravy výtluků.
KSÚS KK mne zároveň informovala, že oprava jednoho z úseků sil-
nice č. III/21041 byla zařazena do zásobníku akcí, které bude nut-
no zrealizovat. Další z úseků se mimo jiné stal součástí seznamu 
havarijních úseků silnic. Tento seznam slouží jako podklad pro 
jednání o případném navýšení příspěvku Karlovarského kraje na 
opravy silnic. Snad se nám tedy podaří nalézt volné fi nanční pro-
středky k tomu, abychom zmíněné opravy uskutečnili.
Závěrem bych rád odpověděl na to, na koho se máte obracet 
v případě, že budete chtít nárokovat škodu na vozidle. Obracet se 
můžete na správce komunikace, kterým je KSÚS KK. Aby Vám byla 
škoda uznána, musíte odpovídajícím způsobem doložit okolnosti 
vzniku škody a míru zavinění. V této souvislosti bych chtěl připo-
menout, že řidiči jsou povinni přizpůsobovat způsob jízdy stavu 
a povaze vozovky a svým schopnostem.

Krajská dálniční známka za 300 
korun, kterou by mohli řidiči vy-
užít celoročně na vybraných úse-
cích dálnic v  jednotlivých kra-
jích namísto současného kupo-
nu za 1500 korun – takový je zá-
měr hejtmana Josefa Novotného, 
s  nímž by měl předstoupit před 
ostatní poslance ve sněmovně. 
Změnu zákona by měla podpořit 
nová petice, jejíž vznik hejtman 
inicioval.

„Jde mi především o  to, aby ři-
diči každého kraje měli možnost 
využít na určitých úsecích dál-
nic levnější variantu roční dálnič-
ní známky platnou pro daný re-
gion. Například v  Karlovarském 
kraji musí řidiči platit 1500 korun 
za dálniční známku, ačkoli kra-
jem vede jen přibližně čtyřiceti-
kilometrový úsek rychlostní silni-
ce R6 z Chebu do Karlových Varů, 
který většina řidičů využívá k pře-
pravě převážně do práce. Pokud 
někdo například jezdí jen v Karlo-
varském a Plzeňském kraji a chce 
využívat kousek dálnice i  v  Pl-
zeňském kraji, mohl by si koupit 

známku pro dva kraje, tedy za 600 
korun na rok. Než půjde tato zá-
konodárná iniciativa do sněmov-
ny, rád bych, aby lidé podpořili zá-
měr svými podpisy pod novou pe-
tici,“ vysvětlil hejtman. 

Petici mohou lidé podepsat na 
arších umístěných v recepcích bu-
dov Krajského úřadu Karlovar-

ského kraje a na dalších místech, 
o  kterých budou postupně infor-
mováni. Vyjádřit svou podpo-
ru petici mohou i elektronicky na 
stránkách: www.petice24.com/pe-
tice_na_podporu_zavedeni_kraj-
skych_dalninich_znamek.

Podle hejtmana Josefa Novotné-
ho bude mít zavedení krajských 

dálničních známek příznivý do-
pad na příjem státního rozpočtu, 
protože dálnice a rychlostní silni-
ce začnou využívat i řidiči, kterým 
se to dosud nevyplatilo a dálnice 
objížděli. „Je to komplexní řešení 
pro izolované úseky dálnic a rych-
lostních silnic v  ČR, které řidiči 
vzhledem k současné ceně dálnič-
ní známky málo využívají a radě-
ji volí objízdné trasy přes přileh-
lé obce. Ty jsou však zvýšeným 
provozem neúměrně zatěžovány,“ 
dodal hejtman. Vznik této petice 
podpořili i starostové obcí, na něž 
se Josef Novotný obrátil, a  kteří 
řeší problém se zvýšením počtu 
projíždějících vozidel obcemi.

Novela zákona, jež zavede-
ní krajských dálničních známek 
upravuje, bude projednána na 
červnovém zasedání Zastupitel-
stva Karlovarského kraje. Pokud 
ji krajští zastupitelé schválí,  před-
loží ji hejtman Josef Novotný ve 
Sněmovně. Ta by se měla novelou 
zabývat na podzim letošního ro-
ku. Bude-li změna přijata, moh-
la by být účinná již od roku 2014.

Hejtman Josef Novotný vyzývá k podpoře 
petice za zavedení krajských dálničních známek

Karlovarský kraj hospodařil vlo-
ni bez chyby. Takový je závěr kon-
trolní skupiny ministerstva fi nancí, 
která hospodaření krajů každoroč-
ně přezkoumává. Karlovarský kraj 
hospodařil s  mírně přebytkovým 
rozpočtem v oblasti provozních fi -
nancí, rozdíl mezi příjmy a  výda-
ji činily splátky úvěrů na investiční 
akce a  výpadky příjmů z  ROP Se-
verozápad.

Závěrečným účtem se bude zabý-
vat krajské zastupitelstvo, které ta-
ké rozhodne o rozdělení téměř 202 
milionů volných fi nančních pro-
středků, které má Karlovarský kraj 
k  dispozici. Peníze jsou v  součas-
nosti uloženy v tzv. Fondu budouc-
nosti. Výdaje Karlovarského kraje 
vykazovaly vyšší pokles než příjmy. 

„Je to způsobeno mimo jiné tím, 
že se nám podařilo snížit provozní 
rozpočet kraje. Většinu poklesu ale 
tvoří investice, které se bez čerpá-
ní evropských peněz neuskutečni-
ly. Jde například o zavedení čipové 
karty K3 v hromadné dopravě, vý-
stavbu vědeckotechnického parku 
nebo rekonstrukci Císařských láz-
ní,“ uvedl náměstek hejtmana Pe-
tr Navrátil.

Příjmy Karlovarského kraje lo-
ni činily 5,2 miliardy korun, výda-
je celkem 5,6 miliardy korun. Na 
svých bankovních účtech má kraj 
v  současnosti přes jednu miliardu 
korun. Jde o peníze vázané např. na 
realizaci investičních akcí, zvyšová-
ní kvality ve vzdělávání nebo o pe-
níze uložené v krajských fondech.

Kraj hospodařil bez chyby, 
zjistil Kalouskův úřad

Stavba roku 2013 - Pavilon akutní medicíny.             Foto Václav Fikar

Také pro letošní prázdniny 
a  podzim připravil Karlovarský 
kraj atraktivní soutěž „S  památ-
kami Karlovarského kraje 2013“. 
Na čtyři vylosované výherce če-
kají hodnotné ceny. 

Podstatou soutěže je zaplnit 
pohlednice formátu A5 pěti sa-
molepkami. Stačí navštívit pou-
ze pět památkových objektů, na 
kterých získáte samolepky s fo-
tografi ií památky, a  1 krajské 
muzeum nebo 1 krajskou gale-
rii, kde získáte samolepku s  lo-
gem Karlovarského kraje. Sa-
molepky památek nalepíte na tu-
to pohlednici a  samolepku s  lo-
gem Karlovarského kraje umís-
títe do středu pohlednice přes 
ostatní samolepky. Pohlednice 
má již předepsanou doručovací 
adresu. 

Samolepku s  fotografi í pa-
mátky získáte při návštěvě těch-

to památek: Zámek Chyše, hrad 
a zámek Bečov nad Teplou, hrad 
Loket, hrad Valeč, hrad Harten-
berg v Hřebenech a zámek Kynž-
vart. 

Samolepku s  logem Karlovar-
ského kraje získáte při návště-
vě: Galerie 4 – galerie fotogra-
fi e v  Chebu, Galerie výtvarného 
umění v  Chebu, Galerie umění 
v Karlových Varech, Muzea Kar-
lovy Vary, Cheb a Sokolov. 

Kompletní, zcela zaplněný sou-
těžní arch s  vyplněnou adresou 
odesílatele je třeba poslat poštou, 
nebo osobně doručit do podatel-
ny KÚ Karlovarského kraje nej-
později do 31. října 2013.

Soutěž „S památkami Karlovar-
ského kraje 2013“ začíná 1. červ-
na a končí 31. října 2013. Jména 
vylosovaných vítězů věcných cen 
budou oznámena v Krajských lis-
tech a  na internetových strán-
kách Karlovarského kraje.

Hrací archy i  soutěžní samo-
lepky 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.

Hrajte o ceny  „S památkami 
Karlovarského kraje“

Student Gymnázia Ostrov Adam 
Přáda bude, jako nejlepší mla-
dý chemik v  zemi, reprezento-
vat Českou republiku na Mezi-
národní chemické olympiádě 
(ICHO) v Moskvě. Své úspěšné ta-
žení na čelo republikového žebříč-
ku mladých chemiků zahájil mla-

dý chemik prosincovým vítězstvím 
v krajském kole nejnáročnější kate-
gorie A, ve kterém porážel i  starší 
soutěžící. Poté získal 2. místo v ce-
lostátním kole, což znamenalo po-
stup do dvoukolového fi nále. V bo-
ji s  nejlepšími mladými chemiky 
země pak Adam zvítězil.

Nejlepší chemik je z Ostrova

Budeme si pro R6 mezi Chebem a  Karlovými Vary kupovat jen 

krajskou dálniční známku za 300 korun? Petici za její zavedení už 

na internetu podepsaly stovky lidí.                               Foto Václav Fikar
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Nemocnice v  Karlovarském kraji 
procházejí postupnou obnovou. Vi-
dět je to nejen v  nových budovách 
a odděleních, ale nové jsou i přístro-
je a technologie, mění se fi lozofi e ko-
munikace s pacientem a řešení jeho 
zdravotních problémů.

Příkladem toho je například fakt, 
že kardiocentrum karlovarské ne-
mocnice dokázalo v uplynulém půl-
roce snížit nemocniční úmrtnost 
pacientů na infarkt myokardu z  4,5 
procenta, jež jsou celorepublikovým 
průměrem, na 2,6 procenta přípa-
dů.  Kardiologům pomohlo k  vyšší 
úspěšnosti při léčbě infarktu přede-
vším nové uspořádání systému péče 
v Pavilonu akutní medicíny Nemoc-
nice Karlovy Vary. 

„Pavilon nabízí kvalitní podmínky 
pro souhru týmů a  individuální pé-
či o každého pacienta, jenž potřebuje 
akutně pomoci. Kardiocentrum na-
víc před nedávnem získalo akredi-
taci, na jejímž základě může organi-
zovat vzdělávací program pro lékaře 
v  oblasti kardiologie. Takové opráv-
nění má dvaadvacet pracovišť v  na-
ší zemi,“ uvedl náměstek hejtmana 
Miloslav Čermák. Dále je komplet-
ně v novém pracoviště nukleární me-
dicíny, jediné v  Karlovarském kra-
ji, které bylo rovněž vybaveno mo-
derním CT Spect přístrojem. Chi-
rurgické oddělení nemocnice KV ta-
ké rozšířilo ambulanci pro pacienty 
s cévními chorobami a provádí nyní 
i  značnou část cévních operací tak, 

aby byly dostupné pro pacienty v re-
gionu a nemuseli za ní cestovat mi-
mo náš kraj. Nemocnice Cheb doká-
zala převzít velkou část péče o paci-
enty z Mariánskolázeňska a zabezpe-
čit ji na vysoké úrovni. 

Nemocnice v  Karlových Varech, 
v Sokolově a v Chebu také díky inici-
ativě Karlovarského kraje získaly té-
měř 700 nových lůžek a 87 typů růz-
ných přístrojů. „Vybaveno bylo 40 

nemocničních oddělení, karlovarská 
nemocnice má navíc nové pracoviš-
tě magnetické rezonance,“ upřesnil 
náměstek. Mezi pořízenými přístroji 
byly např. anesteziologické přístroje, 
ultrazvukové systémy, infuzní tech-
nika, monitorovací systémy, RTG ne-
bo rehabilitační přístroje. V budouc-
nu by nemocnice potřebovaly ještě 
pořídit například nové endoskopické 
soustavy nebo operační stoly. 

Nové lůžkové rehabilitační oddě-
lení má sokolovská nemocnice. Od-
dělení mimo jiné disponuje rehabili-
tační technikou, která umožní rych-
lejší rekonvalescenci pacientů a řeše-
ní veškerých odborných rehabilitač-
ních problémů. Zajímavými proce-
durami na tomto oddělení pak jsou 
například akupunktura (metoda tra-
diční čínské medicíny, při níž stimu-
lací akupunkturních bodů na těle do-

chází k harmonizaci funkcí organiz-
mu), kineziotaping (převratná a veli-
ce vyhledávaná technika v regenera-
ci i rehabilitaci). Svým velmi šetrným 
a  jemným způsobem zvyšuje léčeb-
né a  ozdravné procesy a  prodlužuje 
uvolňující účinek masáží cíleným za-
měřením na problematické partie jak 
svalového, tak kosterního systému) 
či známé metody jako baňkování či 
manuální lymfodrenáž.

Nové pracoviště také funguje od 
poloviny května v  Nemocnici Ost-
rov. Jedná se o psychiatrický stacio-
nář, který se setkal s obrovským zá-
jmem obyvatel nejen z  našeho kra-
je. Stacionář je klientům k dispozici 
každý pátek v čase od 12:00 do 15:00 
hodin a  součástí jeho programu je 
klimatoterapie v krásném a klidném 
prostředí  Sportparku Ostrov a arte-
terapie v pracovní dílně na psychiat-
rickém oddělení. Činnost stacionáře 
je úzce svázána s prací psychiatrické-
ho oddělení Nemocnice Ostrov, jež 
je jediným lůžkovým psychiatrickým 
zařízením v Karlovarském kraji. Léč-
ba zde probíhá na dvou různě kon-
cipovaných stanicích. Akutní stanice 
nabízí nepřetržitý kompletní servis, 
moderní psychofarmaka, podpůrné 
psychoterapeutické, psychosociální 
a arteterapeutické programy, dále re-
laxační techniky, fototerapii. Psycho-
terapeutická stanice poskytuje péči 
o  klienty s  dlouhodobějšími obtíže-
mi. Jádro léčebného programu tvoří 
skupinová psychoterapie. 

Lidé v Karlovarském kraji mohou počítat
s moderním zdravotnickým zázemím

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák hovoří s generálním ředitelem KKN Petrem Svobodou.    Foto KÚ

Stále více návštěvníků si nachází 
cestu do Krušných hor. Ruku v ruce 
s rostoucím počtem lyžařů, cyklistů 
a turistů z Čech, Německa, Holand-
ska i Ruska však na zdejších horách 
přibývá i zraněných. 

„Oproti loňsku měla horská služ-
ba v Krušných horách velký nárůst 
počtu událostí. Zatímco vloni jich 
bylo 600, letos již 730. Největší ná-
růst jsme evidovali na Klínovci a na 
Božím Daru,“ informoval  náčelník 
Horské služby ČR pro oblast Kruš-
ných hor Miroslav Güttner s  tím, 
že lyžařským úrazům vévodily úra-
zy hlavy a otřesy mozku. „V létě bý-
vá úrazů méně, jsou ale téměř vždy 
vážné. Když se cyklista vyseká ve 
velké rychlosti v  zatáčce, tak už to 
stají za to,“ varoval na začátku let-

ní sezony. 
Horská služba, fi nancovaná stá-

tem, musí v posledních letech vyjít 
se stále se zmenšujícími penězi, což 
může mít vliv na její činnost.

„Musíme dělat řadu úsporných 
opatření. Prodlužujeme životnost 
skútrů, aut, odkládáme nákupy ly-
ží,“  popsal  Güttner situaci.

Horské službě v Krušných horách 
proto fi nančně pomáhá Karlovar-
ský kraj. 

„Na její činnost přispějeme i letos, 
mělo by jít o  50 tisíc korun. Práci 
horské služby považuji za velmi vý-
znamnou, proto jsem náčelníkovi 
také nabídl, aby horská služba nati-
povala člověka ze svých řad do kaž-
doroční ankety Osobnost roku,“ in-
formoval hejtman Josef Novotný. 

Kraj také letos fi nančně 
pomůže horské službě
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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
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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).

* denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízátka nebo chcete-li 1 cigarety

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

Může tohle být náhoda?
Je nám s manželem 67 a 72 let a vaše minerály bereme necelé 2 roky. Já jsem měla tenkrát vysoký tlak, vysokou hladi-

nu cholesterolu a čekala mě operace kyčle. Ta byla už tak zdevastovaná a bolavá, že jsem chodila o hůlce. A tak vám píši, 
že jsem v naprosté pohodě absolvovala celou operaci, hojení i následnou rehabilitaci. Výsledky všech vyšetření byly bez 
nálezu, krevní tlak se upravil na předpisovou hodnotu, srovnala se i hladina cholesterolu a já chodila 4 měsíce po operaci 
bez holí. Psychicky jsem byla v takové pohodě, že dnes tvrdím, že to byla brnkačka. Musím však zdůraznit, že jsem měla 
vaše minerály všude s sebou, v nemocnici i v lázních. Bereme je s manželem opravdu poctivě a denně. On se zbavil oškli-
vé plísně nehtů na nohou i rukou. Já vidím pokrok i v jeho psychice. Není tak nervózní, podrážděný a zapomětlivý. Výsledky 
vyšetření a odběrů při preventivní prohlídce měl jak mladík, jak kvitoval i sám pan doktor. Oběma se nám upravilo trávení 
a vyprazdňování. Já si také 1-2krát měsíčně dělám pleťovou masku z minerálů a je to znát. I květinám minerály prospívají, 
zbytkem je vždycky zalévám. Takže díky za to všechno a pošlete mi 3 plechovky.  Hedvika Stiborková, Kopřivnice

Dobrý den, jako aktivní sportovec, který neúměrně zatěžuje pohybovou soustavu, i mne občas trápila bolest kloubů. 
Na klouby jsem toho vyzkoušel dost a něco mě to stálo, ale účinnost nic moc. Pak jsem dostal tip na Schindeleho minerály. 
Musím napsat, že bolesti už se neobjevují, zmizely bílé skvrny z nehtů a vlasy už mi tolik nepadají. Od té doby je zase já 
doporučuji dál, jsem rád, že něco pomáhá.  Jiří Valenta, Praha 10

Ráda bych vám napsala, jak se vylepšil můj zdravotní stav po 4měsících užívání minerálů. 12 let mě trápí progresivní 
artritida, oteklé bolavé klouby, opakovaný revmatoidní zánět a tak mi zbývaly jen prášky na bolest, injekce a čekat až bolest 
odezní. Už po měsíci užívání jsem přestala brát prášky a každý den se s radostí chlubím v práci, že nemám oteklé ruce. 
Musím také napsat, že minerály s určitostí dělají dobře i květinám (zbytek u dna ve sklenici ještě dám každý den květinám). 
Kdo máte odvahu a ochotu pravidelně minerály užívat, vřele doporučuji, spousta mých známých už je také používá.

 Ludmila Hanzelínová, Rokycany

Dorý den, před necelým rokem jsem četla noviny, ve kterých byl inzerát na minerály, a rozhodla jsem se je vyzkoušet. 
V noci mě velmi bolely nohy a cítila jsem se stále unavená. Nechala jsem si poslat plechovku a asi po dvou měsících uží-
vání mě nohy přestaly bolet. Chodím pravidelně každý půlrok kvůli srdíčku na vyšetření a pravidelně mi lékařka sdělovala, 
že cholesterol je vysoký a další hodnoty v krvi jsou špatné. Nyní jsem byla opět na vyšetření a paní doktorka se divila tomu, 
že je vše v krvi v pořádku. Také jsem začala pomalinku ubývat na váze, což mě potěšilo. Tak jsem minerály doporučila celé 
svoji rodině a nechala jsem si poslat 6 balení a dala jsem je jako dárky pod stromeček. Touto cestou vám chci poděkovat 
a přeji hodně spokojených zákazníků.  Dana Čejková, Moravany u Brna

Jsem v důchodovém věku. Schindeleho minerály užívám necelý rok. Během užívání se mně celkově zlepšila vitalita, 
cítím se svěží, bez větší únavy. Trpěla jsem zimomřivostí, protože mám sníženou funkci štítné žlázy. Vše se mi zlepšilo, 
včetně krevního obrazu. Doporučila jsem je také své dceři. Objednávám 3 plechovky a děkuji. Anežka Drápalová, Přerov

Nebo snad podvod? 
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem 

a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopi-
telné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám 
v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkon-
trolovat na našich stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at

Placebo? 
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat 

ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cho-
lesterolu, krevního tlaku – v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko 
lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti 
do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle 
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované 
palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

V  průběhu letních měsíců 
proběhne, tak jako každý rok, 
malování sálů a některých dal-
ších částí gynekologicko-po-
rodnických (GPO) oddělení 
Karlovarské krajské nemocni-
ce (KKN).

„GPO Nemocnice v  Che-
bu přestane přijímat porody 
v  pondělí 1. července 2013 od 
sedmi hodin ráno. Do 7. čer-
vence bude probíhat malová-
ní operačních i  porodních sá-
lů a některých částí porodnice, 
v  plném provozu pak odděle-
ní bude od sedmé hodiny ran-
ní v pondělí 8. července 2013,“ 
informoval mluvčí KKN Vladi-
slav Podracký.

Porodní sál GPO Nemocni-
ce v  Karlových Varech přesta-
ne porody přijímat v pátek 26. 
července a  od 29. července do 
11. srpna 2013 se bude spo-
lu s oddělením šestinedělí ma-
lovat. Znovu pak pacientky za-
čne porodnice přijímat od sed-
mé hodiny ranní v pondělí 12. 
srpna 2013.

V  době, kdy budou jednotli-
vá oddělení uzavřena, mohou 
ženy vždy využít služeb dru-
hé z nemocnic KKN, případně 
se obrátit na některá další zdra-
votnická zařízení v kraji.

Uzavírky
porodnických 
oddělení 
o prázdninách

Náčelník krušnohorské oblasti Horské služby ČR Miroslav Güttner 

bilancuje na tiskové konferenci uplynulou sezonu.

                                                                                                      Foto Václav Fikar

(dokončení ze str. 1)
Masné výrobky trvanlivé
3. místo: Dyleňská klobása, výrobce: 
Roman Jelen, řeznictví a uzenářství 
2. místo: Chebský kabanos, výrobce: 
Roman Jelen, řeznictví a uzenářství 
1. místo: Ořechový salám, výrobce: Ro-
man Jelen, řeznictví a uzenářství 
Alkoholické a nealkoholické nápoje
3. místo: Kynšperský Zajíc 12° polot-
mavý ležák, výrobce: Kynšperský pi-
vovar s.r.o. 
2. místo: Františkolázeňský likér, vý-
robce ARNIKA - Josef Šmerda a syno-
vé spol. s r.o. 
1. místo: Kynšperský Zajíc 12° svět-
lý ležák, výrobce: Kynšperský pivovar 
s.r.o. 
Mléčné výrobky ostatní 
3. místo: Kozí mléko pasterované, vý-
robce: Horský statek Abertamy s.r.o. 

2. místo: Děpoltovický kefír, výrobce: 
Farma Jiří Kubernát 
1. místo: Děpoltovické máslo, výrobce: 
Farma Jiří Kubernát 
Sýry včetně tvarohu
3. místo: Kozí sýr přírodní „bylinkový“, 
výrobce: Pavla Kalčicová, Nežichov 
2. místo: Ovčí pivní sýr, výrobce: Hor-
ský statek Abertamy s.r.o.
1. místo: Farmářský kozí sýr, výrobce: 
Horský statek Abertamy s.r.o. 
Ostatní
3. místo: Kolekce medů z Karlovarské-
ho kraje - pastový, výrobce: Včelařství 
M+M Dimovi 
2. místo: Kolekce medů z Karlovarské-
ho kraje - květový, výrobce: Včelařství 
M+M Dimovi 
1. místo: Kolekce medů z Karlovarské-
ho kraje - smíšený, výrobce: Včelařství 
M+M Dimovi   

Potraviny v regionu opět 
soutěžily o značku kvality
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Za meteorologem Rudolfem Ko-

vaříkem jsem se vypravil v době, 

kdy Česko stravovaly další ničivé 

povodně. A protože záplavy v Če-

chách byly veřejným tématem čís-

lo jedna a protože prvních pět 

měsíců letošního roku bylo v Kar-

lovarském kraji plných značných 

výkyvů počasí a nízkého počtu 

slunečných dnů, měli jsme si u něj 

na zahradě v Šindelové v Kruš-

ných horách o čem povídat. 

Roky 1997, 2002, 2013… Víte, 
nemohu se ubránit dojmu, že poj-
my jako stoletá nebo padesátile-
tá voda teď slýcháme v  České re-
publice mnohem častěji, než tomu 
bývalo zvykem. Zeptám se laicky: 
Neměl by mezi stoletými vodami 
v  jedné lokalitě být delší časový 
odstup než jen deset let? 

To je otázka, na kterou se mě lidé 
poslední dobou často ptají. A já jim 
vysvětluji, že pojem „stoletá voda“ 
neznamená, že by povodeň, která 
někde nastala, přijde znovu až za sto 
let. Jedná se totiž o  vyjádření výš-
ky vodní hladiny, která se srovnává 
s  historickými soubory dat, a  k  to-
mu se připočítává naměřená sku-
tečnost. Zjednodušeně řečeno jde 
o  označení výšky vody a  plošného 
zaplavení území.

Takže stoletou vodu můžeme po-
tkávat třeba každých pět let?

Přesně tak, nejde o  periodu. Jde 
o  hydrology spočítaný koefi cient 
výšky hladiny a  průtoku v  daném 
místě, který je nazvaný časovou jed-
notkou stoletá voda. Vás ale mož-
ná trochu irituje, že se stoleté vody 
v  posledních letech v  daných mís-
tech vyskytují poměrně často. Proč? 
Mám-li to shrnout lidštějším termí-
nem, pak je příroda trochu rozdová-
děnější. 

Rozdováděnější? To jsme ji roz-
dováděli my, lidé? Svými zásahy do 
krajiny?

No… Nějakou vinu asi skuteč-
ně máme. Těžko se však procentu-
álně dá vyjádřit, jak velkou. Pokud 
jde o vývoj klimatu, existují totiž ta-
ké periody, které se opakují od ne-
paměti, a my je známe už od našich 
prapředků. Jejich mnohaletá pozo-
rování přírody, ke které měli velmi 
blízko, se nám uchovala třeba v  li-
dových pranostikách. Naši předko-
vé například říkali: Sedm let hube-
ných, sedm let tlustých nebo Medar-
dova kápě, čtyřicet dnů kape. Vypo-
zorovali, že něco takového existuje. 
My do toho však ještě musíme za-
počítat různé cykly a činnost slunce.  
Změny slunečního záření mohou na 
určitých místech na Zemi vyvolat 
silné výkyvy počasí.     

Přehraju-li si v  hlavě vývoj le-
tošního počasí v  Česku nebo pří-
mo v Karlovarském kraji, tak se mi 
zdá plný bláznivých zvratů. Nejpr-
ve dlouhá zima s velmi mrazivým 
březnem, pak najednou hup – léto 
ve druhé polovině dubna a v prv-
ním květnovém týdnu. A  potom 
zase šupem dolů – lijáky a  zima. 
Počasí, jako by začínal listopad. 
Jako na nejstrmější horské ráze…

To jste přirovnal dobře. Letošní 
rok začal být zajímavý už kolem Vá-
noc, kdy do zdejší oblasti spadlo 40 
milimetrů srážek za 24 hodin. Uvá-
žíme-li, že atmosféra není schop-
na dát v zimě tolik srážek jako v lé-
tě, tak jde o pozoruhodný moment. 
Rozhodně mohu říct, že za 36 let 
svého měření jsem tady v  zimním 

období neměl 40 milimetrů srážek 
za 24 hodin. To pro mě byla doce-
la drsná skutečnost. Nemluvě o tom, 
že tato srážka spadla do půlmetro-
vé sněhové pokrývky. Pochopitel-
ně, že množství vody pak se zdej-
ším tokem něco udělalo. Avšak ne-
byl to jediný vysoký srážkový úhrn. 
Přišel totiž 4. leden a s ním do ob-
lasti kolem Kraslicka spadlo 33 mili-
metrů dešťových srážek za 24 hodin. 
A  protože teplota byla nad nulou, 
toky v regionu se rozvodnily. A my 
jsme viděli, co vlastně povodně jsou, 
protože v Karlovarském kraji je z to-
hoto pohledu obvykle vždy o  ně-
co líp než jinde. Vůbec poprvé jsme 
např. viděli vodu, která tekla těsně 
pod hranou mostu mezi Rotavou, 
Kraslicemi a Olovím. Až do této do-
by se nám povodně, jaké známe z ji-
ných oblastí republiky, vždy vyhý-
baly. Pokud by však také zde spadlo 
150 až 200 milimetrů srážek za 24 
hodin jako u  Liberce, tak bychom 
tady dopadli stejně. 

Když se bavíme o počasí... Čím se 
odlišuje Karlovarský kraj od regio-
nů na východě republiky? 

Co se týče zimního a  letního po-
časí, patří Karlovarský kraj k teplej-
ší oceánské části kontinentu, pro-
tože od Prahy dál na východ už je 
podnebí, dá se říct, kontinentální. 
Proto jsou tady v zimě skoky poča-
sí poměrně razantní a  stálost zimy, 
abych tak řekl, je zde daleko men-
ší než třeba v Beskydech nebo Jese-
níkách. Přece jenom, když tam při-
jde oteplení, je pozvolnější a kratší. 
Ale v  Krušných horách máte ráno 
mínus devatenáct a ještě téhož veče-
ra tady prší. Vliv oceánu na náš re-
gion je ve srovnání s východem re-
publiky poměrně velký. Dalším od-
lišným obdobím je léto. Za poslední 
dva roky jsme mohli pozorovat, že 
na Karlovarsku bylo o  něco chlad-
něji a deštivěji než na jihu Čech.  

Zmínil jste sluneční svit. Od led-
na do začátku června jsme si ho, 
alespoň jak já to vidím, příliš neu-
žili. Nebo se mýlím?

Pokud jde o  sluneční svit, tak do 
konce dubna - v rámci České repub-
liky - na tom bylo nejhůře město 
Karlovy Vary. Tady jsme napočíta-
li nejméně slunečních hodin! Pokud 
vezmu svou oblast, tak tady je to se 
sluncem prozatím tragické. Jsme to-
tiž blízko hřebenu, kde prodleva 
mezi přechodem oblačnosti a vyča-
sením je mnohem delší než třeba 
dole v poohří. Tam se po bouřce vy-
jasní mnohem rychleji.   

A dělá tento fakt ze zdejších lidí, 

řekněme „studené čumáky“?
Nemyslím si to. Na druhou stranu 

v  prosinci zde chybělo zhruba tři-
cet procent slunečního svitu opro-
ti místnímu dlouhodobému normá-
lu. V  lednu pak devadesát procent, 
v  únoru osmdesát, v  březnu třicet, 
v  dubnu další třicetiprocentní de-
fi cit a  v  květnu mínus asi pětadva-
cet procent. Jde o poměrně dlouhou 
dobu s  defi citem slunečního svitu, 
což se samozřejmě negativně odrá-
ží na psychice lidí, protože na slu-
nečním svitu jsme závislí. Ano, má-
me kvalitní auta, výkonné počítače, 
zařízené kanceláře… A  přesto nás 
tyto věci nedělají šťastnými, pokud 
nesvítí slunce. Když slunce dlouho 
nevychází, máme mizernou náladu. 
Sluneční svit zkrátka potřebujeme. 
Pokud delší dobu chybí, upadá část 
obyvatelstva do depresí. 

Jako když vadnou květiny?
To jste řekl přesně. Konkrétně le-

tos, jak vidím mezi regály v  super-

marketech nebo třeba na úřadech, 
jsou lidé víc podráždění a  uzavře-
nější do sebe. Potřebovali by mít jis-
totu šesti nebo sedmi slunečných 
dnů v  řadě a  hned by bylo vesele-
ji. Vlastně by potřebovali ještě další 
jistotu. Totiž, že slunce nebude sví-
tit jenom v pracovní dny, což je dal-
ší letošní paradox! Protože když zde 
letos svítilo slunce, tak téměř vý-
hradně v pracovní dny. A na víkend, 
kdy mají lidé většinou volno a chtě-
jí si odpočinout, vyjet na výlet, za 
kulturou, se počasí zkazilo. Sobota 
a neděle propršely. 

V takovém případě musíme změ-
nit kalendář (smích)…

Letošní počasí náš sedmidenní ka-
lendářní týden skutečně moc nere-
spektuje (smích).

Podle letošního vývoje počasí 
máme zatím vysloveně smůlu…

Uvedu příklad. Letos na konci 
května jsme tady, nahoře, měli sně-
hové srážky. To není nic nového. 
Kolem 20. května už tady sněhové 
srážky byly i v roce 2004. Jenže vše 
musíme zasadit do kontextu. Teh-
dejší květen, podíváme-li se na čísla 
a  teplotní průměry, vypadal tak, že 
několik dní v řadě bylo slunce a tep-
loty přes dvacet stupňů. Pak při-
šla bouřka s ochlazením a dokonce 
i  sněhovou srážkou. Ale krátce po-
té už bylo počasí opět na dlouhodo-
bém květnovém normálu. A lidé to 
tehdy vzali, protože byli nabití slun-
cem. Ale letos je předem nic nena-
bilo. Sníh na konci chladného a deš-
tivého května je jen ještě víc otrávil.

To ale jen potvrzuje, že my, lidé, 
jsme s „makrokosmem“ velmi úzce 
energeticky spjatí…

Ano. A  pak také ekonomicky. 
Špatné počasí totiž negativně ovliv-
ňuje všechno. Do ekonomiky pro-
mlouvá třeba tím, že brzdí staveb-
nictví nebo že hospody zejí prázd-
notou. Narušuje ale i kulturní a spo-
lečenský život, protože pořadate-
lé kvůli dešťům ruší venkovní ak-
ce. Anebo pak na ně přijde jen má-
lo lidí. Vezměte si letošní zaháje-
ní lázeňské sezony v Karlových Va-
rech, akci Bahňák, slavnosti v Soko-
lově a  další akce v  regionu. Špatné 
počasí všechny víkendové akce na-
prosto nabouralo a negativně zasáh-
lo do jejich návštěvnosti. To vše se 
zase více či méně odrazí na zhorše-
né psychice lidí.

Poslední roky, jak sleduji meteo-
rologické zpravodajství, snad není 
čtvrt rok, aby se nehovořilo o  re-
kordech. V zimě naměřené rekord-
ní teplo, v  létě rekordní zima, re-
kordní deště, rekordní sucha, nej-
vyšší či nejnižší teplota za posled-
ních osmdesát let apod. Nevím, 
jestli je to nyní jen víc akcentované 
sdělovacími prostředky, nebo jest-
li se kolem nás skutečně cosi děje, 
ale... Děje se kolem nás něco neob-
vyklého?

Ve Vaší otázce jsou částečně i od-
povědi. Od každého je v  tom tro-
chu. Na jednu stranu zde existu-
je značná rychlost přenosu velkého 
množství informací, která nutí mé-
dia zdůrazňovat zajímavosti a  ano-
málie. Zároveň je ale pravdou, že 
v posledních padesáti letech je patr-
ný vzestup anomálií, jak říkáte. Roz-
kolísanost teplotních parametrů ta-
dy skutečně máme. Odborníci i po-
litici hovoří o globálním oteplování. 
A  s  tím souvisí nějaké změny. Tře-
ba, že někde bude víc pršet, že ně-
které roky budou teplejší nebo že se 
budeme setkávat se silnějšími vě-
try. Postupně jsme se dozvěděli, že 
atmosféra kolem nás bude dyna-
mičtější. Podíváme-li se na netypic-
ké květnové počasí v Evropě, tak se 
v globálu vlastně nic neděje. Zatím-
co u nás byl květen chladný a dešti-
vý, přičemž chladno bylo také třeba 
ve Španělsku, ve Skandinávii nebo 
v Povolží měli teplo a slunce. Když 
zprůměrňujeme květnové teplo na 
severovýchodě Evropy a zimu na ji-
hozápadě či ve středu Evropy, zas 
tak moc se v globálu neděje. Nako-
nec jsme na stejných hodnotách ja-
ko obvykle.  

Protože se blíží Mezinárodní fi l-
mový festival, chtěl jsem se na zá-
věr zeptat, jaké bude začátkem 
července ve Varech počasí. Ale 
když občas ve večerním televizním 
zpravodajství slyším, jak předpo-
vídají na druhý den úplně jiné po-
časí, než jaké pak přijde, je asi zby-
tečné chtít odpověď…

Vaši otázku mohu zodpovědět ji-
nak. Na Karlovarsku se říká, že když 
přijedou kolotočáři nebo když za-
čne festival, bude pršet. To už je po-
měrně zažité klišé. A já bych lidovou 
tvořivost nepodceňoval, protože 
ona vychází z  určitých pozorování. 
Ale teď vážně. V souvislosti s fi lmo-
vým festivalem občas s panem Ebe-
nem o počasí diskutujeme. Vzpomí-
nám si, jak jsme si povídali při tro-
pickém festivalu, který byl před dvě-
ma lety. To zde panovaly teploty až 
35 stupňů, bez srážek. Jinak ale mu-
sím říct, protože festivalové počasí 
sleduji opravdu dlouho, že asi z pět-
ašedesáti procent je skutečně o pro-
měnlivém počasí.         Václav Fikar

O počasí na horské dráze

Rudolf Kovařík (*1961)
- od svých 11 let se zabývá meteorologií, pro ČHMÚ pracuje od ro-
ku 1986. Právě od něj odchází data do plzeňské centrály ČHMÚ. Žije 
v Šindelové, kde zároveň vede obecní kroniku. Je ženatý, má dceru.  

Nabízíme: 
 kurzy AJ pro děti od 3–15 let v jazykových centrech v K. V., Ostrově a Sokolově 
 kurzy přímo v MŠ a ZŠ 
 dopolední intenzivní školička – KIDS CLUB (1–2x týdně) 
 odpolední intenzivní kurzy – PRIMARY CLUB (2,5 hod., zacíleno na zkoušky Cambridge ESOL) 
 konverzační či přípravné kurzy na zkoušky pro děti z 2. stupě ZŠ a SŠ 
 individuální konverzační kurzy pro děti i dospělé 
 KURZY PRO DOSPĚLÉ „EFEKTIVNĚ“ – kombinace rodilý mluvčí a český lektor  

 (kontakt pro dospělé kurzy: j.witney@wattsenglish.com, tel.: 777 325 586) 
 POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti 5–10 let a 3–6 let

Přihlášky na nový školní rok na www.wattsenglish.com.  
Domluvte si ukázkovou lekci zdarma.

 Kontakt: www.wattsenglish.com  k.vary@wattsenglish.com  tel.: 773 122 000

Jazykové centrum 
WATTSENGLISH  
nabízí kurzy v celém 
regionu již 6 let 

Wattsenglish  
je unikátní metodika  
s vlastními 
propracovanými 
výukovými materiály. 
Lekce vedou přísně 
školení rodilí mluvčí nebo 
čeští lektoři.

Klub zdraví ENERGY se sídlem 

v Centru sociální pomoci, 

Kamenná 40, Cheb  

pořádá pro zájemce 

dne 18. července 
ve společenské místnosti po 

celý den počítačové vyšetření 

plosek nohou přístrojem 

PEDICOM i s podrobným 

výkladem. Přístroj obdržel 

prestižní ocenění v kategorii 

pro diagnostiku a léčbu. Přijďte 

se přesvědčit, jak jsou na tom 

vaše chodidla! Součástí akce 

je i ochutnávka léčivých čajů. 

Začátek od 10:30 hodin.

Dne 25. 5. se v  areálu Domova 
pro seniory v  Dolních Pochlovi-
cích u Kynšperka nad Ohří usku-
tečnil Den otevřených dveří, a  to 
u příležitosti vydání sborníku pří-
sloví a  rčení. Ten byl vydán jako 
vázaná publikace k nedožitým 81. 
narozeninám klientky, p. Vorlo-
vé, která měla zásadní podíl na je-
ho zrodu. Sborník bude bezplatně 
distribuován do místních školek, 
školy a knihovny nebo pak na vy-
žádání i jinam.

Celý den se nesl v duchu zpěvu, 
tance a  divadla s  podtextem „Se-
tkávání generací“. Tomu odpoví-
dal i  program. Dopoledne míst-

ní a regionální umělecké soubory 
a vystoupení kapely Mikeška, od-
poledne křest sborníku a  beseda 
a autogramiáda s herečkou Květou 
Fialovou plus několik vystoupení: 
Vítězky jedné řady Superstar, Bá-
ry Zemanové, našeho zaměstnan-
ce, „hrajícího kuchaře“ Marka Bu-
benčíka s kapelou a jako hřeb dne 
koncert Václava Neckáře a skupi-
ny Bacily. Poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na zajištění celé 
akce a  zejména i  všem fyzickým 
osobám, fi rmám, obcím a městům 
i Karlovarskému kraji, kteří svým 
příspěvkem nebo darem tuto akci 
pomohli zrealizovat a uskutečnit.

Fialová a Neckář v Kynšperku

Dne otevřených dveří v Domově pro seniory v Dolních Pochlovi-

cích se zúčastnila také populární herečka Květa Fialová. 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, sdružující obce Drmoul, Dolní 
Žandov, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe 
a Vlkovice realizuje projekt, podpořený v rámci Dispozičního fondu Přeshranič-
ní spolupráce Cíl 3  Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

V rámci projektu je připravován tisk společné cyklomapy, zobrazující cyklo-
stezky v příhraničních obcích na území obou států s vyznačenými cyklodostup-
nými atraktivitami. Na jednání kulatých stolů zástupci členských obcí Svazku 
a  zástupci bavorských obcí Mähring a  Neualbenreuth pečlivě vybírají údaje, 
které bude mapa zahrnovat. Významnými doprovodnými aktivitami projektu 
jsou dva společné výlety na kole, z nichž se první konal v červnu, druhý cyklo-
výlet je plánovaný na září tohoto roku. Podrobné informace k projektu najdete 
na webových stránkách : www.marianskolazensko.org.

Společné cyklotrasy – partnerství 
v českém a německém pohraničí

Spolufi nancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Karlovarské letiště odbavilo 
v dubnu celkem 12 374 cestujících, 
což je o 13,5 % více, než ve stejném 
období loňského roku.

Zároveň to znamená, že se duben 

2013 stal měsícem, kdy bylo do-
saženo absolutního rekordu v po-
čtu odbavených cestujících za je-
den měsíc v celé historii karlovar-
ského letiště.

Dubnový rekord letiště

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

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého 

čísla zněla: Alena Hanušová. 
Výhercům, kterými jsou 

Alena Tomanová z Merklína, 
Věra Růtová z Březové 
a František Kubelka z Josefova, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.

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

Když se 10. dubna 1824 naro-
dil v  Kraslicích, nikdo tenkrát 
netušil, že jeho jméno bude 
jednou vonět celému světu. 

Z Graslitz, jak se tenkrát Kras-
lice jmenovaly, odešel za svým 
strýcem do Prahy, aby se tam 
vyučil v  jeho obchodě s  bar-
vami. 

Ve svých osmatřiceti letech 
si na vídeňském Masném trhu 
(Fleischmarkt) otevřel svůj prv-
ní obchod, kde prodával svou 
„denně čerstvě praženou kávu“ 
(täglich frisch gebrannter Kaf-
fee). Obchod mu v  prvních le-
tech prosperoval, nakonec ale 
po čtrnácti letech zkrachoval.  
Avšak nevzdával se a  v  roce 
1877 objevil na rakouském trhu 
mezeru, kterou zaplnil, když 
v  roce 1891 otevřel svou prv-
ní průmyslovou pražírnu kávy. 
V roce 1913, kdy svou fi rmu pře-
dával synovi Juliovi, už měla 
rozsáhlou síť poboček po celé 
Evropě. Krátce poté, v prosinci 
1914, zemřel ve Vídni.

Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 
adresou posílejte do 6. 7. 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 sokolov-
ské pivo Permon, které vyrábí so-
lečnost Systém NET Line s.r.o.

Popis výrobku: Pivo  PERMON  
světlý ležák 11° je vařené ze dvou 
druhů hanáckého sladu a  dvou 
druhů žateckého chmele. Pivo je 
nepasterované a  neobsahuje žád-
ná dochucovadla, konzervanty ani 
chemické přísady.

Kde výrobek koupíte? Oceněný 
výrobek je možné nakoupit přímo 
v  pivovaru a  je také dodáván do 
specializovaných pivoték do ce-
lé republiky. Točené pivo je dodá-
váno do několika restaurací v So-

kolově, Karlových Varech a Praze.

Z  historie fi rmy: Pivovar PER-
MON zahájil výrobu v roce 2006. 
Výroba piva navázala na tradici pi-
vovarnictví na Sokolovsku. V  ro-
ce 2011 byla výrobní část pivova-
ru rozšířena a přemístěna do his-
torických prostor kláštera v Soko-
lově. 

Technické řešení nové výrobní 
technologie pivovaru vycházelo 
z historických pramenů a pivovar 
byl zrekonstruován podle původ-
ních řemeslných podkladů.

Pivovar PERMON vaří pivo na 
klasické varně s  výstavem 1500 l 
podle osvědčených tradičních čes-
kých receptur. 

Kvašení mladiny probíhá na ote-
vřených spilkách a  pivo dlouho-
době dozrává v  ležáckém sklepě 
s velkou kapacitou.

Pivo PERMON je tradiční pří-
rodně řádně kvašené nepasterova-
né živé pivo bez přísad. Čerstvější 
a kvalitnější pivo než přímo z ma-
lého pivovaru totiž nikde jinde ne-
dostanete.

Pivo PERMON se vyrábí pou-
ze z  tradičních surovin. Z  vody, 
nejkvalitnějšího hanáckého sla-
du a žateckého chmele. Živé kva-
sinky v nefi ltrovaném pivě nejsou 
kal, ale naopak dávají pivu kvalitní 
chuť a říz. Celá produkce pivova-
ru je nepasterovaná a jsou tak za-
chovány v  maximální možné mí-
ře nutriční vlastnosti piva. Pivo je 
bez chemických přísad.

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

Ocenění jako Regionální potra-
vina Karlovarského kraje přispě-
lo ke zviditelnění pivovaru v rám-
ci kraje. Tím se zvýšil prodej nejen 
u oceněného výrobku, ale také cel-
kový prodej všech výrobků.

Soutěž pomohla propagovat pi-
vovar i  mimo okres Sokolov (or-
ganizátoři soutěže propagují vý-
robek na ochutnávkách v regionu 
a zákazníci si pro něj poté jezdí  do 
pivovaru). 

Ostatní k  výrobku (zajímavos-
ti atp.).

V  minulém roce jsme úspěš-
né zahájili výrobu u nás netradič-
ních, svrchně kvašených piv podle 
světových receptur. Při výrobě se 
snažíme využívat co největší podíl 
českých surovin.

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

Sokolovské pivo Permon
V rámci projektu Karlovarského 

kraje se společností EKOKOM, 
která se zabývá sběrem a využitím  
vytříděných složek komunálního 
odpadu, chceme i v  letošním ro-
ce vyhlásit Výtvarnou soutěž pro 
mateřské,  základní školy a  jed-
notlivce v Karlovarském kraji.

V  rámci této soutěže chceme 
ocenit zručnost dětí a  estetické 
vnímání světa kolem nás. Téma-
tem soutěže,  jak už z  názvu vy-
plývá, je vyrobit z  odpadových 

materiálů hračky, které budou 
opravdu funkční.

Kategorie soutěžících jsou jed-
notlivci do 10 let a  nad 10 let 
a  skupiny z  mateřských, základ-
ních škol a  zájmových krouž-
ků. Uzávěrka soutěže bude 
25.10.2013, s  tím, že od 29.10. 
do 31.10. budou výrobky z odpa-
dů přijímány na Krajském úřadě, 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství v  budově C. Všechny 
výrobky budou vystaveny a hod-

noceny vybranými zaměstnan-
ci krajského úřadu. Vyhodno-
cení soutěže proběhne v  prosin-
ci 2013.

Každý soutěžící si může na při-
hlášce, která je vyvěšena také na 
internetových stránkách odbo-
ru životního prostředí a  země-
dělství, uvést i  návrh na  dárek, 
který by si přál v případě dobré-
ho umístění získat. Pokud to bu-
de v možné, bude k přáním sou-
těžících přihlédnuto.

Výtvarná soutěž „Hrajeme si s odpady“. 
Vyrobte z odpadu funkční hračky 

PŘIHLÁŠKA 

do výtvarné soutěže 2013 „Hrajeme si s odpady“

- projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.

Název práce:     

Kategorie:

Jméno a příjmení autora:      Věk autora:

Název a adresa školy:

E-mail a telefon na kontaktní osobu:

Místo pro obrázek vysněné věci žáka či kolektivu žáků, dárečku, odměny, v případě výhry:
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Dům ošetřo-
vatelské péče 
v Dolním Rych-
nově je prv-
ní samostatnou 
léčebnou dlou-
hodobě nemoc-
ných v  České 
republice, kte-

rá získala národní akreditaci kvality. 
Léčebna se stále snaží o inovaci léčby 
podle nejnovějších poznatků. Její ře-
ditelka Magdaléna Radošová Schol-
zová v rozhovoru přiblížila nejnověj-
ší terapie. 

Do ošetřovatelské péče a  rehabili-
tace pacientů jste ve vaší léčebně za-
vedli koncept bazální stimulace. Jde 
o  léčbu pacientů nebo nějaký rela-
xační doplněk léčby? V čem to dlou-
hodobě nemocným pacientům po-
může?

Jde o vědecký pedagogicko-ošetřova-
telský koncept, který podporuje vní-
mání, komunikaci a pohybové schop-
nosti člověka. Bazální stimulace je ur-
čena těm, kteří mají narušenou schop-
nost vnímání, pohybu a komunikace. 
Je vhodná např. pro pacienty po po-
ranění mozku, pacienty s  Alzheime-
rovou chorobou, seniory s  poruchou 
mobility, umírající apod. Hlavním cí-
lem je zlepšit vnímání postižených pa-
cientů. Pomáhá rozvíjet vlastní identi-
tu pacienta, umožňuje navázání ko-
munikace s okolím, zlepšuje funkce or-
ganizmu. 

Jak tedy konkrétně vypadá bazální 
stimulace v praxi?

Personál využívá vypracované ma-
sážní a rehabilitační techniky, zaměře-
né na stimulaci smyslů nebo na zklid-
nění. Jedná se o stimulaci pro vnímá-
ní vlastního těla, optickou, chuťovou 
či auditivní stimulaci (především prá-
ce s  hudbou). U  pacientů po mozko-
vých příhodách personál stimuluje 
ochrnutou část těla, například při hy-
gieně ošetřovatelka vede postiženou 
nehybnou ruku pacienta tak, aby měl 
možnost sám se omýt, učesat, případ-
ně i najíst a napít. Pacientům trpících 
syndromem demence pracovníci pro-
vádí zklidňující masáže na lůžku ne-
bo v perličkové koupeli za poslechu re-
laxační hudby. Používáme i  stimulaci 
chuťovou, čichovou a  sluchovou. Na-
příklad pacientce v terminálním stadiu 
onemocnění se zavedenou nasogastric-
kou sondou, se podávala čokoláda, kte-
rou měla celý život ráda. Po nějaké do-
bě se jí zlepšil polykací refl ex. U paci-
entů, kteří nepřijímají stravu, používá-
me stimulaci pomocí tyčinek s ovocnou 
příchutí, jimiž se vytírá dutina úst-
ní, ovocným pyrém podávaným na rty 
a podobně.  Používáme vůně a pachy 
vyvolávající vzpomínky. 

  Každý člověk je ale jiný. Co když 
některý z pacientů takový přístup od-
mítá nebo vůbec nekomunikuje?

Při takové péči bereme v potaz indivi-
dualitu klienta a zapojujeme jeho pří-
buzné do péče o pacienta. Pokud paci-

ent nekomunikuje nebo je desoriento-
vaný, využíváme toho, co o  paciento-
vi víme od rodiny. Měli jsme například 
hospitalizovanou pacientku, profesí 
švadlenku, a  do ruky jsme ji vkládali 
špulku s nití. I to je určitá míra bazální 
stimulace, odpovídající situaci. U paci-
entů s  nezvratnými změnami tělesné-
ho a duševního stavu bazální stimula-
ce výrazně podporuje kvalitu jejich ži-
vota. Vždy pracujeme s  životním pří-
během pacienta a snažíme se o spolu-
práci s  rodinou. Pacienti mají na po-
kojích fotografi e z  různých období je-
jich života, které pro ně byly význam-
né. Při aktivizaci se zaměřujeme mimo 
jiné na práci se životním příběhem pa-
cientů, rozmlouváme o jejich předcho-
zích povoláních, o jejich zájmech, rodi-
nách, přátelích a dalších vzpomínkách. 

Na bazální stimulaci máte v léčeb-
ně nějaké specialisty?

V konceptu bazální stimulace máme 
vyškolen veškerý ošetřovatelský perso-
nál, fyzioterapeutky a všeobecné sestry. 
Díky tomu byl našemu zařízení udělen 
mezinárodní certifi kát za mimořádné 
využití bazální stimulace v praxi.

Dalším, v  léčebnách dlouhodobě 
nemocných ne právě běžným prv-
kem, je léčba relaxací ve speciálním 
prostředí zvaném Snoezelen. Můžete 
nám tuto léčbu popsat?

Jde o  terapeuticko-relaxační míst-
nost, v  níž je pro pacienty vytvořeno 
specifi cké prostředí, jehož účelem je re-
laxace v  atmosféře bezpečí a  důvěry. 

Pacienti se tu mohou ve vodním lůž-
ku uvolnit při příjemné hudbě, na-
hrávkách zvuků z přírody a hře světel. 
Fyzioterapeutka pacientům poskytu-
je techniky z konceptu bazální stimu-
lace. Snoezelen je přínosný především 
pacientům s  Alzheimerovou choro-
bou nebo s jiným typem demence a je 
využíván také při paliativní léčbě.

Odkud tato terapie pochází, co 
vás k ní přivedlo?

Výraz snoezelen vytvořili spojením 
dvou holandských slov snuff elen (či-
chat) a  doezelen (dřímat) pracovní-
ci civilní služby v sociálním zařízení 
v Nizozemí. Pojmenovali tak stan pro 
těžce postižené osoby, ve kterém by-
ly instalovány zrakové, čichové a slu-
chové podněty. O snoezelenu jsme sly-
šeli na jedné přednášce v  Německu 
a  hned jsme se o  možnosti jeho vy-
užití začali zajímat. Snozelen může 
sloužit pacientům s  psychiatrickým 
onemocněním, pacientům s problémy 
v  komunikaci, s  depresivními sklo-
ny, ale také pacientům v terminálním 
stadiu onemocnění jako součást pali-
ativní péče. Pacientům přináší snoze-
len nejen uvolnění, ale i nové prožit-
ky.  (PR)

O bazální péči v Dolním Rychnově

Když zkrachuje živnostník nebo 
fi rma, dopadne jejich zánik nejsil-
něji na zaměstnance, současně ale 
také na obchodní partnery a zákaz-
níky.

Příčin a  důvodů krachu zavede-
ných a funkčních fi rem je celá řada. 
Od poklesu poptávky na trhu, neú-
měrného snižování cen až po nepří-
jemnou situaci s druhotnou plateb-
ní neschopností. To vše se může kaž-
dému podnikateli stát.

Přesto… Stále častěji mě tyto situ-
ace svádějí k úvahám, nakolik se ve 
stínu tolik medializované krize, kte-
rá bezesporu hýbe nejedním prů-
myslovým odvětvím, se pokouší ce-
lá řada nepoctivců zneužít této si-
tuace. A na úkor svých dodavatelů 
a  zaměstnanců vyklouznout z  po-
vinnosti platit své závazky. 

V květnu mě například zaujal in-
solvenční návrh, který na sebe po-

dala známá fi rma DUKAS KV – 
výrobce dřevěných oken.

Že se někomu nedaří, není nic ne-
obvyklého dokonce ani v lepších ča-
sech. Ale… Právě tady existuje jed-
no ale… 

Jen úplný ekonomický analfa-
bet by totiž z  dostupných informa-
cí, které krachující DUKAS KV zve-
řejnil v  insolvenčním rejstříku, ne-
poznal, co pravděpodobně stojí za 
krachem této fi rmy. Vždyť čtěte se 
mnou: - fi rma dluží svým dodavate-
lům a zaměstnancům téměř 27 mi-
lionů korun a  vedle toho od svých 
zákazníků nemá uhrazeno 6 mili-
onů korun. 

Napadá mě zřejmě logická otáz-
ka, která při pohledu na tato diame-
trálně odlišná čísla musí napadnout 
asi každého. K čertu, jak vznikla ta-
ková účetní disproporce - zhruba 21 
milionů? Byly tyto peníze někam vy-

vedené majitelem, panem Ďuržou? 
A  co majetek fi rmy? Dá se jeho 

prodejem něco uhradit věřitelům? 
Bohužel, prodejem se nedá uhradit 
téměř nic! Podle soupisu totiž zby-
lo ve fi rmě jen pár stolů, vrtaček, je-
den automobil… A  kam se poděly 
výrobní prostředky, tedy stroje? Čím 
fi rma svá okna vyráběla? Nebo po-
tkal výrobní prostředky stejný osud 
jako oněch 21 milionů? Tedy nezná-
mý osud s velkým otazníkem? 

Navíc mě napadá, co teď bu-
de se zákazníky zkrachovalé fi rmy 
DUKAS KV? Kde budou uplatňovat 
své případné záruční nároky, které 
jim fi rma naslibovala?

Věřitelé patrně nic nenechají ná-
hodě a  vše nechají řádně prověřit 
příslušnými orgány. Osobně dou-
fám, že podobných případů se v bu-
doucnu nebude mnoho opakovat. 
V zájmu nás všech.  (PR)

Bankrot. Fenomén doby, který 
se nevyhýbá ani našemu kraji

Již třetím rokem budou mít ná-
vštěvníci Bečova nad Teplou mož-
nost navštívit běžně nepřístupné 
prostory Horního hradu Státního 
hradu a zámku Bečov nad Teplou. 
Tato významná autentická středo-
věká památka se pro návštěvníky 
mimořádně otevře v rámci speciál-

ních komentovaných technologic-
kých prohlídek, které připravil Ná-
rodní památkový ústav ve spolu-
práci se správou hradu.  

Netradiční prohlídky s  podtitu-
lem „Dobrodružství vápna a  pís-
ku“ se uskuteční po tři vybrané ví-
kendy v průběhu letních prázdnin 

a na začátku podzimu, v termínech 
13. a 14. července, 10. a 11. srpna 
a  7. a  8. září 2013, v  sobotu vždy 
od 10, 12 a 15 hodin, v neděli pak 
od 10 a 12 hodin. Počet návštěvní-
ků je omezen. 

Rezervace je možná na www.npu.
cz/netusene-souvislosti. 

Horní hrad v Bečově opět otevřen

Soutěžte s Krajskými listy o osm vstupenek na červencový koncert 
Pet Sop Boys v KV Aréně.

Soutěžní otázka zní: 
Jak vznikl název skupiny Pet Shop Boys?

Ze všech došlých správných odpovědí vylosujeme čtyři výherce, 
každý z nich obdrží dvě vstupenky na karlovarský koncert 

legendární skupiny. 
Odpovědi pošlete nejpozději do 28.6. na email: info@zurnalmedia.cz 

Jména vylosovaných výherců vstupenek zveřejníme dne 1.7. na 
www.zurnalmedia.cz a na facebooku - profi l: zurnalmedia.cz 

Soutěž o lístky na koncert
P E T  S H O P  B O Y S !

ELECTRIC 

PET  SHOP BOYS 
LIVE

& VIDEOAFTERPARTY
DJ J IRKA NEUMANN

22:00 h. / KV Arena Karlovy Vary
3. CERVENCE 2013

Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal a Ticketpro
www.ticketportal.cz / www.ticketpro.cz

Více informací www.kvarena.cz / www.petshopboys.co.uk

Hlavní mediální partner Mediální partne i Partne i Po adatel

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

PACCCIIIEEENNTYACCCIEENNTY

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

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

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

--
áá 
,, 
--

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

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509,
(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 
222 135, 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

V  těchto měsících se velmi inten-
zivně skloňuje termín „inkluze“.

Obecně tento pojem znamená za-
hrnutí nebo zapojení do nějakého 
celku, v oblasti školství je cílem za-
členit co nejvíce žáků se speciálními 
potřebami do základních škol.

Podle slov Karin Marques z  Na-
dace Open Society Fund (dále jen 
OSF) byl Karlovarský kraj první, 
který souhlasil s realizací koncepce, 
která by vedla k  celoplošnému in-
kluzívnímu vzdělávání. Nutno po-
znamenat, že první ze dvou nebo tří 
krajů, protože v drtivé většině krajů 
byli vizionáři z OSF odmítnuti.

Již od podzimu loňského roku, kdy 
se Město Chodov jako zřizovatel zá-
kladních škol oklikami dozvědě-
lo o  iniciativách Nadace Open So-
ciety Fund, reagovalo vedení města 
spolu s pedagogy chodovských škol. 
Na naše dotazy nám bylo odpovídá-
no úředníky krajského úřadu vyhý-
bavě a zdráhavě, přestože jsme byli 
opakovaně ubezpečováni, že do dis-
kusí při „Výzkumu vzdělávání žá-
ků se speciálními potřebami v Kar-
lovarském kraji“ budou přizváni ta-
ké zřizovatelé. 

Takřka potajmu jsme se dozvídali 
o krocích, které mohou zásadně za-
sáhnout do organizace základního 
školství, jehož územní samosprávu 
vykonává město, nikoliv kraj! 

Pro zástupce Města Chodova 
a  chodovské pedagogy bylo velmi 
nepříjemné slyšet, že se s touto ini-
ciativou ztotožnilo vedení Karlovar-
ského kraje. Během takřka ročního 
působení OSF v Karlovarském kra-
ji nejenže nebyl Chodov, zajišťují-
cí vzdělávání téměř 1.300 žáků zá-
kladních škol k diskusi přizván, ale 
z diskuse s pedagogy v Chodově byl 
zástupce města téměř vykázán s vy-
řčenými „obavami o  narušení va-

lidity výzkumu“ – citace. O  jeho 
účasti v  roli tichého pozorovatele 
rozhodli přítomní pedagogové hla-
sováním, ke kterému byli zástupky-
němi OSF vyzváni.

Završením aktivit OSF bylo svolá-
ní semináře s názvem „Karlovarsko 
mluví o vzdělávání“, které se usku-
tečnilo dne 14. 5. 2013 v  Krajské 
knihovně. Semináře se zúčastnili :

- realizátoři projektu, tj. zástup-
ci OSF

- za krajský úřad - vedoucí OŠMT
- až na tento seminář pozvaní zá-

stupci zřizovatelů základních škol 
a základních škol praktických či spe-
ciálních

- pedagogové.
Je smutné, že se semináře nezú-

častnil náměstek hejtmana pro škol-
ství či jiný člen rady kraje.

Diskuse, která byla avizována ja-
ko výměna informací k dopracová-
ní tohoto materiálu, však byla po-
dáním komentáře k hotovému pro-
jektu s prezentací analýzy, o jejíž so-
lidnosti lze v řadě bodů úspěšně po-
chybovat. To se samozřejmě projevi-
lo v „živosti“ diskuse, řečeno srozu-
mitelněji v  „nadzvednutí“ přítom-
ných pedagogů. 

Ukázka nerelevantnosti podkladů, 
z nichž autoři čerpali :

Otázka: „Podle jakého klíče byly 
osloveny obce jako zřizovatelé škol?“ 

Odpověď: „Vybrány byly obce se 
sociálně vyloučenými lokalitami 
a ty, kde dobře pracují základní ško-
ly.“

Reakce na odpověď: „Takže měs-
to Chodov podle této odpovědi ne-
má vyloučenou lokalitu a má špat-
ně fungující základní školy…“ (pro 
doplnění: Podle Gabalovy analý-
zy i  podle analýzy, kterou si ne-
chal zpracovat Karlovarský kraj, má 
město Chodov vyloučenou lokalitu).

Otázka: „Jsou k dispozici výsledky 
vzdělávání žáků ve školách, které si 
říkají inkluzivní?“

Odpověď: „Ne, výzkum byl zamě-
řen spíš na klima ve školách.“

Další tvrzení odborníků z  Open 
Society Fund, že romské děti, kte-
ré jsou u  nás neprávem zařazová-

ny do bývalých zvláštních škol (to je 
hlavní zaklínadlo odborníků z OSF) 
ve Velké Británii bez problémů pro-
spívají, není pravdivé. Čerstvé a jis-
tě kvalitně zpracované statistiky 
britské vlády dokazují, že výsled-
ky vzdělávání Romů v Británii jsou 
hluboce podprůměrné a naopak ab-
sence romských dětí ve škole je vyso-
ce nadprůměrná!

Vyvstává tedy otázka, jakou ces-
tou se chce v oblasti vzdělávání ubí-
rat Karlovarský kraj? A musíme ja-
ko zřizovatelé nečinně přihlížet, 
zda současná vládnoucí reprezen-
tace přijme tuto idealistickou, ne-
podloženou a  skutečnými odborní-
ky a dlouholetými praktiky nepřija-
tou koncepci?

A není to jediný příklad toho, kdy 
si vedení Karlovarského kraje pozve 
odborníky, kteří prezentují své myš-
lenky jako jediná správná a  již de-
fi nitivní řešení. V nedávné době to 
byla v sále Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje diskuse s ministerskými 
úředníky o nezbytnosti rušení mat-
ričních úřadů. Hlavním argumen-
tem, kterým bylo rušení obhajová-
no, byly ekonomické důvody. 

Dalším pak byla údajná nekvalit-
ní práce úředníků na obcích a ma-
lých městech. Slogan z  přípravy 
a  prvních měsíců fungování, pod-
le mého názoru nepodařené refor-
my územní veřejné správy, „Přiblí-
žení státní správy občanovi“, tak do-
stal znovu na frak. Pod tíhou argu-
mentů zástupců radnic Karlovar-
ského kraje (a jistě nejen jich) se mi-
nisterské úřednice nezmohly na dal-
ší obhajobu myšlenek, se kterými do 
Karlových Varů přijely. 

Pokud je mi známo, od té doby se 
o rušení matričních úřadů nehovo-
ří. Novým tématem je nyní centra-
lizace stavebních úřadů, vytvoření 
jakéhosi modelu Generálního sta-
vebního úřadu po vzoru Generální-
ho úřadu práce. Údajně proto, že na 
radnicích jsou vedoucí stavebních 
úřadů i  úředníci stavebních úřadů 
pod tlakem „darebných“ komunál-
ních politiků, kteří tlačí úředníky do 
nepravostí…Atd., atd., atd.

Quo vadis, Karlovarský kraji?
Josef Hora,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Prezident Miloš Zeman navrhu-
je, abychom se z  krize proinvestovali 
a  tím nastartovali hospodářský růst. 
S  tímto návrhem můžu souhlasit jen 
částečně - jako s  řešením dočasným. 
Kořeny problémů české ekonomiky 
mimo jiné vidím jinde a  na příkla-
du uvedu, jakým směrem je třeba vést 
další ekonomický rozvoj. 

Investovat státní peníze v ekonomi-
ce je možné, z  krátkodobého hledis-
ka i efektní, na druhé straně český stát 
nemá volné fi nanční prostředky a  je-
dinou možností by bylo půjčování na 
mezinárodních fi nančních trzích nebo 
od vlastních občanů, ale vždy je třeba 
platit úroky. Za rok 2012 činila dluho-
vá služba státu cca. 40 miliard korun 
jen za úroky. A  každý rok tato část-
ka narůstá - ministerstvo fi nancí si-
tuaci neřeší, problémy vždy jen svádí 
na předchozí vládu. Návrh preziden-
ta Zemana by byl logický v  případě, 
že bychom byli v rozpočtovém přebyt-
ku nebo alespoň neustále nezvyšova-
li státní dluh. Půjčovat si i  nadále je 
špatnou cestou, protože jednoho dne 
bude třeba dluhy splatit.   

Proč v Německu hospodářský růst je, 
ačkoliv je to v rozvinuté a diverzifi ko-

vané ekonomice daleko těžší než v tzv. 
mladé ekonomice, která má tenden-
ci všeobecně nakupovat a  investovat? 
Respektované americké noviny New 
York Times psaly o  současném Ně-
mecku „really amazing story“ (oprav-
du úžasný příběh) nebo „Obdivuji ně-
mecký model!“, prohlásil dokonce bý-
valý francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy. 

Důvodů dobré kondice německé-
ho hospodářství a  státních fi nancí je 
několik. Kancléřka Merkelová strikt-
ně dbala na účelně vynaložené výda-
je státu, ale nikoliv plošné škrty v roz-
počtu. A co není typické pro české po-
litiky, ona sama pak v šetření šla pří-
kladem i lidem. 

Druhým důležitým faktorem je spo-
lečná měna euro a  vývoj kurzu na 
mezinárodních trzích. Intervence přes 
Evropskou centrální banku a  osla-
bením kurzu eura zlevnilo vyváže-
né zboží (především strojní zaříze-
ní, chemické produkty a automobily), 
po kterých je na rozvíjejících se trzích 
Asie a Jižní Ameriky vysoká poptávka 
a navíc zboží z Německa má celosvě-
tově velmi dobrý zvuk. 

Jen s nostalgií můžeme my vzpomí-
nat, jak označení „Made in Czecho-
slovakia“ bylo zárukou kvality a  vy-
soké poptávky jak v  tehdejším Sovět-
ském svazu, ale i na blízkovýchodních 
trzích nebo v  Latinské Americe. Vy-
klizením těchto trhů náš průmysl do-
stal v 90. letech těžkou ránu, ze které 
se dosud nevzpamatoval. Továrny na 

výrobu strojních celků byly rozprodá-
ny, uzavřeny, kvalifi kovaní pracovníci 
posláni na úřad práce. 

Posledním důležitým faktorem, kte-
rý považuji za jejich národní hrdost, 
je vlastní silný kapitál ve vlastních 
bankách, které investují opět do vlast-
ních domácích podniků k další výro-
bě. Pokud se zjednodušeně pokusím 
shrnout jejich recept na úspěch – pra-
covitost, podnikavost, zodpovědnost, 
dodržování předvolebních slibů vlády 
včetně ekonomických parametrů a ná-
rodní hrdost umět zpět investovat kor-
porátní peníze do vlastní ekonomiky. 
Přidám k nim ještě svoji osobní zku-
šenost v Německu, bez které to nejde: 
Disciplína, dodržování pravidel a zá-
konů! 

Podpora fi nančních toků z  progra-
mů unie měla již od počátku priorit-
ně jít v miliardových částkách do roz-
voje a  vzniku nových podniků a  živ-
nostenských aktivit, aby tak byla na-
stavena dobrá startovací základna pro 
tvorbu nových pracovních míst. Niko-
liv na „no name“ projekty, na kterých 
si stavební fi rma sice v daném roce vy-
dělala, ale takový projekt v  budouc-
nu nepřináší pracovní místa. Miliar-
dy vydané na nesmyslné projekty jen 
odnaučili lidi pracovat a mít invenci, 
a těch několik málo místních fi rem si-
tuaci neutáhne. Navíc státní správa 
místo, aby živnostníkům jejich podni-
katelskou činnost usnadňovala, často 
klade překážky a  restriktivní a  ome-
zující předpisy.  

Ekonomický růst přichází jen z trhu?
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Každým rokem potravinářský trh 
nejen v  našem kraji obohatí čím dál 
více originálních, původních a  výji-
mečných produktů z darů našich kra-
jů. I  letos proběhla soutěž Regionální 
potravina Karlovarského kraje 2013. 
Cílem celého projektu, který před čtyř-
mi lety zahájilo Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, je nejen ukázat, ale přede-
vším nabídnout českému spotřebite-
li a vůbec trhu, tradiční i netradiční, 
kvalitní, chutné a především české po-
traviny.

Tento rok do soutěže přihlásilo de-
vatenáct potravinářů a zemědělců cel-
kem 67 potravinářských výrobků. Cel-
kově se soutěžilo v  devíti samostat-
ných kategoriích a o konečném umís-
tění na jednotlivých příčkách rozho-
dovala osmičlenná porota. Osm vítěz-
ných produktů, jež se umístily v  jed-
notlivých kategoriích na 1. místě, mů-
že pro příští čtyři roky používat jedi-
nečnou značku kvality „Regionální 
potravina.“ 

Letos toto privilegium získala napří-
klad Myslivecká klobása z  Karlových 
Varů, farmářský kozí sýr z Abertam, 
Chléb žitný z pekařství Antonína Ba-
borovského nebo dvanáctistupňové pi-

vo Kynšperský Zajíc. 
Podle ohlasů nejen v Karlovarském 

kraji, ale i  z  dalších regionů, stoupá 
neustále zájem výrobců potravin a ze-
mědělců o  toto ocenění, protože zá-
kazníci čím dál více vyhledávají zbo-
ží s označením Regionální potravina. 
Určitě jedním z  hlavních důvodů to-
hoto zájmu je skutečnost, že občané 
jsou zejména v supermarketech zapla-
veni obrovským množstvím velice lev-
ných potravin z  celého světa, jejichž 
kvalita bohužel však mnohdy bývá až 
na posledním místě.

Díky tomu, že jsou potraviny pro-
dukovány v našich domácích podmín-
kách, mohou spotřebitelé daleko lépe 
a  snadněji nahlédnout i  do zákulisí 
jejich přípravy či výroby, čímž je vy-
tvářen přirozený tlak na výrobce, aby 
udržovali kvalitu svých potravinových 
produktů na stále vysoké úrovni. 

Dalším velkým kladem regionálních 
potravin je fakt, že díky krátkým dis-
tribučním cestám jsou potraviny dale-
ko čerstvější, a proto zpravidla míva-
jí daleko lepší chuť i výrazně cennější 
nutriční vlastnosti. 

Nezanedbatelnou skutečností v tom-
to případě je určitě i  výrazná úspo-
ra za dopravu potravin od výrobce ke 
spotřebiteli, což se v konečné fázi mů-
že pozitivně promítnout také v  ceně 
zboží.

Produkce regionálních potravin 
přispívá samozřejmě k  podpoře za-
městnanosti v  jednotlivých regionech 
a v procesu výroby se rovněž podporu-

je využití tradičních českých surovin. 
Prosperující zemědělci, zpracova-

telé i prodejci mohou poskytnout zá-
ruku udržení nebo dokonce rozšíření 
počtu pracovních míst. Tyto důvody 
jasně ukazují, jak je nutné podporo-
vat a propagovat regionální potraviny. 
V mnoha vyspělých státech tyto pod-
půrné programy fungují a již delší do-
bu se úspěšně využívají.

Samotné označení „Regionální po-
travina“ není ale lehké získat. Takový-
to produkt musí mít minimálně 70% 
obsahu tradičních surovin a její hlavní 
složka musí být českého původu. S tě-
mito potravinami se můžeme v  sou-
časné době setkat především ve speci-
alizovaných prodejnách, v  obchodech 
zdravé výživy, ale také na lokálních 
farmářských či selských trzích.

Jednoznačně jedním z našich priorit-
ních úkolů je podpora obdobných pro-
jektů, získávání fi nančních prostřed-
ků na jejich úspěšnou realizaci a v ko-
nečné fázi tak zajistit pro občany naše-
ho kraje kvalitní a zdravé potraviny za 
rozumnou a přijatelnou cenu. 

Nejedná se však pouze o  samotnou 
produkci potravinářských výrobků, 
protože nezanedbatelným jsou samo-
zřejmě i  související efekty takovýchto 
projektů, jako například rozvoj malé-
ho a  středního podnikání, snižování 
nezaměstnanosti, úspory při dopravě, 
ochrana životního prostředí. 

Nejedná se o malý a lehký cíl, ale vě-
řím, že je v našich silách a možnostech 
jej postupně úspěšně realizovat.

V kraji přibývá výrobců regionálních potravin
Markéta 
Wernerová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Povodně, které si v  některých 
krajích vyžádaly oběti na živo-
tech a miliardové škody, nenecha-
ly v klidu ani vedení Karlovarské-
ho kraje. A protože náš kraj pat-
řil k nejméně postiženým, rozho-
dl se uvolnit ze svého rozpočtu na 
okamžitou pomoc potřebným té-
měř tři čtvrtě milionu korun.

Jak uvedl hejtman Josef Novot-
ný, kraj vyčlení z rozpočtu v rám-
ci společné pomoci Asociace kra-
jů České republiky 300 tisíc ko-
run. „Peníze jsou určeny všem za-
saženým regionům,“ dodal. 

Dále kraj poskytne 400 tisíc ko-
run rovným dílem dvěma vy-
braným obcím Ústeckého kraje. 
„Chceme pomoci konkrétním ob-
cím nejvíce zasaženého soused-
ního Ústeckého kraje, a to přede-
vším těm malým. Které obce to 
přesně budou, doporučí hejtman 
tohoto regionu Oldřich Bubení-
ček. Okamžitý příspěvek dosta-
nou starostové a budou moci pe-
níze využít tam, kde jsou nejví-
ce zapotřebí,“ uvedl náměstek 
hejtmana Jaroslav Borka.

Kraj zároveń připravuje týdenní 
pobyt dětí školního věku z posti-
žených oblastí v K. Varech. 

Červnová povodeň v našem kraji

Šneci utekli před velkou vodou na svodidla.         Foto Václav Fikar

Mostov

Tisová

Kynšperk nad Ohří

Karlovarský kraj 
pomůže postiženým 
regionům v zemi
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Po jarních soustředěních na 
Maltě a  v  Itálii začala sezona zá-
vody Evropského poháru na Ital-
ské Gardě a ve Francii v Le Havre. 
Oba závody poznamenalo velmi 
chladné počasí okolo 5° C. Přesto 
se  jachtaři Štěpánovi Novotnému 
podařilo zajet velmi dobrý výsle-
dek v evropské konkurenci lodní 
třídy LASER RADIAL muži.

Z  celkového počtu 160 lodí se 
v  Itálii umístil na 44. místě a  ve 
Francii na 21. místě. V České re-
publice odjel první závod České-
ho poháru v  lodní třídě LASER 
RADIAL a získal 1. místo

V  rámci dalších závodů odjel 
Pohár ČR v olympijské lodní tří-
dě LASER STANDART na No-
vých Mlýnech kde v kategorii do-

spělých získal  4. místo a 2. mís-
to. V  současné době Štěpán je-
de na trénink do španělské Va-
lencie, kde se bude připravovat 
na MSJ LASER STANDART ko-
naném v  Maďarsku na Balatonu 
a  MS LASER RADIAL konaném 
v  Irsku, v Dublinu. Závod v Ma-
ďarsku bude prvním  měřením  se 
světovou špičkou juniorů. 

Novotnému vyšel vstup do sezony

Půlmaraton: Wanjiru
rozhodl v dlouhém finiši

Podařenou premiéru má za sebou 
úvodní ročník Mattoni Půlmaratonu 
v  Karlových Varech. Do ulic lázeň-
ské metrpole vyběhlo v hlavním zá-
vodě na 1500 běžců, do cíle doběhl 
jako první největší favorit  - keňský 
běžec Daniel Wanjiru v čase 1:03:02. 
Mezi ženami zvítězila při svém prv-
ním půlmaratonu v životě 16letá Ma-
me Feyisa z Etiopie v čase 1:12:47.

„Trať se mi moc líbila. Prošli jsme 
si stoupáními i klesáními, ale já mám 
s  kopci zkušenosti,“ pochvaloval si 
v cíli Wanjiru, který polyká tréninko-
vé kilometry také v  rakouských Al-
pách. „I když byl fi niš hodně dlouhý, 
věřil jsem si,“ komentoval drtivý, té-
měř dvě stě metrů dlouhý, sprint ale-
jí na břehu říčky Teplé.

Triumf získal až ve strhujícím fi -
niši. Právě v  něm udolal dvacetile-
tého nováčka na půlmaratonské trati 
z Etiopie. Odvážný běžec Fekru Feyi-
sa se však ani poté nedal.

„Kdyby ta cílová rovinka byla krat-
ší, porazil bych ho. Dosud jsem běhal 
jen stýply, krosy nebo desítky a nevě-
děl jsem, co se mnou tak dlouhá trať 
udělá,“ vydýchával se.

Také o  třetím na stupni vítězů se 

rozhodlo v  závěrečném sprintu, zís-
kal ho pro sebe Abdelmajid El His-
souf z Maroka.

Co se nepodařilo stříbrnému Feyi-
sovi, to se podařilo v ženském závodě 
jeho sestře Mame. „Jsem velmi šťast-
ná, moc se mi tady líbilo. Město i zá-
vod,“ říkala skromně drobná díven-
ka. Druhá skončila její krajanka Fa-
sika Metafriya, třetí pak Olga Kotov-
ska, na níž doma na Ukrajině čekal 
čtyřletý potomek.

První český běžec Ondřej Fejfar se 
stal na šestém místě zároveň nejlep-
ším Evropanem. „Plánoval jsem vy-
razit pomaleji a držet se nějaké sku-
pinky. Ale celé jsem běžel sám. Měl 
jsem to rozběhnuté na osobák (zao-
stal jen čtyři vteřiny, pozn. red.), ale 
poslední čtyři kiláky jsem sotva pletl 
nohama. Přitahoval mě jen ten cíl… 
Přece jen jsme ale museli předbíhat 
běžce o kolo zpět, byly tam kopečky 
a dlažba,“ řekl.

Zajímavou bitvu sváděly věčné do-
mácí soupeřky. V závěru ji pro sebe 
rozhodla Ivana Sekyrová z  nedale-
kého Sokolova, doběhla před Petrou 
Kamínkovou. Přitom vítězka získala 
večer před během v Úpici veteránský 

titul mistryně Evropy v  běhu na 10 
kilometrů a ještě dopoledne tam při-
spěla české štafetě spolu s  Metelko-
vou a Dubnovou ke zlatu v krosu na 
3 x 2 km. Pak skočila do auta a průtr-
ží mračen dojela až do Varů.

„Neběželo se mi nejhůř a přes za-
táčky i kopečky to nebyla špatná trať. 
Dalo se běžet tempo. Domluvily jsme 
se s Petrou (Kamínkovou), že udělá-
me souboj pro lidi, a docela se nám 
to povedlo. Tempo jsme držely pod 
1:19, mně se podařilo asi na sedm-
náctém kilometru zrychlit a  udržet 
to až do cíle,“ popisovala Ivana Se-
kyrová. 

Třetí Češkou byla Hana Randáková 
ze Slavie Praha za 1:30:01.

Karlovarský primátor Petr Kulhá-
nek protnul cíl v euforii. Dva týdny 
po maratonu v Praze (3:33) si vylep-
šil půlmaratonské osobní maximum 
na 1:35. „Neuvěřitelné a skvělé, pará-
da. Ta atmosféra a lidi mě vyhecova-
li, běželo se mi báječně, vůbec jsem 
to nečekal,“ radoval se.

V čase 1:48:18 dorazil do cíle i bý-
valý reprezentační gólman a brankář 
karlovarsé Energie Lukáš Mensator. 

                                     Tomáš Nohejl 

Vítězem 5. ročníku přeshranič-
ní amatérské hokejové Euroligy se 
stal, tak jako v minulém ročníku, 
tým HCH Cheb. 

V kvalitních utkáních tak nako-
nec chebský tým překonal silný 
HC Kynšperk, Crazy Duck Bay-
reuth, HC Laser Cheb, HC Fran-
tiškovy Lázně a  1. EHC Wunsie-
del. V amatérské soutěži Cheb ani 
jednou neprohrál.

„Naším cílem bylo obhájit loň-
ské prvenství. Jsem patřičně hrdý 
na to, že se nám cíl podařilo spl-
nit, navíc bez porážky,“ neskrýval 
nadšení šéf chebského týmu Pavel 
Kroupa. 

V  letošním ročníku se opět po-
tvrdila správnost přestavby týmu, 

která se odehrála v  minulém ro-
ce. Především se Chebu podaři-
lo udržet kvalitní hráče. Zejmé-
na útok druhé pětky se vypracoval 

k špičkovým výkonům. 
Hráči jako Honza Šatra, Miro-

slav Zámečník nebo Martin Čer-
ník patří k  oporám týmu. I  v  le-

tošní sezóně se podařilo zajistit 
výhodný tréninkový a herní čas. 

„Je také nutné pochválit zázemí 
chebského stadionu, který svým 
vybavením patří - v  porovnání 
se zimním stadionem v  Sokolo-
vě nebo Mitterteichu - mezi jedny 
z  nejlepších v  regionu. I  proto se 
většina zápasů Euroligy hraje prá-
vě na chebském zimním stadionu, 
což zvyšuje prestiž města Chebu,“ 
dodal Kroupa.  

Amatérská hokejová Soutěž Eu-
roliga se poprvé odehrála na čes-
ko-bavorském pomezí v  ro-
ce 2008. Mužstvo HCH Cheb by 
těchto kvalitních výsledků nedo-
sáhlo bez podpory města Che-
bu.                                              (pk)

Vítězem hokejové Euroligy opět HCH Cheb

Až do úplného konce Fotbalo-
vé národní ligy bojovali sokolovští 
fotbalisté o celkové 3. místo. Vyni-
kající umístění z loňské sezóny na-
konec nezopakovali, když je pouze 
díky lepším vzájemným zápasům 
předběhli hráči 1. HFK Olomouc. 

Baníkovci tak obsadili 4. příčku, 
která i tak je pro západočeský klub 
skvělým výsledkem.

Svěřenci Aleše Jindry se po ce-
lý ročník 2012/2013 pohybovali 
v horních patrech druholigové ta-
bulky. Na podzim i na jaře zazna-
menali osmizápasové série bez po-
rážky. Obě však pokaždé skončily 

díky dvojzápasům s  1. HFK Olo-
mouc a  Pardubicemi, baníkov-
ci prohráli všechny duely s  těmi-
to soupeři. Celkově se Baníku po-
dařilo nasbírat 50 bodů, což je jen 
o dva méně než v předchozí sezó-
ně. Při pohledu na skóre lze kon-
statovat, že sokolovská defenzíva 
byla třetí nejlepší v celé lize (26 in-
kasovaných gólů), naopak útok Ba-
níku patřil mezi ty horší (36 vstře-
lených branek). 

Své nejvyšší vítězství vybojova-
li sokolovští hráči na podzim, když 
třikrát za sebou zvítězili 3:0. Stej-
ným poměrem podlehli na hřiš-

ti Bohemians Praha 1905 a připsa-
li si tím nejtěžší porážku v uplynu-
lé sezóně. Čím se baníkovci mohou 
pyšnit, tím jsou výsledky na hřiš-
tích soupeřů, kde nasbírali 21 bo-
dů a za prvními Pardubicemi zao-
stali pouze o jeden bod. 

Mezi hráči v  letošním ročníku 
vyčníval záložník David Čada, kte-
rý soupeřům nastřílel devět gó-
lů a stal se nejlepším střelcem své-
ho mužstva. Kromě něj se trefi lo 
dalších devět baníkovců. Na pod-
zim se v  útoku prosazoval David 
Vaněček II., jenž se svými výkony 
a čtyřmi góly prodral do kádru pr-
voligové Jihlavy. 

Jeho místo na jaře zaujal Milan 
Jurdík, který se trefi l také čtyřikrát. 
Stálicemi v brance bylo duo Bertel-
man – Dvořák I., oba gólmani ně-
kolikrát mužstvo výrazně podrželi. 
Obrana byla silnou stránkou Baní-
ku a velkou zásluhu na tom má pě-
tice Blažek, Hošek, Dvorník, Von-
dráček a  Dřížďal. Mezi záložníky 
se naopak spoléhalo na kapitána 
Davida Vaněčka I. 

FK Baník Sokolov má za se-
bou sedmou profesionální sezó-
nu a nutno dodat, že ve druhé nej-
vyšší fotbalové soutěži opět nezkla-
mal. Ba co víc, potvrdil, že se smě-
le může řadit mezi špičku Fotba-
lové národní ligy. Jménem celé-
ho vedení klubu a hráčů děkujeme 
všem našim příznivcům a partne-
rům za podporu ve fotbalové sezó-
ně 2012/2013. Bez vás by to nešlo!                                   

 Lukáš Švéda

Baník zakončil úspěšnou sezonu

Takhle chutná radost Baníku. 

Doplňkovým během k  hlavnímu závodu karlovarského půlmaratonu byl i  rodinný běh. Jednomu 

z nejmladších účastníků v cíli předává medaili hejtman Josef Novotný.                                                        Foto KÚ
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