
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
téměř v polovině letních prázd-

nin se vám dostává do rukou čer-
vencové vydání Krajských lis-
tů. Na jeho stránkách se vrátíme 
k  velkým akcím uplynulého ob-
dobí – Karlovy Vary si opět pod-
manila atmosféra Mezinárodní-
ho fi lmového festivalu, v  Soko-
lově i  v  krajském městě se sešly 
stovky sportovců na MS v atleti-
ce středních škol, o  medaile bo-
jovaly naše sportovní talenty ta-
ké na olympiádě dětí a mládeže. 
Osobně jsem se byl na olympiádě 
ve Zlínském kraji podívat a chtěl 
bych poděkovat všem účastní-
kům z našeho regionu, ať to by-
li cyklisté, plavci, vzpěrači a další, 
za skvělé výkony i důstojnou re-
prezentaci kraje.

Můj dík ale také patří všem, 
kteří se dosud připojili svým 
podpisem či elektronickou ces-
tou k  petici za krajskou dálnič-
ní známku. Akci jsem organizo-
val na podporu prosazení toho-
to návrhu v poslanecké sněmov-
ně. Vyzývám i  všechny ostatní, 
kterým by levnější krajská dál-
niční známka usnadnila cestu za 
prací, k  lékaři i  do jiných regio-
nů, aby navštívili městské úřady 
nebo infocentra v  regionu, kde 
jsou k dispozici podpisové petič-
ní archy. Využít ale také můžete 
internetovou podobu petice – ví-
ce na webových stránkách www.
kr-karlovarsky.cz.

Chtěl bych vás informovat 
o  tom, že ministerstvo dopravy 
do svého návrhu strategie roz-
voje dopravní infrastruktury na 
příští období nezařadilo dostav-
bu žádného z úseků silnice R6 od 
Karlových Varů směrem na Pra-
hu. Okamžitě jsme na minister-
stvo odeslali dopis, v němž vyslo-
vujeme, společně se starosty do-
tčených obcí na trase R6, protest 
proti tomuto rozhodnutí. Trváme 
na tom, aby stát přehodnotil své 
stanovisko. Odbornou oporou je 
nám nově vzniklá studie, která 
potvrdila, že by dokončení silni-
ce bylo ekonomicky výhodné. 

Slunečné dny, příjemné chvíle 
u vody a léto jaksepatří přeje

         váš hejtman Josef Novotný

Obětavost, úsilí, příkladné na-
sazení. Právě tato slova zněla nej-
častěji ve spojení s  profesionál-
ními i  dobrovolnými hasiči Kar-
lovarského kraje, kteří se aktiv-
ně podíleli na likvidaci následků 
po červnových povodních nejen 
v našem regionu. Za jejich dobře 
odvedenou práci jim vedení Kar-
lovarského kraje poděkovalo. 

Zástupci jednotek dobrovolných 
hasičů převzali na krajském úřa-
du z rukou hejtmana Josefa Novot-
ného pamětní listy a  dárkové ko-
še, ocenění jednotlivci navíc šek na 
dva tisíce korun. Všichni si také vy-
slechli slova díků, a  to včetně sta-
rostů měst a obcí, kde se s následky 
povodní potýkali nejvíce.

„I když ne v takovém rozsahu, ja-
ko v  jiných krajích, také u nás řá-
dily povodně. Velmi si vážím toho, 
že ve svém volném čase pomáhá-
te ostatním,“ poděkoval Josef No-
votný, „a ještě k tomu vedete i mlá-
dež. Často se účastním hasičských 
soutěží v našem regionu a vím, že 
o budoucí generace hasičů je v Kar-
lovarském kraji dobře postaráno.“

Podle ředitele Hasičského zá-
chranného sboru (HZS) Karlovar-
ského kraje Václava Klemáka se 
o  zvládnutí likvidace následků ži-
velné katastrofy zasloužili profesio-
nální i dobrovolní hasiči společnou 
měrou. „Zasahovali i  ve prospěch 
jiných krajů, akci zvládli s  úspě-
chem,“ vystavil jim vysvědčení.

Hejtman Josef Novotný v souvis-
losti s  odstraňováním povodňo-
vých škod uvedl, že vedení Karlo-
varského kraje nyní řeší fi nancová-
ní likvidačních prací v obcích a pří-
pravu oprav silnic po povodních. 
Nejnákladnější bude oprava silni-
ce mezi Karlovými Vary a  Kysel-
kou, kde došlo k sesuvu půdy. Prá-
ce si zde vyžádají bezmála šest mi-
lionů korun.

Kromě zmíněné opravy silnice 
mezi Karlovými Vary a  Kyselkou 

se ale bude mimořádně opravovat 
i jinde. Například komunikace na-
rušená sesuvem půdy ve Stříbrné. 

„Tato oprava si vyžádá 816 tisíc 
korun, my ale musíme řešit i  stav 
poškozených mostů, mimo jiné 
u  Hraničné, kde je zapotřebí část-
ky ve výši 236 tisíc korun,“ ukázal 
hejtman dlouhý seznam poškoze-
ných vozovek a mostů, které vola-
jí po statisících až milionech ko-
run. Na opravy a údržbu silnic při-
tom kraj ročně vynakládá téměř 
400 milionů korun. Vedení kra-
je proto doporučilo zastupitelstvu 
uvolnit navíc deset milionů korun 

na nejnutnější opravy silnic poško-
zených povodněmi a zimou. Napří-
klad v Nových Hamrech, Milíkově 
nebo na Kraslicku. 

Karlovarský kraj, který počí-
tá s  tím, že by mohl být zahrnutý 
mezi regiony, které od státu získají 
příspěvek na odstraňování povod-
ňových škod, zároveň informoval 
obce, jak mají postupovat při žá-

dostech o příspěvky na poškozené 
obecní silnice. Žádosti musí smě-
rovat přímo na ministerstvo do-
pravy a Státní fond dopravní infra-
struktury. 

Ocenění příslušníci HZS:
Ladislav Valeš, Ondřej Horych, 

David Vorlíček, Ing. Dušan Uhlík, 
Ing. Vojtěch Čermák a Jiří Buček.

Sdružení dobrovolných hasičů:
Libá, Ostrov, Verušičky, Vintířov, 

Krásno a Kynšperk.

Starostové obcí a měst:
Miloš Vondrášek (Libá), Pa-

vel Čekan (Ostrov), Petr Kvasnič-
ka (Verušičky), Jiří Ošecký (Vin-
tířov), Miroslav Kirejev (Krásno) 
a Tomáš Svoboda (Kynšperk).

Kraj ocenil hasiče za nasazení při povodních
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Z dětské olympiády 
máme tři zlaté 

Jak se vozí stříbro
z mistrovství světa?
Rozhovor se sokolovským karatistou Jiřím Jiráskem o čes-
kém úspěchu na MS v Rumunsku.                        více strana 4

Jak dopadi reprezentanti našeho kraje na hrách VI. letní 
olympiády dětí a mládeže.                                     více strana 8

Karlovarský kraj ocenil práci hasičů při povodních. Na snímku zástupce Sdružení dobrovolných hasičů v  Libé Josef Mádle (vlevo), 
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václav Klemák. 

Přes jeden tisíc obyvatel z celko-
vého počtu 1450 v Křešicích u Li-
toměřic muselo během červno-
vých povodní opustit své zaplave-
né domovy. Kromě domů tam po-
vodeň poškodila obecní kanaliza-
ci i chodníky. 

A  podobný osud potkal také 
obyvatele nedaleké obce Dolní 
Zálezly, kde voda zaplavila osm-
advacet rodinných domů, ma-
teřskou školu a  zdejší moštárnu. 
A právě tyto obce a jejich obyvate-
le, postižené ničivou silou vodní-
ho živlu, se rozhodl podpořit Kar-
lovarský kraj. Každé z obcí věno-
val 200 tisíc korun.

Šek na tuto částku nejprve pře-
vzal z  rukou vedoucího odbo-
ru bezpečnosti a  krizového říze-
ní Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje Manfreda Krause staros-
ta Křešic Václav Kovařík, který 
zároveň popsal současnou situaci. 

„Škody prozatím odhadujeme 
na 250 milionů korun. Kromě 
domů je poškozena obecní ka-
nalizace, komunikace, chodníky. 
V kritické době na počátku červ-
na nám pomáhalo asi 150 dobro-
volníků, s jejichž pomocí se poda-

řilo Křešice rychle vyčistit. Navíc 
naši obyvatelé už od záplav v ro-
ce 2002 vědí, jak se v období po-
vodní chovat čili se nám podařilo 
rychle a účinně zorganizovat veš-
keré přesuny a pomoc.“ 

Finanční příspěvek od Karlo-
varského kraje obec podle slov 
starosty využije na opravy školky 
nebo chodníků. Část peněz z da-
rů, které Křešice dostávají, půjde 
přímo jejím obyvatelům.

Zkušeným „povodňovým“ ma-
nažerem už je také starosta ob-
ce Dolní Zálezly Miroslav Suchý. 
Obec přímo na břehu Labe byla 

zaplavena v  posledních jedenácti 
letech už potřetí. 

„Nejhorší dny jsme zažili mezi 
3. až 6. červnem, ale zvládli jsme 
to za pomoci hasičů i našich lidí 
tak, že jsme byli první uklizená 
vesnice v okrese. Obyvatelé se teď 
vracejí domů, život jde dál,“ do-
dal Suchý, který už má jasné plány 
do budoucna: „Za peníze od Kar-
lovarského kraje opravíme umě-
lý povrch na našem hřišti, které 
je zdevastované. Chystáme se ta-
ké otevřít nový přívoz, bude slou-
žit nejen našim lidem, ale i turis-
tům z Čech a Německa.“

Kraj přispěl na obnovu povodněmi  
zničených Křešic a Dolních Zálezel

Dlouhých šestnáct let opuště-
ná železniční trať z Krásného Jezu 
do Lokte znovu ožila, když se na ni 
vrátila osobní železniční doprava. 

Slavnostní zahájení provozu 
v  úseku Ležnice–Krásný Jez na 
Hornoslavkovsku proběhlo v  pá-
tek 28. června za účasti náměstka 
hejtmana Karlovarského kraje Pe-
tra Navrátila.

Zahájení provozu si nenecha-
ly ujít desítky lidí. Prvně vypra-
vený vlak řídil strojvedoucí Aleš 
Dáňa, který zde naposledy jel v ro-
ce 1997. V  roce, kdy se prezident 
Václav Havel oženil s  herečkou 

Dagmar Veškrnovou a  kdy popr-
vé v dějinách České republiky pad-
la vláda. Vláda tehdejšího premié-
ra Václava Klause.

„Podařil se nám malý zázrak 
v podobě zahájení osobní dopravy 
na této trati. V  letních měsících ji 
budou moci využívat cestující kaž-
dý víkend. Věřím, že to ocení nejen 
obyvatelé Horního Slavkova, ale 
i turisté,“ uvedl Petr Navrátil.

Jedním z impulzů ke zprovoznění 
trati bylo napojení výrobního areá-
lu společnosti Legios na železniční 
dopravu. Společnost Legios musela 
doposud  vozit výrobky na kamio-
nech. Pokud se jí podaří zprovoz-
nit vlastní vlečku, vrátí se na trať 
i nákladní železniční doprava.

Karlovarský kraj objednal pro 
opravenou trať tři páry osobních 
vlaků. Ze zastávky Ležnice, která 
nově ponese název Horní Slavko-
v-Kounice, vyjel první pravidelný 
spoj 5. července v 9.55 hodin. Bě-
hem letních prázdnin pak vlaky 
jezdí vždy v sobotu a v neděli. 

Na trati Krásný Jez - 
Ležnice opět jezdí vlaky

Ilustrační foto ČD
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Prevence kriminality je dů-
ležitým nástrojem ke snižo-
vání trestné činnosti v  kraji 
a ke zvyšování pocitu bezpečí 
obyvatel. O  tom, jakým způ-
sobem je prováděna a  na co 
by si měli občané dávat v létě 
největší pozor, jsme hovořili 
s  ředitelem Krajského úřadu 
Karlovarského kraje Roma-
nem Rokůskem.

Jakou úlohu v  oblasti preven-
ce kriminality plní Krajský úřad 
Karlovarského kraje?

Prevencí kriminality se na kraj-
ském úřadě zabývá odbor sociál-
ních věcí, konkrétně manažer pre-
vence kriminality. Ten zodpovídá 

za koordinaci preventivních ak-
tivit v  Karlovarském kraji a  po-
dílí se na mapování a  analyzová-
ní bezpečnostní situace. Úzce spo-
lupracuje nejen s  Ministerstvem 
vnitra ČR a Policií ČR, ale i s jed-
notlivými obcemi a ostatními ma-
nažery. Mezi všemi zapojenými 
subjekty zajišťuje výměnu infor-
mací prostřednictvím nejrůzněj-
ších seminářů a  konferencí. Kro-
mě preventivních informací zpro-
středkovává také informace o do-
tačních titulech Ministerstva vnit-
ra ČR, které jsou hlavním fi nanč-
ním zdrojem pro realizaci preven-
tivních projektů. Součástí náplně 
práce manažera prevence krimi-
nality je také poskytování meto-
dické a  konzultační pomoci. Mi-
mo to rovněž zpracovává střed-
nědobou koncepci prevence kri-
minality. 

Chystá se v  budoucnu nějaký 
seminář či konference k preven-

ci kriminality?
Závěrem roku se uskuteční již 

čtvrtá krajská konference preven-
ce kriminality a  rizikového cho-
vání, která bude mimo jiné věno-
vána příkladům z praxe a výměně 
zkušeností.

Léto je v plném proudu a mno-
zí z  nás tráví čas na dovolené. 
Chvíle odpočinku nám však mo-
hou znepříjemnit situace, kdy se 
staneme obětí některého z trest-
ných činů. Na co bychom si měli 
dávat největší pozor?

Zcela jistě na krádeže a vloupá-
ní. Pokud bychom se totiž podí-
vali na loňskou statistiku, tak na 
území Karlovarského kraje by-
lo v  uplynulém roce zaznamená-
no téměř osm tisíc kriminálních 
případů, z toho více jak čtyři tisíce 
případů z oblasti majetkové trest-
né činnosti. Policie ČR pak evido-
vala přes dva tisíce případů nej-
různějších krádeží a více jak 1400 

případů vloupání.

Jak se účinně bránit proti krá-
dežím?

Ke krádežím dochází zejména 
v  místech, kde se pohybuje vět-
ší množství lidí, tedy v nákupních 
centrech, na koupalištích, v měst-
ské hromadné dopravě, na kultur-
ních akcích apod. Ve většině pří-
padů kapsáři a  zloději využívají 
naší nepozornosti. Existuje proto 
několik základních rad a doporu-
čení, jak se vyhnout pozdějším ne-
příjemnostem a zbytečnému vyři-
zování:

- nenoste cenné věci pohroma-
dě,

- neukládejte cennosti do vněj-
ších kapes batohů a  kabelek či 
zadních kapes kalhot, 

- průběžně pohmatem kontro-
lujte, zda máte cennosti u sebe,

- nenoste u  sebe velké množ-
ství peněz v  hotovosti. Jestliže je 
to nezbytně nutné, rozdělte část-

ku na několik dílů a každý uscho-
vejte zvlášť,

- pokud u sebe máte bezpečnost-
ní kód k  platební kartě, noste jej 
odděleně od karty. To samé pla-
tí i v případě mobilního telefonu,

- kabelku nenoste přes rameno, 
ale pod paží nebo vpředu, 

- všímejte si okolí, podezřelým 
osobám se obloukem vyhýbejte.

Hovořil jste o  tom, že v  na-
šem kraji dochází často ke vlou-
páním. Jak můžeme svůj dům či 
byt ochránit?

Letní měsíce jsou z  hledis-
ka vloupání nejrizikovějším ob-
dobím roku. Velká část obyvatel 
tráví svou dovolenou mimo do-
mov a  jejich obydlí bývají často 
nedostatečně zabezpečená. Kraj-
ský úřad uspořádal ve spolupráci 
s  Ministerstvem vnitra ČR a  Ce-
chem mechanických zámkových 
systémů seminář, na kterém za-
zněly užitečné rady a doporučení 

pro všechny vlastníky nemovitos-
tí. Zde jsou ty nejzákladnější:

- neupozorňujte zbytečně na va-
ši nepřítomnost a o svém odjezdu 
informujte pouze nejužší okruh li-
dí, kterým důvěřujete. Požádej-
te někoho z nich, aby v době va-
ší nepřítomnosti dohlédl na obyd-
lí a pravidelně vybíral schránku na 
dopisy,

- nevystavujte zbytečně cen-
né předměty, nehovořte o  nich 
a chraňte je. Pokud chcete přecho-
vávat cennosti doma, nenechávej-
te je na jednom místě. Uložte je na 
různých, těžko předvídatelných 
místech, nebo si pořiďte trezor,

- udržujte dobré vztahy se sou-
sedy, se kterými si pak vzájemně 
můžete poskytovat služby zvyšují-
cí bezpečnost vašeho obydlí. Vší-
mejte si podezřelých osob a  měj-
te se na pozoru před lidmi, kteří 
chodí ode dveří ke dveřím s  nej-
různějšími nabídkami zboží, slu-
žeb apod. Mohou to být tipaři.

Ředitel krajského úřadu informuje: Prevence kriminality

Věřící v  německém Bärenstei-
nu uspořádali peněžní sbírku pro 
postižené povodněmi v  Karlovar-
ském kraji. Sbírka vznikla spon-
tánně při společné česko-německé 
ekumenické bohoslužbě. Její výtě-
žek, rovných 800 euro, předal zdej-
ší farář Kenny Mehnert Márii Pet-
rášové z Oloví. Velká voda totiž vy-
plavila 1. podzemní podlaží jejího 
domku a zničila kotel na vytápění. 

„Loni mi zemřel manžel, zůstala 
jsem sama. Nikdy bych nevěřila, že 
někdy dostanu jen tak takový dar,“ 
děkovala dvaasedmdesátiletá dů-
chodkyně se slzami v očích.

„Je to projev sousedské solidarity. 
Všem přeji, aby už žádná velká vo-
da nepřišla a říčka Svatava neohro-
žovala lidi žijící podél jejího toku,“ 
ocenil aktivitu německých farníků 
hejtman Josef Novotný. 

Němečtí věřící vybrali
peníze pro oběti povodní

Roman Rokůsek

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den,

proč se mám přeregistrovat k  soukromému subjektu v  Karlo-

vých Varech, když již 30 let daruji krev v Chebu. Toto mi bylo na-

bídnuto telefonicky transfuzní stanicí v Chebu. VZP jim prý ne-

platí odběry. Děkuji, Petr Soběhart 

Vážený pane Soběharte,
vážím si každého, kdo pravidelně daruje krev a nezištně tak po-
máhá druhým. Darovaná krev se používá nejenom při léčbě těž-
kých úrazů a při operacích, ale také k výrobě léčiv z plazmy. Kro-
mě toho jsou na darovanou krev odkázáni i lidé, kteří mají napří-
klad umělou ledvinu apod. S Vaším dotazem jsem se proto obrá-
til na Karlovarskou krajskou nemocnici, pod níž spadá transfuzní 
stanice v Chebu, a požádal o vyjádření.
Karlovarskou krajskou nemocnicí jsem byl informován, že v sou-
časné době disponuje dostatkem krve s Rh faktorem plus a proto 
omezuje odběry a zve především dárce s Rh faktorem mínus. Od-
mítnutým dárcům s Rh faktorem plus pak nabízí možnost odběru 
krevní plazmy metodou plazmaferézy. Ta se však provádí v Karlo-
vých Varech, protože transfuzní stanice v Chebu nemá potřebné 
vybavení. To je tedy pravděpodobně důvod, proč jste byl trans-
fuzní stanicí v Chebu odmítnut a odkázán do Karlových Varů. Po-
kud byste se rozhodl pro darování krevní plazmy, stačí zavolat 
mezi 7 a 14 hodinou na telefonní číslo 354 225 449 nebo 353 224 
877 a objednat se. Přehlašovat se nikam nemusíte.

Hejtman Josef Novotný spolu 
se zástupci Českého červeného 
kříže, lékařské veřejnosti a  obcí 
ocenili 33 dárců krve, kteří přišli 
k odběru nejméně osmdesátkrát.

Čtyři dárci získali Zlatý kříž 
II. stupně za 120 odběrů. „Vám 
všem patří velký dík za to, že 
pomáháte lidem, kteří se ocitli 
v  nouzi. Svým konáním zachra-
ňujete životy a upevňujete zdraví 
nám ostatním,“ poděkoval dár-
cům, mezi nimiž byly letos čtyři 
ženy, hejtman Josef Novotný.

Podle lékařů spotřeba krve při 
operacích díky technologické-
mu pokroku a novým postupům 

stále klesá, nicméně dobrovol-
né dárcovství je stále potřebné. 
„Jsou situace, kdy se bez krve ne-
lze obejít, například havárie a ně-
které poporodní stavy,“ uvedla 
primářka transfuzního odděle-
ní sokolovské nemocnice Zuza-
na Fialová.

Dárci získali rudou růži, pa-
mětní list, diplom, drobné dárky 
a především Zlatý kříž s osvědče-
ním o oprávnění jej nosit. Tradič-
ní akce se koná každoročně v po-
lovině června, tedy v období, kdy 
si lidé ve všech zemích světa při-
pomínají a  slaví „Světový den 
dárců krve.“ 

Dlouholetí dárci krve 
převzali Zlaté kříže

Více než čtvrt milionem korun 
podpoří Karlovarský kraj organi-
zace, které se v  regionu zaměřují  
na prevenci kriminality. Pokud to 
schválí krajské zastupitelstvo, pří-
spěvek získá sedm sdružení.

„Pro letošní rok jsme v krajském 
rozpočtu vyčlenili na tyto aktivity 
300 tisíc korun, každý žadatel mů-
že získat dotaci do výše 50 tisíc ko-
run. Práci s  dětmi a  mladými lid-
mi, u  kterých je vzhledem k  pro-
středí, v němž vyrůstají, vyšší rizi-
ko kriminální činnosti, považujeme 
za velmi důležitou. Stejně tak pod-
porujeme akce zaměřené na infor-
movanost občanů, například seni-
orů, o možnostech ochrany vlastní 
bezpečnosti a majetku či vzdělává-
ní lidí pracujících v oblasti preven-
ce kriminality,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák.

Příspěvek ve výši 48 tisíc korun 
by mělo získat sdružení Český Zá-
pad na svůj projekt „Pojeďme třeba 
na výlet IV“, který zahrnuje volno-
časové a  mimoškolní aktivity dětí 
a mládeže v sociálně vyloučené lo-
kalitě Dobrá Voda, výlety a  spor-
tovní akce. 

Šestačtyřicet tisíc korun by mě-
la dostat společnost Pomoc v nou-
zi na aktivity zaměřené proti domá-
címu násilí, které jsou určené pře-
devším pro klientky azylových do-
mů a jejich děti. Jedná se o seminá-
ře nebo kurz sebeobrany.

Organizace Člověk v  tísni zís-
ká 44 tisíce korun na aktivity pro-
jektu „Můj čas, můj život!“, do ně-
hož zapojí děti a  mládež ve věku 
6–18 let žijící v sociálně problémo-

vém prostředí. V klubu dětí a mlá-
deže v  Jáchymově uspořádají kul-
turní a sportovní akce a vzdělávací 
workshopy. 

Občanské sdružení Rokršti dosta-
ne 43 tisíce korun na projekt „Stal-
king a psychické týrání dětí“, v rám-
ci něhož by se měl mimo jiné ko-
nat třídenní seminář pro pracovní-
ky „neziskovek“, kteří se věnují prá-
ci s mládeží. 

Římskokatolická farnost Nejdek 
získá příspěvek 35 tisíc korun na 
práci s dětmi a mladistvými ve měs-
tě. Činnost je zaměřena na sportov-
ní aktivity dětí a mládeže, na pod-
poru rodin drogově závislých ne-
bo postižených alkoholismem. Děti 
i mládež budou mít k dispozici tělo-
cvičnu a hřiště, plánuje se fotbalo-
vý turnaj i tvořivé dílny nebo výlety. 

Společnost Útočiště získá 31 tisíc 
korun na projekt „Víkend plný zá-
žitků III“, což je víkendový pobyt 
s  dětmi orientovaný na sport, pěší 
turistiku, arteterapeutické techni-
ky a hry. 

Pro sdružení Roma Karlovy Va-
ry je určen příspěvek 27 tisíc korun 
na prevenci proti šikaně a násilí, te-
dy aktivity, které by měly zábavnou 
formou dětem z  romských rodin 
podat základní informace o  pra-
vidlech chování ve škole, o  šikaně 
a základní právní odpovědnosti. 

Dotace na projekty neziskovek,  
které pracují s rizikovými skupina-
mi dětí a mládeže nebo se orientují 
na obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit, na dětské oběti trestných či-
nů nebo domácího násilí, uděluje 
Karlovarský kraj od roku 2010. 

Kraj rozdělí příspěvky
na prevenci kriminality

Karlovarský kraj spolu se zástupci Českého červeného kříže 

ocenil 33 dárců krve.                                                                              Foto KÚ

Mária Petrášová z Oloví, které rozvodněná říčka Svatava vytopi-

la 1. podlaží rodinného domku a zničila kotel na vytápění, při pře-

bírání fi nančního daru od věřících v Bärensteinu.        Foto V. Fikar

Účastníci mezinárodního vzdě-
lávacího programu Comenius se 
na Krajském úřadu v  Karlových 
Varech setkali s  představiteli Kar-
lovarského kraje. Delegaci z  Ně-
mecka, Španělska, Polska, Turecka 
i České republiky  přijal 1. náměs-
tek hejtmana Jaroslav Borka. 

„Jako národ Jana Ámose Komen-
ského si rádi vyměňujeme zku-
šenosti o  vzdělávání a  fungování 
školství v ostatních zemích. A prá-
vě program Comenius umožňuje 
studentům i  pedagogům poznávát 
zvyky, tradice i  vztahy, které exis-
tují ve společnostech jednotlivých 
států. Proto vám patří dík za pří-

nos projektu a  organizaci společ-
ných aktivit škol i pracovních sku-
pin,“ řekl Jaroslav Borka.

Náměstek hejtmana Václav Sloup 
poté zástupce jednotlivých států 
seznámil se školským systémem 
v Karlovarském kraji i  s demogra-
fi ckým vývojem, který v současnos-
ti není v našem regionu příznivý. 

Projekt Comenius se zaměřuje 
na předškolní a  školní vzdělávání. 
Grantovými prostředky podporu-
je mezinárodní spolupráci mateř-
ských, základních a  středních škol 
v Evropě. Studenti a pedagogové se 
mohou účastnit studijních pobytů, 
stáží i kurzů. 

Účastníci vzdělávacího projektu 
Comenius jednali ve Varech

Náměstek hejtmana Jaroslav Borka diskutuje s představiteli pro-

gramu Comenius.                                                                                         Foto KÚ

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje stojí před ob-
novou vozového parku. Nové sa-
nitní vozy, které zajistí bezpečněj-
ší a  komfortnější převoz pacientů 
do nemocnic, budou pořízeny for-
mou operativního leasingu během 
následujících čtyř let.

Pořízením nových sanitních vo-
zů dojde k obnově vozového parku, 
který je v havarijním stavu a jehož 
údržba je čím dál tím nákladnější. 

„V současné době se roční nákla-
dy na opravu vozů pohybují kolem 
4,9 milionů korun. Je to dáno pře-
devším tím, že vozy jsou zastaralé 
a  řada z  nich už je na hranici své 
životnosti,“ uvedl radní pro oblast 
sociálních věcí a zdravotnictví Mi-
loslav Čermák.

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje nyní provozu-
je osmnáct sanitních vozů a  čtyři 
vozy systému Randez-Vous.

„Ačkoliv je obnova vozového par-
ku limitována zejména ekonomic-
kými možnostmi, je nutné, aby-
chom byli schopni zajistit rychlou 
a  kvalitní zdravotnickou pomoc 
nejen obyvatelům, ale i  návštěvní-
kům Karlovarského kraje,“ dodal 
Čermák.

Obnovu vozového parku zá-
chranky hodlá kraj vyřešit formou 
operativního leasingu. Jedná se 
o způsob fi nancování, který je vel-
mi podobný pronájmu a umožňu-
je zajistit autoprovoz bez význam-
ných jednorázových investic. 

„Výhodou operativního leasingu 
je mimo jiné i  to, že se o vozy, te-
dy o  jejich technický stav a nákla-
dy na opravy, bude starat leasingo-
vá fi rma. V  souvislosti s  obnovou 
vozového parku proto nepočítá-
me s tím, že bychom v příštím ro-
ce navýšovali provozní dotaci. Pe-
níze budeme přidávat až v  dalších 
letech,“ upřesnil Miloslav Čermák.

Karlovarská záchranka
dostane nové sanitky

Rekonstrukcí prvního podlaží za 
1,75 mil. korun prochází Základní 
škola praktická a základní škola spe-
ciální Ostrov. „V tomto případě jsou 
opravy nezbytné, protože budova je 
ve špatném technickém stavu. Školu, 
která je naší příspěvkovou organiza-
cí, musíme postupně zrekonstruo-
vat celou,“ uvedl náměstek hejtmana 
Martin Havel. 

Opravy probíhají o  prázdninách, 

protože od příštího školního roku 
chce škola přijmout i  žáky se zdra-
votním postižením z Ostrova a oko-
lí, kteří dosud dojíždějí do Karlových 
Varů. Nyní školu navštěvuje 55 žáků, 
14 z nich i školní družinu.

Po rekonstrukci vzniknou v  1. 
podlaží dvě speciální třídy s herna-
mi pro žáky s vyšším stupněm zdra-
votního postižení, družina a  sociál-
ní zařízení.

Škola pro hendikepované 
prochází rekonstrukcí
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Karlovarský kraj je regionem lá-
zeňství, kam si každý rok jezdí od-
počinout a  načerpat síly tisíce tu-
ristů a  lázeňských hostů. Svůj po-
byt chtějí strávit v hezkém a zdra-
vém prostředí. Ochrana zeleně 
a čisté ovzduší je pro rozvoj našeho 
kraje proto nezbytná. 

Václav Jakubík bude mít za sebou 
první rok ve funkci radního pro 
oblast životního prostředí. Pod-
le jeho slov příroda v  našem kraji 
nabízí nejen odpočinek, ale i  řadu 
pracovních příležitostí. 

Když návštěvník do Karlovar-
ského kraje přijede, zaujme ho na 
první pohled krajina plná lesů…

Lesnatost Karlovarského kraje 
převyšuje 40 % jeho rozlohy. Je te-
dy v našem zájmu mít lesy kvalitní, 
stabilní a zdravé. Je to odkaz i pro 
další generace, a proto každoročně 
přispíváme vlastníkům na hospo-
daření v lesích. 

V letošním rozpočtu je pro ně vy-
členěno devět milionů korun. Po-
skytováním příspěvků na hospoda-
ření v  lesích se snažíme motivovat 
vlastníky k péči o lesní porosty, ke 
zvýšení biodiverzity a  k  využívání 
ekologicky šetrnějších technologií.  

Od roku 2009 podporuje Kar-
lovarský kraj také včelaře. Proč 
zrovna včelaře? 

Na základě alarmujícího úbytku 
počtu včelstev a také včelařů v kra-
ji a s ohledem na skutečnost, že vě-
kový průměr včelařů přesahoval 
60 let, se rozhodl Karlovarský kraj 
spolufi nancovat včelařství v  kra-
ji a  od roku 2009 poskytuje dota-
ce nejen začínajícím, ale i  stáva-
jícím včelařům. Chceme podpo-
řit zájem začínajících včelařů po-
skytnutím fi nančního příspěvku na 
nákup moderního základního vy-
bavení. U  stávajících evidovaných 
včelařů pak poskytnutí příspěvku 
slouží k  rozšíření stávajícího po-

čtu včelstev a výměnu starých úlů, 
které jsou dle současných chovatel-
ských a léčebných nároků již nevy-
hovující.

A můžete zhodnotit vývoj v této 
oblasti od roku 2009?

Zaznamenali jsme nárůst nových 
včelařů i  včelstev. Díky fi nančním 
příspěvkům z  rozpočtu Karlovar-
ského kraje se zvýšil počet začína-
jících včelařů v  letech 2009-2012 
o téměř 250 nových členů. Po dva-
ceti letech, kdy se stav včelařů snižo-
val, došlo k určitému zlomu. 

Pozitivním jevem je především 
rostoucí počet mladších včelařů. 
Mezi žadateli registrovanými ve 
skupině “začínající včelař“ převažu-
jí lidé ve věkové skupině do 40 let. 
O  příspěvky na podporu včelařství 
je stále vysoký zájem, což dokládá 
i 76 žádostí podaných 2. ledna 2013, 
tedy v první pracovní den letošního 
roku, který byl stanoven jako počá-
teční termín pro podávání žádostí.

Jaký objem fi nancí je v rozpočtu 
kraje pro včelaře vyčleněn?

Pro rok 2013 bylo na podporu 
včelařství v  rozpočtu Karlovarské-
ho kraje vyčleněno 800 tisíc korun. 
Tyto fi nanční prostředky však po-
kryly pouze 57 žádostí. Vzhledem 
k  velkému zájmu včelařů byl roz-
počet navýšen na 1.216.239 Kč, 
aby bylo vyhověno všem (88) ža-
datelům.  Protože chceme k tomu-
to oboru přitáhnout více mladých 
lidí, otevíráme na Střední lesnic-
ké škole ve Žluticích studijní obor 
včelař.

Velkým projektem Karlovarské-
ho kraje je omezení výskytu bol-
ševníku velkolepého, křídlatek 
a  netýkavky žláznaté v  Karlovar-
ském kraji…

Karlovarský kraj, pokud jde o in-
vazní rostliny, je v rámci České re-
publiky nejvíce zasaženým regio-
nem. Cílem projektu je proto ome-
zit výskyt zmíněných rostlin o 60 až 

85 procent. Nepůvodní a rozpínavé 
rostliny v  současné době zamořují 
3 až 5 procent území regionu, při-
čemž zasaženo je téměř 63 kilome-
trů čtverečních pozemků. 

Invazní rostliny se v krajině rych-
le šíří a kromě toho, že vytlačují pů-
vodní druhy rostlin a snižují biodi-
verzitu, představují například v pří-
padě bolševníku i nemalé zdravot-
ní riziko pro obyvatele a návštěvní-
ky kraje. Křídlatky a netýkavky za-
mořují především břehy vodních 
toků, způsobují neprůchodnost 
krajiny, erodují půdu a zhoršují ná-
sledky povodní. Projekt se uchází 
o  podporu z  Operačního progra-
mu Životní prostředí a měl by vy-
jít na 170 milionů korun. 

Aktivity Karlovarského kraje 
v oblasti zachování přírodního bo-
hatství jsou velice rozsáhlé. I  do 
budoucna počítáme s  podporou 
projektů, které povedou ke zkva-
litnění životního prostředí v  na-
šem kraji. 

Václav Jakubík: Životní prostředí 
si v našem kraji dobře chráníme

Krajský radní pro oblast životního prostředí Václav Jakubík.                                                                          Foto KÚ

Už brzy se řidiči dočkají kvalit-
nější silnice a s ní zároveň bezpeč-
nějšího provozu na území Tří Se-
ker a  Drmoulu. V  rámci společné-
ho česko-německého projektu tady 
totiž silničáři začali s  rekonstrukcí 
tří úseků silnice, která je nejkratší 
trasou z  Bavorska do Mariánských 
Lázní.

Opravují zhruba dvoukilomet-
rový úsek silnice ve směru Brou-
mov–Chodovská Huť včetně mos-
tu v Chodovské Huti. Dále se chys-
tají stavební úpravy silnice v úseku 
Chodovská Huť-Tři Sekery dlou-
hém necelý kilometr a rekonstruk-
ce silnice ze Tří Seker směrem na 
Drmoul v délce 1,4 kilometru. 

Všechny tři úseky získají nový po-
vrch včetně úpravy odvodnění. Veš-
keré práce by měly být hotovy do 
konce října letošního roku. 

„Na rekonstrukce silnic je nedo-
statek prostředků, proto jsme rá-

di, že se je podařilo získat právě pro 
tuto stavbu, která nemá jen lokál-
ní význam pro obce na Chebsku, 
ale i pro sousedící Bavorsko,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy krajského 
úřadu Vladimír Malý během slav-
nostního zahájení stavby.

Stavebníci nyní pracují za úplné 
uzavírky provozu. „I  když to zna-
mená komplikace pro řidiče, kteří 
musí používat objízdnou trasu, ur-
čitě v budoucnu ocení novou silni-
ci až na samotnou hranici Karlovar-
ského kraje,“ věří starostka obce Tři 
Sekery Dagmar Strnadová.

Rekonstrukce silnice na Mähring 
je hrazena z  přeshraničního pro-
gramu Cíl 3 na podporu spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Bavorsko 2007–2013, 
spolufi nancuje ji Karlovarský kraj. 
Celkové náklady na opravu zmíně-
ných úseků dosáhnou výše 10,6 mi-
lionu korun. 

Silničáři opravují silnici mezi 
Drmoulem a Mähringem  

STRUČNĚ Z REGIONU

  V závěru června byl pro veřejnost uzavřen Chebský hrad. Důvod? 
Tvůrci úspěšného koprodukčního seriálu Borgias (Borgiové) zde natá-
čeli scény do nových dílů. Pro natáčení jednotlivých záběrů filmaři vy-
užili jak interiér kaple sv. Erharda a Uršuly, tak hradní nádvoří. Na něm 
v tu dobu byla k vidění i replika unikátního obrněného vozu, jehož po-
dobu navrhl sám Leonardo da Vinci. „Filmový štáb si prohlédl i dal-
ší chebské památky. Italského hlavního architekta zaujaly hlavně kostel 
sv. Bartoloměje a františkánský klášter. Úplně nadšen pak byl z klášterní 
knihovny. Je tak možné, že se v budoucnu do Chebu opět vrátí,“ ohlédl 
se za pobytem filmařů Tomáš Dostál, kastelán Chebského hradu. His-
torickou ságu o jednom z nejmocnějších rodů období renesance vysíla-
la v Česku TV Barrandov i Česká televize. Mimochodem, za tři natáče-
cí dny na Chebském hradě zaplatili filmaři do městské pokladny téměř 
300 tisíc korun.

 Za prvních šest měsíců roku 2013 dosáhl objem odbavených cestují-
cích na letišti v Karlových Varech celkem 54 670 cestujících. To předsta-
vuje oproti stejnému období roku 2012, kdy bylo odbaveno celkem 51 
195 cestujících, nárůst o 6,3 %. Pololetní výkony společnosti Letiště Kar-
lovy Vary s.r.o. potvrzují setrvalý zájem o cesty zahraničních, zejména 
ruských turistů do karlovarského regionu. Objem přepravených cestují-
cích v jednotlivých měsících zároveň potvrzuje dlouhodobý trend, který 
v zásadě kopíruje průběh lázeňské sezóny. Po mírném poklesu v květnu 
došlo v červnu opět k nárůstu počtu odbavených cestujících i přesto, že 
společnost Rossiya se poněkud nepochopitelně rozhodla ukončit provo-
zování své linky ze Sankt Petěrburgu, která v posledních měsících vyka-
zovala velmi dobré provozní výsledky.

 Stavebníci pomalu dokončují výstavbu cyklostezky z Ostrova do Já-
chymova, vedoucí po tělese bývalé železnice k hranicím. V srpnu je če-
kají už jen drobné dokončovací práce (začištění krajnic, montáž zábrad-
lí a dopravního značení, instalace odpočívadel s informačními tabulemi 
a poslední estetické úpravy okolních svahů), první cyklisté by na stezku 
mohli vyrazit na začátku školního roku, tedy 1. září. Město Ostrov nyní 
usiluje o projektové i finanční vyřešení propojení této cyklostezky s obě-
ma okruhy Ostrovského ronda. Pokud se to povede, budou moci cyklis-
té v budoucnu jezdit po značené a upravené cyklostezce mimo frekven-
tované silnice z Ostrova až do saské části Krušných hor.

 Obec Hájek na Karlovarsku se stala Vesnicí roku 2013 v Karlovarském 
kraji. Jako držitelka Zlaté stuhy postupuje do celostátního kola, které se 
uskuteční v termínu od 1. do 7. září (tehdy bude hodnotitelská komise 
posuzovat všech třináct vítězů krajských kol). Výsledky pak již tradičně 
oznámí ministr pro místní rozvoj na luhačovickém Mezinárodním fes-
tivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Připomínáme vítě-
ze soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji v minulých letech: Křižo-
vatka (2012), Vintířov (2011), Merklín (2010), Březová (2009), Lomni-
ce (2008), Královské Poříčí (2007), Šabina (2006), Skalná (2005), Velká 
Hleďsebe (2004), Tři Sekery (2003), Drmoul (2002).
  
 Prostory Zdravotnické záchranné služby v Chebu (v prostorách ne-
mocnice) prošly úpravou za 519 tisíc korun. V prvním podlaží bylo zří-
zeno nové sociální zařízení a sprcha, došlo k úpravě služebního poko-
je a společenské haly. Ve druhém podlaží byla zřízena mj. nová kuchyň-
ka, koupelna pro ženy a místnosti lékaře. Investorem akce byl Karlovar-
ský kraj.

Kladská u  Mariánských Lázní od 
prázdnin nabízí návštěvníkům no-
vou atrakci, konkrétně návštěvnické 
středisko. 

Dům přírody Slavkovského lesa, ve 
kterém je poutavou formou sezna-
muje s  krásami zdejší přírody. „Vě-
řím, že návštěvníci ocení přírodní 
unikáty a zajímavosti, které náš regi-
on nabízí. Dům přírody je přibližuje 
jak dětem, tak dospělým velmi pou-
tavou formou,“ chválil společný pro-
jekt státního podniku Lesy České re-
publiky a Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR hejtman Josef Novotný.

Dům přírody Slavkovského lesa 
obsahuje čtyři expozice, které před-
stavují nejvýznamnější a  nejcenněj-
ší místa CHKO Slavkovský les – mi-
nerální prameny, rašeliniště, hadce, 
mokřady a lesy. Domem přírody ná-

vštěvníky provází jelen evropský, ty-
pický obyvatel zdejších lesů. 

„Jsme rádi, že Dům přírody sídlí 
v objektu Lesů ČR. Cílem tohoto za-
řízení je prezentovat široké veřejnosti 
nejmodernějšími formami dochova-
né přírodní a kulturní hodnoty Slav-
kovského lesa i práci těch, kdo o ty-
to hodnoty pečují. Stavební úpravy 
objektu jsme fi nancovali z  vlastních 
prostředků a  současně budeme pro-
vozovatelem objektu,“ řekl ekono-
mický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, 
pověřený řízením Lesů ČR.

„Myslím, že je nanejvýš záslužné 
prezentovat mezinárodní význam 
Slavkovského lesa. Ne vždy si totiž 
uvědomujeme hodnoty toho, co má-
me takzvaně ‚za humny‘. Zápis mok-
řadu s  názvem ‚Pramenné vývěry 
a  rašeliniště Slavkovského lesa‘ me-

zi světově významné mokřady v sou-
ladu s  tzv. Ramsarskou úmluvou je 
bezpochyby nezávislým dokladem 
hodnoty tohoto území i  oceněním 
práce všech, kdo se o toto území sta-
rají,“ dodal Gaube.

„Cílem Programu Dům přírody, 
který jsme připravili, je vybudovat po 
vzoru jiných evropských států ve vy-
braných chráněných územích síť ná-
vštěvnických středisek. Značka chrá-
něné krajinné oblasti přitahuje turis-
ty, kteří napomáhají šetrnému rozvo-
ji místních obcí. Domy přírody, stej-
ně třeba jako naučné stezky či pta-
čí pozorovatelny návštěvníkům, po-
mohou lépe poznat zdejší přírodu, 
což je jeden z  předpokladů její lep-
ší ochrany,“ doplnil ředitel Agentury 
ochrany přírody a  krajiny ČR Fran-
tišek Pelc.

Na Kladské byl otevřen Dům přírody

Krajská dálniční známka za 300 
korun, kterou by mohli řidiči vyu-
žít celoročně na vybraných úsecích 
dálnic v  jednotlivých krajích na-
místo současného kuponu za 1500 
korun – takový je záměr hejtma-
na Josefa Novotného, s nímž chce 
předstoupit před ostatní poslan-
ce ve sněmovně. Změnu zákona 
by měla podpořit nová petice, je-
jíž 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 regi-
on. Například v Karlovarském kra-
ji musí řidiči platit 1500 korun za 
dálniční známku, ačkoli krajem 
vede jen přibližně čtyřicetikilo-
metrový úsek rychlostní silnice R6 
z  Chebu do Karlových Varů, kte-
rý většina řidičů využívá k přepra-
vě převážně do práce. Pokud ně-
kdo 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 ře-
ší problém se zvýšením počtu pro-
jíždějících vozidel obcemi.

Novela zákona, jež zavedení kraj-
ských dálničních známek upravu-
je, bude projednána na červnovém 
zasedání Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje. Pokud ji krajští zastu-
pitelé schválí,  předloží ji hejtman 
Josef Novotný ve Sněmovně. Ta by 
se měla novelou zabývat na pod-
zim letošního roku. Bude-li změ-
na přijata, mohla by být účinná již 
od roku 2014.

Podpoříte i vy petici za zavedení 
krajských dálničních známek?

Za přispění Karlovarské-
ho kraje a  společnosti Jan Be-
cher - Karlovarská Becherov-
ka a.s. vyšla v uplynulých dnech 
kniha nazvaná  „David Becher 
a Karlovy Vary 18. století“. Ta-
to kniha je již sedmou knihou 
nakladatelství Fornica Graphics 
v edici „Osobnosti Karlovarské-
ho kraje“, která představila mi-
mo jiné významného balneolo-
ga Josefa Löschnera nebo archi-
tekta Rudolfa Welse. Kniha byla 
symbolicky pokřtěna v  Muzeu 
Jan Becher. Kniha „David Be-
cher a Karlovy Vary 18. století“ 
se věnuje nejenom životu této 
významné osobnosti Karlových 
Varů, ale také životu v 18. stole-
tí v Karlových Varech i z hledis-
ka širších souvislostí.

Kraj přispěl na 
vydání knihy 
o Becherovi

Navštivte prodejnu iWant Apple Premium Reseller 

Váš místní expert na produkty Apple

www.iwant.cz   |   karlovyvary@iwant.cz   |   iWant Apple Premium Reseller, T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Karlovy Vary

Navštivte naši novou
prodejnu iWant v centru 
Karlových Varů. 

Otevíráme 22.8.
ve 12:00 hodin.

Již brzy
budeme sousedé
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Velkého úspěchu dosáhli na čer-

vencovém Mistrovství světa v Ru-

munsku karatisté ze Sokolova. 

Dan Krhut a Jiří Jirásek vybojova-

li v národním dresu České repub-

liky stříbrné medaile. „Byl to asi 

nejlepší turnaj, kterého jsem se 

zúčastnil,“ hodnotil Jiří Jirásek po 

návratu do Česka rumunský šam-

pionát.      

Na začátku července jste se stal 
v  Rumunsku vicemistrem světa 
v kategorii kata Goju Ryu, veteráni 
46-50 let. Jste se stříbrem spokoje-
ný nebo jste jako dvojnásobný mis-
tr světa pošilhával po zlatu? 

Se stříbrem jsem opravdu spoko-
jený, protože soupeři byli skuteč-
ně velmi dobře připraveni. Samo-
zřejmě jsem chtěl vyhrát, ale byla to 
vyrovnaná soutěž, kde rozhodovaly 
maličkosti.

Jak vysoko budete řadit letošní 
cenný kov z MS?

Jak už jsem řekl, cením si ho hod-
ně vysoko. Soupeři totiž byli silní 
a byli dobře připraveni.

 
Bylo na rumunském šampioná-

tu něco, co Vás po sportovní nebo 
organizační stránce zaujalo? Něco, 
čím se tento šampionát lišil od ji-
ných, kterých jste se zúčastnil? 

Po organizační stránce byl turnaj 
velmi dobře připravený. Vše klapa-
lo také po sportovní stránce, soutěže 
měly vysokou úroveň. Musím říct, 
že to byl asi nejlepší turnaj z  těch, 
kterých jsem se až dosud zúčastnil.

 
Nakolik se odlišuje příprava 

sportovce ve věku „veterána“ na 
vrcholnou sportovní akci od pří-
pravy sportovce v nejlepším věku, 
tedy někde mezi dvacítkou a  tři-

cítkou? Je tam třeba víc odpočin-
ku, mentálního tréninku? A nako-
lik jste se posunul od svých dvace-
ti let právě Vy? 

Příprava na takový turnaj je při-

bližně stejná jak u veteránů, tak se-
niorů. Pokud chce člověk dosáh-
nout úspěchu, nesmí prostě nic oši-
dit. Žádný trénink, procvičování ka-
ta, posilování, fyzickou přípravu 

atd. Prostě půl roku se na to připra-
vujete, abyste uspěl. 

U nás ale hraje roli i zkušenost.  Ve 
veteránech většinou soutěží spor-
tovci, kteří cvičí karate dvacet, tři-
cet let. Jsou to trenéři, rozhodčí atd.

 
Vy připravujete na soutěže ne-

jen celý sokolovský tým, tak i děti. 
V čem se liší tréninky obou věko-
vých skupin? 

Tréninky dětí a dospělých se v ka-
rate moc neliší. Je potřeba, jak zdů-
razňují naši mistři, stále dokola opa-
kovat techniky, kata a  cvičení ve 
dvojicích. A pokud chtějí děti uspět 
na soutěžích, tak ta příprava je sko-
ro stejná jako u dospělých. 

Konkurence v  kategoriích žáků, 
dorostenců a  juniorů v  karate je 
opravdu velká a  prosadit se v  ní je 
velmi obtížné.

 
Dají se už mezi dětmi poznat na-

děje pro seniorskou kategorii? 
Ano, děti, které mají talent a mo-

hou v  té těžké konkurenc uspět, se 
dají rozpoznat. V  mém oddílu je 
několik dětí, které jsou mistry ČR 
a  kteří se už zúčastnili evropských 
i světových turnajů, kde se ve velké 
konkurenci vůbec neztratily.

 
Jaké máte v Sokolově podmínky 

pro trénování? 
V  Sokolově máme tréninkové 

podmínky výborné. Cvičíme v tělo-
cvičně PČR, která je přímo uzpůso-
bená na cvičení bojových umění.

 
Jak nákladné je karate ve rovnání 

s jinými sporty pro mladé? 
Myslím si, že ve srovnání s  jiný-

mi sporty patří karate mezi nejméně 
nákladné sporty. Potřebujete akorát 
karate gi, což je oblek přizpůsobený 
na cvičení karate, a chuť cvičit.

                                       Václav Fikar

Se stříbrem jsem spokojený, říká 
špičkový karatista ze Sokolova

Římskokatolická farnost Mariánské Lázně získala fi nanční podporu 
na opravu kostela v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce – sbli-
žování národů“, č. projektu 302 v programu Přeshraniční spoluprá-
ce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. 
Cílem projektu je obnovení důstojného místa pro realizaci kultur-
ních a společenských akcí s důrazem na vzájemnou spolupráci, od-
bourávání hranic mezi obyvateli příhraničních obcí a na zatraktiv-
nění oblasti z hlediska cestovního ruchu. 

Rekonstrukce kostela Sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Staré Vody

Jiří Jirásek (49 let)
- ženatý, má syna. Karate se věnuje 32 let, je nositelem mistrovské-
ho stupně 5. DAN. Dále se věnuje cvičení kobudo (cvičení se zbra-
němi Bo, Sai, Ekku, Kama, Timbe). Je nositelem mistrovského stup-
ně 1. DAN Kobudo. Sportovní úspěchy: 2011 - mistr světa organiza-
cí WKC a WUKF, 2012 - bronz na mistrovství Evropy ve Skotsku, 2013 
- stříbro na Mistrovství světa v Bukurešti. Je několikanásobným mis-
trem republiky.

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

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

inzerujte
v Krajských listech

mobil: +420 739 544 445
w w w . z u r n a l m e d i a . c z
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AKUTA,
EZIO, LALI,
KAOLINIT,

RÜGEN,
TRHLÍK

ZAKOKTÁNÍ
BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

ČESKÝ
MALÍŘ

GLUCKOVA
OPERA

NOČNÍ
VID INA NÁTĚLNÍK

OBČANSKÉ
FÓRUM
(ZKR.)

NĚMECKÝ
OSTROV

(RUJ ÁNA)
POBÍD KA ZABARVENÍ

HLASU OKAMŽIK DOUŠEK S P Z ÚS TÍ
NAD  LAB E M

HUD EBNÍ
NÁSTROJ

ROVNĚŽ
(LATINSKY)

HLAVNÍ
MĚSTO
PERU

S P Z O K RE S U
K A RV INÁ PEVNĚ KYPŘIT

PŮDU C HVAS TO UN

O ZNA ČE NÍ
ČS . LE TA DE L

ČESKÝ
KOMIK

(ZDENĚK)

PODIV

2. D ÍL 
TAJ ENKY

NIKOLI
ZDE

TELEFO-
NOVATI

TEČ KA

MINERÁL

KNOFLÍK

CHEM.ZN.
ŽELEZA

MAĎARSKÝ
ZÁPOR

VYČER-
PANOST

NEMOTORA

KÁVA

J ENOM
J AKO

ŽAL
KŘIVD A

HÁD KA

VYZNAME-
NÁNÍ

OSLÍ HLAS

DOMÁCKY
DOROTA

J MÉNO
(Z LATINY)

SEBRAT

BYLINA
(HADÍ

KOŘEN)

DROBNÝ
AFRICKÝ
J EŠTĚR

P O HYB O VAT
S E  

VZD UC HE M

ŘÍMSKÝCH
1505

ZNAČ K A
VO LT-

AMP É R U

NAP LŇO VAT

D ĚTSKÁ
ZDRAVICE

INIC IÁLY
HEREČKY

LAURINOVÉ
ANGLICKY
OZNÁMENÍ

INIC IÁLY
OLMEROVÉ

PODNIK
ZAHRANIČ .
OBCHODU

ČESKÝ
HOKEJ ISTA

NAD ŠENÉ
VZD ÁVÁNÍ

POC TY

ČESKÝ
DIRIGENT

DÁVAT
ROZUMY

NA ÚČET ZÁKLAD NÍ
MĚŘID LA

NIKOLI
UVNITŘ

LATINSKY
Z

ÚZEMÍ
V KONGU

ŽENSKÉ
J MÉNO
(16.12.)

MAZLAVÁ
HORNINA

ÚŘEDNÍ
VÝNOS

OPÁLENÍ

PODNIK

DAVIDŮV
HRDINA

IRENIN

VOLÁNÍ
O POMOC UMĚNÍ VARHANNÍ
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého 

čísla zněla: Julius Meinl. 
Výhercům, kterými jsou 

Jitka Miková z Dalovic, 
Miroslav Vrána ze Sokolova 
a Marie Votrubová z Vejprt, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.

A  zároveň pokračujeme 
v  představování  slavných 
rodáků z Karlovarského kraje... 

Narodil se v Sokolově, v květ-
nu roku 1962. Později studoval 
na Filozofi cké fakultě UK (1980 
– 1981) a Státním institutu me-
zinárodních vztahů v  Moskvě 
(1981 – 1986). V  roce 1987 se 
stal zaměstnancem minister-
stva zahraničí, o rok později se 
účastnil studijního programu 
pro odzbrojení OSN, v  letech 
1990 až 1995 byl prvním tajem-
níkem stálé mise při OSN. 

Po návratu do ČR zastávak 
post ředitele odboru meziná-
rodních organizací, podílel se 
také na jednáních o vstupu do 
NATO. Jeho politická kariéra 
pak pokračovala - velvyslanec 
v  Litvě (1998 - 2001) a  ve Spo-
jeném království (2003 - 2005). 
Od července 2005 zastával 
post velvyslance České repub-
liky při NATO. 

Od května 2009 do listopadu 
stejného roku byl ministr pro 
evropské záležitosti ve vládě 
Jana Fischera, od roku 2010 je 
eurokomisařem zodpovědné-
ho za rozšiřování EU a politiku 
sousedství.

Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 
adresou posílejte do 6. 8. 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 získaly znač-
ku kvality Regionální potravina,  
vám představujeme Mysliveckou 
klobásu, kterou vyrábí společnost 
Karlovarské uzeniny s.r.o.

Popis výrobku:
Zauzená klobása s výraznou chu-

tí medvědího česneku – byliny ros-
toucí v lesích. Tato bylina, která je 
příbuzná s  pažitkou, cibulí a  čes-
nekem, je dobře viditelná pod po-
vrchem klobásy i při nákroji. Ved-
le zajímavé chuti a vůně obohacu-
je výrobek o vitamin C, prospěšné 
fl avonoidy a aminokyseliny.

Kdy výrobek koupíte?
Myslivecká klobása se vyrábí 

v  Karlových Varech-Rybářích, ve 
výrobně uzenin v  Buchenwaldské 
ulici. Oceněný výrobek je mož-
né koupit v  podnikových prodej-
nách  společnosti Karlovarské uze-

niny - přímo v areálu výrobny ne-
bo na prodejně U pivovaru na So-
kolovské ulici v Karlových Varech.

Z  historie fi rmy/farmy: Firma 
staví na dlouholetých zkušenos-
tech řeznických mistrů,  v obchod-
ním rejstříku je zapsána od toho-
to roku.

Sortiment výrobků fi rmy: 
Společnost Karlovarské uzeniny 

nabízí široký sortiment masných 

a uzenářských specialit vlastní vý-
roby, např. Kozácká klobása, Gri-
lovací párky, Staročeský kabanos, 
Lázeňská pečeně, Pražská šun-
ka. Dále uzená selata a  uzené ký-
ty s kostí, stejně jako čerstvé a kva-
litní vepřové maso z  vlastní bou-
rárny.

Jak získaný titul Regionální po-
travina Karlovarského kraje po-
mohl prodeji výrobku?

Došlo k výraznému nárůstu pro-
deje oceněného výrobku, udě-
lení značky Regionální potravi-
na  přispělo také k  propagaci ce-
lé fi rmy. Mediální podpora soutě-
že a ochutnávky pořádané organi-
zátory pomohly zvýšit návštěvnost 
podnikových prodejen.

Ostatní k  výrobku (zajímavos-
ti atp.).

Klobása není tak pikantní, aby 
jí nemohly ochutnat také děti. Její 
použití je univerzální. Chutná na-
krájená za studena, ohřátá ve vodě 
nebo propečená na grilu.

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

Myslivecká klobása
Gruzínská játra, ryba po fi nsku 

nebo bavorské špecle. To není me-
nu exotických restaurací, ale na-
bídka z jídelních lístků Domova se 
zvláštním režimem Matyáš v Nejd-
ku. Pochoutky pro zpestření jídel-
níčku klientům připravují, pod do-
hledem nutriční terapeutky, zku-
šení kuchaři každou středu, kdy je 
v  Domově Den mezinárodní ku-
chyně. 

Kromě dobrot ale zaměstnanci 
domova myslí i  na kulturní a  dal-
ší volnočasové aktivity svých oby-
vatel. 

„Možná by se mnozí divili, co 
vše lze uskutečnit v  domově, kte-
rý podle zákona poskytuje sociál-
ní službu lidem ve věku od 60 let 
se stařeckou či Alzheimerovou de-
mencí ve třetím a  čtvrtém stup-
ni závislosti na pomoci jiného, te-
dy v těžké a úplné závislosti. Kromě 
každodenních skupinových tera-
pií v klubovnách zařízení či indivi-
duálních posezení a popovídání si 
s klientem jsou to návštěvy nejdec-
ké solné jeskyně, grilování v areálu 
domova, pečení domácích dobrot 
ke kafíčku, oslavy narozenin klien-
tů i s jejich rodinami a další akce,“ 

vyjmenovala ředitelka Matyáše Zu-
zana Blažková. 

Mezi nejoblíbenější aktivity oby-
vatel domova patří Mezigenerač-
ní setkávání, tedy společně strá-
vený čas dětí z MŠ Lipová s klien-
ty, diskuze na různá témata, výroba 
drobných dárků, zpívání. 

„Na dětské švitoření a  bezpro-
střednost mrňat se klienti těší už 
dopředu. Děti přicházejí s  malý-
mi dárečky pro ´své babičky a dě-
dečky, ti zase pro ně na oplátku na-
chystají nějaké malé překvapení. 
K  malým předškolákům se přida-
li už i  jejich starší kolegové ze Zá-
kladní školy náměstí Karla IV,“ po-
psala ředitelka. Do domova dochá-
zí  evangelický reverend Bob Ogo-
la, ve svém nabitém kalendáři má 
domov vyznačen i  režisér Tomáš 
Magnusek. Ten přijíždí na besedu 
a matyášovskou premiéru svých fi l-
mů. Domov vydává i své vlastní no-
viny - čtvrtletník  Matyášovky. 

Samozřejmě, že všechno není tak 
idylické. Budova zařízení a  rozvo-
dy vody čekají na potřebnou re-
konstrukci, kterou v  současné do-
bě chystá Karlovarský kraj. Zaří-
zení by se mělo opravovat po eta-

pách, aby rekonstrukce co nejmé-
ně narušila obvyklý režim obyva-
tel domova. 

V  dnešní době není jednoduché 
získat pro zařízení sponzory a dob-
rovolníky, kteří by dokázali praco-
vat s klienty domova. 

„Řadu týdnů byla na našich we-
bových stránkách vyvěšena vý-
zva pro sponzory s prosbou o ma-
lý fi nanční příspěvek na zakoupe-
ní mobilního zvedáku, bohužel 
bez reakce. Přesto to nevzdáváme 
a zvedák, který stojí kolem 200 tisíc 
korun, ještě letos rozhodně opatří-
me,“ věří vedoucí úseku přímé pé-
če Romana Vašková.

Chcete získat více informa-
cí o  tom, jak se zájemci mohou 
do Domova dostat? „Asi je to pro 
mnohé překvapení, ale příjem no-
vých klientů trvá jen několik týd-
nů. Pouze do oddělení pro imo-
bilní může být čekací doba o něco 
delší. Určitě doporučuji případným 
zájemcům či rodinám pečujícím 
o svého blízkého, trpícího demencí, 
aby se podívali na naše internetové 
stránky www.ddnejdek.cz a  do-
mluvili si schůzku,“ dodala sociální 
pracovnice Hana Bedlivá.

Domov Matyáš v Nejdku 
nabízí klientům kvalitní péči  

K  jubilejnímu 10. výročí otevře-
ní ojedinělé naučné stezky na Ši-
beniční vrch, kterou až do dnešní-
ho dne navštívily desítky tisíc ná-
vštěvníků z celé ČR i ze světa, do-
chází v těchto dnech k její revitali-
zaci a aktualizaci. Součástí revitali-
zace bude osazení aktualizovaných 
a  nyní nově celobarevných pane-
lů, informujících o hrdelním soud-
nictví a výkonu trestů smrti na na-
šem území, dále údržba dřevěných 
stojanů, odvodnění erozí namáha-
ných částí trasy apod.

Pro zvýšení zájmu o tuto část na-
ší historie se připravuje vytvoření 
unikátního průvodce po památ-
kách hrdelního soudnictví v  Kar-

lovarském kraji. Cílem projektu je 
zhodnotit a pro cestovní ruch zpo-
pularizovat jedinečné památky po-
dobného typu, nalézající se na úze-
mí kraje.

Do projektu by měly být zapo-
jeny zejména tyto lokality: Bečov 
nad Teplou - NS Šibeniční Vrch, 
Hrad Loket - nová expozice, zá-
mek Kynžvart - prezentace posled-
ního kata Karla Hussa, Horní Slav-
kov - šibenice, Muzeum Žlutice - 
expozice, Mnichov - pranýř, smír-
čí kříže a  další. Přirozeným cent-
rem aktivit a  doprovodných akcí 
bude Bečov nad Teplou.

Unikátní naučná stezka Šibe-
niční vrch byla vybudována v  le-

tech 2003 ve spolupráci Národní-
ho památkového ústavu, města Be-
čov nad Teplou a Lesní společnos-
ti Bečov. 

Letos pak na popud velkého zá-
jmu laické i odborné veřejnosti do-
šlo k její revitalizaci a rozšíření.

Stezka je věnována rituálům 
spjatým s výkonem hrdelních tres-
tů v období raného novověku (16.-
18. století). Využívá přitom vzácně 
zachovalých a  archeologicky pro-
zkoumaných reliktů historické ši-
benice, kterých se na území Čech, 
Moravy a  Slezska dochovalo do 
dnešních dob jen několika částeč-
ně i původní cestu vedoucí k  této 
šibenici.

Naučná stezka Šibeniční vrch 
prošla revitalizací. Letos je jí 10 let 
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Obrazem: Karlovy Vary žily 48. ročníkem filmového festivalu 

Mezinárodní fi lmový festival je kaž-
doročně největší kulturní událostí v re-
gionu. Fantastická atmosféra láká do 
Karlových Varů tisíce domácích i  za-
hraničních návštěvníků. A pro ně je tře-
ba zajistit mnohé služby. Fungovalo tak 
například Mobilní společné centrum 
policistů a strážníků, na které se v prů-
běhu festivalu obraceli lidé se svými do-
tazy a prosbami. Vozidlo bylo k dispo-
zici každý den od 10.00 do 19.00 hodin 
na třech různých stanovištích.

Policisté pomáhali rovněž návštěv-
níkům, kteří se chystali na cestu do-
mů, zjistit dechovou zkouškou množ-
ství alkoholu v krvi, aby řidiči bez pro-
blémů mohli usednout za volant. „Za 
velmi vstřícné také považuji to, že po-
licisté, jako každý rok, nezapomněli na 

čtyřnohý doprovod turistů a hostů fes-
tivalu. Pro pejsky měli policisté připra-
venou čerstvou vodu, aby měli mož-
nost se osvěžit. A  věřte, že není právě 
snadné v době festivalového ruchu na-
jít místo, kde by nebyl problém se vstu-
pem psů,“ uvedl krajský zastupitel Ed-
mund Janisch.

Oproti minulým letům zaznamena-
li policisté nárůst případů výtržnictví 
spojených s požitím alkoholu, a to v pě-
ti případech. V osmnácti případech evi-
dují oznámení týkající se krádeží elek-
troniky. „Toto je dáno zejména tím, že 
oproti minulým festivalům návštěvní-
ci více využívají chytré mobilní telefo-
ny, notebooky a tablety, které necháva-
jí bez dozoru,“ uzavřel krajský policejní 
mluvčí Pavel Valenta.

Policisté během festivalu 
pomáhali i zvířatům

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, aktivizační činnosti, za-
jištění 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.

-
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,, 
--

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

vydavatelství a reklamní agentura ŽURNÁL MEDIA a.s., 
hledá do svého týmu kandidátku/kandidáta na pozici 

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÍ MANAŽER
Náplň práce:

• Realizace marketingových projektů svěřených klíčových klientů
• Vytváření marketingových strategií a cenových nabídek
• Jednání s potencionálními klienty, vedení a motivace týmu
• Poskytování a kontrola podkladů pro fakturaci

Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání nejlépe v oboru marketing, obchod, ekonomika
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Vysoká míra samostatnosti, kreativní a aktivní přístup, fl exibilita
• Schopnost vést a motivovat tým
• Pečlivost, zodpovědnost, iniciativa
• Praxe v oblasti marketingu a obchodu výhodou

Nabízíme:
• Zajímavou a tvůrčí práci, příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
• Firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích
• Prostor pro váš osobní i profesní rozvoj
• Velmi zajímavé fi nanční ohodnocení, fi remní notebook, telefon apod.

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: sekretariat@zurnalmedia.cz 

vydavatelství a reklamní agentura ŽURNÁL MEDIA a.s., 
hledá do svého týmu kandidátku na pozici 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Požadujeme:

• SŠ vzdělání
• Znalost práce na PC
• Uživatelská znalost MS Offi  ce
• Pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:

• Zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí a mladý kolektiv
• Firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích
• Flexibilní pracovní dobu  (vhodné pro matky na mateřské dovolené 

nebo po mateřské dovolené)
• Nástupní plat: 10 – 15.000,- Kč, příspěvek na školku: 3.000,- Kč
• Nástup možný ihned.

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: sekretariat@zurnalmedia.cz 

Večer Karlovarského kraje na MFF

Zpěvačka a herečka 
Světlana Nálepková 
na večeru 
Karlovarského  kraje
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e) V ulicích bylo rušno...

Máte zájem poskytnou pomoc 
a podporu opuštěnému dítěti? Nebo-
jíte se spolupráce s  odborníky? Byli 
byste ochotni se odborně vzdělávat? 

Tak právě vy máte šanci stát se 
pěstouny, a to i na přechodnou do-
bu, a  poskytnout náhradní rodi-
nu dětem, které potřebují vaši pé-
či a  lásku. Pěstounská péče je ved-
le osvojení další formou náhradní 
rodinné péče. Je určena dětem, kte-
ré ne vlastní vinou nemohou vyrůs-
tat v rodině. Jedná se tedy o službu 
(pomoc) dítěti, která je i  fi nančně 
podporovaná státem. Pěstoun o dí-
tě pečuje osobně a při péči o něj ta-
ké vykonává přiměřeně práva a po-
vinnosti rodičů. Zákonnými zástup-

ci dítěte však zůstávají biologičtí ro-
diče. 

Podrobnější informace lze získat 
na www.pestounskapecevkk.cz. Pří-
padně se můžete obrátit na sociál-
ní pracovnici úřadu obce s  rozšíře-
nou působností dle místa vašeho tr-
valého bydliště. V našem kraji se jed-
ná o MÚ v Mariánských Lázní, Che-
bu, Aši, Sokolově, Kraslicích, Ostro-
vě a  Magistrát města Karlovy Vary. 
Také je možné kontaktovat přímo 
pracovnice krajského úřadu, odbo-
ru sociálních věcí, které vykonávají 
agendu náhradní rodinné péče, tel.: 
354 222 425, 354 222 592, a to po ce-
lý týden v době od 8.00–15.00 hod., 
v pondělí a středu až do 17.00 hod.

Hledáme náhradní 
rodiny pro opuštěné děti

Večer Karlovarského kraje na MFF

V uplyulých dnech vyšla kniha, kte-
rá potěší nejen zdejší patrioty, ale i mi-
lovníky historie. Obrazová publikace 
představuje významné osobnosti Kar-
lovarského kraje, jejichž jména upadla 
během let do zapomnění.

S knihou „Zapomenuté tváře“ přišla 
trojice historiků a  odborníků - Lukáš 
Smola, Vladimír Prokop a  Eva Smil-
ková. Společně připavili katalog repro-
dukcí podobizen z  loketských sbírek. 

V  knize tak spatříte nejen významné 
osobnosti minulosti, ale i  zcela ano-
nymní postavy z  Horního Slavkova, 
Kraslic, Krásna, Sokolova a  dalších 
míst Karlovarského, Plzeňského, Ús-
teckého i  Středočeského kraje. Dávno 
zapomenuté tváře patří místní honora-
ci, představitelům samosprávy a  hos-
podářského, kulturního a společenské-
ho života.  Kniha je k dostání na pul-
tech knihkupectví a v infocentrech.

Zapomenuté tváře 
připomíná nová kniha
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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

Zastupitelstvo není divadlo. Není 
ale ani soudem. To, co opět předved-
li členové hnutí Alternativa na po-
sledním zasedání, tím soudem však 
tak trochu bylo. Jenom schvalování 
návrhu programu nám zabralo více 
než hodinu. 

Mrzí mě, že jsem nepřipomněl čl. 
VII. odst. 2 jednacího řádu: Před-
sedající dbá na to, aby jednání za-
stupitelstva mělo pracovní charak-
ter a  věcný průběh. Znovu zařazo-
vat do programu odvolání Václava 
Sloupa či projednání petice žádající 
jeho odvolání z místa radního „zde-
vastovaného“ školství bylo dětinské. 
To nemělo pracovní ani věcný cha-
rakter. Alespoň podle mého názoru.

Že Václav Sloup vystudoval vyso-
kou školu SNB? A další data z jeho 
života? 

Tady je dobré připomenout Listi-
nu základních práv a svobod, jež je 

součástí Ústavy ČR. V čl. 10. odst. 3 
se praví: Každý má právo na ochra-
nu před neoprávněným shromažďo-
váním, zveřejňováním nebo jiným 
zneužíváním údajů o  své osobě. 
V  souvislosti s  tím bych rád zmínil 
také jeden výstižný citát, jehož au-
torem je Lucius Seneca: Co nezaka-
zuje zákon, musí zakazovat člověku 
svědomí a stud.

A ohánět se tím, že v ČR lidé de-
monstrují a  drží hladovku za od-
stoupení radních za KSČM a  stra-
na to neřeší? To už odvál čas. Pryč 
jsou i doby, kdy vítězila pravda nej-
hlučnější. Když mě zval student Do-
minik Jandl letos v lednu na demon-
straci před Th ermal, tak jsem se di-
vil. Nemůžu přece protestovat pro-
ti tomu, komu důvěřuji. A měl jsem 
jiné starosti. On ještě svou budouc-
nost asi řešit nemusel.

Na posledním zastupitelstvu se 
zase hrálo divadlo. To dubnové už 
ale zřejmě odradilo diváky, pře-
stalo je to bavit. Další trapné děj-
ství. Pár diváků v  hledišti na červ-
novém zastupitelstvu toho bylo dů-
kazem. A  studenti konečně proje-
vili lásku k  moudrosti. I  té fi lozofi i 
tedy začali trochu rozumět. Rozdě-

lili si v  tomto čase věci na podstat-
né a  vedlejší. Tak totiž zní základ-
ní fi lozofi cká otázka: Co je prvotní? 
Podstatné pro ně bylo připravit se na 
zkoušky, na maturitu. Zřejmě už za-
hodili i transparenty, se kterými při-
šli na dubnové zastupitelstvo.

Pro pány Kotka a Balatku z hnu-
tí Alternativa to však zřejmě neplatí 
a zkouší nás všechny také ze znalosti 
jednacího řádu. Při té příležitosti mě 
napadá, jak je možné, že někteří za-
stupitelé klidně odejdou z  jednání, 
když ještě neskončilo. Václav Sloup 
se v daném případě nenechal vypro-
vokovat a zachoval naprostý klid.

Na závěr mi snad čtenáři dovolí 
jedno malé vyznání. V loňském roce 
jsem seděl v  jedné liberecké restau-
raci s  československým kosmonau-
tem Vladimírem Remkem. Zrov-
na běželo v  televizi hokejové utká-
ní MS mezi Českem a  Slovenskem. 
Probrali jsme všechno možné. Škol-
ství, zdravotnictví, ale třeba i evrop-
ské záležitosti. Nejvíc mě ale zau-
jalo Vladimírovo krédo: „Být sluš-
ný a dělat věci pro lidi bez velkého 
humbuku kolem“. 

A to podle mého názoru platí pro 
každého i v našem kraji.

Zastupitelstvo není divadlo
Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Na podzim roku 1952 našli v Oloví v přístěnku tělocvič-
ny zámečník Vladimír Bajer a učitel tělesné výchovy Otto 
Bartovský, někdejší vzpěrač z Plzně, starou německou zá-
vodní činku značky Berg Hantel. Tehdy cvičila v tělocvičně 
zdejší školy skupina mladých dělníků, zaměstnanců sklár-
ny, kteří chtěli být silní. Po nářaďovém tělocviku zkoušeli 
vzpírat. Na jaře následujícího roku se ti nejvytrvalejší do-
hodli a založili oddíl vzpírání. A tak v roce 1953 založili 
Vl. Bajer, E. Schilhabl, J. Slabý, Vl. Hnilička a O. Bartovský 
první vzpěračský oddíl na Karlovarsku. 

Po návratu O. Bartovského a J. Malíka z vojny (1957) se 
v  Oloví znovu začalo naplno vzpírat. Jiskra Oloví se ješ-
tě téhož roku probojovala do celostátního fi nále pětičlen-
ných družstev mužů v Ostravě, kde ve složení J. Devedžiev, 
J. Malík, O. Bartovský, Vl. Bajer a E. Schilhabl vybojova-
la 2. místo. Na podzim téhož roku dojížděli dvakrát týd-
ně z Rotavy do Oloví na tréninky J. Malík, O. Bartovský, 
K. Havlíček, K. Štěrba a dorostenec Fr. Bielik. Tréninky jen 
v Oloví jim nestačily, a proto se domluvili, že budou cvičit 
navíc v Rotavě. Ve staré školní tělocvičně činka sice neby-
la, ale dalo se tam posilovat na nářadí a házet plnými mí-
či. Ke vzpěračským nadšencům se přidal i Bielikův kama-
rád Vl. Rájek a na cvičení se přišlo podívat i několik učňů 
z internátu na „Zámečku“. Nejvytrvalejší z nich pak začali 
dvakrát týdně cvičit pod vedením O. Bartovského. Přihlá-
sili se do Jiskry Oloví a 19. dubna 1958 se zúčastnili pře-
boru dorostenců Karlovarska, který uspořádal oddíl vzpí-
rání v Oloví. Po tomto přeboru dorostenců nastal v Rota-
vě neobvyklý zájem o vzpírání. Do malé a tmavé tělocvičny 
v dolní Rotavě přišli další učňové. Tam se také pro ně pořá-
dali první závody v trojboji. Vzpíralo se sice na „rumpálu“, 
ale k těm prvním pěti odvážným přibývali další - P. Jiráň, 
A. Bracek, A. Glaser, J. Vaňáč. Koncem června bylo roz-
hodnuto a 26. června 1958 vzniká oddíl vzpírání Spar-
tak Rotava. Pod vedením O. Bartovského jej založilo 11 
dorostenců a uspořádali slavnostně první oddílový přebor, 
tehdy ještě na „rumpálu“ (činka).  Závodní činku typu „bu-
beníček“ (osa, 12 kotoučů, 2 uzávěry, celkem 132,5 kg) do-
pravili dorostenci na podzim téhož roku pěšky z rotavské-
ho vlakového nádraží. Půjčili jim ji vzpěrači z Oloví. V říj-
nu uspořádala Rotava v sále kina první veřejné vzpěračské 
závody, a to první přebor pětičlenných družstev dorosten-
ců v Karlovarském kraji. Zúčastnila se dvě domácí druž-
stva a mladíci z Chebu. Po velkém boji zvítězilo rotavské 
“A“ o 12,5 kg před svým zkušenějším soupeřem v sestavě P. 
Jiráň, F. Bielik, V. Rájek, J. Šimonič  a J. Aichingr. 

Na podzim roku 1958 vznikl také vzpěračský oddíl 
v  Kraslicích. Založili jej Václav Bíba a  Antonín Gebhart 
spolu s  P. Steinlem, E. Kalistou a  J. Weckem. To už byly 
v tehdejším okrese Kraslice tři oddíly! A tak byl v Rotavě 
uspořádán první okresní přebor jednotlivců. Zúčastnilo se 
jej 13 dorostenců. Prvními okresními přeborníky se z Rota-
vy stali E. Stöhr, F. Bielik, A. Bracek a J. Aichingr.

Velkou radost přinesl novému oddílu vzpírání v Rotavě 
přebor ČSR v Teplicích, odkud E. Stöhr a F. Bielik přivez-
li stříbrné medaile. 

Dne 7. října 1959 uspořádala Rotava v sále kina krajský 
přebor družstev. 1., 2. a 4. místo patřilo družstvům Rota-
vy. Na závěr roku si rotavští pozvali tehdy nejsilnější do-
rostenecké družstvo Slavoj Vyšehrad. V přeplněném hlediš-
ti kina viděli diváci opravdu hodnotné výkony včetně čes-
koslovenského dorosteneckého rekordu hostujícího Oldři-
cha Stehna v nadhozu. Rotava tehdy prohrála 1435 : 1510 
kg. V roce 1960 pomohlo rozrůstajícímu se oddílu učiliště, 
které dorostencům umožnilo, aby si sami po práci zhotovi-
li dvě přidávací činky s otáčivou osou. I díky tomu pak Ro-
tavští vyhráli v krajském přeboru vše, co se dalo. A trium-
fovali i na následujícím přeboru republiky v Prostějově, kde 
se E. Stöhr stal prvním dorosteneckým přeborníkem repub-
liky z Rotavy! 

Územní změny v roce 1961 zasáhly i tělovýchovu a sport. 
Byly zrušeny malé kraje, vznikl Západočeský kraj, okres 
Kraslice byl začleněn do okresu Sokolov a v Sokolově vznik-
la okresní sekce vzpírání. rcholem této sezóny byl Přebor 
ČSSR v Bratislavě, kde Pavel Jiráň vybojoval bronz a Er-
vín Stöhr se stal mistrem republiky ve váze do 61 kg! V ro-
ce 1962 nastoupila nová směna. Nejsilnější rotavský roč-
ník 1943 v dorostu skončil a většina mužů ročníku 1942 
odešla na vojnu. E. Stöhr a R. Kuhn odešli domů do Krás-
na, kde ze vzpěračského kroužku vznikl malý oddíl. Rota-
va se stále častěji stávala pořadatelem přeborůí. Vzpíralo se 
v sále místního kina, na internátu pod starým MNV, v sá-
le hostince u závodu. Činky se vozily na dvojkoláku. Pře-
bor ČSSR tehdy proběhl v Teplicích a J. Fürbach tam vybo-
joval 2. místo. V roce 1963 se M. Kostrej v Košicích stal do-

rosteneckým přeborníkem ČSSR ve váze do 74 kg. Vrcho-
lem tohoto roku byl ale přebor sedmičlenných družstev kra-
jů v Ružomberoku, kde západočeský výběr tvořilo pětičlen-
né jádro závodníků Rotavy (J. Beran, V. Mates, M. Kostrej, 
V. Horák P. Hudeček), doplněné o dva dorostence z Che-
bu - K. Prohla a L. Pála. Trenér Bartovský přivezl s tímto 
výběrem zlaté medaile.

Nejúspěšnějším dorostencem let 1966 až 1968 je J. Šťorač. 
Stal se okresním i krajským přeborníkem a byl vyhodno-
cen i nejlepším dorostencem v přeboru ČSSR. Po oslavách 
30. výročí založení oddílu vzpírání (1988) zasáhla rotavské 
vzpírání krutá zpráva. Dva dny po oslavách naše řady na-
vždy opustil zakladatel oddílu, pan Otta Bartovský. Byl to 
šok! Vždyť Otta byl duší celého oddílu. Ztratili jsme velice 
obětavého člověka a kamaráda, který vždy uměl lidi kolem 
sebe zapálit pro dobrou věc a vyburcovat ke skvělým výko-
nům. A nejen to, dokázal uspořádat spoustu soutěží pře-
devším pro mládež. Právě z těchto jeho kvalit a zkušenos-
tí čerpali V. Zronek a J. Švec, kteří štafetu u mládeže po Ot-
tovi převzali. Nahradit tak obětavého člověka nebylo vů-
bec jednoduché, přesto se jim podařilo, co sami nečekali. 
Hned měsíc poté se svými svěřenci dokázali na mistrovství 
ČSSR vybojovat několik medailí. Zejména P. Muszijejov-
ský se stal Mistrem ČSSR, P. Švec byl v téže hmotnostní ka-
tegorii 2. a M. Elíz vybojoval bronz. M. Hála, J. Trebatický, 
K. Zronek a Š. Gabčo obsadili čtvrtá místa. Následující rok 
přicházejí do oddílu žáci M. Kotál a J. Šebo, kteří dva roky 
po sobě vybojovali bronzové medaile. 

V tomto období sbírali medailová umístění i dorostenci 
především na mistrovstvích ČSR D. Seidl, F. Gabčo, J. Ga-
bčo a nejlepší dorostenec J. Kučera. Ale i muži nezahále-
li, především v  tu dobu náš nejlepší veterán J. Šedlbauer 
st., který v roce 1990 přivezl bronzovou medaili z mistrov-
ství světa masters z  rakouského Matersburgu a  4. místo 
o rok později z německého Leimenu. Rotavský odchovanec 
P. Stanislav se v roce 1996 zúčastnil OH v Atlantě, kde ob-
sadil 10. místo!

Na práci s mládeží měl především v druhé polovině 90. 
let nepochybně největší zásluhu Vl. Štrunc, který, ač byl čle-
nem střediska vrcholového sportu v Sokolově a zvedal za 
Baník Sokolov, neváhal obětovat odpolední a  podvečerní 
čas a vedl tréninky mládeže a podílel se i na přípravě mužů. 
Když se v roce 2000 odstěhoval na Plzeňsko, převzali štafe-
tu J. Šedlbauer ml., který se stal předsedou oddílu, a V. Zro-
nek trenérem. Svou činností se zaměřili především na zís-
kávání těch nejmladších ve věku 10 a 11 let, což se pozdě-
ji ukázalo jako velice dobrý tah. Za období let 2000 – 2008 
jsme získali v žákovských kategoriích 16 titulů Mistra ČR. 
Byli to 3 x J. Wainer, P. Gáloš, J. Lihl, 2 x J. Kántor, S. Šev-
čík, D. Cserge a jednou L. Podruh. Druhá místa vybojova-
li F. Beran, L. Legeza, L. Rehák, třetí místa pak R. Ševčík, 
P. Sivák, J. Kala, M. Kučera. Rotavští svěřenci stačili vytvo-
řit neuvěřitelných 36 českých rekordů. V lize žáků naši žá-
ci pravidelně vyhrávali A skupinu a v roce 2006 dokáza-
li zvítězit i ve fi nále a po zásluze se stali Mistry ČR. 2 x ob-
sadili 3. místa. Někteří z nich jako J. Wainer, J. Lihl, S. Šev-
čík, Miroslav Ježko a P. Gáloš dokázali vybojovat zlaté me-
daile i na mezinárodních soutěžích jako VC Košic, VC Ra-
kouska. J. Lihl startoval na ME, kde obsadil 12. místo a na 
MS byl 18. P. Gáloš, J. Lihl a D. Cserge byli ve svých katego-
riích vyhodnoceni jako Vzpěrači roku a po zásluze fi guru-
jí v nominaci celkově 4 borců na historicky první OH mlá-
deže, které se uskutečnily v roce 2010 v Číně. Tito úspěšní 
žáci přešli do kategorie dorostu a úspěchy sbírají i tam. Do-
plnil je Z. Doležal. 

Muži se také činili. Na mistrovství ČR vybojoval J. Šedl-
bauer ml. 2 x bronzové medaile, R. Hrubý a P. Stanislav po 
jedné. V soutěži družstev se naši muži postupně probojova-
li ze III. ligy až do nejvyšší soutěže, kde zatím fi gurují na 3. 
místě. Už vybojování účasti v nejvyšší soutěži ČR je mimo-
řádný výkon, který nemá v historii rotavského vzpírání ob-
doby. Výborných umístění též dosahují i veteráni. Na mis-
trovstvích Evropy M. Gubov a P. Stanislav vybojovali titu-
ly Mistů Evropy, J. Šedlbauer ml. má bronz a 4. místo, Ch. 
Duludis 4. místo... Vícenásobnými Mstry ČR masters jsou 
J. Šedlbauer st., Christos Duludis, M. Gubov, J. Šedlbauer 
ml., stříbrné medaile mají V. Štrunc, K. Vanini, P. Pešek, 
bronzovou pak V. Zronek.

Těchto v celku velice hodnotných a úctyhodných výsled-
ků by ovšem v řadě případů nebylo dosaženo nebýt pomoci 
sponzorů, kteří nás v této činnosti podporují, za což jim ve-
lice děkujeme. Jsou to ROTAS strojírny, s.r.o., město Rota-
va, restaurace KINO, Karlovarský kraj, LESOTECH, Ma-
rie Jůzová, Josef Beran, Michal Kostrej, Kukal – Uhlíř… 

Jan Šedlbauer

Pětapadesát let vzpírání v Rotavě

V závěru června se v areálu Do-
mova pro osoby se zdravotním po-
stižením „PATA“ v Hazlově usku-
tečnil v pořadí druhý, kulturně zá-
bavný společenský festival PATA-
FEST, který pořádala Vyšší odbor-
ná škola Cheb (SZŠ a VOŠ Cheb) 
ve spolupráci s  o. s. Joker a  DO-
ZP Pata u Hazlova. Cílem festiva-
lu je především vzájemné setkává-
ní lidí s postižením s  lidmi nepo-
stiženými.

Prostřednictvím osobní zkuše-
nosti mohli všichni sdílet společ-
nou atmosféru akce, ve které žád-
ný hendikep nepředstavuje pře-
kážku, a kde si příležitost k radosti 
může najít opravdu každý. 

Návštěvníkům festivalu bylo 
k dispozici mnoho atraktivních zá-
žitků - discgolf, obří bublifuk, chů-
ze po slack line, projížďka na ko-
ni, nízké lanové dráhy, dovádění 
v pěně, výtvarné a  šperkařské díl-
ny, umělecké zážitky v  divadelní 
a bubnovací dílně a spousta zába-
vy byla určena také dětem. 

Nechybělo tradiční divadlo, živé 
koncerty a taneční vystoupení. Ke 
zhlédnutí byla i  rozsáhlá výstava 
fotografi í z  prvního ročníku PA-
TAFESTU. 

Festival by se neobešel bez zásad-
ní podpory Karlovarského kraje 
a města Aše. 

„Je na místě poděkovat radě Kar-
lovarského kraje, zastupitelstvu 
a  jmenovitě panu radnímu Milo-
slavu Čermákovi, pod jehož zášti-
tou byly organizovány zatím oba 

ročníky festivalu. Bez této podpo-
ry bychom zůstali jen u  myšlen-
ky a  k  realizaci akce, kterou ná-
vštěvníci hodnotí v  superlativech 
i podruhé, by vůbec nemohlo do-
jít. Festival se snaží podpořit zdár-
ný proces transformace sociálních 
služeb v našem kraji. Už teď jsme 
dotazováni, je-li založena tradice 
a kdy bude třetí ročník,“ hodnotila 
hlavní koordinátorka festivau Lu-
cie Poláková.

Letošní přízeň návštěvníků festi-
valu byla mnohem větší než vloni. 
Letos dorazilo na Patu více než 650 
lidí, o které se staralo 80 dobrovol-
níků organizovaných vyšší odbor-
nou školou v Chebu. Motto školy 
„Dobrovolníci mění svět“ tak bylo 
naplněno zcela beze zbytku, pro-
tože nepomáhali jen budoucí soci-

ální pracovníci z řad studentů, ale 
spousta další lidí, kteří se sami při-
hlásili, protože se chtěli účastnit 
akce, která je prospěšná všem a má 
v kraji dobré jméno. 

„Z atmosféry jsem byla opravdu 
nadšená. Překvapilo mě, jak snad-
no vymizely veškeré rozdíly me-
zi účastníky, ať to byli klienti, dě-
ti nebo dospělí. Myslím, že veškeré 
úsilí stálo za ty úsměvy na tvářích 
návštěvníků,“ dodala jedna z dob-
rovolnic VOŠ Veronika Jánská.

Dobrovolníci, kteří celou akci za-
štiťují, tak v  praxi naplňují mot-
to vyšší odborné školy Cheb: „Být 
odlišný je normální“ a  skrze spo-
lečenský zážitek posilují pozitiv-
ní postoje komunity lidí, kteří ma-
jí chuť  vzájemně si s  radostí užít 
obyčejné věci. 

Patafest. O 2. ročník byl ještě větší zájem 

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák na Patafestu.                 Foto KÚ

U  příležitosti 55. výročí místí-
ho oddílu vzpírání se ve sportov-
ní hale v  Rotavě v  závěru června 
uskutečnila mezinárodní Velká ce-
na - Memoriál Otty Bartovského. 
Samotné soutěži předcházelo slav-
nostní zahájení, kterého se zúčast-
nilo mnoho významných hostů. 
Za Karlovarský kraj krajská radní 
Bohuslava Hajská a za Český svaz 
vzpírání jeho předseda P. Krol, kte-
rý celou akci zahájil.

V  konkurenci vzpěračů z  České 
republiky a Polska se domácí bor-
ci rozhodně neztratili. Právě nao-
pak...
Kategorie MASTERS:
1. Jan Šedlbauer (Rotas Rotava)  175,84 b 
2. Petr Kolář (Bohemians Praha)   175,51 b
3. Witold Tarkowski (TS Nida Nidzica) 171,09 b
Kategorie MUŽI:
1. Petr Věžník (Start VD Plzeň)      59,7 kg
2. David Cserge (Rotas Rotava)     55,8 kg
3. Kamil Bečvář (Bohemians Praha) 32,5 kg

V  kategorii Masters se soutěži-
lo systémem hmotnostních a  vě-
kových koefi cientů IWF. V katego-

rii Muži se soutěžilo na tzv. relativ, 
tzn. od výkonu vzpěrače se odečte 
jeho tělesná hmotnost.  

Rotavští vzpěrači na bedně

Krajská radní Bohuslava Hajská předává ceny úspěšným vzpěra-

čům na memoriálu v Rotavě.                                       Foto Rotas Rotava
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Sokolovští karatisté přivezli 
stříbro z mistrovství světa

Sokolovští karatisté Jiří Jirásek 
a  Dan Krhut potvrdili, že patří ke 
světové karatistické špičce. Na Mi-
strovství světa seniorů a  veterá-
nů v  karate organizace WUKF, kte-
ré proběhlo začátkem července v ru-
munské Bukurešti, obsadili ve svých 
kategoriích druhá místa a zpět se te-
dy vrátili jako vicemistři světa.

S  cílem obhájit předchozí úspěchy 
se do Rumunska s  českou výpravou 
vydali tři závodníci -  Jiří Jirásek , Da-
niel Krhut a Vladimír Vrabec. Svými 
výkony opět potvrdili, že Češi jsou 
v  tomto sportu skutečnými šampió-
ny. První se na tatami postavil nej-
zkušenější borec Jiří Jirásek.  V kate-
gorii kata Goju Ryu, veteráni 46-50 
let, podal heroický výkon a  vybojo-
val první stříbrnou medaili.

Do bojů se pak pustili i  zbylí dva 
karatisté. Po zacvičených kata zů-
stal Vladimír Vrabec těsně před fi ná-
lovou šestkou a  skončil na sedmém 
místě. Daniel Krhut však strhujícím 
výkonem postoupil do nedělního fi -
nále. V něm podlehl pouze domácí-
mu borci a získal tak pro Českou re-
publiku další stříbrnou medaili.

Všechny tři karatisty kromě bojů 
ve svých individuálních kategoriích 

čekala ještě soutěž družstev. V  roz-
střelu s  anglickým týmem o  postup 
do fi nálové šestky však Češi prohráli 
a skončili na sedmém místě. 

„Nebyl to lehký šampionát, ale zú-
ročila se naše celoroční příprava 
a myslím, že náš tým se ve světě roz-
hodně neztratil,“ shrnul účast soko-
lovských i  českých karatistů Jiří Ji-

rásek.  „Dvě stříbrné medaile a  dvě 
sedmá místa tří závodníků v  silné 
konkurenci nejsou vůbec špatným 
výsledkem.“

Tři sokolovští karatisté tak vybojo-
vanými dvěma stříbrnými medailemi 
výrazně pomohli českému týmu, kte-
rý nakonec obsadil 10. místo ze třia-
třiceti zúčastněných zemí.

V  Karlových Varech a  Sokolově 
se v závěru školního roku uskuteč-
nilo atletické MS škol. Šampioná-
tu se zúčastnilo na 400 sportovců 
z  celého světa, zahájil ho hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný.

„Pro náš kraj je pořadatelství ta-
kové akce velkou ctí. Jsem velmi 
rád, že se organizátorům poved-
lo tento sportovní podnik pro náš 
region získat,“ uvedl s tím, že Kar-
lovarský kraj přispěl na šampionát 
půl milionem korun.

„O organizaci mistrovství v Kar-
lových Varech a Sokolově jsme usi-
lovali několik let. Přidělení pořa-
datelství k  nám do Karlovarské-
ho kraje bereme jako ocenění na-
ší práce,“ dodal předseda organi-
začního výboru Bohumil Adamec.

Šampionát nabídl hned něko-
lik skvělých sportovních výsledků. 

Jedním z nich je nový rekord ve vr-
hu koulí (5 kg) - 21,14 m, kterého 
dosáhl sedmnáctiletý Číňan Shuai 
Sun. 

Výborného výsledku dosáhl 
v hodu oštěpem (700 g.) také Max-
milian Slezák (Slovensko), který 
zvítězil výkonem s 67,93 m. 

Další skvělý výkon by k vidění při 
běhu 400 m. Šestnáctiletá Moro-
ko (Botswana) uběhla tuto trať za 
pouhých 54,44 s. Pro zajímavost. 
Česká sprinterka Zdeňka Seidlová 
zaběhla čas 54,72 s. o den dříve na 
MiČR juniorů.

„Můžeme s  jistotou říci, že ty-
to dvě dívky mají skvěle vykroče-
no k  slibné budoucnosti atletek,“ 
komentoval výsledky prvního dne 
Bohumil Adamec.

Karlovy Vary a Sokolov hostily
atletické Mistrovství světa škol

Tři zlaté, čtyři stříbrné a  dvě 
bronzové medaile. Tak zvoní 
účast 164-členné výpravy spor-
tovců a  trenérů z  Karlovarského 
kraje na hrách VI. letní olympiády 
a  mládeže ČR v  Uherském Hra-
dišti. Ziskem těchto medailí obsa-
dil Karlovarský kraj v soutěži kra-
jů třinácté ze čtrnácti míst.   

Nejúspěšnějším sportovním od-
větvím v počtu získaných medailí 
byla cyklistika, kde se našim mla-
dým cyklistům podařilo získat 
hned čtyři medaile (2-1-1). David 
Zadák se přitom se ziskem tří me-
dailí nejúspěšnějším sportovcem 
naší výpravy (2-1-0). 

Nebyl však jediným sportovcem 
z Karlovarského kraje, který získal 
více než jednu medaili. Úspěšný 
by také plavec Philip Ryšavý, kte-
rý získal stříbro (100 m volný způ-
sob) a bronz (50 m volný způsob).

A  další medailisté? V  atleti-
ce se výrazně prosadila Pavlína 
Kocurová, která vybojovala zla-
tou medaili ve vrhu koulí. Po jed-
nom stříbru získala Silvie Získalo-
vá (sportovní střelba – vzduchová 
pistole) a Václav Manhart (vzpírá-
ní). Úspěch cyklistiky doplnil jed-
ním bronzovým místem Miroslav 
Svatek. 

Medaile pro 
Karlovarský kraj získali:

David Zadák
Cyklistika – 1. místo MTB Cross 
Country, 1. místo MTB Sprint a 2. 
místo silniční kritérium

Pavlína Kocurová
Atletika – 1. místo – vrh koulí 3 kg
Philip Ryšavý
Plavání – 2. místo – 100 m vol-
ný způsob a 3. místo – 50 m vol-
ný způsob
Silvie Získalová

Sportovní střelba – 2. místo 10 m. 
vzduchová pistole
Václav Manhart
Vzpírání – 2. místo
Miroslav Svatek
Cyklistika – 3. místo silniční kri-
térium

Máme devět medailí z her 
VI. letní olympiády dětí a mládeže

Volejbalistky Karlovarského kraje na společném snímku s hejtmanem Josefem Novotným. 

David Zadák, nejúspěšnější reprezezntant Karlovarského kraje na 

VI. letní olympiádě dětí a mládeže. 

Český tým na Mistrovství světa seniorů a veteránů v karate orga-

nizace WUKF - Petr Němeček, Vladimír Vrabec, Jiří Jirásek a Dani-

el Krhut (zleva).

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

15.00  - 18.00
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