
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
dubnové vydání Krajských lis-

tů se vám dostává do rukou prá-
vě v době, kdy proběhly přijíma-
cí zkoušky do maturitních obo-
rů krajských středních škol. Kar-
lovarský kraj se k  opětovnému 
zavedení „přijímaček“ rozhodl 
v roce 2010. Dnes už víme, že se 
díky tomu postupně daří moti-
vovat budoucí studenty, aby ne-
podceňovali přípravu na střední 
školu, případně aby zvážili, jest-
li by pro ně nebyl vhodný spíše 
některý z  učebních oborů s  vý-
učním listem. Z diskuze s minist-
rem školství Marcelem Chládkem 
při jeho návštěvě v Karlovarském 
kraji vyplynulo, že ministerstvo 
hodlá podpořit zavedení celo-
plošných přijímacích zkoušek, 
zvýšení platů učitelů i  jejich dal-
ší vzdělávání.

Jaro přeje stavebním pracím, 
pokračují proto i  opravy pamá-
tek v  našem regionu. Karlovar-
ský kraj letos rozdělí na rekon-
strukce památek mezi žadate-
le z  řad soukromých osob, insti-
tucí nebo obcí více než 5 milionů 
korun. Celkem jsme dostali 135 
žádostí, o  konkrétních příspěv-
cích rozhodnou defi nitivně kraj-
ští zastupitelé. S  krajskou pod-
porou bude například pokračo-
vat rekonstrukce budovy proboš-
ství v Chlumu sv. Maří, v kostele 
sv. Jiří v Bečově opraví restaurá-
toři unikátní varhany. Příspěvek 
kraje rovněž umožní zrealizovat 
stavební úpravy farního areálu 
v Toužimi. Půl milionu poputuje 
na opravu pavilonu Ottova pra-
mene lázní Kyselka.

Některá města a  obce v  našem 
kraji se potýkají s  nedostatkem 
praktických lékařů. Stávající léka-
ři stárnou, odcházejí a nemají za 
sebe náhradu. Týká se to napří-
klad Ašska, Kraslicka nebo Tou-
žimska. Proto jsme svolali jedná-
ní u kulatého stolu a společně se 
starosty a  zdravotními pojišťov-
nami budeme hledat cestu, jak si-
tuaci změnit.

Jarní dny plné radosti přeje
váš hejtman Josef Novotný
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Chcete pečovat
o opuštěné děti?

Karlovarský kraj nabízí 
k prodeji nemovitosti 
Karlovarský kraj vlastní řadu nevyužitých nemovitostí, 
které nabízí k prodeji či pronájmu. více strana 4

Chcete se stát pěstounem? Byli byste ochotni se odbor-
ně vzdělávat?   více strana 2

Vyhlášeny soutěže
pro děti i dospělé
Fantazii se meze nekladou a  Ze života národnostních 
menšin. Zúčastníte se?   více na stranách 2 a 7

Bezmála dvacet učitelů z celé-

ho kraje, ať již současných nebo 

bývalých, převzalo v Becherově 

vile v Karlových Varech ocenění 

za celoživotní vynikající práci ve 

školství. Ceny spolu s pamětní-

mi listy jim předal hejtman Kar-

lovarského kraje Josef Novotný 

u příležitosti Dne učitelů.

„Vzdělávací a  výchovná práce je 
nelehká, proto všem svým oceně-
ným kolegům patří mé poděková-
ní a přání, aby měli dostatek elánu 
i v dalších letech,“ uvedl hejtman. 
Spolu s ním se k poděkování učite-
lům připojil také náměstek hejtma-
na pro oblast školství Václav Sloup.

Mezi oceněnými byli, vedle ji-
ných, také učitelé, kteří působí ve 
školství déle než padesát let a i pře-
sto využívají v práci moderní me-
tody a techniku. 

Přehled oceněných učitelů:

Cena hejtmana Karlovarské-
ho kraje za celoživotní vynikající 
práci v oblasti školství:
Tilly Líkařová, učitelka ZŠ Marie 
Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
Annemarie Praisová, bývalá uči-
telka a ředitelka ZŠ Nový Kostel

Pamětní list hejtmana Karlovar-
ského kraje za dlouholetou vy-

nikající a  záslužnou vzdělávací 
a výchovnou práci s dětmi a mlá-
deží v oblasti školství:
Blanka Častvajová, bývalá učitel-
ka ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57
Mgr. Jiří Dantlinger, učitel SZŠ 
a VOŠ Cheb
Mgr. Jana Fibrichová, zástupkyně 
ředitelky ZŠ Karlovy Vary, Truh-
lářská 19
Mgr. Milena Halčinská, zástup-

kyně ředitele a bývalá ředitelka ZŠ 
Březová
Mgr. Eva Hanková, zástupkyně ře-
ditele Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech
Mgr. Hana Jandíková, zástupky-
ně ředitelky a bývalá ředitelka SŠŽ 
Sokolov
Mgr. Blažena Jedličková, učitelka 
3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3
Mgr. Vladimíra Kábová, zástup-

kyně ředitelky ZŠ Hranice
Mgr. Jana Kunstová, ředitelka ZŠ 
a MŠ Potůčky
Mgr. Pavel Liška, bývalý učitel 
Svobodné chebské školy, základní 
školy a gymnázia s.r.o.
Mgr. Věra Mikolášová, učitelka 
Základní umělecké školy Sokolov 
– in memoriam
Jaroslav Pašek, učitel ZUŠ Jindři-
cha Jindřicha Cheb

Mgr. Jaroslava Pokludová, učitel-
ka ZŠ Březová
Mgr. Hana Suttá, vedoucí speciál-
ně pedagogického centra ZŠ, MŠ 
a PrŠ Karlovy Vary v Sokolově
Mgr. Antonín Šíma, bývalý ředitel 
ZŠ Nové Sedlo.
Mgr. Vladislav Ulrych, bývalý uči-
tel a zástupce ředitele ZŠ Toužim
Mgr. Anna Zapletalová, učitelka 
ZŠ Nová Role

Vedení Karlovarského kraje ocenilo
učitele za jejich celoživotní práci s dětmi  

Vývoj jedné z nejatraktivnějších 

budov karlovarského Westendu 

z pohledu architektonického, 

památkového i jejího celkové-

ho využití dokumentuje výstava 

„Sto podob a sto let Becherovy 

vily“, která začala v dubnu.

Za jednu z největších „perel“ vý-
stavy považuje kurátorka a  spolu-
autorka výstavy Ivana Klsáková fo-
tografi i, která zachycuje továrníka 
Gustava Bechera s rodinou u veče-
ře v salónu vily při příležitosti Be-
cherových osmdesátin. 

„Je to jediná fotografi e, na níž 
můžeme vidět interiér jedné z čás-
tí vily v  dobách, kdy ji obýval je-
jí původní majitel. Fotografi e po-
chází ze sbírek Muzea Karlovy Va-
ry.  O existenci jiných podobných 
dobových fotografi í není nic zná-
mo.  A další takovou perlou je pů-
vodní vitráž, kterou nám zapůjčilo 
Národní technické muzeum v Pra-
ze,“ vypočítává Klsáková.

Vůbec nejtěžší ale podle ní by-
lo získat a ověřit informace o dal-
ších uživatelích vily. „Hledali jsme 
ve výpisech z  pozemkových knih 
a  v  městských kronikách. V  tom 
nám velmi pomohl ředitel okresní-
ho archivu Milan Augustin,“ upo-
zorňuje. 

Na výstavě v Becherově vile jsou 
k  vidění také umělecko-řemesln-
né a technické prvky z původního 

vybavení vily, např. přivolávač slu-
žebnictva či původní vanová bate-
rie z koupelny.

Návštěvníci budou moci obdivo-
vat pozoruhodný, z  balzy vyrobe-
ný model vily v  její podobě, jak ji 
nechal postavit Gustav Becher. Au-
torem modelu vily v měřítku 1:100 

je Václav Dostál, pracovník Galerie 
umění Karlovy Vary. Prací na mo-
delu strávil 350 hodin.

Pozoruhodností vily je venkov-
ní použití tzv. kyklopského zdiva, 
které nebylo příliš časté. Návštěv-
níci si v jednom ze sálů budou mo-
ci vyzkoušet část zdiva složit z po-
lystyrenových „kamenů“. Rovněž si 
mohou podle předlohy zkusit vy-
skládat jednu z  vitráží, které vilu 
zdobily. 

„Na výstavě si považuji nejvíce 
asi toho, že se pokouší objektivně 
a přístupnou formou zdokumento-
vat jak vznik, tak význam vily a její 
nejdůležitější etapy v historii,“ zve 
na výstavu ředitel Galerie umění 
Karlovy Vary Jan Samec.

První výstavní sál se soustředí na 

atmosféru lázeňského města před 
první světovou válkou a  na osob-
nost Gustava Bechera. 

Architektuře Becherovy vily je 
věnována expozice druhého vý-
stavního sálu. Velkou zajímavostí 
bude prezentace jednoho ze dvou 
dochovaných a  zrestaurovaných 
vitrážových oken ze sbírek Národ-
ního technického muzea. Nebu-
dou chybět ani technické kuriozi-
ty z původního vybavení.

Ve třetím výstavním sále je uve-
den výčet uživatelů Becherovy vi-
ly. Autoři výstavy přitom nejvíce 
pozornosti věnují Domu pionýrů 
a mládeže, který budovu užíval 36 
let, což je pětkrát delší časový úsek, 
než který v budově strávili původní 
majitelé. Cílem této expozice roz-
hodně není zhodnocení činnos-
ti uvedené organizace v  historic-
kých souvislostech, ale spíše připo-
mínka nepřeberného množství zá-
jmových kroužků a programů, kte-
ré Dům pionýrů a mládeže každo-
ročně připravoval.

Posledním nezanedbatelným 
momentem, který výrazně ovliv-
nil především fyzický stav Beche-
rovy vily, je období po roce 1987, 
kdy byla budova zcela nevyužívána 
a  devastována. Záchranou pro ní 
byl až počátek 21. století, kdy ji do 
správy získal Karlovarský kraj. Ten 
inicioval a  zafi nancoval její kom-
pletní rekonstrukci. Dnes v budo-
vě sídlí Interaktivní galerie Beche-
rova vila, která je pobočkou Gale-
rie umění Karlovy Vary. 

Poslední část výstavy ozřejmí ak-
tivity, nabídku i  výsledky výtvar-
ně–naučných programů, které Be-
cherova vila veřejnosti v  součas-
nosti nabízí. Výstava, která potrvá 
až do 8. června, je rovněž doplněna 
interaktivními prvky a hrami, kte-
ré jsou určeny především dětským 
návštěvníkům.              Václav Fikar

Továrník Becher s rodinou u večeře. Výstava
 v Becherově vile ukazuje i tuto unikátní fotografi i

Karlovarský kraj chce ještě víc 

prohloubit dlouholetou spo-

lupráci s místími mikroregio-

ny. Proto se hejtman Josef No-

votný sešel s jejich zástupci, 

aby mimo jiné hovořili o pří-

spěvcích na činnost i o problé-

mech, se kterými se jednotlivé 

mikroregiony musí potýkat.

„Na činnost manažerů jsme le-
tos přispěli částkou 4,6 milionu 
korun. V  příštím roce počítáme 
s navýšením částky o jeden mili-
on  korun,“ informoval hejtman 
Josef Novotný s tím, že kraj vní-
má problémy jednotlivých mik-
roregionů.

„Nejvíce nás trápí špatné do-
pravní spojení s  Prahou. Kvů-
li nedokončené komunikaci R6 
dávají turisté přednost Krkono-
ším nebo Šumavě,“ zmínil jed-
nu z největších potíží Jan Novák 
z První krušnohorské o. p. s.  

Podle Novotného by v  roce 
2016 měly být dobudovány ob-
chvaty obcí a  železniční přejez-
dy. Kompletně dokončené silnice 
R6 by se kraj měl dočkat až v ro-
ce 2030.               

  (dále na str. 8)

Spolupráce 
mikroregionů 
s krajem se 
prohloubí  

U příležitosti Dne učitelů ocenil hejtman Josef Novotný téměř dvacet pedagogů za celoživotní práci.

100
100 letaBecherovy vily

podob
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Krajský úřad Karlovarského 
kraje navštíví denně desítky lidí. 
Orientaci v areálu jim usnadňují 
nové informační tabule, které je 
bezpečně dovedou k  požadova-
nému cíli jejich cesty. Jak je to ale 
se slabozrakými či nevidomými 
lidmi, kteří se na ně spoléhat ne-
mohou? Tak o tom jsme hovoři-
li s  ředitelem Krajského úřadu 
Karlovarského kraje Romanem 
Rokůskem. 

Jak přistupujete ke slabozra-
kým a nevidomým lidem?

Mnohé úřady mají velmi složi-
té členění a vyznat se v nich není 
vůbec jednoduché. A teď si před-
stavte, že máte problémy se zra-
kem. Snažíme se proto slabozra-

kým a  nevidomým vyjít vstříc 
a vybavujeme úřad takovými zaří-
zeními, která jim usnadní orienta-
ci v prostoru. 

Zároveň vše konzultujeme s pra-
covníky Tyfl ocentra v  Karlových 
Varech, kteří nám ochotně předá-
vají cenné informace.

O  jaká zařízení se konkrétně 
jedná?

K zařízením, která pomáhají sla-
bozrakým a  nevidomým lidem, 
patří tzv. hlasové majáčky. 

V  nejbližší době bychom rádi 
umístili k budovám A a C přístro-
je ELVOS OHM, které představu-
jí novou generaci informačních 
a  orientačních zařízení pro nevi-
domé. 

Majáčky pomocí akustického 
hlášení spouštěného dálkově nebo 
periodicky vestavěným automa-
tem usnadňují prostorovou orien-
taci a poskytují věcnou informaci. 
Do konce dubna budou navíc ak-
tualizovány i audio hlášky tak, aby 
odpovídaly realitě značení a pro-
vozu krajského úřadu.

Plánujete investice i do dalších 
zařízení?

Hlasové majáčky rozhodně ne-
budou jedinými pomocnými zaří-
zeními. Do budoucna plánujeme 
i  umístění umělé vodící linie do 
budovy A, která slabozraké a ne-
vidomé bezpečně provede vesti-
bulem úřadu až k recepci. 

Vzhledem k tomu, že ve vestibu-

lu neexistují přirozené vodicí li-
nie a přechodová vzdálenost mezi 
vchodem a recepcí je velká, je její 
umístění nezbytné.

Jsou nějaké specifi cké poža-
davky na umístění umělé vodí-
cí linie?

Vodící linie musí být vedena 
v dostatečném odstupu od mobi-
liáře, se kterým by se slabozrací či 
nevidomí mohli případně střet-
nout. Ideální vzdálenost je 80 cen-
timetrů na každou stranu. Záro-
veň musíme zachovat pravé úhly, 
protože vodící linii nelze vést do 
oblouku. 

Povrch vodící linie budou tvořit 
nalepovací lišty, které budou dob-
ře rozeznatelné holí a nášlapem.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Naváděcí systém pro slabozraké a nevidomé

Roman Rokůsek

V Y  S E  P T Á T E ,  H E J T M A N  O D P O V Í D Á

Vážený pane hejtmane,

víte o  tom, že fi rma Legios Horní Slavkov, Kounice, nyní Industry 

plan LG, chystá zavření tohoto závodu, a tím se zvedne nezaměst-

nanost o cca 300 lidí? Jistě si dovedete představit, co to pro tento 

region znamená! Více se dozvíte na stránkách Seznam.cz - Žatecký 

a Lounský deník. Je mi 58 let a v tomto a okolním regionu práce ne-

ní. Nikdo nás starší, kteří se podíleli na budování socialismu, totiž 

nechce!  Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
chápu Vaše obavy. Sokolovsko se dlouhodobě potýká s vysokou mí-
rou nezaměstnanosti, a pokud by společnost Legios uzavřela závod 
v Horním Slavkově, byl by to skutečně velký problém. S Vaším dota-
zem jsem se proto ihned obrátil na její vedení a požádal o vyjádře-
ní. To mne informovalo, že v žádném případě neplánuje uzavření zá-
vodu v Horním Slavkově. Ten díky svému výrobnímu programu patří 
mezi klíčové závody společnosti. Veškeré spekulace o jeho uzavírání 
jsou tedy dle zaslaného vyjádření nepravdivé. 

STRUČNĚ Z REGIONU

  Město Karlovy Vary upravuje pozemek vedle Vřídla, kterému se ří-
ká kamenolom. Zanedbaný pozemek, do nedávna obehnaný dřevěným 
plotem, město získalo do výpůjčky od soukromého vlastníka. Má se pro-
měnit na park, kterým už v minulosti byl. Vznikne tak odpočinkové 
místo, které v centru lázeňské zóny Karlových Varů chybělo. Na úpra-
vy město vyčlenilo 481.000 korun.  
   
 Město Cheb chce spolu s městy a obcemi kolem německého Bay-
reuthu prosadit elektrifikaci železnice z Norimberku do Chebu. Vytvo-
ří proto zájmové sdružení, které chce o napojení těchto dvou měst na 
německou trasu mezi Saskem a Horními Franky usilovat. V Němec-
ku se připravuje spolkový plán elektrifikace železničních tratí. Má být 
hotový v roce 2016. Bayreuth a Cheb chtějí, aby trasa z Norimberku na 
Drážďany měla odbočku do Chebu. 

 Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) otevřela pro veřej-
nost opravený dům Stallburg v Kyselce. Stallburg je první opravenou 
budovou z někdejšího lázeňského areálu, který v posledních pětadva-
ceti lety zchátral. Na postup obnovy donedávna zdevastovaných lázní 
se přijel podívat i pravnuk zakladatele lázní Rudolf Mattoni a exprezi-
dent Václav Klaus. Náklady na rekonstrukci domu Stallburg byly 31,5 
milionu korun. V domě, který byl postaven podle projektu vídeňského 
architekta Karla Haybäcka, kdysi byly a opět budou byty.

 Už nic nebrání tomu, aby Fakulta strojní ZČU Plzeň otevřela od 
nového školního roku odloučené pracoviště na ISŠTE v Sokolově. Po-
čet přihlášených uchazečů o studium překročil hranici 40 zájemců, 
což byla podmínka pro otevření pobočky. V současnosti fakulta evidu-
je pro sokolovské pracoviště 55 přihlášek.

Rada kraje odvolala
rezignujícího ředitele

Štola č. 1,  která je součástí na-
učné stezky Jáchymovské pek-
lo, byla díky mírné zimě otevřena 
o měsíc dříve. Hornická památka 
je veřejnosti přístupná od 10. 4. 
Štola, kterou vyrazili horníci v le-
tech 1952–1953,  dosahuje délky 

230 metrů. Jedna z jejích bočních 
chodeb protíná v minulosti těže-
nou stříbronosnou žílu Evange-
list. Štola je otevřena od středy do 
neděle, prohlídky probíhají v  10, 
11, 13, 14, 15 a  16 hodin. Kapa-
cita štoly je omezena na 20 osob.

Štola č. 1 otevřena

Máte zájem poskytnout pomoc 

a podporu opuštěnému dítěti? 

Nebojíte se spolupráce s odbor-

níky? Byli byste ochotni se od-

borně vzdělávat? Tak právě vy 

máte šanci stát se pěstouny – a to 

i na přechodnou dobu – a poskyt-

nout náhradní rodinu dětem, kte-

ré potřebují vaši péči a lásku.

Pěstounská péče je for-
mou náhradní rodin-
né péče. Je určena 
dětem, které ne 
vlastní vinou ne-
mohou vyrůstat 
v  rodině. Jedná 
se tedy o  službu 
(pomoc) dítěti, 
která je i fi nančně 
podporovaná stá-
tem. Pěstoun o  dítě 
pečuje osobně a  při pé-
či o  něj také vykonává při-
měřeně práva a  povinnosti rodičů. 
Zákonnými zástupci dítěte však zů-

stávají biologičtí rodiče. Podrobněj-
ší informace lze získat na www.pest-
ounskapecevkk.cz.

Případně se můžete obrátit na so-
ciální pracovnici úřadu obce s  roz-
šířenou působností dle místa vaše-
ho trvalého bydliště. V  našem kra-
ji se jedná o městské úřady v Mari-
ánských Lázních, Chebu, Aši, So-

kolově, Kraslicích, Ostro-
vě a  Magistrát města 

Karlovy Vary. 
Také je možné 
kontaktovat pří-
mo pracovnice 
krajského úřa-
du, odboru so-
ciálních věcí, 
které vykoná-

vají agendu ná-
hradní rodinné 

péče, tel.: 354 222 
425, 354 222 592, a to 

po celý týden v  době od 
8.00–15.00 hodin, v pondělí a středu 
až do 17.00 hod.

Staňte se pěstouny

Bezmála jeden a  čtvrt milio-

nu korun letos rozdělí Karlovar-

ský kraj subjektům podnikajícím 

v  oblasti cestovního ruchu. Pří-

spěvky pořadatelé využijí na po-

řádání různých akcí, vydání pub-

likací s turistickou tématikou ne-

bo tvorbu webů.  

„Celkem jsme obdrželi 66 žádos-
tí, zatím jsme mezi jednotlivé ža-
datele rozdělili 1.020 000 korun. 
O dalších příspěvcích v celkové vý-
ši 210 tisíc korun budou v  dubnu 
rozhodovat krajští zastupitelé,“ ří-
ká Edmund Janisch, uvolněný za-
stupitel pro oblast lázeňství a  ces-
tovního ruchu.

Díky příspěvku Karlovarského 
kraje tak diváci nepřijdou napří-
klad o Karlovarskou veterán rallye. 
Rovněž se uskuteční další ročník 
Sochařského kempu, v jehož rám-
ci postupně vzniká sochařský park 
v  areálu hotelu Krakonoš v  Mari-
ánských Lázních. 

Chystá se také vydání Cyklomapy 
Karlových Varů, kterou budou mít 
turisté k  dispozici kromě češtiny 
ještě v  němčině, angličtině a  ruš-
tině. Karlovarský kraj také podpo-
ří tradiční akce jako je například 
Mezinárodní kovářské sympozium 
v Bečově nad Teplou. 

Kromě těchto aktivit, které mo-
hou přitáhnout pozornost turistů 

z  jiných regionů, Karlovarský kraj 
také absolvoval jarní maraton ve-
letrhů cestovního ruchu, který byl 
z pohledu regionu poměrně úspěš-
ný. Přinesl totiž standardně vyso-
kou poptávku po léčebných poby-
tech, informacích o  památkách, 
volnočasových aktivitách a  mož-
nostech ubytování. 

„Náš kraj se představil na trzích, 
které mají pro region z  hlediska 
cestovního ruchu tradičně největší 
potenciál, tedy v  Rusku a  Němec-
ku,“ uvedl Janisch.

Samozřejmostí byla i účast Karlo-
varského kraje na tuzemských vele-
trzích s cílem ještě víc se zaměřit na 
domácí turisty a v rámci propaga-
ce značky Živý kraj jim představit 
náš kraj jako excelentní turistickou 
destinaci a ideální místo pro tráve-
ní dovolené. 

„Poměrně početnou skupinu za-
hraničních turistů, kteří v  Karlo-
varském kraji tráví svou dovole-
nou, jsou i  turisté z  Nizozemska. 
Proto se kraj rozhodl představit své 
atraktivity i na jednom z největších 
veletrhů v zemi tulipánů,“ dodal Ja-
nisch.

Karlovarský kraj se letos zatím 
představil například na veletrhu 
Vakantie Utrecht, Reisen Hamburg 
nebo F.RE.E Mnichov. Další série 
veletrhů je nyní plánována až na 
podzim.

Zaměřeno na cestovní 
ruch. Veletrhy i dotace

Desetitisíce ostroretek a po-

douství, dovezených z líhně 

v jižních Čechách, se začátkem 

dubna zabydlelo v páteřní ře-

ce Karlovarského kraje - v Ohři. 

Do řek v kraji se tak už druhým 

rokem vrací původní druhy ryb, 

které zde v posledních letech 

téměř zlikvidoval nepůvodní 

kormorán.

„Spolupracujeme s  Českým ry-
bářským svazem od roku 2012. 
Naším cílem je podpořit péči o ry-
bářské revíry, do níž spadá i  vý-
sadba původních druhů ryb. Ve 
spolupráci chceme pokračovat 
i v příštích letech,“ uvedl hejtman 
Josef Novtný, který se byl na vysa-
zení mladých rybek do Ohře po-

dívat. Rybáři je vypustili do ře-
ky v Tašovicích, v Lokti, Sokolově 
a v Kynšperku. 

V  Tašovicích přitom hejtman 
předal předsedovi Místní orga-
nizace Českého rybářského sva-
zu (MO ČRS) v  Karlových Va-
rech Michalu Blahůškovi symbo-
lický šek na 150 tisíc korun, kte-
rými Karlovarský kraj letos přispěl 
na zarybnění vod v kraji. 

Například v  loňském roce při-
spěl kraj  ČRS částkou 170 tisíc, 
kterou rybáři použili na nákup 
18 tisíc jesenů a  22 tisíc ostrore-
tek říčních, které vysadili na Ohři 
v  Chebu, na Sokolovsku a  Kar-
lovarsku. Do pstruhových revírů 
v Kynšperku, Kraslicích a v K. Va-
rech pak vypustli 15 tisíc lipanů. 

Do řek v kraji se vrací 
původní druhy ryb

Na základě rezignace docen-

ta Petra Svobody ho rada Karlo-

varského kraje odvolala z funkce 

generálního ředitele a  předsedy 

představenstva Karlovarské kraj-

ské nemocnice (KKN). 

 Radní zároveň vyhlásili výběrové 
řízení na obsazení pozice generál-
ního ředitele. 

„Současně také dojde k  pověře-
ní dočasného generálního ředite-
le, který bude ve funkci od 1. květ-
na až do doby nástupu nového ge-
nerálního ředitele. Krajský úřad ve 
spolupráci s  nezávislou personál-
ní agenturou zrealizuje výběrové 

řízení na obsazení pozice nového 
manažera, jenž by mohl převzít ve-
dení KKN nejpozději na přelomu 
června a července letošního roku,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák.

I  přesto, že dojde ke změnám 
v managementu KKN, běžný pro-
voz nemocnic v Karlových Varech 
a v Chebu to neovlivní. Nadále bu-
de poskytována veškerá zdravotní 
péče, pokračovat budou i napláno-
vané investiční akce.

Rada Karlovarského kraje mimo 
jiné plní funkci Valné hromady ak-
ciové společnosti Karlovarská kraj-
ská nemocnice.

Předseda Místní organizace Českého rybářského svazu v Karlových Va-
rech Michal Blahůšek (vlevo) nejprve vysadil do Ohře „mláďata“ ostro-
retek, aby pak z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného 
převzal šek na 150 tisíc korun.                                                       Foto Václav Fikar

Mariánskolázeňští studenti dobyli veletrh
Mariánskolázeňští gymnazis-

té  zvítězili v Praze na 20. meziná-

rodním veletrhu fi ktivních fi rem. 

Prestižní akce se zúčastnilo 144 
fi ktivních fi rem z řady zemí Evro-
py. Mariánskolázeňští vyslali do 

soutěže fi rmy Tispo a Skalpel.
„V  této velké konkurenci jsme 

v  kategorii reklamní spot Naše 
město ve 3 minutách obsadili me-
tu nejvyšší a  získali zlatý pohár. 
Milým překvapením pro nás bylo, 
když při vyhlašování vítězů zazně-

lo podruhé jméno naší školy a fi r-
ma Skalpel, s.r.o. si domů odvez-
la pohár za třetí místo v kategorii 
Nejlepší stánek. Naše nadšení však 
nemělo konce, když na závěr za-
znělo, že se absolutním vítězem 
letošního veletrhu se stává fi rma 

Skalpel, s.r.o.,“ říká učitelka gym-
názia Věra Havlíčková, která své 
svěřence na soutěž připravovala.

Studenti tak zúročili celoroční 
práci v předmětu o fi ktivních fi r-
mách a prokázali, že jsou schopni 
prosadit se v mezinárodním klání. 

Hejtman Karlovarského kra-

je Josef Novotný vyhlašuje 2. 

ročník soutěže pro děti a mlá-

dež s názvem „Fantazii se me-

ze nekladou“. Soutěž je urče-

na dětem od 6 do 15 let, jed-

notlivcům, kolektivům základ-

ních škol, nižších stupňů více-

letých gymnázií, základních 

uměleckých škol a domů dětí 

a mládeže.

„Úkolem je ztvárnit příběh na 
určité téma (formou obrázků, fo-
tografi í, koláží, komixů, krátkého 
videa  atd. s popisem toho, co dílo 
ztvárňuje), které vyhlašuje Karlo-
varský kraj. Chceme, aby soutěž 
děti bavila, aby co nevíce zapojily 
fantazii a nebály se experimento-
vat,“ vysvětluje hejtman.

Letošní téma zní: Vítáme mi-
mozemské civilizace. Soutěž za-
číná 1. května a končí 30. červ-

na. Vyhlašuje se ve třech katego-
riích: - jednotlivci 6-10 let, jed-
notlivci 10-15 let a kolektivy zá-
kladních škol, nižších stupňů ví-
celetých gymnázií, základních 
uměleckých škol a  domů dě-
tí a mládeže pod vedením peda-
goga
Ceny:  
Jednotlivci: 
1. Mobilní telefon
2.–10.  MP3 + drobné předměty             
Školní kolektivy: 1.–3. Zajištění 
dopravy na  celodenní výlet   
Vítězové budou vyhlášeni na tis-
kové konferenci v průběhu září. 
Svá díla mohou děti zasílat poš-
tou na adresu: 
KÚ Karlovarského kraje 
Andrea Bocková
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Nebo emailem na: andrea.bock-
ova@kr-karlovarsky.cz

Soutěž pro děti, která 
má probudit fantazii  Stánek Karlovarského kraje na jednom z jarních veletrhů. 
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Každá domácnost se v součas-

né době snaží uspořit co nejví-

ce peněz. Jednou z možností je 

prostudovat si nabídky společ-

ností, které obchodují s energi-

emi a uzavřít co nejvýhodnější 

smlouvu. Stejně se chová i Kar-

lovarský kraj. Díky moderním 

způsobům nákupu zemního ply-

nu a elektrické energie ušet-

ří miliony korun.  Zeptali jsme 

se proto náměstkyně hejtmana 

Evy Valjentové, jak kraj při náku-

pu energií postupoval.

Protože nám skončila smlouva se 
stávajícím dodavatelem, rozhod-
li jsme se zrealizovat nové výběro-
vé řízení prostřednictvím Česko-
moravské komoditní burzy v Klad-
ně. Ta je centrálním tržním místem 
pro fyzické dodávky energií. 

Jaké jsou výhody takového ná-
kupu energií? 

Burzovní nákup je moderní for-
mou realizace veřejné zakázky, kte-
rá se poměrně rychle stává standar-
dem ve státní i veřejné správě. Za-
jímavý je zejména svojí adminis-
trativní nenáročností, protože není 
nutné vypracovávat zadávací doku-
mentace. Smlouvy s  dodavatelem 
vygeneruje burza. Výhodou je sa-
mozřejmě rychlost realizace a fl exi-
bilita, kdy lze počkat na pokles cen 
a teprve poté nakoupit.

Karlovarský kraj na burze na-
koupil nejprve silovou elektři-
nu a poté i zemní plyn, jaká bude 
konkrétní úspora? 

Karlovarský kraj uspoří sdruže-
ným nákupem silové elektřiny na 
burze na rok 2014 téměř tři milio-
ny korun. Po naších dobrých zku-
šenostech z roku 2012 se k nám při-
pojilo sedm měst a obcí z regionu. 
I pro ně má tato forma nákupu na 

komoditní burze Kladno výrazný 
úsporný efekt. Náklady na dodávky 
silové elektřiny u našich příspěvko-
vých organizací se loni pohybova-
ly okolo 12,1 milionu korun. Náku-
pem elektřiny na rok 2014 se nám 
podařilo snížit náklady o  asi 2,6 
milionu korun. Meziroční úspora 
je tak více než 22 procent. 

Obce a města jsou na tom ještě lé-
pe – například u veřejného osvětle-
ní dosahuje úspora až 40 procent. 
Zemní plyn jsme na komoditní 
burze nakupovali jak pro naše bu-
dovy, tak pro příspěvkové organi-
zace kraje.  

Celková úspora nákladů na do-
dávky zemního plynu od 1. 4. do 
konce roku 2015 představuje zhru-
ba 10 milionů korun.  I  přes to, 
že plyn po loňské intervenci Čes-
ké národní banky skokově zdražil 
o zhruba 10 procent, se nám poda-
řilo na aukci vysoutěžit ceny o 30% 
nižší než byly v  průměru v  minu-

lém období.

Náklady na spotřebu energií 
v  objektech v  majetku Karlovar-
ského kraje má přinést studie, 
kterou zpracovává Vysoká škola 
báňská v Ostravě.  Co od ní oče-
káváte? 

Materiál má mimo jiné stano-
vit priority, kde bude třeba spotře-
bu řešit v první řadě. Týká se napří-
klad škol nebo nemocnic kraje, ale 
i dalších příspěvkových a jiných or-
ganizací. 

V  rámci studie inventarizujeme 
stav jednotlivých budov a  mapu-
jeme technická řešení k  dosažení 
úspor při spotřebě například tep-
la, elektrické energie za světlo nebo 
za spotřebu vody. Do konce květ-
na by měl být dokument dokončen 
tak, abychom měli v polovině roku 
podklady pro další rozhodování. 

Kraj připravuje také výběro-

vé řízení na zajištění telekomu-
nikačních služeb. V květnu končí 
smlouva, kterou Karlovarský kraj 
uzavřel se stávajícím mobilním 
operátorem... 

Cílem nového výběrového říze-
ní, formou centrálního nákupu, je 
výběr nového telekomunikačního 
operátora. Ten bude dalších čty-
řiadvacet měsíců poskytovat Kar-
lovarskému kraji, jako centrální-
mu zadavateli, a organizacím, kte-
ré uzavřely smlouvu o  společném 
postupu při centralizovaném zadá-
vání, pevné a  mobilní hlasové ko-
munikační služby a  mobilní dato-
vé služby.

Principem poptávaného řešení 
je zachovat, případně dosáhnout 
na zvýhodněné tarify volání jak 
v rámci virtuální privátní sítě kraje 
(VPN), tak volání do ostatních sítí.  
Předpokládáme, že oproti minulé-
mu období ušetříme zhruba 10 % 
nákladů. 

Kraj ušetří miliony na energiích
a telekomunikačních službách

Náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Eva Valjentová 

Úspěšná výstava výtvarných prací 
seniorů, nazvaná „Věk pro nás ne-
ní překážkou“, se přestěhovala do 
Císařských lázní. Výstava předsta-
vuje téměř padesátku uměleckých 
děl, od obrazů, fotografi í až po vý-

robky z vlny, které vzešly z výtvar-
né soutěže, vyhlášené hejtmanem 
Josefem Novotným. Výstava potr-
vá do 14. května a vstupné je zdar-
ma. Císařské lázně jsou otevřeny 
denně od 10 do18 hodin. 

Císařské lázně představují 
výtvarné práce seniorů

 Klientům léčebny dlouhodobě nemocných   
v Dolním Rychnově pomáhá          
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i     
aktivní pobyt  

ŘŘŘeeedddiii ttteeelllkkkaaa   llléééčččeeebbbnnnyyy      
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Pacienti mohou tréno-
vat paměť, zapojit se do 
kondičního cvičení, 
vařit, péct, účastnit se 
muziko a arte terapie, a 
nebo hrát společenské 
hry. V létě zas mohou v 
zahradě hrát petangue a 
nebo pěstovat rostliny. 
A stejně jako v sále 
léčebny, tak i venku, jim 
zahrají pozvaní hudeb-
níci, mezi nimi i tak 
populární, jako byl loni 
Josef Zíma. 

Maggaagggggaaaaggggdaléna Radošoooooooooooooooovvvvvvvááááááááááááááááááááá

U nás se pacienti 
nenudí 

Po celé generace je proslulé  lázeňské měs-
to Karlovy Vary rovněž spjato s výrobou 
luxusního křišťálu značky Moser. Jednou 
do roka sklárna Moser otevírá své brány 
a tento den je návštěvníky očekáván jako 
významná společenská událost města. Co 
zajímavého uvidí návštěvníci  Dne otevře-
ných dveří ve sklárně v letošním roce, na to 
se ptáme Richarda Ullische, ředitele pro 
obchod a marketing.
V loňském roce jste návštěvníkům předsta-
vili moderně řešené náměstíčko Ludwiga 

Mosera uvnitř areálu sklárny, které upou-
talo svým svěžím dojmem. Chystáte něco 
nového i letos?
V letošním roce jsme připravili řadu novinek pro 
návštěvníky sklárny Moser.  V průběhu Dne 
otevřených dveří představíme novou prodej-
ní galerii Moser, která nedávno prošla nároč-
nou rekonstrukcí a poskytne unikátní expozici 
uměleckých děl sklárny Moser. Již od příjezdu 
do sklárny na Vás dýchne jedinečná atmosféra, 
projdete po nádherné promenádě dekorova-
né unikátními sklářskými objekty, které navrhl 

umělecký ředitel a šéfdesignér sklárny Lukáš 
Jabůrek. Příjemnou atmosféru nabídne nově 
otevřená kavárna Moser, která navazuje na roz-
šířený prohlídkový okruh.  Věřím, že se jedná 
o nejkrásnější sklárnu. 
To se budeme těšit! Každý z návštěvníků 
si  tedy může po prohlídce muzea a sklárny 
odpočinout u dobré kávy. Je zde připrave-
no něco zajímavého také pro dětské ná-
vštěvníky?
Ano, atmosféru sklárny si můžete vychutnat při 
prohlídce sklářské hutě a při pohledu na ná-
městí Ludwiga Mosera, popíjet dobrou kávu 
a nechat se tak vtáhnout do prostředí, kde 
se tvoří krásná umělecká díla. I pro děti jsme 
připravili novinky, jako je například sklářské 
pexeso. 

Ale abychom pro novinky nezapomněli 
na samotný Den otevřených dveří. Prohlíd-
kový okruh sklárnou bude připraven jako 
vždy?
Vlastně vše bude trochu jiné, novější, krásnější. 
Celou prohlídku zahájíme v nové části návštěv-
nického centra, jehož součástí je historická 
časová osa vyzdvihující nejdůležitější okamži-
ky sklárny Moser. Pokračujeme do expozice 
sklářského musea, navštívíme sklářskou huť, 
kde můžeme obdivovat nejlepší skláře na svě-
tě. V závěru prohlídky se seznámíme s unikát-
ními technikami dekorování křišťálu a obdivovat 
hotová díla můžeme v nové prodejní galerii. 

A na jaký doprovodný kulturní program se 
můžeme těšit?

Hlavním hostem Dne otevřených dveří je výbor-
ný  showman Vláďa Hron, je připraven program 
pro děti a hudební vystoupení. 
Den otevřených dveří je tedy vynikající tip 
na příjemně strávený sobotní den.  Je vhod-
ný rovněž pro rodiny s dětmi?
Budeme rádi, když děti prožijí skutečný  ruch 
sklářského provozu a uvidí výrobu nejkrásněj-
šího křišťálu na světě. Možná se některé z dětí 
stanou skláři a převezmou štafetu od našich 
mistrů.
Zveme vás všechny v sobotu 17.5. 2014
od 8:00 do 15:00. 

www.moser-glass.com

Richard Ullisch
ŘEDITEL PRO OBCHOD A MARKETING

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SSOOBBOOTTAA 17.55.22001144
888 -- 115 hhoooddd.

SKLÁRNY MOSER

PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE 
PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM: 
  prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí 

 o historii a výrobě křišťálu
  prohlídka sklářské hutě s odborným 

 výkladem (poslední prohlídka ve 14:30)
  Prezentace mistra rytce, ruční zlacení 

 křišťálu, brusičská expozice
  prodej křišťálového skla za mimořádně 

 výhodné ceny
  bohatý zábavný program pro děti i dospělé 

 s bavičem VVLÁÁĎOU HRONEEM
  občerstvení a parkování zajištěno

SSLAAVVNNOOSSTNÍ OOTTEEVVŘŘEENNÍ 

NNOOVÉ PRROODDEJNNÍ 
GGAALERRIEE 

AA KKAAVVÁÁRNY MMOOSSERR. 
NNÁÁVŠTĚĚVVNNIICCKKÉÉ 

CCEENNTTRUM MMOOSSEERR 

VV NNOOVÝCCH MODDEERRNÍCCHH 

PROSTTOORECCHH.

HUDEBNÍ SKUPINY, 
SOUTĚŽE  PRO DĚTI, 

TOMBOLA

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
Tel.: 800 166 737, +420 353 416 242
E-mail: customerservice@moser-glass.com 
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Karlovy Vary se připravují na nej-

masovější sportovní událost roku. 

Mattoni 1/2Maraton. O závodu, 

který městem proběhne 24. květ-

na, jsem hovořil s prezidentem or-

ganizačního výboru Carlem Ca-

palbem.      

Druhý ročník Mattoni 1/2Marato-
nu Karlovy Vary přinese oproti své-
mu předchůdci změnu trati. Proč 
jste se rozhodli upravit běžeckou 
trať a v čem bude její nová podoba 
zajímavější pro běžce i diváky?

Důvodů, proč jsme se rozhodli 
změnit trasu závodu, je hned několik. 
Prvním, který nás obzvláště těší, je 
obrovský zájem běžců o účast v závo-
du. Kapacitu jsme naplnili měsíc a půl 
před samotným startem. Změna tra-
sy nám tak dovolila kapacitu zdvojná-
sobit na stávající tři tisíce účastníků. 

Druhým a neméně důležitým důvo-
dem jsou regule Mezinárodní asoci-
ace atletických federací IAAF. Chce-
me se pokusit o zisk stříbrné známky, 
kterou IAAF uděluje pouze kvalitním 
a bezpečným závodům. Tím také na-
vazuji na další neméně důležitý fak-
tor a to je bezpečnost všech běžců na 
trase, což je pro nás to nejdůležitější.

Jak složité bylo vyjednat novou 
podobu trati ve městě?

Příprava trasy je vždy velmi složi-
tý proces, do kterého jsou zapojeny 
všechny složky, řešící dopravní a bez-
pečnostní situaci ve městě. Mezi nej-
důležitější patří městská a  státní po-
licie, dopravní podnik, odbor dopra-
vy, krajská záchranná služba, hasiči, 
správa lázeňského území apod. Snaží-
me se vždy se všemi dotčenými slož-
kami trasu předem projednat, aby 
město bylo v  době závodu bezpeč-
né a  obyvatelé se mohli dostat, kam 
potřebují. Tímto všem našim patro-
nům z  řad institucí děkuji za spolu-
práci a podporu, kterou od všech vel-
mi cítíme.

Protože letos nebudou ti nejlep-
ší předbíhat amatérské běžce o  ko-
lo, dají se předpokládat rychlejší ča-
sy v cíli. Jak rychlý čas by podle Vás 
mohl zaběhnout - v  optimálních 
podmínkách - vítěz závodu?  

Profi l trasy příliš nenahrává tak 
rychlým časům, kterých dosahují ti 
nejlepší například v  Českých Budě-
jovicích nebo v Praze. Rychlost je ale 
dosyta vyvážená krásnými památka-
mi podél trasy. Věříme, že se podaří 
zaběhnout dobrý čas kolem 60 minut 

v mužské kategorii a kolem 1:09 me-
zi ženami. Hodně však záleží na poča-
sí, a to především na vlhkosti a teplo-
tě v samotný den závodu.

Jaké známé běžce na startu uvidí-
me a jaký bude celkový počet závod-
níků na startu půlmaratonu? 

Na startu se můžeme ze známých 
osobností těšit například na Lukáše 
Bauera nebo Katku Neumannovou, 
kteří budou stát po boku dalších 3 
000 účastníků.

Do závodu zbývá měsíc. Jsou ještě 
k dispozici nějaká volná čísla?

Kapacita je naplněna asi z 90 %, tak-
že už moc čísel nezbývá, proto všich-
ni, kdo chtějí ještě běžet, by se měli 
včas registrovat na našich stránkách.

A pokud jde o rodinný běh, jaký je 
zájem v jeho případě? 

Letos je kapacita dm rodinného bě-
hu stanovena na 1 200 účastníků a po-
malu se nám kapacita také zaplňuje. 
Pro děti i  jejich rodiče je to výborná 
příležitost, jak společně aktivně strá-
vit sobotní odpoledne a užít si atmo-
sféru velkého mezinárodního závodu. 

Půlmaratony pořádáte v Praze, Č. 
Budějovicích, Olomouci, Karlových 
Varech a v Ústí nad Labem, přičemž 
tyto závody se liší především kuli-
sou. Čím je specifi cká nebo řekně-
me výjimečná ta karlovarská?

Myslím, že snad žádný půlmaraton 
na světě se neběží přímo v  lázeňské 
zóně mezi léčivými prameny, proto 
ten karlovarský můžeme bezpochy-
by označit za nejzdravější závod širo-
ko daleko.

Kdy a kde se vlastně zrodila myš-
lenka pořádat další z  půlmaratonů 
v Karlových Varech?

Karlovy Vary jsou krásné lázeňské 
město plné úžasných památek a  po-
řád nás to sem lákalo. Od prvního 
ročníku maratonu v  Praze, tedy od 
roku 1995, spolupracujeme s Matton-

kou a panem Pasqualem. Často jsem 
sem jezdil na jednání a moc se mi ta-
dy vždy líbilo. To byl mimo jiné také 
jeden z  důvodů, proč jsme si karlo-
varský region nakonec zvolili.

Na organizaci Mattoni 1/2Mara-
tonu Karlovy Vary výrazně přispívá 
Karlovarský kraj, letos částkou 400 
tisíc korun. Jak hodnotíte spoluprá-
ci s krajem a je pro Vás jeho podpo-
ra dostatečným signálem, že o tento 
sportovní podnik region stojí?

Našimi nejdůležitějšími partne-
ry jsou Karlovarský kraj a  také měs-
to Karlovy Vary. Obě instituce nás vý-
razně podporují a  bez nich bychom 
nic nemohli uspořádat. Nejde pou-
ze o  podporu fi nanční, ale také mo-
rální. Pan hejtman celou akci zaštiťu-
je a moc se těšíme, že opět odstartuje 
dm rodinný běh a v cíli pomůže dob-
rovolníkům rozdávat medaile. Mi-
mo jiné je také běh s těmi nejmenší-
mi velmi populární mezi zaměstnan-
ci krajského úřadu, kterých je v sou-
časnosti registrováno již více než se-
dmdesát!

Pokud zavzpomínáte na loňský 
první ročník… Jaké dva momenty 
Vám nejvíce utkvěly v paměti?     

Určitě skvělá atmosféra podél tra-
sy závodu, kdy přišla podpořit běž-
ce spousta diváků. A  pak také velké 
množství spokojených běžců v  cíli, 
kteří se radovali z dosažených výko-
nů nebo že poprvé v životě něco tako-
vého dokázali.

Jaké máty plány s  karlovarským 
půlmaratonem do budoucna?

Našim cílem pro letošní rok je zís-
kat stříbrnou známku kvality od IA-
AF, čímž by se Karlovy Vary zařadily 
po bok měst jako je Toronto, Osaka, 
Madrid, Benátky nebo Hong Kong. 
Zisk stříbrné známky znamená pro 
město mezinárodní prestiž a zvýší zá-
jem o  účast jak mezi elitními atlety, 
tak mezi domácími a  zahraničními 
běžci.     Václav Fikar

Carlo Capalbo: Karlovy Vary
mohou být jako Benátky

Karlovarský kraj má ve vlastnictví řadu nepotřebných nemovitostí, které, kromě jiného, také nabízí na 
svých www stránkách k prodeji či pronájmu. Podrobnosti jsou uveřejněny na http://www.kr-karlovarsky.
cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/prodej-majetku/prodej-majetku.aspx. V případě zájmu lze kontaktovat 
odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje. V současné době se jedná o tyto nepotřeb-
né nemovitosti. Viz „Přehled“.

Přehled nepotřebného nemovitého majetku Karlovarského kraje 
nabízeného k prodeji, popř. pronájmu

Předmět prodeje/pronájmu Cena (Kč) Náhled

areál bývalého „Domova pro oso-
by se zdravodním postižením „ 
č.p. 731 Luby, situovaný cca 2,5 
km za obcí Luby

12.000.000,-

bývalý domov mládeže se stravo-
vacím zařízením č.p. 217 v centru 
města Mariánské Lázně

9.500.000,-

budova s učebnami v areálu v 
Královském Poříčí č.p. 172, ul. Lá-
zeňská

4.068.490,-

budova s nebytovými prostory 
č.p. 1985 v Aši, ul. Plzeňská

1.349.830,-

objekt bývalého dětského domo-
va v Aši se zahradou, ul. Vladivos-
tocká 1386, Aš

5.600.000,-

budovy s učebnami, dílnami a tě-
locvičnou v areálu bývalé Škody 
Ostrov v Dolním Žďáru

13.658.900,-

pozemek p.č. 231/3 s náletovými 
dřevinami (část svahu) v Králov-
ském Poříčí

10.650,-

úzký remízek p.č. 745 mezi dvě-
ma rozlehlými zemědělskými po-
zemky v k.ú. Dřenice u Chebu

138.550,-

Karlovarský kraj nabízí 
nemovitosti k prodeji 

Bude multifunkční sportov-

ní komplex KV Arena zařazený na 

seznam sedmi vybraných národ-

ních sportovních středisek, kde 

by se připravovaly české repre-

zentační výběry na vrcholné mezi-

národní soutěže? Také o tom jed-

nal hejtman Josef Novotný s mi-

nistrem školství, mládeže a tělový-

chovy Marcelem Chládkem při je-

ho březnové návštěvě Karlovarské-

ho kraje. Jasno by mělo být v roce 

2015.

Český olympijský výbor předsta-
vil svůj záměr získat podporu minis-
terstva školství pro vznik národních 
sportovních center, které by podpo-
roval stát právě prostřednictvím mi-
nisterstva školství, hejtmanovi No-
votnému přibližně před půl rokem.

„Právě na tomto společném setká-
ní jsem navrhl, že by jedno z těchto 
sportovních středisek mohlo fungo-
vat v Karlových Varech. Škoda jen, 
že na jednání s ministrem Chládkem 
nebyli v březnu přizváni zástupci ho-
kejového klubu, protože budoucí ná-
rodní sportovní centrum by zcela lo-
gicky mohlo být v Karlových Varech 
zaměřeno na hokej,“ řekl hejtman.

Multifunkční areál KV Arena nabí-
zí od loňska kromě dvou sportovních 
hal a bazénového centra také tělový-
chovnou a sportovní ordinaci akre-
ditovanou Ministerstvem zdravot-
nictví ČR a Českou lékařskou komo-

rou pod vedením MUDr. Ivana Kun-
dráta, nově zbudované Fitness cent-
rum Arena, kde se nacházejí prosto-
ry s posilovnou a ordinací fyziotera-
peuta a v neposlední řadě s připravo-
vanou brzkou výstavbou míčové ha-
ly i venkovního bazénu a také s ideou 
začlenění areálu AC Startu a prostor 
bývalé vodárny do komplexu areálu 
KV Areny.

„Začali jsme ihned pracovat na 
tom, aby KV Arena a okolí byla jed-
ním z republikových středisek. Zna-
menalo by to pokrytí naší mrtvé se-
zony na přípravu reprezentantů od 
června až září,“ uvedl jednatel KV 

Areny Roman Maleček.
Ministr Chládek, který před le-

ty učil na základní škole v Kynšper-
ku nad Ohří a dodnes je členem at-
letického klubu ŠAK Chodov, však 
při své návštěvě Karlovarského kra-
je neřešil jen vznik národních spor-
tovních středisek, ale především pro-
blematiku nekvalifikovaných peda-
gogů, přípravných ročníků pro před-
školní děti i plošné zavedení přijíma-
cích zkoušek. Navštívil přitom zá-
kladní školy v Březové, Kynšperku 
a Chodově, stejně jako ISŠTE v Soko-
lově.  Podle něj jsou tyto školy vyba-
vené lépe než školy v Praze.

Ministr Chládek jednal v našem 
kraji také o „povýšení“ KV Arény

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek jednal při své břez-
nové návštěvě Karlovarského kraje s hejtmanem Josefem Novotným o za-
řazení KV Arény na seznam sedmi vybraných a státem podporovaných ná-
rodních sportovních středisek.                                                         Foto Václav Fikar

Carlo Capalbo

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarský 

kraj si Vás dovolují pozvat na Regionální setkání a Expertní 

workshop konané v rámci  projektu CluStrat. Hlavním tématem 
setkání bude přenos zkušeností manažerů úspěšných klastrů 
z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

AKCE SE USKUTEČNÍ 29. DUBNA 2014 

V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ DVORANA 

V KARLOVÝCH VARECH. 

Podrobný program a další detaily (včetně možnosti registrace) 
jsou k dispozici na stránkách Karlovarské agentury rozvoje 
podnikání, p.o. (www.karp-kv.cz) v  sekci Aktuality. Těšíme se 
na setkání s Vámi.

easy patrový:
2

GSM: 602 480 321

BRIKETY

1 kg rašelinových briket 
= 2,5 kg uhlí

 www.djb-trade.com
 parimuchav@seznam.cz

 602 480 321

Pronajměte pěknou chatu, 
chalupu,v záp. a již. Čechách,

pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.
Jsme CK se 70 letou tradicí, 

solidní jednání, 
platba za pobyt předem.

Kontakty: 
tel.: 606 227 707

pronajemchaty@seznam.cz

P R O D E J S L E P I Č E K 
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN 

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant. 
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří. 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej ve čtvrtek  8. května a 5. června   2014

Horní Slavkov, restaurace U Karkulky, 14.00 hod.
Loket, čerp. stanice EuroOil, 14.20 hod.

Sokolov, vlak.nádraží, 15.15 hod
Habartov, autobus. nádraží, 15.50 hod.

Cheb, prodejna Selka, 17.10 hod.
Prodej v sobotu 3. května a 28. června 2014

Cheb, prodejna Selka, 16.15 hod.
Prodej v úterý  13. května a 10. června  2014

Cheb, prodejna Selka, 12.30 hod.
Františkovy Lázně, vlak. nádraží, 13.20 hod.

Skalná, u pošty, 13.55 hod.
Prodej v sobotu  24. května a 21. června 2014

Děpoltovice, u obchodu, 11.00 hod.
Nejdek, vlak.nádraží, 11.40 hod.

Černava, u Obec.úřadu, 12.20 hod.
Oloví, nádraží ČD, 13.20 hod.
Krajková, u kostela, 13.40 hod.

Josefov, u autobus.zastávky, 13.55 hod.
Sokolov, vlak.nádraží, 14.30 hod.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
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Vítejte vcentru
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27. dubna 
O tržní nedeli

otevreno od 1230 

do 1730 hod. 

                            

  
   otevrena od 11 30 hod.Gastronomie 

Nákupní dny módy
v OD FREY!  

O D  2 5 .  D O  2 7.  D U B N A

Otevřeno!
V  N E D Ě L I  2 7.  D U B N A

J S M E  T U  P R O  VÁ S

O D  1 2 : 0 0  D O  1 7 : 3 0  H O D I N !

www.freyer leben.de

při jednom nákupu nad 50 € 
Kupón platí 3 dny: pá 25. - ne 27. dubna

při jednom nákupu nad 100 €
Kupón platí 3 dny: pá 25. - ne 27. dubna

při jednom nákupu nad 150 €
Kupón platí 3 dny: pá 25. - ne 27. dubna

Kupón

10€ 20€ 30€
(neplatí pro již zlevněné zboží, nelze 

kombinovat s jinými nákupními výhodami)

Nákupní  dny módy  v  OD Frey ! 

Freiwahl Kaufhaus 
GmbH 
& Co. Centrum KG
Markt 34-38
95615 Marktredwitz

Otevřeno:
pondělí–pátek:
9:00-19:00 hod.
sobota:
9:00-18:00 hod.

Parkování

 v KEC
zdarma!

FREY BACKSTAGEF R E Y  M O D E F R E Y  S P O R T

Kupón Kupón

(neplatí pro již zlevněné zboží, nelze 
kombinovat s jinými nákupními výhodami)

(neplatí pro již zlevněné zboží, nelze 
kombinovat s jinými nákupními výhodami)

&
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OSEMENÍ,
REMAR,
SINTR

SOUTĚŽ
V

RYCHLOSTI
ZÁLUSK

JEDNOTKA
HLASITOSTI

ZVUKU

CHEM.ZN.
POLONIA

STŘÁDÁNÍ
PENĚZ

NĚKDY
POZDĚJI

MUŽSKÉ
JMÉNO
(16.11.)

SPORY PORÉZNÍ
HORNINA

MPZ 
BÝVALÉHO

SSSR
ARMÁDNÍ
BARVA ODTRPĚT ČAJOVÁ

RŮŽE
JINAK
ZVANÝ STÝSKÁNÍ

ZNOVU ADRESNÍ
ZKRATKA

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ

PLODNOSTI
BRIT

ZKRATKA
AKCIOVÉ
SPOLEČ-

NOSTI

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

NĚMECKY
DĚDEČEK

CHEM.
ZN. ARZENU

1. DÍL 
TAJENKY

ELIŠKA
DOMÁCKY

BRNĚNSKÝ
SPISOVATEL

EVROPANÉ
(SLOVEN-

SKY)

SPZ
LITOMĚŘIC
TŘINECKÉ

ŽELEZÁRNY
(ZKR.)

DŮVOD
TRESTU

BLANITÝ
OBAL 

SEMENE
ROSTLIN

CHOD KONĚ

NETEČNOST

RUSKY
Z

POSVÁTNÁ
SLABIKA

BUDDHISTŮ

PROJEKTIL

BICYKL

OBRATNÉ
KOUSKY

ÚŽAS
(KNIŽ.)

OSOBNÍ
ZÁKMENO

OPRAVNA
LODÍ

ČESKÝ
CHOREO-

GRAF

CHLAD

NEBEZPEČÍ

SPORTOVNÍ
KLUB

JMÉNO 
HEREČKY

JANOUŠKOVÉ

DÍLENSKÝ
STŮL

VZDUCH
BOHATÝ

NA KYSLÍK
OTVOR
VE ZDI

STARÉ
VZTAŽNÉ

ZÁJMENO+

BÝVALÝ
PODNIK

ZAHRANIČ.
OBCHODU

KORÁLOVÝ
OSTROV

POTŘÍS-
NĚNÍ

TEKUTINOU
TATÍNEK

PÁDOVÁ
OTÁZKA

KRÁLOVÉ
ZVÍŘAT

ŽENSKÉ
JMÉNO

DYLANOVO 
JMÉNO

KOCOUR 
(NÁŘEČNĚ)

DĚVČE
(NÁŘEČNĚ)

PODPIS
ANONYMA

AVŠAK

ABSENCE
ZÁBAVY

OSLAVNÉ
ZVOLÁNÍ

ČIN
(KNIŽNĚ)

SPZ 
VSETÍNA

ŘÍMSKY
501

OZNAČENÍ
MOUKY

PŘESNĚ

SPZ
OLOMOUCE

A SICE

ŽENSKÉ
JMÉNO

KONZER-
VOVAT

KOUŘEM
NĚMECKY

STRÝC

STRANA
ÚČETNÍ
KNIHY

PRUDKÉ
HNUTÍ
MYSLI

OLYMPIJSKÁ
ZKRATKA

V MENŠÍ
VZDÁLE-

NOSTI
ČÁST 
PAŽE

ŠVÉDSKÁ
SKUPINA

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ

ÚSTŘIC

OPATŘENÁ
OSIVEM

PASTE-
VECKÁ
BOUDA

PLAVIDLA

DOMÁCKY
EDUARD

SVÁTEČNÍ
VYSTROJENÍ

MRAK
MUŠKETÝR

JITŘENKA

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ

SESTRA

SCHEMA-
TICKÝ

NÁKRES
TENISOVÝ

ÚDER

HLUK

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

SYMETRÁLA

DOMÁCKY
SIDNEY

INICIÁLY
HEREČKY

KINSKÉ

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

BOXERSKÁ
PORÁŽKA

POHYB
VZDUCHEM

INICIÁLY
ZPĚVÁKA

LINKY

SYN 
DAIDALŮV
EVROPAN
(SLOVEN-

SKY)

NÁZEV ZN.
LITRU

DĚTSKÉ
CITOSLOV.
ODPORU

HLUBOKÝ
VÝSTŘIH

2. DÍL 
TAJENKY

MALÁ 
ÁRIE

HLINÍKOVÁ
FÓLIE

SPOJOVACÍ
ČÁRKA

MUŽSKÉ
JMÉNO
(30.10.)

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Přírodní rezervace 
SOOS
Výhercům, kterými jsou Marie 
Häringová z Lázní Kynžvart, 
Štefan Šabík z Chodova 
a Hana Činčerová ze Starého 
Sedla, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace 
o našem kraji.
 
V  jejich okolí se nalézá největší 
hadcové území v Čechách. To se 
rozkládá v  místech zvaných Do-
minova skalka, Vlček a  Pluhův 
bor. Rostou na něm mimořádně 
vzácné rostliny, např. vřesovec 
pleťový, zimostrázek nízký či vr-
tička měsíční. Nachází se zde také 
kriticky ohrožené rostliny, jakými 
jsou svízel sudetský, především 
pak ale endemit rožec kuřičkolis-
tý. Řeč je o jedné z největších za-
jímavostí Slavkovského lesa, k je-
jímuž vzniku existuje hned něko-
lik legend. Původně se nedaleko 
místa nacházela také čtvrť měs-
ta Prameny, zvaná Větrný vršek. 
Ta však postupem věků zcela za-
nikla. Navzdory počtu legend se 
zdá, že tato zajímavá památka 
stojí na svém místě na skále od 
roku 1849 (nikoliv od roku 1859, 
jak se někdy mylně uvádí). Podle 
všeho jde o společné dílo několi-
ka místních šikovných kameníků. 
Mimochodem, na YouTube si mů-
žete poslechnout slavnou stejno-
jmennou píseň v  podání Jiřího 
Helekala, kterou místo klipu ilu-
struje právě jejich fotografi e...

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 5. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

Desítky osobností, které každý den zachrání ně-

komu z nás život. Ať již instrukcemi z operační-

ho střediska, při zásahu v terénu nebo na ope-

račním sále. Je nám ctí vám je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
To je jednoduché. Původně byla záchranka sou-

částí ARO a  když se to rozdělilo, zvolila jsem zá-
chranku. Sice mi to chvíli trvalo, ale nelituji.

Můj první zásah:
Po těch letech si na první výjezd už nepamatuji. 

Možná byl zajímavý pouze tím, že patřil mezi jeden 
z  prvních v  okrese Sokolov vůbec. Ale opravdu si 
nevzpomínám. Byli jsme nadšenci. 

Měli jsme pouze bílou lékařskou uniformu a když 
byla zima nebo pršelo, brali jsme si vlastní civilní 
oblečení. Každý člen posádky měl na sobě něco jiné-
ho. Ale těšili jsme se na každý výjezd. Až teprve po-
stupem času začaly věci dostávat řád.

Případ, který se mi vryl do paměti:
Za ty roky jich je hodně. Jeden z našich začátků... 

Převáželi jsme pacienta v bezvědomí, na ventilátoru 
na ARO do fakultní nemocnice v Plzni. Měli jsme 
v té době ještě vůbec první auta – Avie. Před Bečo-
vem začal být v  autě cítit výfukový plyn a  bylo to 
čím dál horší. 

Dojeli jsme do Bečova, kde na začátku města byla 
dílna lesního závodu nebo něčeho podobného. Ři-
dič vše domluvil, najeli jsme na rampu, zaměstnan-
ci nám prasklinu zavařili a my jsme asi po 30 minu-

tové přestávce pokračovali dál do Plzně.
A  ze současnosti? Asi nejvíc mne potěšil případ 

mladé ženy, která zkolabovala v Lubech. Náš dojezd 
tam je dvacet minut, celou dobu ji proto resuscito-
val otec a jeden policista, my jsme pak pokračovali. 
A dnes jsem ji viděla znovu. Živou, zdravou a krás-
nou. 

Ale takových případů by se také našlo několik. 
Vlastně každý zachráněný život zůstane v  paměti 
hodně dlouho. 

Co mě má práce naučila:
Čemu mě má práce naučila: Pokoře!  A taky  to-

mu, že ne vždy jdou události tak, jak si člověk přeje.

Čemu se věnuji ve volném čase:
Doma máme psí slečnu, která vyžaduje mnoho 

pozornosti, a pak zahrada, chalupa a dnes už i vnou-
čata.

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Zachraňují naše životy

Jméno: MUDr. Adriana Kotrchová
Věk: Hodně, o tom už se snad ani nemluví na-
hlas.  Řeknu to jinak – už bych si mohla užívat 
důchodu.
Znamení: Vodnář.
Záchranářem jsem od roku: Školu jsem do-
končila v roce 1976 a nastoupila jako lékař na 
ARO Sokolov. Někdy kolem roku 1980–81 jsme 
začali se záchrannou službou v  sokolovském 
okrese. Zpočátku pouze v pracovní době, tedy 
od 7.00 do 15.30 hodin. Kdy jsme přešli na ce-
lodenní provoz si přesně nepamatuji, ale v roce 
1986 jsme již sloužili na ARO ve dvou - jeden na 
oddělení, druhý na záchrance. Bylo to fajn, stří-
dali jsme se, měli jsme větší kontakt s pacien-
tem. V lednu 1996 došlo k převedení záchranné 
služby Sokolov na samostatnou příspěvkovou 
organizaci. Chvíli jsem se záchrankou ztratila 
kontakt, ale v červenci 2000 jsem na záchranku 
nastoupila na plný úvazek. 

P Ř E D S T A V U J E M E  N Á R O D N O S T N Í  M E N Š I N Y  V   K R A J I

Jednou z organizací, která se za-
čala zabývat romskou menšinou 
v  Karlovarské kraji, je i  Khamo-
ro o.p.s., dříve občanské sdružení 
Khamoro. Kromě této organizace 
v kraji působí a působilo i mnoho 
dalších organizací, jako např. ROS 
Karlovy Vary, Roma Karlovy Va-
ry, Český západ, ČvT, Kotec, Svět-
lo o.  s., Meta aj.

Khamoro o.p.s. bylo založené 
v  roce 1997, zakladatelem této 
organizace byl páter Hruška, kte-
rý vytvořil v Chodově u Karlových 
Varů volnočasový klub. Poté orga-
nizaci převzalo sdružení Společen-
ství Jan 10 a následně se tato orga-
nizace osamostatnila a prošla růz-
nými změnami. 

Dnes má spolek registrované 
a standardizované sociální služby, 
má statut sociálně právní ochrany 
dětí a  poskytuje tyto služby: Níz-
koprahové zařízení pro děti a mlá-
dež ve věku od 6–26 let, Terénní 
sociální program a  také sociální 
poradenství.

Khamoro o.p.s. od počátku své-
ho působení bylo a  je ve spoustě 
projektech partnerem se spous-
tou již výše zmiňovaných organi-

zací, ale ne jen těchto. Například je 
také partnerem měst, kraje, komu-
nitních plánování a  dále působí 
v různých výborech a komisích, ja-
ko např. rada vlády, krajský výbor 
pro národnostní menšiny aj.

Khamoro v  posledních letech 
úspěšně vyřizuje pro své své klien-
ty insolvence, radí jim a  pomáhá 
se získáváním zaměstnání, v mno-
ha případech je zastupuje v soud-
ních řízeních nebo jen je svým so-
ciálně slabým klientům nablízku, 
a to proto, že snahou je jim říci, že 
pro tuto organizaci tito lidé jsou 
rovnoprávnými občany a že o.p.s. 
si je plně vědomá, že i oni se podí-
lí na veškerém dění kolem nás, že 
jejich problémy, strasti, radosti. To 
vše se týká nás všech. 

V  NZDM se organizace věnuje 
dětem a mládeži, každoročně s ta-
nečním kroužkem vyjíždíme na 
spousty akcí a po celé ČR sklízíme 
nemalé úspěchy. Letní dětské tá-
bory, víkendové akce, přednášky, 
workshopy aj. nejsou žádnou vý-
jimkou. 

Khamoro také pořádalo dva-
náct ročníků Romských festivalů, 
se svými klienty a stoupenci vyje-

lo jedenáctkrát za kulturou do Pra-
hy na světový romský festival Kha-
moro Praha (tohoto festivalu se 
každoročně zúčastňuje, dá se ří-
ci, na stovku tisíc zájemců a pořa-
datelem toho je Pražské Slovo 21, 
kterého jsme také partnerem ve 
spoustě projektů).

Také jezdíme do Let u Písku, kde 
je pomník romského holokaustu 
na místě, kde dnes stojí prasečák.
Děvčata z tanečního kroužku kaž-
doročně reprezentují také na Dni 
národnostních menšin Krajského 
výboru pro národnostní menšiny, 
nebo festivalu Komunitního plá-
nování města Chodova.  

Rovněž bychom rádi zmínili 
a chtěli připomenout, že se 8. dub-
na konal Mezinárodní den Romů, 
a  to v  různých koutech Evropy. 
V rámci tohoto dne Romové slavi-
li a  předváděli svou bohatou kul-
turu a tradice, které jsou velmi za-
jímavé. Přál bych každému se ale-
spoň jednou nějaké takové akce 
zúčastnit.

Emil Voráč, ředitel Khamoro 
o.p.s. a člen Krajského výboru pro 
národnostní menšiny v  Karlových 
Varech.

Romové - historie a přítomnost v regionuZdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů
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Velký úspěch
designérek z keramky 

Dnes jíž bývalé studentky obo-

ru grafi cký design Střední prů-

myslové školy keramické a  sklář-

ské v Karlových Varech Karla Gon-

deková a  Dana Filipová uspěly 

na celostátní soutěžní přehlídce 

prací žáků a  studentů středních 

a  vyšších odborných škol s  umě-

leckými a  uměleckořemeslnými 

obory  Studentský design 2014. 

Studentky se prosadily v  konku-
renci 140 soutěžních prací. Z  nich 
odborná porota vybrala sedmadva-
cet nejlepších, které budou repre-
zentovat české umělecké střední 
a  vyšší odborné školství na festiva-
lu designu Designblok 2014, který se 
bude konat v říjnu v Praze. 

Karla Gondeková skončila na vy-
nikajícím 2. místě se svojí prací 
„Grafi cká úprava a autorské ilustrace 
knihy My děti ze stanice ZOO“. Za 
svoji fantastickou knihu navíc získa-
la cenu Fakulty designu a umění La-
dislava Sutnara ZČU v Plzni, kterou 
ji předal děkan fakulty, doc. ak. mal. 
Josef Mištera.

Dana Filipová obsadila s prací „Sé-
rie sociálních plakátů na téma Sa-
mota“ celkové 16. místo.

Do soutěže mohly být přihlášeny 
práce z oblasti produktového desig-
nu (hračky, loutky, hudební nástro-
je, interiérová tvorba a  výstavnic-
tví, keramika, porcelán, módní do-
plňky, nábytek, obuv, oděv, sklo, kov 
a šperk, textil, tvarování strojů a ná-
strojů) a  komunikačního designu 
(grafi cký design, knihy, multimedi-
ální tvorba, vizuální styl).Úspěšná práce Karly Gondekové

F O T O G R A F I C K Á S O U T Ž 2 0 1 4

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE,

a KRAJSKÝ KARLOVARSKÉHO KRAJE,

„ZE ŽIVOTA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN – VII

PATRONÁT NA
HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE 

o hodnotné ceny
svých fotografií

v období 2009 až 2014. Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od 13 x 18 
cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 1,5 MB, formát JPEG. Fotografie

afií na níže uvedené adresy s požadovanými údaji: 
celá adresa e a e-mailová adresa jsou považovány 

do 31 2014. Fotografie, které
nebo budou mimo uvedený termín,
bude provedeno v srpnu a fotografie budou se jménem autora vystaveny
v v Karlovarského kraje.
P pozvání

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

v Karlovarském kraji, který bude letos 13

Fotografie s požadovanými údaji lze posílat  na adresy:

Poštou:
Mgr. Pavel Vaculík 

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

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

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

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

Bližší informace k tanislav – tel. +420 777 024 811.

KARLOVARSKÝ KRAJ
a

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

VYHLAŠUJÍ PRO ROK 2014

E NA TÉMA

ŽIJEME ZDE SPOLU ( KAMARÁD JINÉ NÁRODNOSTI)

O HODNOTNÉ CENY 
LECKÝCH ŠKOL, ZÁKLADNÍCH ŠKOL

S VÝTVARNÝMI KROUŽKY 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

V KATEGORIÍCH:

A 1 - 2006 - 2008
A 2 - 2003 - 2005
A 3 - - 2002

TERMÍNU DO 27. 2014.
V SRPNU.

BUDE NA POZVÁNKY (SOKOLOV, 13. 4)

LIBOVOLNOU VÝTVARNOU TECHNIKOU NAMALUJÍ NEBO NAKRESLÍ 
VÝTVARNOU PRÁCI NA TÉMA

JINÉ NÁRODNOSTI)
FORMÁT A4 ANEBO A3

NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU 
DO 27. 4.

KAŽDÁ Z
NÁZVEM DÍLA, CELÝM JMÉNEM AUTORA S NAROZENÍ, 

KATEGORIE) A DÍLA,
DÁLE JE NUTNÉ UVÉST NÁZEV A ADRES

NA VYŽÁDÁNÍ DÍLA VRÁTÍME
KAŽDÝ IT JEDNO DÍLO.

„VÝTVARNÁ – ŽIJEME ZDE SPOLU ( JINÉ NÁRODNOSTI) 2014“

ADRES :

Mgr. PAVEL VACULÍK
ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY - DVORY

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

v levém sloupci odkaz – cizinci a menšiny

Úspěšná práce Dany Filipové
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15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

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

Oxid železitý Fe
2
O

3   
5,3 g Bór B 0,00003 g

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

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

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

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

Měď Cu 0,044 g

Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,

4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks, 6-11 ks = 656 Kč/1 ks,

od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.

Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

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?
Dobrý den, je mi 47 let a mám po dvou operacích páteře. Trpím stálými bo lestmi, tudíž beru spoustu léků na bolest. Vyzkouše-

la jsem i mnoho „zaručených prostředků“, neboť se mi ke všemu přidaly tenisové lokty, artróza kolenou, po celkové hysterektomi
návaly, nespavost, deprese, zácpa. Náhodou jsem si přečetla o Schindeleho minerálech a rozhodla jsem se, že je vyzkouším
Musím vám říct, že jsem tomu po svých zkušenostech moc nevěřila. Ale už po 3 týdnech užívání jsem mohla ubrat léky na bo-
lest, což bylo před tím nemyslitelné. Po měsíci jsem si uvědomila, že už mě nebolí tolik lokty a kolena, upravilo se mi zažíván
a je mi celkově mnohem lépe! Děkuji za váš produkt, už si ho objednal syn, matka a několik známých. Hezký den, 

Ivana Chlubnová, Trnové Pole

Než jsem začal užívat Schindeleho minerály, měl jsem bolesti kyčelních a kolenních kloubech, při chůzi zadýchávání, ne-
spavost a celková únava. Po několika týdnech užívání minerálů všechny problémy zmizely a cítím se o deset let mladší. Už se
domlouvám se známými, že půjdeme na Lysou horu. Také jsem jim doporučil Schindeleho minerály, a proto si objednávám pro
ně i pro sebe dalších 7 plechovek.  Josef Popek, 68 let, Čeladná

Dobrý den, já a můj přítel jsme ročník 1960, a vyzkoušeli jsme Vaše minerály. Celkově se cítíme více nabití energií a také lépe
soustředění. Zažívání se upravilo a nafouklé břicho už nemáme. Přestaly mi padat vlasy a rostou nové, pobolívaly mě klouby a je
to pryč. Také lépe spím. I projevy jarní alergie jsou mírnější. Přítel měl potíže s brněním v rukou a má klid. Užíváme pátý měsíc
a věříme, že to bude lepší a lepší. Proto objednávám další a moc děkuji.  Drahomíra Litvíková, Ostrava

Chodíme pravidelně venčit psy a jako správné ženské semeleme ledacos. Hlavně v našem věku (je nám kolem 70) řešíme
bolesti a jak na ně. Jedna z nás uvedla, že užívá Schindeleho minerály, a protože jsem byla zvědavá, hned jsem si je objednala
Prvních 14 dní mi bylo opravdu zle, měla jsem problémy s chůzí, vyprazdňováním, únava. Pak ovšem nastala rychlá změna
k lepšímu a já mám i dobré laboratorní testy zbývající ledviny. Můj dobře rostlý jezevčík užívá minerály se mnou a je ve velm
dobré kondici. Užívám minerály už druhým rokem a myslím, že už nikdy nepřestanu.  Dagmar Vošahlíková, Dobříš

Dobrý den, vloni v létě mě začala bolet ruka pod ramenem. Asi po měsíci, kdy jsem měla bolesti i v noci, jsem zašla k lékaři
Absolvovala jsem kolečko – rentgen – léky – rehabilitace – léky. Trvalo to dva měsíce, ale zlepšení nepřicházelo. Kamarádka
mi poradila zkusit užívat Schindeleho minerály. Zprvu jsem to odmítala a nedůvěřovala jsem. Ale nakonec jsem si je objednala
a užívám. Po 1 měsíci mě ruka bolela snad ještě více, ale pokračovala jsem dále. Nyní po třech měsících je bolest pryč, celou
zimu jsem neonemocněla a mám i více energie. Ve svém okolí to všem doporučuji, někdo věří, někdo ne. Nevím, ale mně mine-
rály pomohly,  Marie Robová, 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 chut
do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvyk-
le 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. 

Stále 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.

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.
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(dokončení ze str. 1)
Za problematickou také zástup-

ci mikroregionů označili přebu-
jelou byrokracii a  nejasná pra-
vidla při administraci projektů 
z EU (zejména ROP), a  to s dů-
razem na komplikované a nejas-
né podmínky při zadávání veřej-
ných zakázek. Všeobecně ale mi-
kroregiony dotace EU neodmíta-
jí, naopak jsou přínosem pro je-
jich rozvoj. Zároveň však pouka-
zují na snadnější a  přehlednější 
přerozdělování veřejných fi nancí, 
např. krajských dotací, zejména 
Programu rozvoje venkova.

Zároveň ale poukazují na to, jak 
jinde funguje přerozdělování ve-

řejných fi nancí lépe a  snadněji. 
Tedy na snadnost a  přehlednost 
krajských dotací, zejména Pro-
gramu rozvoje venkova. 

Nicméně i  přes zmíněné kom-
plikace všechny zúčastněné mi-
kroregiony dobře fungují přede-
vším díky vzájemné spolupráci, 
úspěšnosti při realizaci projek-
tů a v neposlední řadě díky dlou-
hodobé podpoře Karlovarského 
kraje.

 V  novém programovacím ob-
dobí pro roky 2014-2020 bude 
prostřednictvím mikroregionů 
a Místních akčních skupin v ČR 
rozděleno přibližně 20–40 mili-
ard korun. 

Spolupráce mikroregionů
s krajem se prohloubí  

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Fabia KOMBI 1.4, r.v. 2004, nová STK, 1. MAJITEL- 
SERVISKA, klima, 4x air., ABS+ASR, vše v elektrice, rá-
dio CD, PC, mlhovky  aj., metal., garáž., pravidelný ser-
vis, výb. stav- CEBIA na Km, 96.500 Kč- sleva- i splát-
ky bez akontace
Felicia kombi 1,3 MPi 50 kW, mod. 2000, po 
TK3/2016, 1. majitel, rádio, centrál, hagusy, mlhovky 
aj., zimní pneu, garážovaná- 24.500 Kč- sleva- i splát-
ky bez akontace
Felicia 1,3 MPi, r.v. 2000, po TK 3/2016, 2. majitel, 
tažný, rádio CD, centrál DO, střecha, mlhovky aj., nové 
brzdy, pneu, výborný stav, 16.500 Kč- sleva- i splátky 
bez akontace, EKOpoplatek zaplacený
Daewoo Nexia 1,5 16V, mod. 1997, airbag, ABS, alu 
kola+ zimní, centrál, el. okna, stř. okno, servo, rádio, 
mlhovky aj., dobrý stav, 19.500 Kč- po slevě na ekopo-
platek- i na splátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz 
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!

Neustálý prodej Škodovek za velmi výhod-
né ceny. Možnost splátek i na protiúčet. 

Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:
w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Klub pevného zdraví VZP ČR přináší 

rodinám s dětmi benefity v řádech tisíců
Nejen fi nanční příspěvky na 

preventivní aktivity, ale také za-
jímavé bonusy v podobě výraz-
ných slev na nákup zboží a slu-
žeb u smluvních partnerů mo-
hou čerpat klienti VZP, kteří se 
do Klubu bezplatně přihlásí.

Příspěvkový program je určen 
lidem, kteří pravidelně pečují o 
své zdraví, zajímají se o preven-
ci a preferují aktivní způsob ži-
vota. Dělí se dle věkových kate-
gorií, myslí i na bezpříspěvkové 
dárce krve a maminky.

Od počátku roku vyplatila Vše-
obecná zdravotní pojišťovna po-

jištěncům v Karlovarském kra-
ji, kteří jako členové Klubu pev-
ného zdraví zažádali o fi nanční 
příspěvky z fondu prevence VZP 
ČR, 623 422 Kč. Celkem 1 269 kli-
entů spadajících do programů 
Děti, Dospělí, Maminka či Bez-
příspěvkoví dárci krve čerpalo 
bonusy na rozličné aktivity.

Nejčastěji členové Klubu vyu-
žívali pro své děti příspěvek na 
rehabilitační aktivity. Za dobu 
dvou měsíců byl vyplacen pe-
něžní příspěvek 216 dětem, což 
odpovídá částce ve výši 105 740 
Kč. Druhou nejoblíbenější kate-

gorií výhod v kategorii Dítě jsou 
příspěvky na očkování proti Klíš-
ťové encefalitidě. Na ty VZP ČR 
vynaložila cca. 42 500 Kč a puto-
valy k 85 klientům využívajícím 
program Dítě. 

Rodiny mohou využívat be-
nefi ty také v kategorii dospě-
lí, které jsou určeny jak na růz-
né druhy očkování (Klíšťová en-
cefalitida, chřipka, pneumokok, 
aj.) nebo na vybrané rekondiční 
či rehabilitační aktivity (vice na 
www.klubpevnehozdravi.cz).

Bezplatné členství v klubu při-
náší nepřímo i další fi nanční vý-
hody v podobě výrazných slev 
na služby a zboží u smluvních 
partnerů VZP, o kterých vás bu-
deme na těchto stránkách infor-
movat v dalších vydáních.

Je mnoho důvodů, proč být 

pojištěncem VZP. Zde přináší-

me pět nejdůležitějších.

• VZP má nejvíce smluvní léka-
řů, kteří vás ošetří (49 tis. ordi-
nací, nemocnice, atd.)

• VZP dává nejvíc prostředků 
na péči o vaše zdraví (ročně až 
150 miliard)

• VZP garantuje i tu nejnáklad-
nější péči pro každého (nej-
dražší pacient nás stojí 54 mi-
liónů)

• VZP má nejvíce pracovišť po 
celém území ČR (181 v ČR, 10 
v Karlovarském kraji)

• VZP nabízí nad rámec zdra-
votního pojištění zajímavé fi -
nanční příspěvky a bonusy

Na úvod oslav Roku české hud-

by připravuje Karlovarský kraj 

muzikologickou konferenci na 

téma Tradice a přítomnost hud-

by v Karlovarském kraji. Výstu-

pem z konference bude publika-

ce s příspěvky odborníků i nad-

šených amatérů z celé země. 

Konference se uskuteční 10. a  11. 
května v Interaktivní galerii Bechero-
va vila v Karlových Varech. 

Hlavní hudební událostí připravo-
vaných akcí bude Operní koncert ja-
ko pocta jubilujícím tvůrcům české 
opery. V programu zazní árie, dueta, 
scény a sbory z oper Prodaná nevěsta 
a Tajemství Bedřicha Smetany, Rusal-
ka Antonína Dvořáka, V  studni Vi-
léma Blodka a část orchestrální suity 
Liška Bystrouška Leoše Janáčka. 

Koncert se uskuteční v  sobotu 10. 
května v karlovarském městském di-
vadle v 19.30 hodin. 

Součástí iniciativy Karlovarské-
ho kraje v Roce české hudby, budou 
rovněž pořady pro mládež o tvůrcích 
české opery. Uskuteční se celkem 14 
pořadů během celého roku ve větších 
místech Karlovarského kraje, ve kte-
rých budou účinkovat sólisté českých 
operních scén. 

Rok české hudby je poctou jubilu-
jícím českým hudebním skladatelům, 
kteří se narodili nebo zemřeli v roce 
zakončeném magickou čtyřkou.

Rok české hudby v Karlovarském kraji

poskytuje své služby seniorům v jednolůžko-
vých 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.

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz web: www.domovkynzvart.cz

zv

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  
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A to chce trochu odvahy. Pak mů-
žeme stanovit správnou diagnó-
zu a způsob léčby. A nejen ve zdra-
votnictví. Také se populárně říká: 
Všechno je v ekonomice... 

Podle mého názoru jsou dnes ne-
jen nemocnice v  ČR něco jako to-
várny na dluhy. Je s podivem, že jde 
do zdravotnictví asi 300 miliard ko-
run, a  stále jsou velké dluhy. Kde 
je příčina? Myslím si, že diagnóza 
je jasná. Po převratu se zpochybni-
lo vše, co do té doby dobře zajišťo-
valo uspokojování potřeb občanů. 
Stát nebyl zadlužen, naopak tady 
bylo 100 miliard státních rezerv. To 
není nostalgie, ale poznaná skuteč-
nost. Kdo se za „totality“ staral, jest-
li jsou ve zdravotnictví peníze? Jak 

mohla nemocnice v Ostrově táhnout 
11 primariátů? Zrušit oční odděle-
ní, že není výdělečné, to by byl hum-
buk. Nebo zvýšit poplatek za recept 
o 100 %? Na dvě koruny? A mohlo 
by se pokračovat.  

Na všech současných problémech 
se podepsaly všechny polistopado-
vé vlády. Bylo normální, že vzniklo 
27 pojišťoven? Dnes je jich sedm… 
A každý už poznal, že stačí jen jed-
na. Pokud bude státní rozpočet defi -
citní, nikdy se to podle mého názo-
ru nevyřeší… 

Je to jednoduché. Každý se mu-
sí zapojit do „dělby práce“, proto se 
také vymyslela. Sedmset tisíc neza-
městnaných, když odvede jen 10 ko-
run na daních?

Nové státoprávní uspořádání by-
lo též podle mého názoru největ-
ším přehmatem. Převést nemocni-
ce na kraje, a víceméně bez  peněz, 
se pochopitelně nepovedlo. Peníze 
můžou přijít jedině z výroby zboží. 
A jak dopadly po privatizaci podni-
ky. A ještě prožijeme hodně napětí, 
než to dáme do pořádku.

Kdo ale pustil do všech oblastí ži-
vota neviditelnou ruku trhu? Le-
gendární bonmot Václava Klause je 
dost dobře znám. „Peníze jsou až na 
prvním místě“. I  Doc. MUDr. Svo-
boda si postesknul, že se v  tom ne-
přehledném chaosu ztratil člověk.  
Diagnózu tedy známe. Teď způsob 
léčby.

Bude to asi kacířské, ale nejlep-
ší by bylo dát jednu miliardu korun 
z  církevních restitucí na prevenci. 
Všemi prostředky šířit dobré příkla-
dy způsobu života. Podstata zdra-
vého života je ve stravování. A lid-
ské jazýčky, které jsou v pohotovos-
ti při reklamě nejen v ČT, neodola-
jí. Tak si dopřejeme a… A to nevylé-
čí žádný převratný přístroj. Ten jen 
odhalí zkázu. Takže způsob léčby je 
na každém z nás.  Ale zase nasype-
me milióny do nemocnic, aby se je-
lo dál. 

Tady je namístě jeden příznačný 
citát: „Zapneme–li si první knofl ík 
u kabátu špatně, ostatní se již dob-
ře zapnout nedají“.  Johan Wolfgang 
Goethe. 

Odhalme skutečné příčiny

Už v titulku je chyba! Kraj neřídí 
žádné zdravotnictví, ale jak mi by-
lo vysvětleno přímo panem Bc. Čer-
mákem, radním pro zdravotnictví, 
vlastně pouze Karlovarskou kraj-
skou nemocnici! A  to ještě špatně. 
To dodávám já. A  bohužel nejsem 
sama. 

Po několikeré výměně více či mé-
ně schopných ředitelů, pardón, ge-
nerálních ředitelů, je opět krajské 
vedení před další volbou. Co s kraj-

skou nemocnicí.
Jeden návrh byl a  myslím si, že 

správný, zřídit (zde není myšleno 
novou) jednu opravdu krajskou ne-
mocnici, pokud možno se všemi lé-
čebnými obory, a  k  ní dvě okresní 
nemocnice, které budou též mít zá-
kladní oddělení, případně nějaká 
vysoce specializovaná, která naopak 
nebudou v  krajské nemocnici. Bu-
dou úzce spolupracovat, konzulto-
vat metody, nebudou si konkurovat 
v lukrativních zákrocích, přetahová-
ní schopných pracovních sil… S tou-
to variantou vlastně přišel i  odstu-
pující generální ředitel. Jenže zapo-
mněl, že nemocnice v Ostrově, v So-
kolově i Mariánských Lázních jsou 
v  soukromých rukou. A  kde tedy 
vzít dvě okresní nemocnice?

A tak se diskutuje dál o schopném 

řediteli. A tamtamy pracují. Že po-
kud si budou primáři dál dělat, co 
chtějí, pokud  budou lékaři dál před-
nostně ordinovat v  privátních am-
bulancích, pokud budou schopní 
odborníci čekat na pracovní pozici 
za pracující důchodce, pokud nebu-
de zeštíhlen řídící aparát, pokud ne-
budou sníženy náklady na energie, 
pokud nebudou vyřešeny majetkové 
vztahy, pokud se nebude při výstav-
bě nových objektů počítat s náklady 
na provoz… Nemůže být KKN ni-
kdy bez dluhů.

Ze všeho tedy vyplývá, že ekono-
mická situace se nezlepší. Kraj opět 
se skřípěním zubů nasype do ne-
mocnice fi nanční prostředky a  po-
jede se dál. Že by si někdo připus-
til alespoň částečnou vinu na stáva-
jícím stavu, to opravdu nehrozí.

Téma „Krajské zdravotnictví“

Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Věra Bartůňková,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Koncem března jsem se v Sokolově 
účastnil konference o sociálním pod-
nikání. Je to jedno z témat, které se 
bytostně dotýká našeho kraje posti-
ženého těžbou, jenž má před sebou 
navíc velké změny související s útlu-
mem těžby především na Sokolov-
sku. A  právě sociální podnikání by 
mohlo být jednou z možností vytvá-
řející v regionu nová pracovní mís-
ta.

Jak lze podpořit start sociálního 
podnikání?  Lidé propuštění v  dů-
sledku toho, že velké podniky musí 
ukončit nebo utlumit svou činnost, 

by mohli získat fi nance z Evropské-
ho fondu pro přizpůsobení se globa-
lizaci, z  něhož jdou peníze adresně 
k  jednotlivcům na zahájení nové-
ho podnikání. O  využití globální-
ho fondu jsme před časem hovořili 
v Radě Karlovarského kraje za pří-
tomnosti vládního zmocněnce Jiřího 
Ciencialy, který pomáhá řešit vyso-
kou nezaměstnanost na Ostravsku, 
Mostecku, Chomutovsku a nově ta-
ké na Sokolovsku. 

Prostředky z EGF mohou být zpra-
vidla použity v  případech, kdy je-
diný podnik propustil více než 500 
pracovníků nebo pokud došlo v ur-
čitém odvětví k masivnímu propouš-
tění, a to v jednom či několika souse-
dících regionech. 

Do konce roku 2017 se o  peníze 
z  fondu mohou v  regionech s  vyso-
kou nezaměstnaností ucházet rov-
něž mladí nezaměstnaní, kteří ne-
navštěvují žádný rekvalifi kační kurz 

ani se neúčastní odborné přípravy. 
V období 2014–2020 je v rámci to-
hoto programu ročně k dispozici do 
150 milionů eur. Může z  něho být 
fi nancováno až 60 procent nákla-
dů na projekty, které mají propuš-
těným pracovníkům pomoci při hle-
dání zaměstnání nebo se založením 
vlastní fi rmy. 

Průkopníkem v  oblasti sociální-
ho podnikání v našem kraji je soko-
lovská společnost Srdce a čin, jedna 
z  nejlépe fungujících sociálních fi -
rem v  České republice. Její pracov-
níci se podílejí na úklidu a  úpravě 
zeleně na veřejných prostranstvích 
v  obcích nebo na drobných staveb-
ních pracích v  různých místech re-
gionu. 

Vzhledem k  tomu, že jejich vizit-
kou je skvěle odvedená práce, stojí 
za to takovou formu podnikání pod-
porovat a  vytvářet podmínky pro 
vznik dalších podobných podniků. 

Sociální podnikání má velkou budoucnost
Miloslav Čermák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Podnikatelé v Karlovarském 

kraji mají od roku 2012 mož-

nost získat finanční podporu 

na své inovativní nápady – tzv. 

inovační vouchery. Vouche-

ry jsou určeny na nastartování 

spolupráce především malých 

a středních firem Karlovarské-

ho kraje s vysokoškolskými ne-

bo jinými výzkumnými institu-

cemi z celé České republiky.   

„Firmy mohou získat až 170 ti-
síc korun z rozpočtu kraje napří-
klad na vývoj nového produktu,  
optimalizaci výrobního proce-
su nebo posílení marketingu s cí-
lem  výrazně posílit konkurence-
schopnost společnosti,“ uvedl ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

Vedle výrobních odvětví nebo 
stavebnictví se stále častěji mezi 
žadateli objevují i firmy z oblas-
ti služeb, které vidí svůj potenci-
ál v jejich zkvalitnění, lepším na-
stavení a rozšíření velikosti tr-
hu. Jedním z úspěšných žadatelů 
je firma Polypress s.r.o., která má 
sídlo v Karlových Varech a která 

se zabývá zpracováním zakázek 
v oblasti tisku a reklamy s vlast-
ním výrobním zázemím pro pře-
vážnou část produktů a od ro-
ku 2010 je největším zpracovate-
lem digitálních tiskových zaká-
zek v Karlovarském kraji. 

V roce 2011 se firma přestěho-
vala do nových prostor a začala 
s výměnou tiskových strojů. Pro 
jejich maximální využití zača-
la uvažovat o rozšíření svého tr-
hu a tím i získání vyššího počtu 
klientů. Snahou managementu 
firmy je zřízení pobočky v Plzni, 
která má sloužit k příjmu a výde-
ji zakázek plynoucích  především 
z území města. K takovému kro-
ku ale potřeboval Polypress od-
bornou analýzu trhu. Manage-
ment firmy dosud řešil marketin-
gové otázky spíše intuitivně. 

„Rozhodli jsme se obrátit na 
chebskou ekonomickou fakultu 
Západočeské univerzity v Plzni, 
kteří se touto problematikou za-
bývají, protože my bychom tako-
vou analýzu nezvládli,“ řekl Ri-
chard Šmíd, jeden ze tří majite-

lů společnosti. Zkusili požádat 
na úhradu této služby o inovační 
voucher a uspěli.

Vlastní analýze polygrafické-
ho trhu v Plzni a okolí předchá-
zela analýza vnitřního prostředí 
firmy, zejména finančních toků. 
Přitom se zjistilo, že i tady jsou 
příležitosti, jak některé věci vyře-
šit lépe. Některá doporučení od-
borníků ze ZČU se již podařila 
realizovat a připravený návrh na 
zřízení pobočky v Plzni je před-
mětem dalšího plánovaného roz-
šíření firmy. 

„Spolupráce nám umožnila pl-
ně se soustředit na podnikání, 
zatímco pracovníci vysoké školy 
dodali požadované analýzy,“ shr-
nul přínos finančního příspěvku 
od kraje Richard Šmíd. 

Zahájení spolupráce se Zápa-
dočeskou univerzitou bylo pro 
firmu a její další rozvoj zásadní. 
Výhodou je, že oba subjekty pů-
sobí v Karlovarském kraji, a to je 
předpoklad pro pokračování spo-
lupráce i nad rámec tohoto pro-
jektu inovačního voucheru.

Jak využili inovační vouchery
K A R L O V A R S K Ý  K R A J  P O D P O R U J E  V Ý Z K U M  F I R E M

Jak řešit vysokou nezaměstna-

nost a pomoc těžbou postiže-

nému Sokolovsku, to byly hlav-

ní otázky, o nichž přijel do Kar-

lovarského kraje diskutovat 

s představiteli tripartity vládní 

zmocněnec Jiří Cienciala. 

„Sokolovsko patří mezi regiony, 
které mají společnou historií jako 
Ostravsko nebo Mostecko. V  mi-
nulosti vytvářely mnoho pracov-
ních míst a vydělávaly mnoho pe-
něz, ale minulé vlády na ně zapo-
mínaly,“ uvedl Cienciala, který se 

nyní vedle Mostecka, Chomutov-
ska a Ostravska bude zabývat i So-
kolovskem. 

Díky zařazení mezi postižené re-
giony by tak například fi rmy na 
Sokolovsku mohly získat dotaci 
200 tisíc korun na vytvoření jed-
noho pracovního místa.  K  dota-
cím ale ještě neexistuje prováděcí 
vyhláška, takže program zatím ne-
lze rozběhnout. 

„Chceme, aby vyhláška vznik-
la co nejdříve a aby existovaly jas-
né podmínky, za kterých mohou 
podnikatelé příspěvek získat,“ řekl 

hejtman Josef Novotný. 
Podle jeho slov by kraj potřebo-

val pomoci s dostavbou silnice R6, 
zpožděnou dostavbou rozvodny 
elektřiny na Vítkově či dokonče-
ním likvidace nebezpečných kalů 
u Chodova. 

„Miliardy korun už do postiže-
ných oblastí natekly a teď je důleži-
té, aby to pokračovalo,“ uzavřel Jiří 
Cienciala s tím, že nyní bude nut-
né aktualizovat veškeré podklady 
o  Sokolovsku, které mají úřední-
ci na ministerstvu průmyslu a ob-
chodu k dispozici. 

Vládní zmocněnec Ciencala
jednal v kraji o pomoci Sokolovsku

Letos nás 

čekají tro-

je volby. Ko-

munální, se-

nátní i  evrop-

ské, ty posled-

ně jmenova-

né jsou již za 

dveřmi, k  volebním urnám pů-

jdeme 23. a  24. května. Do Ev-

ropského parlamentu jsme své 

zástupce vybírali již dvakrát, 

po vstupu do unie v  roce 2004 

a podruhé v roce 2009. V obou 

případech se volební účast po-

hybovala kolem 28 %. Jak tomu 

bude letos? Vyrazíte k volbám? 

S  čím jde do voleb český euro-

poslanec, profesí biolog, RNDr. 

Pavel Poc, který už má pět let 

mandátu za sebou?  

 Na kandidátku ČSSD jste se po 
pěti letech opět dostal i  díky no-
minaci ze svého domovského Kar-
lovarského kraje. Dá se krátce při-
blížit, co jste během pěti let v parla-
mentu dokázal?

Shrnout práci pěti let do několi-
ka vět? Zkusme to. V roce 2010 Ev-
ropský parlament přijal můj návrh 
týkající se boje proti rakovině tlus-
tého střeva. U nás to mělo letos od-

raz v  zahájeném programu adres-
ného zvaní, což je program preven-
ce rakoviny. V řadě předpisů, týkají-
cích se energetiky, se mi podařilo ob-
hájit budoucí využití jaderné energie 
v České republice. 

V loňském roce se objevilo nebez-
pečné nařízení týkající se osiv a  se-
mínek, navrhl a  prosadil jsem jeho 
odmítnutí Evropským parlamentem, 
což, řekl bych, zachránilo české osi-
váře i zahrádkáře. Ale mým hlavním 
tématem byla a  bude ochrana naše-
ho životního prostředí a bezpečnost 
potravin. Složení výrobků musí od-
povídat realitě a  netahat zákazníky 
za nos. Naše jídlo, vzduch nebo vo-
da nesmí obsahovat rakovinotvorné 
látky ani látky ovlivňující náš hormo-
nální systém. 

Na těchto úkolech jsem již pracoval 
a rád bych v tom pokračoval i v bu-
doucnu. Chci Evropu zdravou, a  to 
nejenom v  obvyklém ekonomickém 
smyslu slova.

Pokud hovoříme o  evropských 
tématech, lidem naskočí možnost 
čerpání evropských fondů, které 
nám doposud ale příliš nešlo? Čím 
to je?

V  mé kanceláři jsme před potíže-
mi některých programů varovali už 

v roce 2011 a nikdo nás nechtěl sly-
šet. K těm problémům nemuselo do-
jít, kdyby řádně fungovalo minister-
stvo fi nancí a ministerstvo pro míst-
ní rozvoj. Jistěže se za evropské pe-
níze dělala spousta hloupostí, ale ta-
ké se udělalo dost fungujících a kva-
litních projektů a investic. 

V dalším období budeme mít svým 
způsobem možnost reparátu. Máme 
teď dost zkušeností, dobrých i  špat-
ných, abychom takový reparát zvlád-
li. Další pokus už nebude. Tentokrát 
to ale nesmí být jen o malých projek-
tech, opravách silnic nebo nádraží. 
Musíme se přestat bát velkých unij-
ních programů, vstupovat do nich 
a  žádat o  další fi nanční prostředky, 
které jsou pro to určené.

Jako například?
Například přeshraniční projekty 

zaměřené na vědu a výzkum, v  tom 
jsou Češi na špičkové úrovni a  ur-
čitě by uspěli. Pomohl jsem v  tom-
to volebním období některým čes-
kým vědeckým pracovištím zapojit 
se do evropských projektů, ale po-
řád je to málo. Nebo Evropský globa-
lizační fond, který přispívá pracovní-
kům, kteří byli propuštěni v důsled-
ku strukturálních změn třeba pro 
nadbytečnost. Do konce roku 2017 

se o prostředky z fondu mohou v re-
gionech s  vysokou nezaměstnaností 
ucházet rovněž mladí nezaměstnaní. 
Osobně se vynasnažím, aby se těmto 
zdrojům začali v Karlovarském kra-
ji věnovat. 

Do evropských voleb zbývají ne-
celé dva měsíce. Jste už ponořen 
ve volební kampani nebo ještě jaro 
trávíte v Bruselu?

Obojí. Během jara jsem dokončo-
val práci na směrnici o nepůvodních 
invazních druzích. Evropská komi-
se předložila naprosto nevyhovují-
cí návrh, který by občany víc obtěžo-
val než jim pomáhal bojovat se sku-
tečnými problémy. Jestliže Karlovar-
ský kraj nyní masivně investuje ev-
ropské fi nance do boje s  bolševní-
kem, bylo nutné zajistit, aby se k nám 
za pár let nevrátil třeba ze sousední-
ho Německa. 

Naštěstí se mi podařilo najít spo-
lečný názor s  členskými státy v  Ev-
ropské radě a výsledek jednání přine-
se cestu k celoevropské likvidaci tak-
to nebezpečných a škodlivých invaz-
ních druhů. Na dubnovém plenár-
ním zasedání bude tato práce uza-
vřena a pak už se chci vrátit k práci 
v ČR, setkávat se s občany, odpovídat 
na dotazy, vysvětlovat.

Poc: Musíme se přestat bát velkých unijních programů

Už potřetí měli podnikatelé 

a fi rmy v Karlovarském kraji pří-

ležitost soutěžit o fi nanční pří-

spěvky, tzv. inovační vouchery, 

na podporu jejich spolupráce 

s výzkumnými pracovišti a vyso-

kými školami.  

Letos se o inovační vouchery při-
hlásilo 19 fi rem, z toho dvanáct ná-
vrhů projektů uspělo. Kraj teď mezi 

ně rozdělí více než dva miliony ko-
run. Hodnocení se ujali vždy dva 
externí odborní oponenti pro kaž-
dý návrh projektu. Obodované ná-
vrhy pak ještě posuzoval odborný 
poradní orgán. 

„Protože požadavky na jejich 
uskutečnění překročily původně 
vyčleněnou částku 1,88 milionu 
korun z  krajského rozpočtu, roz-
hodla se Rada kraje navýšit příspě-

vek na 2,14 milionu. Každý jednot-
livý žadatel, pokud uspěje, může 
získat dotaci do výše 170 tisíc ko-
run,“ připomněl náměstek hejtma-
na Petr Navrátil a  upozornil, že 
fi rmy stále častěji spolupracují 
s chebskou Fakultou ekonomickou 
Západočeské univerzity v Plzni.

Karlovarský kraj v  letech 2012 
a  2013 rozdělil mezi 21 projektů 
přes 3,2 milionu korun. 

Inovační vouchery obdrží 12 projektů 
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 »

 »
 »
 »  

 »
 »
 »
 »
 »

 » zázemí významné regionální, silné a prosperující 
společnosti

 » zajímavá práce v dynamickém a perspektivním 
projektovém týmu

 » otevřenou a přátelskou atmosféru na pracovišti
 » vysoká možnost seberealizace a osobnostního 

rozvoje
 » motivační finanční ohodnocení
 » zaměstnanecké výhody a vzdělávací programy, 

pravidelné školení

 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »
 »

774 115 556

krajske_listy_2014_04.indd   9 16.4.2014   16:44:45



4 | 2014sport 

Karlovy Vary podruhé zažijí at-

mosféru 1/2Maratonu. Po úspěš-

né loňské běžecké premiéře se 

2. ročník uskuteční v sobotu 24. 

května. Na startu se přitom ob-

jeví dvojnásobný počet běžců.

Na startu se objeví 4 200 běžců, 
z  toho se 3 000 vydá na půlmara-
tonskou trať a 1 200 se zúčastní dm 
rodinného běhu na tři kilometry.  

„Pro Karlovy Vary je půlmara-
ton vrcholná sportovní akce. Měs-
to poskytuje závodu fi nanční pod-
poru i  technickou a  organizační 
součinnost ze strany městské po-
licie, dopravního značení apod.,“ 
říká primátor Petr Kulhánek, kte-
rý se závodů RunCzech ligy účast-
ní pravidelně. 

„Jednotlivé půlmaratony a  ma-
ratony se těžko srovnávají, ale na 
domácí půdě pracuje hlava úplně 
jinak. Lidé okolo trati vás ženou 
vpřed a díky tomu jsem si zde za-
běhl svůj prozatím nejlepší půlma-
ratonský čas 1:34:59. Letos bych se 
chtěl dostat pod 1:30,“ přeje si.

Letošní trať v  proslulém lázeň-
ském městě povede jak centrem 
a  po kolonádě, tak nově i  kolem 

dostihového závodiště. 
„RunCzech zviditelní celý kraj 

a  my jsme rádi, že ho můžeme 
podpořit. Karlovarský kraj přispěl 
na letošní ročník částkou 400 tisíc 
korun, kromě toho závod propa-
gujeme na veletrzích v zahraničí,“ 
řekl náměstek hejtmana Karlovar-
ského kraje Václav Sloup.

„Díky Mattoni 1/2Maratonu 
Karlovy Vary se město dostává do 
povědomí jako sportovní město 
v Česku i v zahraničí. Pro příští rok 
bychom se chtěli ucházet o stříbr-
nou známku kvality od Meziná-
rodní asociace atletických federa-
cí IAAF. Splníme-li náročná kri-
téria IAAF a toto prestižní oceně-
ní získáme, bude Mattoni 1/2Ma-
raton Karlovy Vary v  kalendáři 
světových závodů po boku Toron-
ta, Madridu, Benátek nebo Hong 
Kongu,“ říká Carlo Capalbo, pre-
zident organizačního výboru.

Účastníci letos nepoběží dva té-
měř stejné okruhy, ale po první ná-
vštěvě kolonády se vydají po Zá-
padní ulici okolo dostihového are-
álu, pak zpět Studentskou a Plzeň-
skou. Poté se vrátí na kolonádu 
a do cíle na nábřeží Osvobození.

Mattoni 1/2Maraton už za 
měsíc. Na startu 4 200 běžců

Medailová žeň lukostřelců LK 

ESKA Cheb pokračuje. Po žá-

kovském šampionátu totiž klu-

boví střelci bodovali i na 24. Mi-

strovství České republiky do-

rostu v halové lukostřelbě. Na 

západ Čech tak z Ostravy za-

mířily další dvě medaile. O tu 

první se postaral Tomáš Bou-

da, kterému se povedlo vybo-

jovat bronz v soutěži jednotliv-

ců. Zlato ze soutěže družstev si 

pak přivezl Vít Vejražka, který 

v rámci mistrovství hostoval za 

SK Start Praha.

Průběh mistrovství přitom zda-
leka nebyl tak jednoznačný, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. 
Bouda zakončil závod s nástřelem 
pouhých 462 bodů, ale protože se 
na severní Moravě příliš nedařilo 
ani soupeřům, nakonec mu výsle-
dek stačil na postup do eliminací 
ze 14. příčky.

Zato o  den později se chebský 
dorostenec postaral soupeřům 
o pár pěkně horkých chvilek. Začal 
tím, když v  první eliminaci roz-
střílel domácího Vacha v  poměru 
6:4 a postoupil proti Neuwirthovi 
z TJ Sokol Šanov, aby s ním vítěz-
ně zakončil v  poměru 7:3. V  dal-
ším kole však tvrdě narazil, když 
proti němu postoupil další z  ost-
ravských střelců Harok, který tvr-
dě přibrzdil rozlet chebského střel-
ce v poměru 0:6 a připravil ho tak 
o šanci postupu do fi nále.

Důstojného soupeře ale Bouda 
našel v souboji o třetí příčku, kde 
se mu postavil prostějovský Domi-
nik Chlachula. A oba se divákům 
postarali o  celkem slušné drama. 
Chebský střelec sice vyhrál první 
sadu, ale v  druhé soupeř dokázal 
vyrovnat a kolo později se dokon-
ce ujal vedení 3:5. Chebský střelec 
naštěstí udržel nervy na uzdě a tak 
v  závěru dorovnal na 5:5 a  došlo 
na rozstřel. V  situaci, kdy jediný 

šíp rozhoduje o  vítězi se Boudo-
vi podařilo vstřelit devítku, zatím-
co soupeř ji minul a  zakončil os-
mičkou.

Úspěch mladého chebského lu-
kostřelce je o  to pozoruhodnější, 
že střílí teprve dva roky a  dosud 
nepatřil k  nejvýraznějším klubo-
vým oporám. 

Fenomenální nástup na republi-
kovém mistrovství mu ale zaslou-
ženě přinesl pomyslný titul luko-
střeleckého skokana roku a bronz 
pro něho bude obrovskou motiva-
cí do nadcházející sezóny. A záro-
veň příslibem, že v řadách chebské 
mládeže může být ukryto podob-
ných talentů více.

Další z chebských střelců, naděj-
ný Vít Vejražka, tentokrát na šam-
pionátu nestřílel v  barvách své-
ho klubu, ale hostoval za praž-
ský Start. A ani v jeho dresu cheb-
ský odchovanec rozhodně neudě-
lal žádnou ostudu. V  soutěži jed-
notlivců mu utekl medailový post 
doslova o  fous, když v  tvrdé kon-
kurenci zakončil na čtvrtém místě. 
Ale chuť si spravil v soutěži druž-
stev. V týmu s reprezentantem Ja-
ne Zapletalem a  Vojtěchem Cho-

cholou totiž na závěr dvoudenní-
ho klání vybojoval v  Ostravě zla-
to když v  eliminacích hladce vy-
řadili tým LK Litvínov v  poměru 
224:203 bodům, a  následně i  fa-
vorizované Votice 218:215. Ta-
ké pro Vítka jde o první medailo-
vý úspěch na mistrovství republi-
ky a  věříme, že rozhodně nebude 
ani posledním.

Nejde přitom o  první medaile, 
které si lukostřelci LK ESKA Cheb 
letos z republikových klání přivezli 
domů. Před několika týdny se totiž 
čerstvou mistryní republiky sta-
la i jejich týmová kolegyně Katrin 
Chaloupková, která střílí z  klad-
kového luku. A v  těchto dnech se 
připravují na svůj šampionát i do-
spělí. 

Ti budou o  cenné kovy bojovat 
už 29. září v Brně. Samotné město 
Cheb pak bude hostit letos v  září 
jubilejní 80. mistrovství České re-
publiky dospělých a dorostu v ter-
čové lukostřelbě. To proběhne od 
12. do 14. září. Půjde přitom o his-
toricky první šampionát v  terčo-
vé lukostřelbě, který se odehraje 
na území dnešního Karlovarského 
kraje.    (vlpo)

MČR v halové lukostřelbě. 
Chebští dorostenci medailoví

Jarní část fotbalového krajské-
ho přeboru, který rozhodne o příš-
tím účastníkovi divize, je od dubna 
v plném proudu.

Po 16. kole (v době naší uzávěr-
ky) soutěži vládly dva týmy - No-
vé Sedlo a Viktoria Mariánské Láz-
ně, která o postup do divize bojo-

vala i vloni, kdy skončila za cheb-
skou Hvězdou. Oba vedoucí týmy 
měly shodně po 37 bodech, stíhal 
je Ostrov s 34 body.

Přeboru vládnou dva týmy
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