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Rozloučení
V letošním roce nás bohužel opustili 2 skvělí lidé. Pan
Jiří Valenta zemřel po těžké nemoci dne 24. 1. 2015.
Pan Ivo Zemek pak nečekaně zemřel dne 17. 2. 2015.
Oba působili řadu let jako starostové, pan Jiří Valenta
v obci Mírová a pan Ivo Zemek ve městě Habartov.
Ze své pozice starosty byli aktivními spoluzakladateli MAS Sokolovsko o.p.s. a pravidelně se zapojovali do jejích činností. Pan Jiří Valenta působil řadu
let jako člen Výběrové komise a pan Ivo Zemek byl
předsedou Programového výboru.
Svými znalostmi regionu, obrovským osobním nasazením a pracovitostí byli důležitými a uznávanými
osobnostmi Sokolovska.

Jiří Valenta
18. 12. 1945 – 24. 1. 2015

Ivo Zemek
19. 6. 1962 – 17. 2. 2015

Na oba budeme vzpomínat. Rodinám a přátelům vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.
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Valná hromada partnerů
MAS Sokolovsko
Dne 20. 1. 2015 proběhlo v Rudolecké hospůdce
ustavující zasedání Valné hromady partnerů MAS
Sokolovsko o.p.s. Na jednání byli pozváni všichni
partneři MAS Sokolovsko. I přes v zimních měsících
řádící chřipkovou epidemii byla účast hojná a na zasedání se dostavili zástupci téměř všech partnerů.

Na programu jednání ustavující valné hromady bylo
mimo jiné zřízení orgánů organizační složky MAS Sokolovsko, tedy rozhodovacího, kontrolního a výběrového orgánu. Dále volba členů a předsedů těchto orgánů. Na první pohled vypadá podivně, že se jedná
o ustavující valnou hromadu, když MAS Sokolovsko
úspěšně působí již od roku 2006, kdy byla společnost založena 17 zakladateli. O úspěšnosti činnosti
svědčí mimo jiné to, že v současné době má MAS
Sokolovsko 75 partnerů ze tří různých sektorů – veřejného, neziskového a soukromého. Ke změně organizační struktury a tedy i potřebě svolat ustavující
valnou hromadu nás nutí povinná tzv. standardizace všech místních akčních skupin, která nyní v České republice probíhá. Aby MAS Sokolovsko mohla
fungovat i v programovém období 2014 – 2020, musí
úspěšně projít procesem standardizace. Splněním
požadovaných standardů, které se mimo jiné týkají
organizační struktury, finančního zdraví, personální
a majetkové propojenosti, struktury partnerů, prokazují místní akční skupiny, že jsou schopny podílet se
na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.
Měsíc po ustavující valné hromadě, kdy všichni
pracovníci MAS Sokolovsko usilovně kompletova-

li všechny potřebné doklady a formuláře od partnerů, jsme na Ministerstvo zemědělství podali žádost o standardizaci. Nyní čekáme na výsledek
tohoto administrativního procesu, doufáme, že bude
úspěšný. Pak nás čeká další neméně důležitý krok.
A to předložení žádosti o podporu naší „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je zodpovědné
za tuto část výběru místních akčních skupin úspěšných v programovém období 2014 – 2020. V loňském roce jsme intenzivně pracovali na naší strategii, především na její analytické a strategické části.
Mnoho čtenářů tohoto časopisu se aktivně zúčastnilo některého z workshopů, které MAS Sokolovsko
uspořádala k tvorbě Strategie. Nyní pracovníky MAS
Sokolovsko čeká především práce na poslední části
Strategie, tedy na její tzv. implementační části. Z tohoto by měla vzejít cesta nebo cesty, jak to, co jsme
pro rozvoj Sokolovska komunitně projednali a vymysleli, opravdu uskutečnit.

Avšak nyní zpět k ustavující Valné hromadě partnerů,
která byla také jedinečnou příležitostí ke společnému setkání všech partnerů MAS Sokolovsko. Vládla
tu příjemná atmosféra a je zde na místě poděkovat
všem, kteří se podíleli na zajištění vynikajícího občerstvení na tuto akci.
Ing. Markéta Hendrichová
manažerka MAS Sokolovsko o.p.s.
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Společné pracovní setkání
k projektům v době udržitelnosti

„Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa“
Reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00751
„Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“
Reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00752
„Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová“
Reg. č. CZ.1.09/2.1.00/18.00346
„Studie projektu Antonínské arboretum“
Reg. č. CZ.1.09/2.1.00/18.00345
MAS Sokolovsko a Mikroregion Sokolov - východ
uspořádaly v březnu tohoto roku na Březové společné pracovní setkání k projektům z Regionálního operačního programu Severozápad, které se nacházejí
v době udržitelnosti. Setkání se zúčastnili manažeři
obou pořádajících organizací, partneři projektů, zástupci obcí a měst a další regionální aktéři. Na schůzce účastníci jednali o aktivitách, které souvisejí
s projekty „Obnova reliktů po zaniklých obcích
Slavkovského lesa“, „Cyklostezky po zaniklých
obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy
v sokolovské kotlině“, „Projektová dokumentace
napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les
v Březové, část Tisová“ a „Studie projektu Antonínské arboretum“. Tyto projekty mají mnoho společného. Přínosné je uvažování o dalších aktivitách
jednotlivých projektů v širších souvislostech, dojde
tak k následné lepší koordinaci činností umožňující
další rozvoj regionu.
Na společné schůzce k výše jmenovaným projektům
bylo diskutováno o možnostech dotačních příležitostí v tomto roce a dalších letech pro realizaci staveb dle projektových dokumentací, studií a návrhů
vzniklých jako výstupy těchto projektů. Například pro
přípravu cyklotras v oblasti Slavkovského lesa bylo
vytvořeno mnoho projektových dokumentací, které
vznikly jako výstup projektu „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa“, který byl realizován
v minulých letech organizací MAS Sokolovsko. Nyní
je potřeba najít vhodné finanční zdroje k vybudová-
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ní těchto cyklotras a cyklostezek. Diskutovány jsou
v této souvislosti dotační možnosti z Karlovarského
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a dále možnosti
využití podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V době konání březnové
schůzky k projektům nebyly tyto operační programy
ještě schváleny ve své finální verzi.

Zástupci měst a obcí informovali o svých prioritách.
Z hlediska budování cyklostezek a cyklotras je
v plánu propojení Březové, Dolního Rychnova
a Sokolova. Zainteresovaná města a obce spolupracují a připravují výstavbu těchto tras a stezek, jedná
se například o výkupy pozemků, jednání s majiteli pozemků a s Krajskou správou a údržbou silnic. Další
významnou prioritou je rozcestí směrem na Novinu,
kde by došlo ke křížení tras a návaznostem na dal-

ší trasy, např. na koupaliště Michal. Neméně důležitá
je plánovaná trasa z Dasnic do Šabiny. Ve Slavkovském lese se jako prioritní jeví páteřní cesta na Kamenici a cyklotrasy na Vranov, Podstrání, Lobezské Údolí a křižovatku v místě bývalé Čisté.
Ve Slavkovském lese se nacházejí také relikty
po zaniklých obcích. Mapováním těchto pozůstatků a návrhy na opravu vybraných z nich se věnoval
projekt MAS Sokolovsko „Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa“. V této souvislosti
by obec Rovná ráda opravila křížek v Lobezském
údolí a bývalý židovský hřbitov. Obec jedná s církví a Lesy ČR o směně pozemků, aby mohla tyto památky začít opravovat. Starosta Rovné pan Jaroslav
Janda zdůrazňuje, že věnovat se těmto aktivitám má
smysl, protože tyto lokality jsou už nyní velmi navštěvované nejen díky kráse samotného Slavkovského
lesa a jeho historii, ale také v souvislosti se vzrůstajícím zájmem o blízkou památku Důl Jeroným.
Významné je také arboretum na výsypce Antonín,
které je jediné rekultivační dendrologické arboretum v podmínkách ČR a Evropy. Bylo založeno v letech 1969 – 1974, je zde druhová rozmanitost dřevin
a keřů v rozsahu přes 200 druhů a poddruhů. V rámci projektu „Studie projektu Antonínské arboretum“
realizovaného v minulých letech Mikroregionem So-

kolov - východ byla vypracována studie využití území a navrženy kroky vedoucí k realizaci. V současné
době je v dané lokalitě nepořádek a černé skládky
a lidé se tam bojí chodit. V otázce dalšího využití
této vzácné lokality je klíčové jednání se stávajícím
vlastníkem pozemků Lesy ČR. Ideální by bylo, kdyby se vlastníkem pozemků stalo město Sokolov. Pro
jednání s Lesy ČR by nejen o využití arboreta na výsypce Antonín, ale i v souvislosti s plánovanými aktivitami ve Slavkovském lese, bylo vhodné domluvit
společný koordinovaný postup i s podporou Odboru
regionálního rozvoje Karlovarského kraje.
V dubnu tohoto roku proběhla také schůzka mezi
zástupci MAS Sokolovsko a Lesů ČR za účelem
koordinace postupu při obnově reliktů po zaniklých
obcích na území Slavkovského lesa. Lesy ČR vypisují plán mimolesnické činnosti s názvem Program
2020. Tento program slouží například pro budování odpočinkových míst v podobě altánů, vylepšení
pěšin a cest pro návštěvníky, nebo právě na obnovu
křížků a kapliček. Zatím probíhala jednání o opravě
vybraných reliktů, které se nacházejí na pozemcích
Lesů ČR v polesí Kostelní Bříza. MAS Sokolovsko si
váží této iniciativy Lesů ČR.
Ing. Markéta Hendrichová
manažerka MAS Sokolovsko o.p.s.

Komáří rybníky ve Slavkovském lese
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Výměna zkušeností mezi MAS
Plzeňského a Karlovarského kraje

MAS Sokolovsko je zapojena do realizace projektu
s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“. Jak již název napovídá,
projektu se účastní MAS Plzeňského kraje (konkrétně MAS Zlatá cesta, MAS Český les a MAS Radbuza) a MAS Karlovarského kraje (konkrétně MAS
Sokolovsko, MAS 21, MAS Krušné hory a MAS Kraj
živých vod). Projekt je spolufinancován v rámci opatření IV.2.1., ve 22. kole příjmu Programu rozvoje venkova (reg. č. 15/022/4210a/341/000013).

no si představit jako hodnocení provádění a úspěšnosti strategie rozvoje území. Monitoring je potom
jedním ze zdrojů dat pro evaluaci. Dalšími zdroji dat
jsou například statistické údaje, data získaná dotazováním příjemců dotací, rozhovory s místními aktéry
apod. Během řešení zvoleného tématu projektu jsme
studovali teoretické zdroje k problematice evaluace
a monitoringu. Jednotlivé MAS mezi sebou sdílely
své zkušenosti z provádění monitoringu a hodnocení. Na základě prolnutí doporučení zpracovaných
na základě teorie a doporučení vycházejících z praktických zkušeností byla společnou prací všech zapojených MAS zpracována doporučující metodika
provádění evaluace a monitoringu MAS.
Během realizace projektu se několikrát sešly pracovní týmy všech zúčastněných MAS. Pracovní setkání
probíhala postupně na různých místech Karlovarského a Plzeňského kraje. Jedna z pracovních schůzek proběhla také v březnu v sídle MAS Sokolovsko
na Březové.

Cílem projektu je posílení spolupráce mezi zapojenými MAS, předávání správné praxe a postupů, dále
posílení vazeb mezi MAS. K řešení bylo zvoleno téma
„evaluace a monitoring strategie MAS“. Výstupem
projektu je společná doporučující metodika, která
bude návodem pro provádění monitoringu a evaluace strategií MAS v České republice. Evaluaci je mož-
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Výsledek projektu budou zúčastněné MAS prezentovat na Ministerstvu zemědělství počátkem května
2015, aby získané znalosti a doporučené metody předaly jako návod dalším místním akčním skupinám.
Ing. Markéta Hendrichová
manažerka MAS Sokolovsko o.p.s.

Projekt můj životní styl a zdraví
jede naplno

Projekt: Můj životní styl a zdraví, CZ.1.07/1.1.00/53.0001

V předešlém čísle časopisu Leader jsme vás informovali o projektu Můj životní styl a zdraví, na realizaci kterého se podílí rozvojová agentura ABRI, s.r.o.
a MAS Sokolovsko o.p.s. V projektu je zapojeno 25
základních škol z celého kraje a jeho aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání o zdravém životním stylu. Nyní
se projekt nachází za svou polovinou a je pěkně rozjet. Do aktivity Pijte vodu z kohoutku bylo zapojeno přes 1150 žáků, přibližně 700 žáků rozhýbalo
svoje tělo v rytmu zumby a přes 600 žáků se zúčastnilo programu Dopravní výchova. Pro zdárnou
implementaci zdravých návyků do života školy byli
do vzdělávání zapojeni i pracovníci samotných škol.

Nyní jsme v intenzivní přípravě aktivity Vím, co jím,
kterou by mělo být hravou formou proškoleno min.
750 žáků. Jedná se o půldenní program na statku
Bernard, kde si děti samy připraví zdravou snídani
a svačinku, povíme si něco o výběru vhodných potravin a odhalíme tajemství kvalitní mouky. Také si
zkusíme upéct historické chlebové placky a program
ukončíme zdravým obědem.

Tří celodenních kuchařských workshopů se zúčastnilo 18 pracovníků školních jídelen, kde jsme si
zkoušeli nenápadně do přípravy školních obědů zapojit více vlákniny a minerálů a pozvolna měnit chuťové pohárky směrem k přirozeným potravinám.
Také 18 pedagogů se koncem února zúčastnilo celodenního semináře o kořenech zdraví, kde jsme
se věnovali vhodné stravě, pohybu, spánku, pobytu
na čerstvém vzduchu a psychice.
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Nadále pevně věříme ve smysluplnost našich snah
a v pozitivní dopad projektu na všechny zúčastněné,
zejména ty nejmladší, kteří v době narůstajícího konzumu, budou muset hledat nové cesty, a to i ke svému
zdraví. Tak nám všem držte palce do zdárného konce.
Ing. Kristína Trollerová
hlavní lektor projektu

Vrcholem projektu budou nové výukové materiály
pro školy, a to Publikace o zdravém životním stylu
pro II. stupeň ZŠ a Pracovní sešit dopravní výchovy pro I. stupeň ZŠ. Náklad 1000 kusů z každého
výukového materiálu bude rozdělen mezi zapojené
ZŠ na závěrečné konferenci projektu koncem června tohoto roku. Zároveň zde budou prezentovány
webové stránky projektu http://zdravaskola.kr-karlovarsky.cz, které se průběžně doplňují výukovými
informacemi, znalostními testy a různými užitečnými funkcemi ke zdravému životnímu stylu. Stránky
zároveň budou sloužit jako nástroj pro síťování škol,
kde bude možné uveřejnit informace o dalších akcích a projektech v oblasti zdravého životního stylu.
A nyní se pojďte podívat na pár fotek z průběhu projektu. Cvičili jsme, vařili, pekli, pili čistou vodu ...
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Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce kulturního domu – IV. etapa“
Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/88.01340
Příjemce dotace: Město Kraslice
Žádost o dotaci na projekt podalo město Kraslice
v únoru 2015 do 69. výzvy ROP Severozápad, do oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Žádost o dotaci prošla
úspěšně hodnocením přijatelnosti, kontrolou formálních náležitostí i bodovým hodnocením. V červnu
schválil Výbor Regionální rady projekt k podpoře
a za další 2 měsíce by pak mohlo dojít k podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace. Do 30. 10. 2015 musí
město Kraslice již požádat prostřednictvím Monitorovací zprávy se žádostí o platbu o proplacení dotace.
Z těchto podmínek tedy vyplývá, že město musí reálně stavbu téměř celou zrealizovat a nebude přitom
ještě podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo města dne 23. 4. 2015 schválilo financování realizace stavby. Na konci dubna tedy již započaly stavební práce v objektu.

Celkové výdaje projektu dle žádosti o dotaci byly
13,057 mil. Kč. Po provedených výběrových řízeních
jsou na konci dubna celkové výdaje projektu ve výši
12,043 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% ze způsobilých
výdajů projektu, tzn. cca 9,848 mil. Kč.
Kulturní dům funguje jako multifunkční společenské
centrum a v uplynulých letech prošel částečnou rekonstrukcí, v roce 2013 bylo provedeno zateplení
pláště objektu a výměna oken. V rámci projektu dojde v letošním roce ke zpřístupnění objektu kulturního domu pro osoby se sníženou schopností pohybu a dále především k rekonstrukci jevištní techniky
a vzduchotechnického zařízení sálu.
Bc. Dagmar Hůrková
ABRI, s.r.o.

Kulturní dům v únoru 2015
Partneři projektu: Městská knihovna Kraslice, MAS Sokolovsko o.p.s., Svazek měst a obcí Kraslicka,
Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov.
Projektant: Ing. Helena Michálková – PPP, GRADIOR, spol. s r.o.
Zpracovatel žádosti o dotaci a dotační management: ABRI, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Stavební společnost VARO, s.r.o.
Technický dozor investora: STIOB s.r.o.
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Original product of Sokolovsko
Na území MAS Sokolovsko (okres Sokolov) byla v
červnu ukončena 2. výzva pro podávání žádostí
o udělení značky „Original product of Sokolovsko“, o kterou mohou požádat místní producenti (živnostníci, zemědělci, malé a střední firmy), kteří splní
kritéria oprávněnosti jak pro výrobce, tak pro výrobek.
V loňském roce 2014 již byli certifikováni 4 regionální
výrobci ze Sokolovska a získali tak oprávnění k užívání této značky.
Cílem fungování značky je podpora místních producentů (živnostníků, zemědělců, malých a středních
firem), jejichž výrobky jsou vyrobené z místních surovin nebo se jedná o řemeslné výrobky, při jejichž
výrobě je v převážné míře využita ruční práce a jsou

spojené s místní kulturou a tradicemi. Značka chce
také přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu a to
zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje především původ výrobku v regionu,
kvalitu a přímou návaznost na dané území.
Letos byli certifikováni 3 producenti. Více informací
naleznete na odkaze: http://www.sokolov-vychod.
cz/original-product-of-sokolovsko
Další aktivitou na podporu malého a středního podnikání na území MAS Sokolovska je soutěž Tradiční
výrobek roku. Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání značky Original product of Sokolovsko.

V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno celkem 5 regionálních výrobků ze Sokolovska:
Číslo

Výrobek

Výrobce

Město

1

Gelové svíčky, svíčky a gelové dekorace

Monika Reitmeierová

Královské Poříčí

2

Loketské perníčky

Jitka Hlavsová

3

Ovocný čaj bez ibišku –
Krásenské čajování/Andělské s kardamomem

Šimůnková & Křepela s.f.o.

Krásno

4

Poetické magnetky se jménem

Grafické studio Bukaj

Sokolov

5

Porcelánové výrobky

Petr Sedláček

Chodov

Loket

Podrobnosti o výrobcích včetně fotografií jsou k dispozici na odkaze:
http://www.sokolov-vychod.cz/nominovane-vyrobky?id=3820&action=categoryDetail
Vítězem hlasování se stal Ovocný čaj bez ibišku - Krásenské čajování.
Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu již na příští rok,
uzávěrka je do 31. 3. 2016.
Vyhlášení vítěze soutěže i certiﬁkovaných výrobců za rok 2015 se konalo v pátek 19. 6. 2015 během Veletrhu tradičních řemesel na Statku
Bernard v Královském Poříčí.
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov –
východ. Zájemci o udělení značky pište, prosím, na e-mail sokolov.
vychod@seznam.cz či navštivte webové stránky http://www.sokolov-vychod.cz/.
Bc. Dagmar Hůrková
koordinátorka značky a soutěže
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Okénko o činnosti partnerů
MAS Sokolovsko
V předchozím čísle časopisu LEADER MAS Sokolovsko jsme představili činnost části našich
partnerů, nyní přinášíme pokračování.
AT KONZULT, S.R.O.
Společnost AT KONZULT, s.r.o. byla založena v roce
2006 se sídlem v Sokolově, s provozovnou v Habartově. Mezi služby společnosti patří daňové a účetní
poradenství (osobně i on-line), vedení účetnictví dle
požadavků klienta včetně zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek, rekonstrukce účetnictví, zpětné zpracování účetnictví či jeho kontrola. Další významnou službou je vedení daňové evidence
podle požadavků klienta, rekonstrukce daňové evidence, zpětné zpracování daňové evidence či kontrola. Dále společnost zpracovává daňová přiznání,
daňový audit a nabízí daňovou optimalizaci, kdy
se z vyhodnocených výsledků stanoví nejvýhodnější zdanění a eliminují se daňové omyly. Daňové
plánování má za cíl optimalizovat daňové zatížení
klienta v budoucnosti. Lze zpracovat všechny druhy daňových přiznání i včetně odkladu daně z příjmů
o 3 měsíce. Často využívanou službou je i komplexní
zpracování personalistiky (zejména mzdy, výplatní
lístky, sociální a zdravotní pojištění, srážky z mezd,
hlášení, roční závěrka, vyúčtování mezd, přihlašování a odhlašování pracovníků). Mezi další služby
patří zastupování klienta (u finančních úřadů, správě
sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven),
zpracování statistických výkazů, zpracování výročních zpráv, účetní analýzy a vyhodnocení účetních
výkazů a školení zaměstnanců z pohledu účetnictví
a daní.

nizace zaměřuje, jsou děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů, jejich rodiny,
mladí opouštějící zařízení ústavní výchovy, uživatelé
drog, jejich rodiče, partneři a děti, lidé bez přístřeší,
s aktuálními problémy s bydlením, osoby ohrožené
násilným chováním jiných osob, osoby ohrožené zneužíváním v práci či v jiných činnostech a osoby žijící
v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci programů primární prevence jsou realizovány jednorázové
programy (obchod s lidmi, prostituce, domácí násilí,
návykové látky) či dlouhodobé programy primární
prevence. Mezi programy sociální prevence patří
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (centra
podpory rodin) a terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mezi programy sekundární prevence patří terénní programy pro uživatele

drog, kontaktní centra (služby snižování zdravotních
a sociálních rizik spojených s užíváním drog, ochrana
veřejného zdraví). Další informace lze nalézt na internetových stránkách http://www.kotec.cz.

KOTEC o. p.s.
Kotec je obecně prospěšná společnost působící
v Karlovarském a Plzeňském kraji. Vznikla dne 1.
11. 2013 jako nástupnická organizace občanského
sdružení KOTEC o. s. Vizí organizace je poskytování
komplexní odborné pomoci lidem v obtížné životní
situaci. Mezi hodnoty společnosti patří lidskost, otevřenost, profesionalita, individuální přístup, empatie,
respekt, důstojnost a kolegialita. KOTEC o. p. s. se
zaměřuje na realizaci programů sociální prevence
a programů primární a sekundární prevence užívání
návykových látek. Cílové skupiny, na které se orga-
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KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Posláním Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje je především podpora podnikatelských
aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb podnikatelů, ale také sociálních partnerů
v Karlovarském kraji. Kanceláře lze nalézt v Chebu
a Sokolově. Sdruženo je pod KHK KK okolo 280
subjektů zaměstnávajících cca 24 tis. obyvatel kraje.
Krajská hospodářská komora se zaměřuje především na činnosti z oblasti poradenství a vzdělávání, navazování kontaktů a spolupráce, marketingu,
dotačního managementu, zahraničního obchodu,
legislativy a prosazování zájmů svých členů. Jako
příklad poradenské činnosti a vzdělávání můžeme
jmenovat pomoc při založení a rozjezdu podnikání,
odborná školení pro firmy apod. V oblasti vzdělávání
je kladen důraz na prosazování změn ve vzdělávání
ZŠ/SŠ/VŠ pro zvýšení nabídky kvalifikované pracovní síly, podpora rozvoje odborného školství v kraji,
rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti. Komora spolupracuje s neziskovým sektorem, s podnikatelskými svazy a sdruženími. Další důležitou spoluprácí je spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
a komorami v zahraničí.
S regionálními partnery komora spolupracuje při zvyšování ekonomické a sociální úrovně regionu. Členové komory mohou využít pomoci s vyhledáním
tuzemských a zahraničních partnerů, pro začínající
podnikatele zde existuje možnost zprostředkování
kontaktů na odborníky a specialisty. Z oblasti marketingu zabezpečuje komora propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů (umožňuje
jim efektivní propagaci a reklamu). Komora také zprostředkovává nabídku poptávek a nabídku výrobků,
zboží a služeb. Členům nabízí i dotační poradenství
a management. Dále se podílí na rozvoji podmínek
pro podnikání podnikatelských subjektů využíváním
státních programů podpory, exportu, účasti na mezinárodních akcích či organizováním obchodních misí
regionálních podnikatelů do zahraničí. Z oblasti legislativy můžeme jmenovat připomínkování národní legislativy ve spolupráci se svými členy.
DENNÍ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, O.P.S.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. se snaží, prostřednictvím svých ambulantních sociálních služeb,
podporovat děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v běžném způsobu života. Člověk
s mentálním postižením má právo žít doma v kruhu
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svých blízkých a jeho život může být naplněn láskou
i radostí. Podpora pečujících rodin v jejich nelehkém
životním úkolu patří mezi základní úkoly denního
centra.

V listopadu roku 1990 byl na základě aktivity několika
rodin a pomoci města Chodova založen Denní stacionář Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2007 došlo ke změně zřizovatele stacionáře a vznikla obecně
prospěšná společnost, která od Karlovarského kraje
převzala provoz denního stacionáře. V roce 2009 začalo denní centrum provozovat další registrovanou
sociální službu a to sociálně terapeutické dílny. V současnosti existují dvě pracoviště sociálně terapeutických dílen, které se nacházejí v Chodově a Sokolově.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je největším poskytovatelem ambulantních sociálních služeb především pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením
v Karlovarském kraji. Své služby ale také nabízí dětem
a dospělým s poruchou autistického spektra.
Denní centrum nabízí prostřednictvím denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen sto dvaceti
klientům širokou škálu výchovných, vzdělávacích,
pracovních i rehabilitačních činností. Od roku 1998

pravidelně vychází časopis POROZUMĚNÍ, který je
sestavován z příspěvků klientů, vychovatelů a rodičů.
Na jeho stránkách je zachycen život v Mateřídoušce.
V roce 2014 získal denní stacionář jako jeden z prvních v České republice Značku kvality v sociálních
službách, která je součástí programu Česká kvalita.
V průběhu příštího roku denní centrum otevře další pracoviště denního stacionáře v Sokolově, neboť
o sociální služby denního centra je trvalý zájem. Podrobné informace lze nalézt na internetových stránkách: http://www.opschodov.cz.

Toto sdružení bylo založeno dne 24. 4. 2013. Nordic
Walker má charakter nesoutěžního sportu se společenským podtextem, umožňuje setkávání jedinců
a umožňuje společně chodit celým rodinám od malých dětí až po nejstarší seniory. Severská chůze s holemi je sportovní aktivita, kterou mohou provozovat
všichni zájemci o aktivní a zdravý pohyb, bez věkového, sociálního a do určité míry i zdravotního omezení.

Z hlediska zátěžových parametrů patří mezi účinné,
ale současně šetrné formy zlepšování fyzické kondice a zdravotního stavu. Při správném provádění zaměstnává harmonicky až 90% pohybového aparátu.
Mezi rozmanitou nabídkou sdružení můžeme nalézt
i nutriční poradenství a průvodcovské služby po lokalitě Slavkovský les. Průvodce spolu s odborným
výkladem provede návštěvníka po místech zaniklých
obcí, kam nevede žádné turistické značení. Využít
lze i odborné instruktáže, kde se zájemci prostřednictvím kurzů naučí zvládnout techniku chůze Nordic
Walking. Dále je možné absolvovat přednášku, kde
jsou zájemci poskytnuty informace o historii Nordic
Walkingu, způsobu jak zvládnout techniku severské
chůze i o jeho přínosu pro zdraví a kondici. Samozřejmostí je zápůjčka a prodej holí a dalších pomůcek.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NORDIC WALKER.CZ
Zdravý životní styl, Severská chůze a nejrychleji se
rozvíjející volnočasová pohybová aktivita na světě to vše jsou pojmy, které jsou pevně spjaté s občanským sdružením Nordic Walker.cz.

Občanské sdružení nabízí i své služby pro pracovní,
sportovní či jiné týmy prostřednictvím teambuilldingu. Jedná se o zážitkové vzdělávání, kde se při plnění úkolů u každého jednotlivce odhalují skryté vlastnosti, projevují charaktery až na dřeň v zátěžových
situacích. Další informace o sdružení Nordic Walker.
cz se můžete dozvědět na internetových stránkách
http://www.nordicwalker.cz.
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TRADIČNÍ ŘEMESLA BERNARD O.S.
Tradiční řemesla Bernard je občanské sdružení zájemců o tradiční rukodělná řemesla, které sídlí na Statku
Bernard v Královském Poříčí. Jeho cílem je organizace a zabezpečování vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti široké veřejnosti s cílem rozvoje regionu
pomocí tradiční výroby a kultury. Sdružení dále prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je,
pomáhá jim a vytváří podmínky pro dynamický rozvoj
malého a středního podnikatelského stavu. Sdružení
vykonává svou činnost především v návaznosti na aktivity Centra tradičních řemesel v Královském Poříčí.
Zájemce může na Bernardu nalézt či si sám na „vlastní kůži“ vyzkoušet truhlářství, výrobu keramiky, výrobu vonných svící, včelařské kurzy nebo také designérskou práci v dílně designu a grafických prací.
SPRÁVA PAMĚTIHODNOSTÍ, S.R.O.
V západních Čechách, 3 km od Sokolova a 12 km
od Karlových Varů, leží v samotném srdci Karlovarského kraje Statek Bernard. Statek je ideálním výchozím místem pro výlety po okolí. Navštívit můžete blízká
lázeňská města, zajímavé historické památky či nádhernou krušnohorskou přírodu. V letech 2005 - 2006
prošel statek rozsáhlou rekonstrukcí. Statek Bernard
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určitě ocení lidé, kteří mají chuť na něco dobrého, hledají místo pro rodinnou oslavu či místo pro rekreaci
a odpočinek. Statek Bernard nabízí pohodlné ubytování a restauraci s klasickou i moderní českou kuchyni
a příjemnou obsluhou. Penzion má k dispozici 8 pokojů s 20 lůžky. Zájemce si může vybrat z řady pobytových balíčků, jako jsou Řemeslná romance na Statku
Bernard (spojení 2 řemeslných kurzů, romantické večeře při svíčkách a šampaňského na pokoji), Devatero řemesel (4 řemeslné kurzy, prohlídka Centra řeky
Ohře) a Rodinný pobyt s řemeslem a radostí (2 řemeslné kurzy, prohlídka Centra řeky Ohře). Restaurace je
ideální prostředím pro obědy, večeře, slavnostní chvíle či firemní akce. Kapacita restaurace je 65 míst a je
rozdělena na nekuřáckou část a kuřácký salónek. Restaurace má bezbariérový přístup. K dispozici je také
hodovní síň s kapacitou až 70 míst a se samostatným
barem. Součástí restaurace je i dětský koutek. Statek je často využíván pro pořádání svatebních hostin,
lze využít služeb svatební koordinátorky pro přípravu
programu. I pro větší svatbu není problém zajistit prostory. Větší svatby jsou organizované pod stodolou,
kam se vejde až 90 osob. Ani z parkování nemusí mít
návštěvník strach. Statek Bernard má své vlastní parkoviště se 150 místy.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRASLICE
Fenoménem dnešní doby je bezesporu zdravý životní styl a s tím spojený aktivní pohyb. V dnešní
uspěchané době vyhledávají lidé různé možnosti,
jak se odreagovat a jak podpořit nejen zdraví své,
ale také zdraví svých dětí. To vše mohou zájemci nalézt i v Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice, která je
součástí čtvrtého nejpočetnějšího (téměř 190 000
členů) sdružení v ČR - České obce sokolské. Česká obec sokolská podporuje sport ve zhruba šesti
desítkách sportů. Nelze nezmínit, že v gymnastice,
házené, basketbalu, judu i v atletice dosahují sokolští sportovci ligové až reprezentační úrovně. Novodobá historie Sokola v Kraslicích se začala psát
dne 13. 2. 1991. Sokol Kraslice působí v prostorách
nádherné budovy z roku 1894, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí a Sokol Kraslice tak získal
moderní zázemí pro svou činnost. Činnost organizace je rozdělena na dva základní oddíly - Odbor všestrannosti a sportovní oddíly. Oddíly všestrannosti
sdružují přednostně ty členy, kteří nechtějí sportovat vrcholově. Je zde vytvářen program pohybových
aktivit a rekreačních sportů. Sokol Kraslice realizuje
v tomto směru oddíl vzpírání, oddíl cvičení žen, oddíl
cvičení rodičů s dětmi, taneční oddíl a velmi oblíbený
oddíl basketbalové přípravky. Oddílu cvičení rodičů
s dětmi lze v dnešní době počítačů a elektroniky přikládat obzvlášť velkou důležitost. Tento oddíl je určen pro děti do 4 let věku. Starší děti ve věku od 4
do 6 let jsou sdruženy v oddílu všeobecné tělesné
přípravy. Obsahem cvičení jsou různé pohybové hry,
běhy, skoky, hody, akrobatická cvičení, dovednosti
na nářadí a s náčiním, základní rytmická a hudební
výchova, pohybové skladby, turistika a pobyt v přírodě. Mezi sportovní oddíly v TJ Sokol Kraslice patří
oddíl basketbalu nejmladší minižáci, oddíl cyklistiky
a oddíl basketbalu - muži. V roce 2014 byla zahájena činnost oboru tance, který se ihned po svém
založení stal velice žádaným a navštěvovaným. Sokol Kraslice je také zapojen do projektu „Sokolení“.
Tento projekt je určen pro veřejnost a jeho cílem je
zábavné sportovní vyžití celé rodiny. TJ Sokol Kraslice má vlastní webové stránky na adrese http://www.
sokol-kraslice.cz.
ZACHRÁNCI PAMÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY
V roce 2013 vznikla organizace, jejímž cílem je přenechat památky, přírodu a životní prostředí v co
nejlepším stavu pro budoucí generace. Sídlo organizace se nachází v malé vesničce Horní Rozmyšl (nedaleko obce Dolní Nivy). Činnost organizace

spočívá v udržování a opravě památek, historických
objektů, historických předmětů a zajímavých přírodních míst či lokalit. V současnosti organizace pracuje
na rozsáhlém projektu „Živý Šumburk“, jehož cílem
je obnova (či maximálně možná rekonstrukce) zříceniny hradu Šumburk. Zájemce může Šumburk navštívit 2 km západně od Klášterce nad Ohří. Počátky hradu nalézáme v době konce husitských válek
(ve třicátých letech 15. století). Zakladatelem hradu
byl Vilém ze Šumburka. V roce 1449 koupil Šumburk
za jistě nemalou truhlu zlata Vilém z Illburka a od něj
hrad získali Fictumové. Fitcumové nebyli se vzhledem hradu příliš spokojení a tak provedli na počátku
16. století rozsáhlou přestavbu. Ke zkáze hradu došlo pravděpodobně v polovině 16. století, kdy hrad
zachvátil rozsáhlý požár. Zda se našel někdo, kdo
Šumburk následně obnovil, můžeme jen hádat. Jisté
však je, že se zde na počátku 17. století, kromě pár
myší ve sklepeních, již nenacházela žádná živá duše.
Organizace v současné době hledá dobrovolníky
pro spolupráci. Více informací lze zjistit na internetových stránkách: http://zapacr.cz.
A co jsme dělali v zimě?
Já osobně zimu nemám příliš v lásce a nejraději bych
ji celou prospal v nějakém teplém brlohu podobně
jako medvěd, avšak i přes jakousi zimní nechuť a pochmurnou náladu tento (ne)čas přímo vybízí k dohnání dlouho odkládaných administrativních činností. Konečně byly dopracovány všechny zápisy ze
schůzí, závěrečné hodnocení uplynulého roku, roční
uzávěrky, kontroly plnění usnesení a jiné zábavné dokumenty. Když bylo vše tak jak má být, přišly na řadu
stanovy naší organizace, kde bylo zapotřebí několik
změn v návaznosti na nový občanský zákoník. Jak už
to tak ale někdy bývá, nakonec těch změn a úprav
bylo poněkud více. Téměř nekonečné se zdály večery strávené nad studiem metodiky pro transformaci
občanského sdružení na spolek s novým občanským
zákoníkem a řady souvisejících dokumentů. Nakonec snad vše dobře dopadlo a s ohledem na vynaložené úsilí doufám, že nová podoba stanov vydrží
o něco déle nežli ta předešlá. Zbývá ještě dopracovat nové internetové stránky (www.zapacr.cz) a můžeme se opět vrhnout na hrad. A tímto se tedy obracím s prosbou na Vás, pomozte zachránit Šumburk,
staňte se členy naší neziskové organizace a pomozte
ve snaze o zvelebení této skvostné památky. Je jen
na Vás, jakou měrou se zapojíte, můžete se aktivně
podílet, nebo nedělat nic a pozorovat jak Šumburk
vzkvétá. Členský příspěvek je 19Kč měsíčně, symbo-
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lická částka byla záměrně navržena takto nízko, aby
nijak nezatížila člena. Aby však členské příspěvky
plnily svůj účel, je nutné vybrat dostatečnou sumu,
k čemuž je zapotřebí velký počet členů. Podělte se
tedy o tuto informaci se svým okolím. Jakékoli otázky
rádi zodpovíme, neváhejte nás tedy kontaktovat buď
přes naše internetové stránky www.zapacr.cz, nebo
facebookový profil www.facebook.com/sumburk.
Také bych rád ještě připomněl, že veškeré finanční
prostředky naší organizace, ať už to jsou členské
příspěvky nebo dary, jsou použity výhradně a pouze
pro nákup materiálu a souvisejících položek, práce
nijak hodnocena není a je vykonávána dobrovolně.
Děkuji tímto za Vaši přízeň, případnou pomoc a těším se na lepší zítřky pro zříceninu hradu Šumburk.
S pozdravem Miroslav Dub
předseda spolku

EPT CONNECTOR, S.R.O. V ČECHÁCH SE VRACÍ
ZPĚT DO MÍSTA SVÉHO VZNIKU
Ept connector prožívá v současné době velmi
úspěšné období. Daří se nám získávat stále nové
zákazníky a s nimi i nové projekty. Tento růst je
spojený s nutností rozšiřování výrobních kapacit,
jimiž ept disponuje. V posledních letech v závodě
ve Svatavě došlo k výrazným změnám, především
byly přeskladněny z Peitingu výroby ze segmentu
I+C (hm 2.0mm ML, hm 2,5mm ML) a také několik
důležitých „automotive“ projektů. Hlavním důvodem
bylo získání volné výrobní plochy v Peitingu pro nové
projekty. Ve svatavském závodu došlo již ke kompletnímu zaplnění všech volných výrobních ploch.
Právě nedostatek volných ploch jednoznačně ukázal, že pokud ept chce nadále růst a získávat nové
výroby, musí vybudovat nové výrobní plochy. Jako
nejvýhodnější variantu jsme vyhodnotili využití našich vlastních pozemků ve městě Habartov, jež leží
5 kilometrů od Svatavy a v němž firma ept v roce
1993 v Čechách začínala. Došlo k nákupu dalších
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pozemků tak, abychom získali ucelenou volnou plochu 32.000 m2 , jež zajistí dostatek prostorů pro růst
firmy v následujících letech. Záměrem společnosti je na těchto pozemcích vystavět novou moderní
výrobní halu, o zastavěné ploše 6000 m2 , jež splňuje veškeré standardy na efektivní provoz a umožní
maximální efektivitu výroby. Celková plocha bude
rozdělena na výrobní část o rozloze 5000 m2 a sklad
1000 m2 a dále kancelářské plochy o velikosti 1000
m2. Při navrhování nové haly je kladen maximální
důraz na to, aby odpovídala v maximální míře požadavkům naší výroby, zejména, aby nabídla především optimální logistické toky, kvalitní infrastrukturu
a dokonalé uspořádání celé výroby. Tyto nové prostory odstraní nedostatky a úzká místa v procesech,
jež provozujeme v současném svatavském závodě
a jsou dány do určité míry komplikovanými možná
i v některých směrech nevyhovujícími prostory pro
náš druh výroby. Novou halou v Habartově získáme
jak nové moderní prostory pro současnou výrobu,
tak i nové výrobní plochy pro budoucí růst celého
koncernu ept. Výstavba nové výrobní haly je velmi
dlouhý a ve všech směrech náročný proces. Konkrétní kroky k plánované výstavbě v Habartově byly
podniknuty již v roce 2012, kdy ept connector dokoupilo a sjednotilo pozemky v lokalitě Habartov.
Následně bylo nutné provést změnu územního plánu
na našich pozemcích tak, aby na nich mohl být postaven průmyslový objekt. Změna územního plánu
byla dokončena v červnu 2014. Od tohoto data se
naplno rozběhlo projektování a schvalování vlastní výrobní haly. Dalším krokem, který byl splněn
na konci roku 2014, bylo získání územního rozhodnutí k nové hale od stavebního úřadu. V současné době
intenzivně usilujeme o získání stavebního povolení
do konce března 2015. Poté nám již nebude stát nic
v cestě a my budeme moci začít s výstavbou, jejíž
dokončení je plánováno do dubna 2016. Následně
nás bude čekat asi nejtěžší úkol, a to přestěhovat
do nových prostor kompletní výrobu a zaplnit nové
volné plochy. Pevně věříme, že se bude celému ept
dařit jak doposud a že budeme moci realizovat tak
úžasné projekty, jako je „výstavba nové výrobní haly
v Habartově“.
GRAFICKÉ STUDIO BUKAJ
NA STATKU BERNARD
V moderní designové dílně na Statku Bernard si
můžete vyzkoušet práci grafika na vlastní kůži. Pod
vedením uměleckého designéra Bukaje si sami navrhnete a poté vyrobíte potisk na tričko. V nabídce

Grafické studio Bukaj funguje také jako reklamní
agentura a nabízí veškeré grafické práce, polepy aut
a výloh, návrhy plakátů, letáků, bannerů, tvorbu vizitek a veškerých dalších propagačních materiálů.

jsou samozřejmě také původní autorská trika samotného majitele dílny, na nichž nikdy nechybí jeho oblíbený motiv figurky ze hry Člověče, nezlob se. Jako
suvenýr z výletu si z dílny můžete odnést poetickou
magnetku se jménem s původní básničkou a vtipnou
ilustrací nebo si zakoupit některou z originálních Bukajových olejomaleb.

JÍZDÁRNA BOUČÍ
Jistě všichni znají citát, že nejkrásnější pohled na svět
je z koňského hřbetu. Na vlastní „oči“ si to můžete
ověřit v jízdárně Boučí Lenky Zemanové. Jízdárna
nabízí nejen celoroční jízdu na koních, ale také další
služby, jako je ustájení či přeprava koní. Je možno
se domluvit na krátkodobém i dlouhodobém ustájení, obsedání koní a ustájení koní na dobu ozdravnou
či rekreační (pro koně aktivní ve vrcholném sportu).
Koně jsou zde umístěni do boxů s denním výběhem
nebo je možné pastevní umístění do stáda. Výuka
jízdy je zde rozdělena na dva bloky - pro začátečníky
a mírně pokročilé (lonž, drezůrní obdélník) a pro pokročilé (základní drezůrní a skokový výcvik, příprava na závody, příprava na ZZVJ včetně teorie). Pro
děti od 7 do 15 let (mladší v doprovodu rodičů) jsou
pořádány týdenní kurzy. Náplní kurzu je výuka jízdy,
teorie, praktická cviční, sedlání, ošetřování a krmení koní. Pokročilí jezdci jsou v kurzech připravováni
na licenci, učí se lehčí drezurní cviky, cválaní i skok.
Jízdárnu naleznete v naprosto čistém a klidném prostředí. Využít můžete i možnost ubytování. Zdejší
penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích
vybavených vlastním sociálním zařízením (koupelna,
WC). Stravování je zajišťováno ve vlastní restauraci.

Na Bernardu přibývají zvířátka
Pokud jste letos navštívili Statek Bernard v Královském Poříčí, jistě jste si všimli probíhajících změn
ve zdejším Zoo koutku. K ovečkám, kozám, prasátku, kačerovi, králíkovi a morčeti přibylo šest zakrslých kohoutků, ke kterým se v brzké době připojí
jejich slepičí polovičky. Ve vedlejším výběhu se usídlily tři husy, jedna v současné době sedí na vajíčkách, takže se s trochou štěstí budeme moci brzy
kochat malými housátky. Houser s druhou husou se
honosně prochází po výběhu a každého případného vetřelce zahánějí typickým kejháním a syčením.
Opodál se pase kamerunský beránek s ovečkou,
které se nedávno narodily dvě ovečky. Tyto a další
chystaná zvířátka se však již do stávajících výběhů
nevejdou, proto za plotem probíhá výstavba výbě-

hů nových a tedy celkové rozšíření stávajícího Zoo
koutku. Práce postupují pomalu a tímto bych chtěl
poprosit o trpělivost a upozornit, abyste neobcházeli
statek a nevstupovali do prostor probíhající výstavby,
jako na každé stavbě je zde mnoho možností úrazu.
Dále bych chtěl upozornit na nutnosti dodržování několika pravidel:
1) Hlídejte si své psí mazlíčky a pokud možno s nimi
nechoďte až k výběhům, dost často se mají snahu
dobývat dovnitř a svým štěkotem zbytečně stresují
zvířata v ohradách.
2) Až do odvolání je zakázán vstup do veškerých výběhů. V budoucnu opět plánujeme zprovoznit jeden
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výběh, do kterého budete moci vstoupit i s dětmi
a zvířátka si pohladit, momentálně však nemáme kam
umístit temperamentního beránka a nevrlého kozlíka,
při vstupu do výběhu je tedy veliké riziko úrazu.

3) Poslední a nejdůležitější pravidlo, nekrmte žádná
zvířata! Vaše nevědomost či bezohlednost jim může
vážně ublížit, léčení husy, která měla problémy s trávením, stálo nemalé peníze a úsilí, stejně jako léčba
beránka, kterého děti nakrmili bonbóny. To nemluvím

o faktu, že vše mohlo skončit úmrtím těchto zvířat.
Důrazně tedy žádám, abyste nenosili žádné krmení
z domova, všechna zvířátka dostávají kvalitní krmivo
ve vyvážené denní dávce (ne plesnivý chleba, který
jsou jim schopni donést mnozí návštěvníci) a i když
jim dle vašeho názoru neublížíte, vysypáním kyblíku
se zbytky z kuchyně děláte ve výběhu bordel a přiděláváte nám jen práci s úklidem. Chcete-li nějaké
zbytky zvířátkům přinést, doneste mi je do truhlárny vlevo od vstupní brány na Statku Bernard a já se
o vše postarám. Také můžete použít automat, ve kterém jsou krmné granule a lze tedy dopřát svým ratolestem zážitek z krmení ovečky bez nebezpečí ohrožení jejího zdravotního stavu.
Předem děkuji za Vaši ohleduplnost, díky které se
budeme moci těšit na další zvířátka a novou podobu
Zoo farmy Statku Bernard.
Miroslav Dub, statek Bernard

NOVÝ
E-LEARNINGOVÝ
KURZ!

MANAGEMENT PRODUKTŮ
CESTOVNÍHO RUCHU
KURZ JE URČEN
pro tvůrce produktů CR (pro pracovníky měst a NNO, kteří vytvářejí nabídku CR)
pro poskytovatele produktů CR (pro pracovníky muzeí, provozovatelů turistických cílů –
atraktivit, pro podnikatele v CR)
pro zprostředkovatele produktů CR (pro pracovníky infocenter, recepcí, pro průvodce)
OBSAH KURZU
Reálie Karlovarského kraje pro cestovní ruch, Projektové řízení v managementu
cestovního ruchu, Marketing pro cestovní ruch a Dotační financování cestovního ruchu
Ukázka z kurzu a více informací: www.tradicniremeslabernard.cz
VÝHODY E-LEARNINGU
nemusíte nikam jezdit, potřebujete jen
svůj počítač a internet
studujete, kdy se Vám to hodí
k probíranému učivu se můžete opakovaně vracet

Věříme, že si úspěšné absolvování tohoto kurzu rádi doplníte
do svého profesního životopisu - Curricula vitae!
Kdo máte předběžný zájem o kurz, pište na e-mail: tradicni.remesla@seznam.cz
Kurz byl vytvořen v rámci projektu Další vzdělávání v managementu produktů cestovního ruchu,
Reg. č. CZ.1.07/3.2.12/05.0043
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