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Moderní sanita
pro novorozené děti

Miliony do hornických
památek a galerií

Vítězové výtvarné
soutěže pro seniory

Zdravotnická záchranná služba má od března Letošní rok se ponese ve znamení velkých in- Odborná porota soutěže Věk pro nás není přemoderní sanitu pro převoz novorozenců.  str. 2 vestičních projektů v oblasti kultury...  str. 3 kážkou vybrala devět vítězných prací.  str. 5

Z REGIONU

Kraj povede široká koalice,
novým hejtmanem Martin Havel

V sobotu
4. dubna - po
návratu relikviáře sv. Maura z výstavy na Pražském hradě - se otevřou brány
zámku BEČOV. V této souvislosti stojí za připomenutí, že
státní hrad a zámek Bečov čeká
v letošní sezóně významné výročí - 30 let od vypátrání relikviáře svatého Maura. U této příležitosti chystají na zámku několik akcí, které tento moment
připomenou.
„Mezinárodně
by měl být fenomén relikviáře,
v podobě hologramu promítaného na vodní mlhu, prezentován díky Karlovarskému kraji
na EXPU 2015 v Miláně,“ prozradil Krajským listům bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Karlovarský kraj má po několika málo týdnech politického vakua nové vedení. Politické strany v zastupitelstvu se dohodly
na široké koalici bez KSČM, aby
poté zvolili hejtmanem Karlovarského kraje Martina Havla
(ČSSD) a k němu i dalších osm
členů krajské rady. Ta povede
region do příštích krajských voleb, které se konají na podzim
2016.

Začátek dubna je termínem,
kdy zahajují sezonu i další památky v regionu, například
hrad v CHEBU. Ten připravil
hned na 1. dubna akci nazvanou Hurá na hrad s lampionem.
Jak už název napovídá, půjde
o lampionový průvod z Krajinky na hrad, kde bude následovat ohňostroj. Jedna ze tří
nejnavštěvovanějších památek
v Karlovarském kraji nabídne
i letos celou řadu akcí, z těch
největších ležení císařské armády během Valdštejnských
slavností, hrad se také zapojí
do oslav kulatého výročí konce
2. světové války a opět nabídne
noční prohlídky. Na hradě přibylo i několik nových expozic.

Nová krajská vláda je nyní složena ze zástupců čtyř politických
stran a hnutí - ČSSD, ODS, Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj
obcí a měst (HNHRM) a TOP 09
+ STAN (Starostové a nezávislí).
Čtyři posty v radě má ČSSD, a to
včetně postu hejtmana. Zbylých
pět křesel si rozdělili koaliční partneři sociální demokracie.
Po dvou radních získaly ODS
a HNHRM, jednoho pak TOP
09 + STAN. Čtyři radní za ČSSD
jsou uvolnění (= vykonávají volenou funkci na plný úvazek a tedy
za to berou plat. Po dobu výkonu
funkce jsou zaměstnancem kraje),
pět nových radních ze stran bývalé
opozice (nyní široké koalice) pak
neuvolněných

Od začátku března platí v centru KARLOVÝCH VARŮ,
konkrétně v lokalitě Zámecký
Vrch, nová místní úprava provozu. Řidiči, do té doby zvyklí
tudy projíždět, tak musejí dávat
pozor na nové zákazové značky.
Hlavním obsahem nové úpravy
je totiž zákaz vjezdu (mimo dopravní obsluhu) v úseku: Jánský
most - křižovatka ulic Tržiště
a Pod Jelením skokem. Důvodem úpravy je zklidnění intenzity dopravy ve vnitřním lázeňském území, aby plnilo svou
úlohu a naplňovalo statut lázeňského místa. Vysoká dopravní
zátěž podle města poškozovala
přírodně ionizovanou atmosféru lázní a zároveň představovala
bezpečnostní riziko pro chodce
a návštěvníky města.

Krajští zastupitelé zvolili novým hejtmanem JUDr. Martina Havla z ČSSD. Rozhodli také o složení devítičlnné rady, ve které nově zasednou
zástupci ČSSD, Hnutí nezávislých za hramonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), ODS a TOP 09 + STAN. Novou koalici bude podporovat také
Alternativa. 
Foto Václav Fikar
Jak již bylo řečeno, novým krajským hejtmanem byl zvolen Martin Havel. V tajném hlasování obdržel 32 hlasů od 37 přítomných
zastupitelů.
Martin Havel je karlovarský rodák, vystudoval práva a ekonomii.
Od roku 2008 je členem zastupitelstva Karlovarského kraje, v letech
2008 až 2012 byl prvním náměstkem hejtmana, od dalšího funkč-

ního období náměstkem hejtmana. lednu 2015, a dál si ponechá jen
mandát poslance. Obě tehdejší koProč se volil nový hejtman
aliční strany - ČSSD a KSČM - pak
a nová krajská rada?
začaly vyjednávat o kandidátech
na nového hejtmana (ČSSD navrVše začalo rezignací bývalého hovala na post hejtmana Jakuba
hejtmana Josefa Novotného, který Pánika, KSČM Evu Valjentovou)
v listopadu loňského roku ozná- i o dalších změnách v radě, ale nemil, že v reakci na výzvy chebské dokázaly se shodnout. Tím se levia karlovarské organizace ČSSD cová koalice, která řídila Karlovarpost hejtmana opustí, a to k 31. ský kraj šest let, fakticky rozpadla.

V únoru rezignovali na funkci
v radě dva členové ČSSD (Edmund
Janisch a Martin Havel), už dříve
přitom oznámil odchod z rady Petr
Navrátil, který byl na podzim 2014
zvolen starostou Chebu.

Václav Fikar
(složení nové krajské rady
a kompetence nových radních
uvnitř novin na str. 2)

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok
Zájem Rusů o Karlovy Vary
upadá nebo Rusové opouštějí
Karlovy Vary, mají ale problém
prodat své byty. To jsou jen některé z titulků, které vloni informovaly o poklesu zájmu ruských turistů o evropské destinace. Jako důvody byly nejčastěji
zmiňované situace na Ukrajině
a s ní spojené ekonomické sankce EU vůči Rusku a také přísná
vízová politika Česka. Jak úbytek ruských hostů pocítily tradiční karlovarské hotely?
Krajské listy položily manažerům několika vybraných hotelů
v Karlových Varech tři otázky.
Z odpovědí hotelových manažerů
vyplývá, že letošní rok bude pro
zdejší lázeňství náročný.
Položené otázky:
1. Jak se úbytek ruských turistů
v Česku v roce 2014 projevil na
ekonomice hotelu (-ů) vaší společnosti v K. Varech?
2. Jak na vývoj posledního roku
vaše společnost zareagovala?
3. Jaký vývoj v této oblasti očekáváte v letošním roce?
Jan Motlik,
generalní ředitel
AXXOS Hotels & Resorts
(společnost provozuje v Karlových
Varech hotely Aqua Marina, Olympia, Marttel nebo St. Joseph Royal
Regent)

Vlivem složité mezinárodní situace vloni klesaly počty ruských turistů, přilétajících do mnoha evropských destinací. Karlovy Vary nevyjímaje.
Karlovarský kraj se i proto snaží intenzivněji oslovovat turisty z Číny. 
Foto Václav Fikar
1. V loňském roce naše společnost dokázala celkový úbytek klientů z Ruské federace výrazným
způsobem eliminovat tak, že jsme
v ročním součtu zaznamenali na
dvou našich karlovarských hotelech jen mírný meziroční pokles
(v řádu 1–5 %), na dvou dalších
a jednom v Mariánských Lázních
jsme dokonce docílili výrazného
meziročního nárůstu.
Tyto výsledky nám výrazně pomohly mimo jiné k tomu, že jsme
do dnešního dne nemuseli propustit jediného zaměstnance.
2. Výraznými úsporami v nákladech, změnou přístupu k obchodní

strategii a také samozřejmě trpělivostí.
3. Vzhledem k aktuálnímu stavu
a především k tendenci posledních
tří měsíců očekáváme celkově nejslabší rok za posledních dvacet let,
kdy některé fáze tohoto roku mohou být pro mnoho hotelů, zejména v Karlových Varech, naprosto
kritické.

tů v celkové výši cca. 20 % oproti
roku 2013. V celkovém obratu se
jednalo o úbytek zhruba 15 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že Grandhotel Pupp je svými produkty zaměřen na více segmentů návštěvníků
a trhů, nebyl tento výpadek v roce
2014 nijak zásadní.
2. Jak jsem již zmínila, Grandhotel Pupp nikdy nebyl zaměřen jen
Ing. Andrea Pfeffer–Ferklová, MBA., na jeden typ klientely. Díky tomu,
generální ředitelka
že máme také hosty z Asie, NěmecGrandhotelu Pupp
ka, Španělska a ČR, neznamená
pro nás tento výpadek významnou
1. Grandhotel Pupp zaznamenal ztrátu.
v roce 2014 úbytek ruských hosNyní se budeme muset více za-

měřit na klienty z Německa, Rakouska. Ti k nám jezdí po celou
dobu, jen bude zapotřebí pokusit
se nyní o masivnější reklamu na
německy mluvících trzích.
3. Je složité v současné době spekulovat o tom, jak se daná situace
vyvine. Zcela jistě není možné
očekávat skvělá čísla v návštěvnosti Karlových Varů v rámci lázeňských pobytů z let 2013 a z poloviny roku 2014. Tato doba je dle
mého názoru již pryč.
Neumím odhadnout, na kolik se
budou čísla vyvíjet, každopádně
nás nečeká jednoduché období.

Václav Fikar

z regionu

Do Kyselky
Novou krajskou vládu tvoří
osobnosti z různých stran i měst bezpečněji
JUDr. Martin Havel
ČSSD, Karlovy Vary

hejtman Karlovarského kraje

Jakub Pánik
ČSSD, Cheb

Mgr. Dalibor Blažek
HNHRM, Aš

1. náměstek hejtmana,
oblast dopravy a zdravotnictví

Bc. Miloslav Čermák
ČSSD, Sokolov

náměstek hejtmana,
oblast sociálních věcí

neuvolněný náměstek hejtmana,
oblast správy majetku

Mgr. Petr
Zahradníček
TOP 09 + STAN, Loket

neuvolněný náměstek hejtmana,
oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Jiří Červenka
ODS, Aš

neuvolněný náměstek hejtmana,
oblast ekonomiky, informatiky
a projektového řízení

Ing. Edmund Janisch
ČSSD, Karlovy Vary

uvolněný radní, oblast školství,
mládeže a tělovýchovy

Na stánku, který byl společný se
Středočeským krajem, nabízeli zástupci Karlovarského kraje developerům, investorům, zástupcům

Ing. Josef Hora
HNHRM, Chodov

Martin Havel.  Foto Václav Fikar

rozvojových agentur i místních
samospráv publikace a propagační
materiály o průmyslových zónách
a rozvojových plochách v regionu.
Představili ale i historii kraje
a současnost tradičních průmyslových odvětví, lázeňství nebo atraktivity sportovního a kulturního
vyžití.

„Stavba pokračuje podle harmonogramu. Na trase z Karlových Varů do Kyselky se zajišťuje celkem 29
míst, z toho čtyři už jsou v současnosti dokončeny a na dalších šesti
se pracuje,“ informoval Petr Šťovíček z Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje.
Silničáři provádějí práce na skalách, které v některých místech
dosahují výšky až několik desítek
metrů.
„V každé části se nejdřív vymýtí
porosty, pak dojde k čištění masívů,
následně provádíme vlastní statické
zajištění sítěmi, případně upravujeme záchytné plochy,“ doplnil.
Celkové náklady na sanaci skal
nad silnicí mezi krajským městem
a Kyselkou dosahují zhruba 98 milionů korun, přičemž Karlovarský
kraj se na jeho realizaci podílí téměř deseti miliony korun.

Sanita pro nejmenší
je už v provozu

Poskytuje vysokou míru komfortu, splňuje nadstandardní
kritéria a má prvky usnadňující
práci záchranářů. Řeč je o sanitce
nové generace, ve které krajští
záchranáři od března transportují novorozence, u kterých je
vzhledem k jejich stavu nezbytná
intenzivní nebo speciální péče.

Kraj propagoval v Cannes
své průmyslové zóny
Karlovarský kraj se prezentoval na březnovém veletrhu realitních a investičních příležitostí
MIPIM v Cannes.

neuvolněný radní,
oblast vnitřních záležitostí
a destinační management

neuvolněný radní, oblast životního
prostředí a zemědělství

Kdo je nový hejtman?
Narozen: 21. března 1966 v Karlových Varech, ženatý, má dceru
a syna
Vzdělání: Fakulta právnická ZČU,
UK
Současná funkce: člen zastupitelstva Karlovarského kraje (od
2008), člen zastupitelstva města
Karlovy Vary (od 2014)
Dosavadní praxe: ředitel Celního
úřadu Karlovy Vary (do 2002), tajemník Magistrátu Karlovy Vary
(2002-4), ředitel pobočky Československé obchodní banky v Karlových Varech (2004-8), první náměstek hejtmana Karlovarského
kraje (2008-12), náměstek hejtmana Karlovarského kraje (2012-15)
Působení v politice: místopředseda ČSSD v Karlovarském kraji,
člen ÚVV ČSSD
Záliby: jazz, sportovní střelba,
sportovní rybaření

Mgr. Petr
Šindelář, LL.M.
ODS, Ostrov

Až do konce srpna potrvají sanační práce na zajištění skalních
masivů proti sesuvům kamení na
vozovku u Kyselky. Právě kvůli
kamení na vozovce byla silnice
mezi Karlovými Vary a Kyselkou
v posledních letech hned několikrát uzavřena.

„Moderní novorozeneckou sanitku musí mít záchranáři především
proto, že převážejí do perinatologického centra intermediární péče
v karlovarské nemocnici ohrožené
novorozence ze všech částí našeho
regionu. Ti potřebují během převozu speciální péči, například vyhřívaný inkubátor nebo rozvody vzduchu, což není možné v běžné sanitě
zabezpečit. Každým rokem navíc
roste počet nejmenších dětí, které
je třeba převézt i do center mimo
náš kraj. Díky nahrazení původního zastaralého vozidla novou sanitkou děláme další významný krok ke
zlepšení kvality poskytované péče.“
informoval náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Sanitu za 2,6 milionu korun pořídil Karlovarský kraj. Její ambulantní prostor byl vybaven podle přání
záchranky.
„Uvnitř vozu je nosítkový stůl
s podvozkem pro inkubátor, otočná sedadla pro zdravotníky, úložné
prostory pro zdravotnický materiál a vybavení, včetně lednice pro
uskladnění léčiv,“ nechal nahléd-

nout do sanity ředitel Zdravotnické
záchranné služby Roman Sýkora.
Otočné sedadlo pro zdravotní
personál má u sebe umístěn dotykový panel, kterým lze ovládat topení, osvětlení, infuzní termobox
a podobně. Mezi další praktické
věci patří řešení přepážky prostoru
kabiny řidiče a ambulantního prostoru. V této přepážce jsou zabudovány automatické posuvné dveře.
Absolutní novinkou jsou dva světelné panely s běžícím textem „Pozor
transport novorozence“. Ty jsou
umístěny na zadních dveřích a mezi
majáky vpředu na střeše.

V Lidovém domě ve Staré Roli
se uskutečnila burza pracovních příležitostí. Na akci, které
se zúčastnily téměř tři desítky
místních zaměstnavatelů, nechyběl ani krajský úřad. O tom,
jak burza probíhala, jsme si povídali s jeho ředitelem Romanem Rokůskem.

Ilustrační foto Václav Fikar

Komu byla akce určena?
Burza, kterou připravila Krajská
hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Úřadem práce, byla určena především
studentům, absolventům škol a lidem bez práce.

Krajský úřad
se představil na burze
pracovních příležitostí

Všichni, kteří na akci dorazili, se
mohli seznámit s aktuální nabídkou volných pracovních míst a setkat se přímo se zaměstnavateli.
Jak burza probíhala a kdo
všechno se na ní představil?
V rámci akce se návštěvníkům
představily téměř tři desítky místních zaměstnavatelů. Kromě krajského úřadu se zde prezentoval
i Celní úřad, Policie ČR a místní
firmy, jako je například Witte Nejdek či Baustav. Součástí akce byl
i bohatý doprovodný program, ve
kterém nechyběly odborné přednášky a workshopy. Zájemci se

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU
Bude stát v KARLOVÝCH VARECH socha zakladatele moderního Turecka - Atatürka? Turecký
velvyslanec E. Ahmet Necati Bigah se v únoru obrátil
na vedení lázeňského města s dotazem na možnost umístění sochy
Mustafy Kemala Atatürka poblíž hotelu Carlsbad Plaza, kde nejvýznamnější turecký státník minulého století pobýval od 30. 6. do 28. 7.
1918. Mustafa Kemal, později zvaný Atatürk (= Otec Turek), vybudoval z rozpadlé osmanské říše moderní Turecko podle západního vzoru. Nejdříve ale ze země vyhnal sultána Mehmeda VI. i jeho synovce
Abdula Mešida, který se po vyhnání sultána stal chálifou. Vyhlášením
republiky pak zrušil chalífát, během jeho následných reforem Turecko např. upustilo od islámského kalendáře nebo přijalo nový rodinný
zákon, v němž stálo, že žena patří jen sama sobě a není majetkem
svého muže. Socha Atatürka by mohla být umístěna v parku u Císařských lázní, kde se již nachází pomník Karla IV.
Na webu města CHEBU (www.cheb.cz) mohou lidé v přímém přenosu sledovat současnou generaci oblíbené čapí rodinky, která už několik desetiletí žije na bývalém továrním komínu u Alberta. Nevšední čapí reality show umožnila instalace webové kamery na nedaleké
škole, kterou zaplatilo město. Lidé v Chebu si svých čápů považují.
Když v 90. letech přišel investor s nápadem postavit u Evropské ulice
hypermarket Hypernova, dostal povolení zbourat starou tovární budovu, ale její komín musel kvůli čápům zachovat. Chebští čápi, kteří
se na komín u Alberta vrací každé jaro z teplých krajů, také mají na
facebooku skupinu vedenou Monikou Dohnalovou, ve které je více
než 340 fanoušků.
Na základě opakovaných stížností občanů na rušení nočního klidu,
poškozování vozidel a výtržností došlo v SOKOLOVĚ od pondělí 2.
března k omezení provozní doby heren Nová Dukla v ulici Alšova
a herny Johny and Thay v Hornické ulici. Nově mají tyto herny otevřeno od 9 hodin do půlnoci (všední den) a o víkendech a svátcích
o hodinu déle. Radní v Sokolově uvažovali i o vyřazení adres heren ze
seznamu, kde je povoleno provozování výherních automatů, nakonec
se ale s provozovateli dohodli na změně provozní doby.

Zahraniční studenti
poznávali, jak žijeme
V závěru února se do Ostrova
vypravila šestice vysokoškolských studentů z Japonska, Ruska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Brazílie
a Mexika. Žáci ostrovské průmyslové školy tak měli jedinečnou
příležitost seznámit se s cizími
národy a jejich kulturou.
Zahraniční studenti, kteří přijeli
do Ostrova, si pro zdejší žáky připravili prezentace o svých zemích.
Komunikace přitom probíhala
pouze v angličtině.
Vzhledem k tomu, že žáci ostrovské průmyslové školy dosahují
mimořádných úspěchů v olympiádách z angličtiny, dorozumění jim
nečinilo žádný problém.
Zahraniční studenti přitom by-

dleli v českých rodinách. Mohli si
tak na vlastní kůži vyzkoušet každodenní život Středoevropanů.
Připraven byl pro ně i odpolední
program po blízkém okolí.
„Hostům jsme ukázali Loket, Sokolov, Boží Dar a Klínovec. Vyrazili
jsme s nimi i do centra Karlových
Varů. Kdybychom dostali podobnou možnost, určitě bychom se
nebránili výjezdu do světa a propagaci naší země,“ uvedl Matěj Cagaň,
který na škole studuje technické
lyceum.
Akce se uskutečnila v rámci projektu EDISON, který pořádá organizace AIESEC. Projekt EDISON
spojuje mladé lidi odlišných národností a snaží se prolomit prohlubující se mezikulturní bariéry.

Hasiči v Ostrově mají
k dispozici novou cisternu

ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU INFORMUJE:

Roman Rokůsek
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tak dozvěděli, jak správně napsat mínky musí splňovat, aby u nás
životopis a jak vhodně vystupo- získali místo.
vat při pracovním pohovoru. Ten
si pak mohli nanečisto vyzkoušet
Jak hodnotíte celou akci?
přímo na místě.
Ačkoliv většinou nemáme problém s nedostatkem kvalifikovaJakým způsobem se na akci ných lidí u výběrových řízení, rádi
prezentoval krajský úřad?
jsme se burzy zúčastnili. A musím
Naše personalistka zájemcům říct, že organizátoři odvedli skuvysvětlovala, jaké jsou výhody tečně dobrou práci. Překvapilo
a omezení práce na úřadě. Rovněž mne i množství lidí, které do Liodpovídala na dotazy týkající se dového domu dorazilo.
třeba činnosti městských a obecU našeho stanoviště se během
ních úřadů. Lidé si tak mohli udě- dne zastavilo okolo čtyř desítek
lat lepší představu o tom, co práce zájemců o práci. Rádi bychom se
ve veřejné správě obnáší. Zároveň proto do budoucna účastnili pozískali informace o tom, jaké pod- dobných akcí.

Novou hasičskou cisternu
za 6,6 milionu korun, na kterou jedním milionem přispěl
i Karlovarský kraj, budou od
nynějška využívat dobrovolní
hasiči v Ostrově. Cisterna bude
sloužit například při likvidaci
požárů travních porostů nebo
v průmyslových provozech.
„Karlovarský kraj každoročně přispívá na věcné vybavení
i techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Jsme rádi,
že jsme mohli pomoci v poslední
době k pořízení nové hasičské
cisterny v Bochově, nyní v Ostrově,“ říká vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského

úřadu Manfred Kraus.
Klíče od nového vozu Mercedes
Zetros hasičům předal starosta
města Ostrova Pavel Čekan.
„Hasiči mnohdy nasazují vlastní
zdraví i životy při ochraně ostatních spoluobčanů, musí k tomu
tedy mít i potřebnou techniku.
Nová cisterna bude vyjíždět do
oblasti celého Ostrovska,“ uvedl
starosta, který zároveň poděkoval
Karlovarskému kraji za finanční
podporu.
Ostrovští hasiči vloni absolvovali více než 230 výjezdů. Mimo
jiné zasahovali u dopravních nehod, požáru osobního automobilu nebo zajišťovali prostor pro
přistání vrtulníku se záchranáři.

V případě nutnosti pomůže
u Krakonoše defibrilátor
Vedení hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních zakoupilo defibrilátor, který nyní může pomoci
turistům v celém okolí.
Přístroj je umístěný v hotelu tak,
aby byl v případě potřeby lehce dostupný a poskytl neodkladnou první pomoc do příjezdu záchranářů.
„Do oblasti, kde se nachází náš
hotel, ročně vyráží desetitisíce lidí
a dojezdová vzdálenost z nejbližší
nemocnice, kdyby se něco někomu
stalo, je delší. Proto jsme se roz-

hodli k zakoupení defibrilátoru,
který bude sloužit pro případnou
pomoc v okolí,“ uvedl ředitel hotelu Krakonoš Jiří Richter.
Přístroj je lehce obsluhovatelný, proto personálu hotelu postačí školení záchranné služby, aby ho
uměli správně použít.
„Jsem si jist, že odborníci záchranné služby pracovníky hotelu
proškolí tak dobře, aby se turisté
na svých výletech cítili zase o něco
bezpečněji,“ řekl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
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Montánní turistika
a také kulturní centra.
Miliony proměňují kraj

Stop jarní únavě!

AKCE SPOJENÁ S OCHUTNÁVKOU MLADÉHO JEČMENE
VŽDY V PO 15–18, ST 16.30–18, ČT 14–18 HOD.

Doplněk stravy
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KLUB ZDRAVÍ ENERGY, CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI
Kamenná 40, Cheb, tel.: 603486331, www.energy-cheb.cz

Návštěvníci EXPO
uvidí animovanou
legendu o kraji

Green Days inzerce Cheb 91x110.indd 1

Stát posílá desítky milionů
na silnice II. a III. tříd

Dobrá zpráva pro všechny
řidiče. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) přidělil českým krajům 4,4 miliardy korun
na opravy silnic II. a III. třídy,
Karlovarský kraj z toho balíku
získal 164,5 milionu korun.

Díky tomu nečekanému „nadělení“ se Krajské správě a údržbě
silnic Karlovarského kraje letos
podaří zrealizovat více jak tři
desítky projektů. „Peníze budou
použity nejenom na opravy komunikací, které jsou ve špatném
technickém stavu, ale i na rekonstrukce mostů,“ informovala bývalá statutární zástupkyně hejtmana Eva Valjentová.
Seznam Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje zahrnuje především ty úseky, u kterých již nelze provádět běžnou
údržbu a lokální výspravy. Na
komfortnější jízdu se mohou těšit řidiči například ze Sokolovska,
Ostrovska či Krušných hor. Práce
se naplno rozběhnou na silni-

Silnice II. a III. tříd jsou někde ve velmi špatném stavu, některé jejich
úseky letos projdou rekonstrukcí. Ilustrační foto
cích mezi Šindelovou a Lesíkem,
Jindřichovicemi
a Kraslicemi,
Vojkovicemi a Damicemi nebo
Abertamy a Vrškem.
Z poskytnutých
prostředků
by mělo být hrazeno i statické
zajištění komunikací. Opěrné
zdi budou vybudovány v Bystřici, Jakubově nebo mezi Olovím

a Krajkovou. Rekonstrukce čeká
také mosty ve Vokově, Kaceřově,
Nových Hamrech či Vernéřově.
V souvislosti se stavbou Jihovýchodního obchvatu Chebu pak
dojde k modernizaci místních
křižovatek. Všechny stavební akce by měly být hotovy do konce
října toho roku.

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Legendu o tom, kterak král
Karel IV. nalezl horké minerální prameny v lesích nedaleko
Lokte a nechal na onom místě
budoucí Karlovy Vary založit,
zná v regionu téměř každý. Na
motivy legendy teď Karlovarský kraj nechal natočit krátký
animovaný film, který se stane
Na snímcích nahoře pohled do do středověkého cínového dolu Jeroným, dole pak vizualizace chystaného vstupního zázemí tohoto dolu.
součástí krajské prezentace na

Foto Václav Fikar
blížící se Světové výstavě
EXPO v Miláně.
Letošní rok se ponese ve zna- nu korun.
ské Štoly č. 1. Také její okolí se za rách v Kamenné ulici.
mení realizace velkých projektů
Důl Jeroným patří díky zachova- zhruba 16 milionů korun oblékne
Na nové „špejcharské“ adrese by
v oblasti kultury. Karlovarský losti k nejvýznamnějším technic- do nového kabátu a nabídne ná- mělo vzniknout moderní centrum
kraj investuje prostředky ne- kým památkám ve střední Evropě vštěvníkům zbrusu nové zázemí.
pro domácí i zahraniční výstavy,
jenom do rekonstrukcí galerií vůbec. Veřejnosti byl zpřístupněn
Vstupní budova je navržena jako umělecké workshopy a přednášky.
a muzeí, ale nezapomíná ani na před necelými dvěma lety a jeho lágrový domek, který lidem připo„Ukončení stavby plánujeme na
hornické památky.
prohlídku si za tu dobu nenecha- mene nechvalně proslulá 50. léta, konec srpna letošního roku. Nály ujít stovky návštěvníků. Co zde kdy zde političtí vězni těžili uran. sledně v září proběhne kolaudace.
Karlovarský kraj je neodmyslitel- však naprosto chybělo, bylo zázemí Kromě potřebného zázemí pro- Zahájení činnosti v rekonstruovaně svázaný s léčebnými prameny pro návštěvníky. To se však s při- jekt zahrnuje i obnovu areálu dolu ných prostorách pak předpoklá„Té m a
„ a q u a“
a s lázeňskou léčbou. Pochlubit spěním Karlovarského kraje a Ev- Svornost, včetně tzv. Mauthausen- dáme na počátku prosince 2015,“
pro
prezentaci
se ale může i bohatou hornickou ropské unie brzy změní.
ských schodů. „Stavět začneme upřesnil ředitel galerie Zbyněk je
Karlovarského kraje jako
minulostí. Její živou připomínkou
„V současné době je stavba před začátkem března. Předpokládáme, Illek.
jsou postupně zpřístupňované sta- dokončením a s jejím otevřením že budeme hotovi do konce září,“
Posledním z velkých projektů je stvořené. A právě proto v tomto
ré doly, které návštěvníkům nabízí počítáme už v květnu,“ říká ředitel doplnil Rund.
přestavba Muzea Karlovy Vary za duchu jsme nechali vyrobit i krátunikátní pohled do podzemí, kde muzea Michael Rund.
Naplno běží práce i na rekon- zhruba 30 milionů korun. Ta ov- ký animovaný film v délce kose před desítkami až stovkami let
Vstupní objekt nabídne kromě strukci barokního špýcharu v Che- šem nebude hotova letos, ale potr- lem sedmi minut, který se vrací
dobývaly cenné suroviny. Ke zkva- zázemí také multifunkční míst- bu, který se po rekonstrukci za více vá ještě další dva roky. Nová expo- k historii založení Karlových Valitnění služeb pro turisty přispějí nost. V té by se v budoucnu měly jak 20 milionů korun stane novým zice se návštěvníkům otevře v roce rů a ukazuje, jak významnou roli
i dva projekty Muzea Sokolov.
konat přednášky a výstavy. V blíz- sídlem Galerie 4 – galerie fotogra- 2017, kdy muzeum oslaví 150 let v ní hrála voda, konkrétně horké
minerální prameny. Film se stane
Ten první je zaměřen na výstavbu kosti objektu pak vyroste parkoviš- fie Cheb. Nejstarší stálá fotogra- své existence.
vstupního objektu k cínovému do- tě pro automobily a autobusy.
fická galerie v Česku se doposud
„Expozice bude útočit na ná- součástí krajské expozice a bude se
lu Jeroným za bezmála 11,3 milioDruhý projekt se týká jáchymov- tísnila v již nevyhovujících prosto- vštěvníkovy smysly. Zážitkovou promítat opakovaně, aby se s ním
formu bude střídat klidová část mohli seznámit všichni návštěvs faktografickým obsahem. Jedno níci českého pavilonu v Miláně.
podlaží přiblíží vznik a historii Samozřejmě ho využijeme k proKarlových Varů, druhé podlaží pagaci kraje i po skončení výstavy,
dějiny a přírodu Karlovarska,“ při- lidé si jej budou moci stáhnout
blížila ředitelka muzea Lenka Zu- na internetu na stránkách portálu
cestovního ruchu Živý kraj,“ probačová.

12.03.15 15:27

zradil krajský radní Edmund Janisch. Kromě češtiny a angličtiny
bude mít film i svou italskou verzi.
EXPO 2015 se uskuteční v Miláně ve dnech 1. 5. - 31. 10. 2015.
Účast na obří výstavě přislíbilo
přes 140 zemí.
Český národní pavilon nabídne
návštěvníkům expozici dělenou
do tří částí. „Země fantazie“, která
bude představovat Českou republiku v návaznosti na dlouhodobou
kampaň CzechTourismu „Země
příběhů“.
Druhou částí se
stane „Země

nápadů“,
která reaguje na tradici originálních
audiovizuálních
projekcí na světových výstavách a navrhnou ji studenti českých a moravských univerzit.
Třetí část bude tvořit tzv. „Laboratoř života“ vytvořená českými
umělci ve spolupráci s institucemi
a firmami, jež patří ve svém oboru
ke světové špičce.

Velikonoce
4. 4. 2015

ve sklárně Moser

Navštivte sklárnu Moser o velikonoční sobotě a zažijte podmanivou atmosféru jara.
Připravili jsme pro vás atraktivní program, prodej velikonočního pečiva, perníčků
a křišťálových výrobků Moser za mimořádně výhodné ceny. Nejmenší návštěvníci
si mohou vyrobit velikonoční dekoraci v kreativní dílně. Na závěr návštěvy můžete
vychutnat lahodnou kávu a domácí koláč v kavárně CAFÉ MOSER.
Těšíme se na vás!

PrograM
09:00 09:00 11:00 13:00 14:00 14:30 -

09:05
10:15
11:20
13:45
14:20
15:15

Zahájení
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser
Hudební vystoupení v podání dětí ZUŠ A. Dvořáka
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser
Hudební vystoupení v podání dětí ZUŠ A. Dvořáka
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser

PROHlíDky vE STANOvENýCH TERMíNECH jSOU ZDARMA.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, T: 800 166 737, +420 353 416 242, E: customerservice@moser-glass.com
www.moser-glass.com
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Lubské houslařství čelí konkurenci

V kategorii Ruční práce ve
výtvarné soutěži seniorů (informujeme na straně 5) zvítězily dokonale realistické,
zmenšené dřevěné housle
Jana Janouda. Jejich úspěch
u odborné poroty mě inspiroval k rozhovoru s houslařem
Josefem Holpuchem z Lubů...

Po dlouhá desetiletí Luby bývaly západočeskou baštou výroby strunných nástrojů. Platí
to i v roce 2015?
Luby a houslařství jsou pojmy,
které vždy nerozlučně patřily
k sobě. V současné době si však
už jen můžeme s trochou nostalgie prohlížet staré zažloutlé foto- Josef Holpuch. V loňském roce resturoval například starý kontrabas
grafie, na kterých vidíme, jak na- Jiřího Hanzlíka, baryton saxofonisty populární skupiny Sto zvířat.
Foto Václav Fikar
še městečko tímto řemeslem žilo. 
Doba, kdy řemeslníci vozili na
Posledních 25 let se v Lubech hudební nástroje? Přejí vůbec
dřevěných vozíčcích své výrobky uvolnily vazby mezi monopol- dnešní časy výrobě mistrovmajitelům manufakturních to- ním výrobcem strunných hu- ských nástrojů?
várniček a přičinlivým mistrům debních nástrojů Cremona (dnes
Po roce 1989, kdy se nám oterostla živnost, již pominula.
Strunal) a mistry houslaři. A tak vřel západní trh, se zdálo, že
Co se budoucnosti tohoto obo- zde vznikly soukromé dílny výroba hudebních nástrojů se
ru ve městě týká, je podle mého i malé firmy.
bude jen a jen rozrůstat. Bohunázoru nejistá. Nové mladé krve
žel trh se brzy nasytil a místním
se asi nedočkáme. Houslařské
Můžete srovnat dnešní zájem výrobcům rychle přibyly vrásky
učiliště zde bylo zrušeno a pře- o výrobu houslí nebo kytar na čele.
vedeno do Chebu, a tak asi nelze s dobou... třeba před 40-50 lety?
Mistrovské housle a kytary
vyloučit, že jednou v budoucnu
Před padesáti lety byla výroba jsou samozřejmě tím nejlepším,
bude zašlou houslařskou slávu strunných nástrojů podřízena čím se kvalitní řemeslník může
v Lubech připomínat jen socha centrálnímu plánování tehdejší- pochlubit. K jejich výrobě jsou
houslaře na zdejším náměstí.
ho režimu a převážná část školní totiž použité velmi kvalitní maa koncertní výroby byla směřo- teriály, navíc nástroj se vyrábí
Doufejme, že až sem to ne- vána na spřátelené trhy tehdej- s pečlivostí, která vyžaduje značdojde. Jak vlastně posledních ších politických spojenců, kde né množství času.
pětadvacet let proměnilo zdejší byl jistý odbyt. Současné tržní
Lepším materiálům a časové
houslařství?
prostředí je mnohem problema- náročnosti pak odpovídá i cena
Po roce 1948 se jednotliví tičtější. Pro větší firmy i malé nástroje. Potenciální zákazník
mistři stali součástí podniku živnostníky.
musí tedy sáhnout hlouběji do
Cremona, kam byli vybíráni
kapsy. Ale i v tomto segmentu
podle svých dovedností, ale neKonkurecne je jistě velká, ale musí lubští mistři čelit silné asijzřídka i podle politické angažo- není cestou k prosazení se na ské i evropské konkurenci, ve
vanosti.
trhu specializace na mistrovské které není lehké uspět.

Kolik soukromých houslařů
dnes v Lubech vlastně nabízí
své služby?
V současnosti se aktivní houslaři v Lubech dají napočítat na
prstech jedné ruky. Třeba i proto,
že se někteří odstěhovali a dnes
působí v jiných regionech. A pak
je tu ještě několik lidí, pro které
je toto umělecké řemeslo pouze
koníčkem.
Houslařství se v Lubech předávalo z generace na generaci.
Platí to i ve vašem případě?
Houslařina se zde dědila z otce
na syna už za Němců, dnes již takových případů není mnoho.
V mém případě to však platí.
Výrobu houslí mě naučil můj
otec a rovněž můj syn je vyučený
houslařem. Jak si povedou vnuci,
to se uvidí...
Uživí vás výroba a opravárenství hudebních nástrojů?
Bohužel ne. Výroba houslí mě
v dnešní době neuživí. Musel
jsem si najít nové zaměstnání
a houslařina se také pro mě stala
pouze koníčkem.
S čím konkrétně se na vás lidé
nejčastěji obrací?
Většinou za mnou přijíždějí
s historickými nástroji, u kterých
potřebují celkovou rekonstrukci
nebo jen drobné opravy a úpravy.
Na jaký ze svých nástrojů jste
nejvíc pyšný?
Nejraději mám asi nástroje,
které jsem vyráběl podle brescijského houslaře G. P. Magginiho z roku 1620. Tyto nástroje
se poněkud odlišují od ostatních
nástrojů svou zdobností i tvarem.

Václav Fikar

DRAŽBA

Kraj navýšil příspěvek
na středoškolská stipendia
Čtyři stovky studentů prvních
a druhých ročníků krajských
středních škol se mohou těšit
na motivační a prospěchová stipendia od Karlovarského kraje.
Letos kraj rozdělí mezi studenty
částku 613 tisíc korun za 1. pololetí, což je zhruba o 350 tisíc korun víc než vloni.
Motivační
stipendia pro 298
studentů v celkové
výši 511 tisíc korun by
měla podpořit snahu
studentů o řádné studium na odborných
školách, především
pak o pravidelnou docházku a dobré studijní
výsledky.
Prospěchová stipendia, na která
je vyčleněna částka 102 tisíc korun, podpoří dobře klasifikované
studenty hned v devatenácti vybraných oborech.
„Karlovarský kraj na výběru oborů, v nichž jsou studentům posky-

tována stipendia, úzce spolupracuje nejen se svými školami, ale
také s úřadem práce tak, aby naše
podpora co nejpřesněji odpovídala
situaci na trhu práce,“ vysvětlila
bývalá náměstkyně hejtmana Eva
Valjentová.
Za první pololetí dorazilo na odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje
celkem
osm
žádostí
škol
o příspěvek na
stipendia.
Mezi podpořenými školami je například
Integrovaná
střední škola technická a ekonomická
Sokolov a Střední průmyslová škola keramická
a sklářská Karlovy Vary.
Studijní stipendia mohou žáci
získat mimo jiné v učebním oboru
sklář, pekař či řemeslná stavba hudebních nástrojů.

Společnost PRO aukcie, s.r.o. vyhlašuje dobrovolnou dražbu na nemovitost:
Předmět dražby:

spoluvlastnické podíly o velikosti 1/2
a 1/2 k budově a pozemkům areálu
bývalých jesli v obci Horní Slavkov
Datum a čas konaní dražby: 1. dubna 2015 v 10 hod. a 10:30 hod.
Nejnižší podání:
33 600 EUR
Výška dražební jistoty:
10 000 EUR
prostor společnosti PRO aukcie, s.r.o.,
Místo konání dražby:
Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Bližší informace na tel. +421 232 661 920, info@proa.sk, www.proa.sk

UH

ELNÉ SKLADY
František Buťa

UHELNÉ SKLADY

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov
tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

Prodej paliv
• Dodací lhůty dle
našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
(od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
(uhlí i pro automatické kotle
ořech 2), koks
• Německé brikety

Pro stavbu
• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro chataře
• Nabízíme pytlované uhlí pro
chataře a chalupáře. Pytlujeme
bílinské uhlí a na základě
požadavku zákazníka jsme
schopni napytlovat i jakýkoliv
jiný druh uhlí z naší nabídky.

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

VÁŠ PARTNER V PODNIKÁNÍ
Jaké jsou výhody členství?

www.uhlibuta.cz
Možnost placení přes platební terminál

PRESTIŽ

Členství v HK je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost a potvrzení solidnosti.

Ř

ADA KONTAKTŮ
HK organizují setkávání s podnikateli, zástupci státní správy a samosprávy a zahraničními partnery.

INFORMACE

HK zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

P

ŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Nelíbí se Vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Zapojte se aktivně do připomínkování!

O

DBORNOST
HK pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

JEDNOTA

Prostřednictvím HK se stáváte součástí silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING

Na setkáních členů HK můžete budovat své kontakty a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

EXPORT

Poradíme Vám, jak proniknout na zahraniční trh a zařídíme Vaši účast na podnikatelských misích.

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované HK i členskými firmami.

ETIKA

Členství v HK Vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Tel: 354 426 140

www.khkkk.cz

PRODEJSLEPIČEK
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří, pouze našeho chovu!
Prodej v pátek 3. dubna 2015
Horní Slavkov - parkoviště restaurace U Karkulky- 14.00 hod.
Loket - u čerp. st. EuroOil - 14.20 hod. • Sokolov - u vlak. nádraží - 15.15 hod.
Habartov - u autobus. nádraží - 15.50 hod. • Cheb - prodejna Selka - 17.10 hod
Prodej v sobotu 4. dubna 2015
Cheb - prodejna Selka - 16.15 hod.
Prodej ve čtvrtek 9. dubna 2015
Cheb - prodejna Selka - 12.30 hod.
Františkovy Lázně - vlak. nádraží - 13.20 hod. • Skalná - u pošty - 13.55 hod.
Prodej v sobotu 18. dubna 2015
Děpoltovice - u obchodu - 11.00 hod. • Nejdek - u vlak. nádraží - 11.40 hod.
Černava - u Obec. úřadu - 12.20 hod. • Oloví - u nádraží ČD - 13.20 hod.
Krajková - u kostela - 13.40 hod. • Josefov - u autobus. zastávky - 13.55 hod.
Sokolov - vlak. nádraží - 14.30 hod. • Otovice - u Obec. úřadu - 14.55 hod.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Konference se zaměřila
na opatrovnictví
Výstupy tříletého projektu Modely podpory pro lidi s mentálním
postižením, realizovaného ústavem Instand, Ligou lidských práv
a zahraniční partnerskou organizací Mental Disability Advocacy
Center, mapovala mezinárodní
konference s názvem Opatrovnictví a jeho alternativy, která
se nedávno uskutečnila v Karlových Varech.
„Osobně jsem rád, že se projekt
realizoval zrovna na území našeho
kraje. Když se ohlédnu tři roky zpět,
jaké bylo právní vědomí sociálních
pracovníků, ředitelů pobytových
a jiných sociálních služeb o tom,
co jsou to právní úkony, jaké úkony
činí opatrovník a podobně, je vidět
obrovský posun zejména v posílení
jejich kompetencí. Projekt reagoval
na nový občanský zákoník a výsledek projektu. Z projektu vyšly nové
Metodiky výkonu opatrovnictví
a výkonu podpůrcovství, které jsou
pro praxi potřebné,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák
s tím, že velkou pozornost publika
získaly informace o testování modelu profesionálního opatrovníka
a podpůrce.
Na konferenci zazněly příspěvky
od členů tzv. konzultační skupiny,
kteří se podíleli na tvorbě vhodných modelů využitelných v praxi.
Velkým obohacením akce byly příspěvky zejména zahraničních hostů, týkající se legislativy Švédska,
Maďarska, Francie nebo Kanady.
Podnětné informace zazněly od
zástupců Úřadu vlády či pracovníků Kanceláře veřejného ochránce

práv, kteří kontrolují činnost veřejných opatrovníků a upozorňovali
na mnohá úskalí dosavadní praxe.
Zkušenosti byly převáděny do kontextu ČR prostřednictvím práce
ve skupinách v rámci odpoledních
workshopů. V odpolední části
programu byly také detailně představeny příklady využití alternativ
k omezení svéprávnosti v praxi,
včetně právních nástrojů pro plánování života osob s postižením.
„Věříme, že projekt pomohl vytvořit prostor pro komunikaci
v oblasti opatrovnictví a podporovaného rozhodování a přinesl do
kraje nové informace a zkušenosti.
I když se věci mění pomaleji, než
bychom si přáli, mění se nezadržitelně,“ řekl projektový manažer
Instandu Václav Štrunc.
Prezentace z konference a více
informací o pokračování projektu
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
najdou zástupci na stránkách ústavu Instand a Ligy lidských práv.

Výkup

starého papíru
za 8 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.schrottmobil.info

z regionu / křížovka
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Když se řekne památka

Senioři přihlásili přes 160 prací

Každý si snad pod tímto pojmenováním představí něco jiného. Jeden hrad,
druhý zámek, další nějaký církevní objekt, galerii nebo třeba starou hrázděnku. Jsou památky zachovalé, ovšem mnohé naopak potřebují větší nebo menší opravu nebou dokonce velkou rekonstrukci. To všechno stojí nemalé peníze.
Jednou z možností jak je získat je podání žádosti o dotaci ke Karlovarskému kraji. Rada Karlovarského kraje si zřizuje své poradní orgány. Jedním
z nich je komise pro kulturu a památkovou péči. Tato komise posuzuje došlé
žádosti, rozhoduje o přidělení financí pro jednotlivé subjekty. Podklady, vždy
velmi precizně zpracované, včetně fotodokumentace, jí předkládá oddělení
památkové péče. Zde patří poděkování vedoucí tohoto oddělení, Mgr. Jaroslavě Pokludové, a všem jejím spolupracovníkům.
Poslední jednání zmíněné komise se konalo 23. února. Ta posuzovala 121
žádostí. Celkem bylo žádáno o částku 27.267.450 Kč, výsledná poskytnutá
částka (krytá z rozpočtu kraje) je ve výši 7.350.000 Kč (jen pro zajímavost
doplňuji, že v loňském roce komise rozdělila jen 5,5 miliónu Kč). Tuto sumu,
po splnění předem daných podmínek, by mělo obdržet 55 podpořených žadatelů. Komise neměla lehké rozhodování. Kritérií, ke kterým musí přihlížet,
je mnoho.
V úvahu se bere památková hodnota, přístupnost pro veřejnost, technický stav, význam z hlediska celé České republiky, zda byla v posledních pěti
letech přidělena podpora, ale také problémovost žadatele, či zda se objekt
nachází na území nominovaném k zápisu na seznam UNESCO. A kdo jsou
žadatelé? Obce, církev, fyzické osoby, spolky i akciové společnosti. Komise, po
projednání všech materiálů doporučuje Radě Karlovarského kraje navržené
žádosti schválit.
Jsem členem komise od 4. prosince 2008 (tehdy pracovala pod názvem komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch). Mohu proto zodpovědně prohlásit, že tento orgán v minulém i v tomto volebním období pracoval a pracuje vždy svědomitě a s citem. Nejde ale jen o dotace na památky.
Podobně komise již v lednu projednala, schválila a doporučila radě příspěvky z krajského rozpočtu pro oblast kultury pro tento rok. K dispozici
byla částka 2,5 miliónu. Komise si na svoje jednání několikrát pozvala také
osoby, které v dané sféře působí (např. Dana Neumannová, Jan Prudík, Libor Balák atd.). Nezapomněla ani na výjezdy po celém kraji (např. Galerie
umění a budova Císařských lázní v Karlových Varech, Státní hrad a zámek
Bečov, Klášter premonstrátů v Teplé, kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích a mnoho dalších). V rámci besed i osobních návštěv objektů mohou členové komise nejlépe posoudit, zda jsou schválené dotace účelně využívány.
Věřím, že komise i v následujících měsících a letech, i v případě změn v jejím složení, bude nadále odvádět kus poctivé práce. 
Zdeněk Musil

Opravdu zamotanou hlavu
měla odborná porota, která
musela vybrat nejlepší díla z více než 160 uměleckých prací,
které přihlásilo více než šedesát
seniorů do 2. ročníku výtvarné
soutěže Věk pro nás není překážkou, kterou vyhlásil Karlovarský kraj.
Práce došlé na adresu krajského
úřadu byly totiž z většiny velmi
kvalitní. „Překvapilo mne, kolik
krásných prací se nám v soutěži
sešlo. Je vidět, že seniory malování a focení baví a že nezáleží na
tom, kolik je člověku let,“ uvedla
statutární zástupkyně hejtmana
Eva Valjentová, ktará autorům
vítězných prací předala ceny. Ona
sama však v porotě nebyla. V ní
opět zasedli ředitel Galerie umění
Karlovy Vary Jan Samec, vedoucí výtvarného oboru ze Základní
umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary Dagmar Svobodová a profesionální fotografka
Stanislava Petele. Porota nakonec
vybrala tři nejlepší práce ve třech
soutěžních kategoriích:
1. kategorie – Ruční práce
Jan Janoud, Staré Sedlo
■ Dřevěné housle
Vanda Tomášková, Otovice
■ Keramická socha - sedící žena
Inge Silvová, Chodov
■ Paličkovaná krajka - květy
2. kategorie – Kresba, malba, grafika
Jan Nagy, Karlovy Vary
■ Rudolf Krautschneider
Jiří Brabec, Dalovice
■ Skalní borovice
Pavel Kadeřábek, Kraslice
■ Zvlněná krajina

PODĚKOVÁNÍ

Pracovníkům nemocnice
Dobrý den, ráda bych prostřednictvím vašich stránek poděkovala
pracovníkům Karlovarské krajské
nemocnice z oddělení urgentního
příjmu, ortopedie a rehabilitace za
perfektní, včasnou a špičkovou péči
o mou maminku paní Drahoslavu
Pavlovou, po zlomenině a následné
výměně kyčelního kloubu.
Bohužel zde nemohu jmenovat
všechny pracovníky počínaje lékaři,
sestrami, rehabilitačními pracov-

3. kategorie – Fotografie
Zdeněk Reischig, Háje
■ Sedící babičky
Jaroslav Jirásek, Cheb
■ Trojský most a Starý Rybník
Růžena Reischigová, Karlovy Vary
■ V lese pod Dianou

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Svatba Guty
Habsburské s českým
panovníkem Václavem II.
Výhercům, kterými jsou
Drahomíra Jankovská
z Lázní Kynžvart, Stanislav
Fletter z Dolního Žandova
a Jaromíra Veselá ze
Sokolova, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
Nachází se v nadmořské výšce 777
metrů nad mořem, jen pár kilometrů
od Horního Slavkova, a patří mezi nejpodivuhodnější stavby svého druhu
v České republice. Může za to její neobvyklý tvar, přesněji vnější schodiště,
které se jako spirála vine po obvodu
této stavby. Její tvar navrhl akademický sochař, zdejší rodák Willy Russ, který
se prý nechal inspirovat orientálními
stavbami, zejména pak Babylónskou
věží. Architekt Fritz Hoffmann potom
ke stavbě připravil projekt.
Tato nevšední stavba se začala stavět
v roce 1933. Poté, co zdejší lidé a místní spolky shromáždili potřebné množství peněz. Protože peněz bylo málo,
veškerý materiál na stavbu se sháněl
v těsném okolí stavby, aby odpadly
náklady na dopravu. Kameny, kterých
bylo použito velké množství, se tahaly
z okolí kopce. Přesto peníze vystačily
jen do října roku 1933, pak byla stavba pro nedostatek peněz přerušena.
Nastalo období dalších sbírek, stavba
byla dokončena v roce 1935.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 4. 2015
na e-mail: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje,
Veronika Severová, Závodní
353/88, 36006, Karlovy Vary
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PŘEDLOŽKA

PRODEJ
(ZBOŽÍ)

ČILI
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AMERICKÝ
PODNIKATEL
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DOMÁCKY
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DOMÁCKY
OTAKAR
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RET

PLOŠNÉ
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SPZ
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HOSTINY
(ZASTAR.)

STUDENÝ
(NĚM.)
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HEKTARU
DOMÁCKY
ARNOŠT
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UMĚNÍ
(MN.Č.)

PATŘÍCÍ
JEMU

LENIVÝ

ZKRATKA
HORSKÉ
SLUŽBY

PROSTOMYSLNÝ
ČLOVĚK

níky a v neposledí řadě pomocného
personálu (neznám jejich jména)
- jejich profesionalita a zároveň
empatie a lidský přístup zasluhují
obrovský dík. Totéž platí i pro zdravotníky z karlovarské RZS, kteří pro
maminku přijeli velmi rychle a jednali též velmi empaticky a profesionálně. S úctou a pokorou k lidem,
kteří si za svou životní cestu zvolili
péči o druhé tedy děkuji mnohokrát.

Michaela Čepeláková

POUZDRO
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BANÁNOVÉ
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LATINSKY
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VOLÁNÍ
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SPLÁCHNUTÉ

KYPŘENÉ
PLUHEM
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Český olympijský výbor finančně Odcházíme z vedení kraje,
budeme konstruktivní opozicí
podpoří sport dětí v krajích
Markéta
Wernerová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Říká se, že dobrých zpráv není nikdy dost, a proto bych vám, milí čtenáři Krajských listů, také chtěla jednu
takovou pozitivní informaci sdělit.
Před zhruba rokem a půl mě pověřila komise pro tělovýchovu a sport při
Radě Karlovarského kraje, abych jako
předsedkyně této komise zastupovala
Karlovarský kraj při jednáních s představiteli Českého olympijského výboru
(ČOV).

Naším cílem bylo a je podílet se na
projektu Českého olympijského výboru, díky kterému bude finančně podpořen sport dětí a mládeže v krajích.
Podařilo se, v této chvíli stojíme před
podpisem smlouvy s Českým olympijským výborem a na sport mladých by
do našeho regionu mělo přijít okolo 1,
6 milionu korun. Celkem by na základě dohody Asociace krajů ČR a ČOV
měly všechny kraje dostat celkem asi
40 milionů korun. Peníze získal ČOV
z příjmů od provozovatelů loterií a sázek, tedy z tzv. „zdanění hazardu“.
Kromě 15 milionů, které Karlovarský kraj ročně vkládá na sportovní aktivity mladých ze svého rozpočtu, tedy
budou mít mladí sportovci k dispozici
ještě další finance.
Naše komise stojí před nelehkým

úkolem. Chceme jasně a transpaEva Valjentová,
rentně rozdělit uvedenou finanční
zastupitelka
podporu ČOV mezi sportovní kluby
Karlovarského
pracující s mládeží a podpořit překraje,
devším stabilní dlouhodobou činnost
KSČM
sportovních organizací, nikoliv jednorázové akce.
Rozhodovat budeme na základě
přesně stanovených kritérií, mezi niKSČM odchází z vedení kraje, ale
miž bude například počet dětí v klubu, jejich sportovní výsledky a podob- necítí se být poražena. Žádali jsme
rovnocenné partnerství se sociální
ně.
Jsem přesvědčená, že díky skvělé tý- demokracií.
Bohužel náš bývalý partner a dalmové práci krajské sportovní komise
se nám podaří finance rozdělit účelně.
Jsme zvyklí své úkoly řešit věcně bez
ohledu na rozdílné politické přesvědčení a s jediným cílem – přilákat ke
sportu už ty nejmenší dětí a vypěstovat v nich vůli a chuť být co nejlepší.

Poděkování pracovitým
členům „mých komisí“
Věra Bartůňková,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Několikrát se mě známí ptali, proč
už nesedím na kraji jako radní. Mých
tzv. výmluv slyšeli dost a dost. Přiznávám, že mě odrazovalo mnoho věcí.
V první řadě má neznalost problematiky, jsem člověk, který má „jakýs
takýs“ přehled o všech oborech činnosti, povrchní, někdy trošku praktický,
jindy nastudovaný, okoukaný, zkrátka
neodborný. Díky tomu jsem se nehrnula do žádných odborných názorových střetů. Vždy jsem mluvila, mluvím a budu mluvit o věcech, o kterých
mám alespoň malou povědomost.

Ve druhé řadě se jedná o spolupracovníky. A teď se nechci v žádném
případě dotknout pracovníků jednotlivých odborů kraje, naopak. Měla
jsem výbornou tajemnici komise pro
likvidaci nepotřebného majetku, měla jsem výbornou tajemnici komise
kultury a památkové péče, s oběma se
mi velmi dobře spolupracovalo. Stejně tak se členy obou komisí, chci jim
touto cestou poděkovat za spolupráci.
Vím, že se všichni podivovali, že
mám dvě komise. No, chtěla bych říct,
že komise pro likvidaci nepotřebného
majetku se schází jednou za čtvrt roku a já jsem žádala vedení kraje o to,
aby práce této komise byla „spojena“
s výborem pro nakládání s majetkem,
čímž by kraj ušetřil nemalé peníze.
Nebyla jsem vyslyšena, prý to z procedurálních důvodů nelze. Kulturu
jsem dostala po nástupu Ing. Valjentové na pozici 1. náměstkyně hejtma-

ROCKOVÉ LEGENDY

7.5.2015, Velká synagoga Plzeň
Mimořádný hudební zážitek nabídne v předvečer 70. výročí ukončení
druhé světové války Velká synagoga v Plzni. Vystoupí tu totiž hned tři
rockové legendy za netradičního
doprovodu symfonického orchestru
Virtuosi di Praga. Netradiční hudební
koncepci celého projektu, zvýrazní
navíc zcela unikátní prostředí Velké
synagogy – třetí největší synagogy
světa. A kdo, že se tu objeví?
Dan McCafferty – narozen 14.10. roku 1946 ve Skotsku, dlouholetý zpěvák,
u nás velice populární hard rockové
skupiny Nazareth. Dan zazpívá mimo
jiné tyto hity: Dream on, Hair of the
Dog, Love Hurts nebo We are Animals
John Lawton – rockový a bluesový
zpěvák známý především svým půso-

bením ve skupině Uriah Heep zazpívá
například: Lady in Black, July Morning,
Sympathy, Come Back To Me Again nebo The Rain
Graham Bonnet – anglický rockový zpěvák a skladatel, působil sólově
i v mnoha skupinách včetně Michael
Schenker Group či Rainbow, kde nahradil na přání Ritchieho Blackmora fenomenálního, dnes již bohužel zesnulého
Ronnieho Jamese Dia. V jeho podání
zazní například: All Night Long, Since
You´ve Been Gone, The Witchwood, Loves No Friend nebo Makin´Love.
Vstupenky jsou převážně k sezení, což
trošku omezuje kapacitu sálu, na druhou stranu umožní návštěvníkovi vnímat o to intenzivněji tuto mimořádnou
produkci. Zakoupit je lze přes portála
www.ticketpro.cz.

na, přesně na jeden rok.
Zda-li jsem vše zvládla, či nikoliv, to
nechť posoudí jiní.
A ve třetí řadě – politický partner
ve vedení. Já jsem bohužel příliš důvěřivá, otevřená, upřímná, ale hlavně
nesnáším a neumím dělat podrazy
a vydírat. Nedokážu se usmívat lidem
do očí a v ruce za zády skrývat nůž.
Bohužel, mezi lidmi je tento fenomén
rozšířen, mezi politiky dokonce jako
epidemie.
V poslední řadě si neumím představit jít do nejistoty zaměstnání,
která od počátku této vlády hrozila.
Mám ráda svou práci v Lázeňských
lesích Karlovy Vary, která mne živí, a lidi, kteří se mnou spolupracují
a myslím, že je to vidět i v mém okolí.
Konečně jsem důvody shrnula
a věřte, že se mi ulevilo. Budu mít
více času se věnovat kandidatuře do
senátu.

ší jediná strana zastupující spolu
s námi v čele kraje levici, se rozhodla upřednostnit své vlastní ambice
a uzavřela dohodu s pravicovými
stranami. Chápeme, že v tuto chvíli
to všichni vnímají jako vítězství a odstavení komunistů od moci.
Paradoxní je, že jsme se v mocenských hrátkách nikdy neangažovali
a naše pozice nevnímali jako uchopení moci, ale jako správu věcí veřejných. Tak jsme se také stavěli k řešení
problémů kraje, k hledání cest rozvoje
celého regionu.

Pochopitelně nemáme dobrý pocit
z toho, že odcházíme od nedokončené
práce, ale taková je politika.
Nezbývá než doufat, že bývalá opozice v rámci nové koalice bude důsledně prosazovat realizaci a nápravu
věcí a činností, které v průběhu prvních dvou let tohoto volebního období
kritizovala. Zůstáváme významnou
součástí Zastupitelstva Karlovarského kraje a dále se budeme konstruktivně vyjadřovat ke všem záležitostem, kterými se krajské zastupitelstvo
bude zabývat.

Rozpad levicové krajské vlády je pro
voliče KSČM a ČSSD zklamáním
Barbora Vojtová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Vážení spoluobčané, pro voliče
KSČM a levicově orientované voliče
ČSSD je jistě velkým zklamáním rozpad koaliční krajské „vlády“ KSČM
a ČSSD. Tento program zkrachoval
na vzájemné nesmiřitelnosti v posledních měsících. Vše začalo „dobrovolnou“ rezignací hejtmana Josefa Novotného, k čemuž ho přesvědčili jeho
přátelé z ČSSD.
Sociální demokraté navrhli na tuto
funkci Jakuba Pánika, s čímž KSČM
vyslovila nesouhlas. Zdá se, že je nepřijatelný i pro nové partnery ČSSD.
Je škoda, že naši bývalí koaliční
partneři pokračovali mstou v podobě
odvolání náměstka hejtmana Václava Sloupa a rozvratem rady kraje.
Tím byl koaliční vztah téměř zpečetěn.

Je jasné, že v takovéto situaci již nebylo možné se vrátit k čistému stolu
a začít vyjednávání v oboustranné
důvěře.
Je to škoda. Pro kraj, i pro jeho občany. Za šest let vzájemné spolupráce
se leccos podařilo a rozehrané jsou
další projekty.
Z poslední doby mohu např. zmínit
stipendia pro vysokoškoláky, čímž
kraj v prvním roce projektu podpoří
63 studentů (tedy všechny přihlášené), probíhá rekonstrukce gymnázia
v Karlových Varech, kraj pomáhá
včelařům, zahrádkářům, rybářům
i myslivcům, podpořil obnovu kulturních i technických historických
památek a v neposlední řadě je třeba
zmínit velmi rozumné hospodaření
s finančními prostředky kraje. Snad
bude i nová koalice v tomto směru pokračovat. Nakročeno je velice dobře.
Až do odstoupení ČSSD od koaliční smlouvy a odvolání Václava
Sloupa z funkce náměstka hejtmana
postupovala KSČM vůči ČSSD velmi vstřícně a byla ochotna pokračovat v původní koaliční smlouvě
včetně předání jednoho místa v radě

ve prospěch ČSSD (klouzavý mandát) a funkce hejtmana pro zástupce
ČSSD (s výjimkou Jakuba Pánika).
Je smutné, že ČSSD dokázala situaci takto vyhrotit a, jak trefně poznamenal jeden z opozičních zastupitelů,
jakmile KSČM stála za svým názorem, odhodili sociální demokraté svého partnera jak špinavé ponožky.
Teď je pro KSČM nutné neztratit
důvěru svých voličů, že dokáže i v budoucnu hájit jejich zájmy coby jeden
z vedoucích činitelů kraje. K tomu
je nutné získat koaličního partnera.
V současném složení zastupitelstva
k tomu není vůle i přesto, že i opozice
zjevně viděla vinu v rozpadu koalice
na straně ČSSD, ale z ideologických
důvodů nemá sílu jít do spolupráce
s komunistickou stranou.
Bude asi nějakou dobu trvat, než
tyto předsudky pominou. Možná
s nástupem nezatížených mladších
lidí nebo úspěchem ve volbách některého z demokratičtějších politických
subjektů.
Zatím odcházíme do opozice a vy,
naši voliči, víte, že ani tady se neztratíme.

Práce studentů keramky
jsou ve finále ART ROOM
Hned tři práce studentů Střední průmyslové školy keramické
a sklářské Karlovy Vary postoupily do finálové desítky soutěže
uměleckých nápadů ART ROOM. Finále soutěže se uskuteční začátkem června v Českém
Krumlově, v rámci open-air foto
festivalu.
Postupujícími žáky karlovarské

keramky se stali Sandra Doanová a Alena Vochozková, Zdeněk
Holeček a Světlana Guseva a Pavel
Mutinský.
„Přejeme žákům mnoho profesních i inspirativních zážitků na
akci, která nemá ve fotografickém
světě obdoby a vzbuzuje nadšené
ohlasy jak z řad odborníků, účinkujících, partnerů, médií a návštěvníků, tak samotného měs-

ta, které je zapsané na seznamu
UNESCO. A samozřejmě držíme
palce, na vítěze čeká řada velmi
hodnotných cen,“ popřála studentům učitelka SPŠ keramické
a sklářské Lenka Herzogová.
Tématem pro letošní bienále je
Člověk a závislost, přičemž závislost je chápána v záporném i kladném smyslu. Práce soutěžících
hodnotila odborná porota podle
vybraných kritérií, mezi nimiž byla
například kvalita provedení návrhu nebo schopnost týmové práce.
O postup přitom usilovalo 74 žáků
z 20 škol ČR a Slovenska.
Cílem projektu ART ROOM je
představit mladé talenty profesionálům a fotografům, ale také
uměním kultivovat a vzdělávat veřejnost. Garantem akce je SUPŠ sv.
Anežky v Českém Krumlově.
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Nakupovat jako ve velkoměstě
a cítit se jako doma
To je obchodní dům zážitků

osvěžující nápoj. Zkrátka u nás

z módy FREY v Marktredwitz.

nepřijde ani váš doprovod a nu-

V největším domu módy mezi

dící se dorost: můžou si listovat

OD 20. 3. DO 31. 3.

v zábavních a sportovních časopisech nebo si hrát v dětském
koutku plném hraček.
FREY se vyplatí!
Profitujte při koupi vysoce jakostní módy za nejnižší německé ceny. U nás dostanete zcela aktuální kolekce špičkových
značek jako Marc O‘Polo, BiBa,
s.Oliver, Tommy Hilfiger a dalších
výrazně výhodněji než v Praze
nebo Plzni. Navíc vám na váš
Prahou a Norimberkem nalezne

nákup nabízíme s naší zákaz-

úplně každý na pěti podlažích

nickou kartou FREY okamžitou

a na více než 8000 metrech
čtverečních s více než 1000
různých značek svou oblíbenou
módu.

Objevte…

FREY hovoří vaším jazykem!
Naše česky hovořící kompe-

…nyní jarní trendy!

tentní módní poradkyně jsou
připraveny se věnovat každému zájemci o koupi. A je jedno,
jestli si chcete úplně obnovit
svůj šatník nebo jen potřebujete objektivní a poctivý názor
k některému

zboží.

Oslovte

nás – rádi vám pomůžeme.
slevu ve výši tři procenta. Další
slevy na vás čekají při četných
mimořádných módních akcích.
A to vše bez velkých cestovních
výdajů, najdete nás na dosah od
hranice.
Vzbudili jsme váš zájem? Tak

vám rády poradí v češtině!

se u nás prostě jednou zastav-

DÁRKOVÝ
SERVIS

SOUKROMÝ
SHOPPING

DÁRKOVÉ
POUKÁZKY

te a objevte módu podle vašeho
FREY to umí zařídit!

gusta. Nebo si sjednejte dopře-

Pohodlně se usaďte a užijte si

du na našich stránkách s někte-

nákupní den, jak jste si to už

rým z našich módních poradců

dávno přáli. Pryč jsou doby, kdy

zcela osobní termín pro „Private

jste museli ve stresu pobíhat po

Shopping“.

od 20. 3. do 31. 3. 2015
* Platí při nákup nad 150 €.
Nelze kombinovat s jinými
slevami.

všech odděleních. Přineseme
vám vaši oblíbenou módu až ke

Těšíme se na vás.

KREJČOVSKÉ
ÚPRAVY



Eliška Fraß a Romana Kuchenreuther

PARKOVÁNÍ
ZDARMA V KEC

Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co.Centrum KG

kabince. Pryč jsou doby, kdy jste

Markt 34 – 38 I 95615 Marktredwitz I Tel. 0049 9231 5 08 - 0 I www.frey-mode.de

při zkoušení téměř zahynuli žíz-

Váš

obchodní

dům

zážitků

ní. Naservírujeme vám vhodný

z módy FREY v Marktredwitz.

Otevírací doba:
Po - Pá: 9.00 – 19.00 I Sobota: 9.00 – 18.00

sport
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Krásné Karlovy Vary
zůstávají na stejné trase

Zahraniční běžci si pochvalují jedinečnou kulisu. Foto RunCzech
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se rozběhne potřetí. Se stříbrnou známkou a v online přímém
přenosu, zato však na stejné trase.
Stejně krásné jako loni.
Karlovarská trasa prošla velkou
proměnou v loňském roce. Ta nová, která vede nejen proslulou karlovarskou kolonádou, ale i kolem
dostihového závodiště, byla však
navržena tak, aby zvládla pojmout
stále rostoucí počet běžců a byla na
ní zachována ta nejkrásnější místa.
Švédský běžec a novinář Anders
Forselius, který už má na kontě 135
maratonů a ještě více půlmaratonů
ve 46 zemích světa, dokonce prohlásil, že Mattoni 1/2Maraton Karlovy
Vary je nejhezčí půlmaraton, jaký
kdy běžel.
„V Karlových Varech jsem byl poprvé a do tohoto starého lázeňského
města jsem se doslova zamiloval.
Příští rok už raději nepřijedu. Hrozilo by, že bych tady už zůstal,” dodává
s nadsázkou.

Kudy tedy trasa oblíbeného běžeckého závodu povede? Proběhněte si
ji spolu s námi. Nejprve jen v duchu,
23. května pak i se startovním číslem na hrudi.
1-2 km: Kolonáda
Hned po startu se vydáte podél
říčky Teplé poprvé po kolonádě. Teď
ještě bude čas a chuť vnímat její atmosféru i půvab opravených budov.
Promenádní haly – Mlýnská, Zámecká anebo Vřídelní – jsou z konce devatenáctého století. Karlovy
Vary mají světový unikát v počtu
léčivých horkých pramenů na světě.
Běžci se napojí později…
3. km: Grandhotel Pupp
Jeho historie plná výjimečných
hostů i událostí se píše už do roku
1701, koncem století pak Johann
Georg Pupp položil základ jeho
rozvoji. Točila se tu například jedna
z posledních bondovek Casino Royale s Danielem Craigem. Nebojte,
vám kulka zlosynů nehrozí.
6. km:
Kostel svaté Máří Magdaleny

Nejvýznamnější památka města,
vystavěl ho Kilián Ignác Diezenhofer v barokním stylu s unikátní
elipsou jako základnou. Už tehdy,
koncem 18. století, se stal dominantou kolonády. Původně byl okolo
hřbitov a uvažovalo se i o zřízení
kostnice.
11. km: Dostihové závodiště
Vzniklo již roku 1899 podle projektů vídeňského architekta Alfréda
Bayera. Za války sloužilo jako vojenské cvičiště, ale brzy se sem vrátili ušlechtilí koně. A v roce 2001 tady
vrcholila týmová soutěž mistrovství
Evropy v triatlonu. Vy neopren ani
kolo nepotřebujete, stačí jen běžet.
19. km:
Festivalový most podruhé
Na tomto mostě si připomeňte
věhlas tradice Mezinárodního filmového festivalu, který se koná už
od roku 1946, nyní vždy začátkem
července přivábí do města hvězdy
filmových pláten. Naposledy třeba
Johna Travoltu nebo Olivera Stonea.
Kdo z nich by si troufl i na půlmaraton?
20,5 km: Cíl
Festivalový a teď už i půlmaratonský hotel. Podběhnutí tunelem u garáží znamená vstup do závěrečné
pasáže závodu, ještě pár set metrů
k mostu a odtud nazpátek už cílová
rovinka po druhém břehu. Po doběhu se můžete vrátit do termálního
bazénu na střeše hotelu.
Ještě jste se nestihli zaregistrovat?
Pospěšte si, startovní pole se plní
rychle a zbývá už jen necelých 30 %
startovních čísel. Pokud ještě nemáte natrénováno na celý půlmaraton,
přihlaste se na štafetu, 2Run nebo se
s celou rodinou vydejte na dm rodinný běh. Registrace a více informací na www.runczech.com.

Chebští lukostřelci zářili na republice
Zlato a stříbro vybojovali v závěru února lukostřelci chebského
klubu LK ESKA Cheb na 23. mistrovství České republiky v halové
lukostřelbě žactva v Humpolci.
Titulem mistryně republiky v halové lukostřelbě z kladkového luku
se nyní pyšní dvanáctiletá Petra Zikmundová (na snímku), která v neuvěřitelně vyrovnaném souboji porazila
svojí klubovou soupeřku Zdeňku
Smažíkovou. Obě přitom ukázaly,
že jdou se vším všudy v rodinných
šlépějích. Otec Zdeňky Pavel Smažík totiž před 15 lety patřil mezi republikovou špičku a podobně je na
tom i Petra Zikmundová. Její o tři
roky starší sestra Martina vloni na
republikovém šampionátu v terčové
lukostřelbě vystřílela pro Cheb zlato
v kategorii starších žáků.
Jak již bylo řečeno, obě chebské
střelkyně předvedly v Humpolci extrémně vyrovnaný výkon. Ještě dva
poslední výstřely před koncem eliminace měly tak vyrovnané skóre, že
by si na vítězku nikdo netroufl vsadit.
Třetí příčku pak vybojovala Iva Kubatíková z SK Rapid Praha. Celkově se
závodu zúčastnilo 98 mladých střelců
a pro chebskou Esku je to už druhý
úspěch v řadě na halových šampionátech. Loni totiž titul v mladších žákyních vybojovala Katrin Chaloupková.
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