
SOBOTA 5. LISTOPADU 2011
WWW.IDNES.CZ2 B kraj karlovarský

karlovarský
Adresa
Dr. Davida Bechera 24
360 01 Karlovy Vary
Regionální redakce
vedoucí: Mgr. Josef Šorfa
tel.: 359 404 111, fax: 359 404 222
Sokolov: 352 605 456, Cheb: 606 623 018
» redkv@mfdnes.cz

Regionální distribuce
vedoucí: Danuše Tůmová
tel.: 374 333 410, fax: 359 404 444
» distribucekv@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě
Jana Jirásková, mobil: 602 538 405
» inspektorkv@mafra.cz

Regionální inzerce
vedoucí: Daniel Kufrer
tel.: 359 404 311, fax: 359 404 666
» inzercekv@mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 522
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Zápisník
Další smutné
prvenství
našeho kraje

KARLOVY VARY (ČTK) Společnost
Starorolský porcelán Moritz Zde-
kauer Karlovy Vary, která je od led-
na na vlastní žádost v insolvenci,
dokončila plán reorganizace. Splni-
la tak podmínku spojenou s tím,
že věřitelé zvolili před vyhlášením
konkurzu právě reorganizaci por-
celánky.

Zda bude plán reorganizace při-
jat v navrhované podobě, která za-
ručuje vyšší míru uspokojení věři-
telů, rozhodne až jejich jednání
svolané soudem na prosinec. Vy-
plývá to z informací zveřejněných
v insolvenčním rejstříku.

Věřitelský výbor v dubnu rozho-
dl o tom, že porcelánka může na-
dále fungovat v režimu úpadku,
což znamená, že o veškerém dění
ve společnosti rozhoduje insol-
venční správce. Od té doby vznikal
plán reorganizace firmy. Vyplývá z
něho mimo jiné, že z celkových zá-
vazků kolem 51 milionů korun
může společnost Bourg Company
jako hlavní věřitel s pohledávkou
za zhruba 22,9 milionu korun, do-
stat skoro 74 procent z této částky.
V případě konkurzu by to bylo je-
nom 48 procent z dlužné částky.

Plán reorganizace porcelánky

počítá s tím, že bude zachován pro-
voz a druh podnikání. Pokračovat
tak má výroba bílého i dekorované-
ho porcelánu, ovšem při výrazně
nižších nákladech.

Méně peněz i pracovníků
Ročního hrubého zisku asi 5,7 mili-
onu korun má firma dosahovat již
při produkci 252 tisíc kusů bílého
porcelánu měsíčně. Ve finančních
nákladech počítá plán reorganiza-
ce s jejich snížením o 250 tisíc ko-
run za měsíc, osobní náklady mají
měsíčně klesnout o 1,8 milionu.
Počet lidí v porcelánce klesl z 597 v

roce 2001 na letošních devadesát.
Starorolský porcelán uzavřel loň-
ský rok se ztrátou téměř 34,3 milio-
nu. I když se ji podařilo v porovná-
ní s rokem 2009 snížit až o 30,4 mi-
lionu korun, kvůli zhoršené hospo-
dářské situaci a nemožnosti získat
bankovní úvěr narostly nesplace-
né závazky natolik, že se vedení
rozhodlo řešit situaci insolvenč-
ním projektem.

Letos od ledna do konce února
vykázala porcelánka ztrátu přes
3,2 milionu korun, z toho přes 2,4
milionu bylo odstupné zaměstnan-
cům. Od března do konce června

měla zisk kolem 407 tisíc korun. In-
solvenční řízení se Starorolským
porcelánem bylo zahájeno 5. led-
na, ale 17. ledna ho krajský soud
zrušil. Podle soudu z návrhu nevy-
plývalo, jestli se dlužník nachází v
úpadku ve formě předlužení nebo
v platební neschopnosti. Po podá-
ní nového návrhu soud znovu za-
hájil řízení se Starorolským porce-
lánem 19. ledna a začalo zjišťování
úpadku společnosti.

To vyvrcholilo rozhodnutím o
reorganizaci podmíněné vypraco-
váním plánu. V případě konkurzu
by nejspíše porcelánka zanikla.

KARLOVY VARY (ple) Dvoudenní
přednáškový maraton plný fotogra-
fií, filmů a zážitků z cest čeká o ví-
kendu návštěvníky kina Drahomí-
ra, kde včera odpoledne začal 5.
ročník cestovatelského festivalu
Caminos. Letos se na něj vydalo 17
přednášejících, mezi nimiž opět
nechybí zvučná jména. Patří mezi
ně třeba slovinský dálkový plavec
Martin Strel, který bude hvězdou
dnešního večera.

„Je to skutečně výjimečný člo-
věk, několikrát zapsaný v Guines-
sově knize rekordů, specialista na
přeplavávání dlouhých řek. Už to
dokázal s Mississippi, Dunajem i
Amazonkou. Jednoduše do ní v
Peru skočil a uplaval skoro 5300
km za 66 dní - až do ústí Atlanti-
ku,“ říká jeden z organizátorů Ca-
minos Jaroslav Machek.

Zatímco Martin Strel bude v Kar-
lových Varech nováčkem, cykloces-
tovatelé Lucie Kovaříková a Mi-
chal John se na festival dnes vrace-
jí. Po obědě chystají přednášku o
tom, co se dá zažít při projíždění
Karibiku na kole. Hned dvakrát bě-
hem víkendu vystoupí loňský vítěz
festivalu Dan Pribáň, jehož výpra-
va se v roce 2007 vydala trabanty
na Hedvábnou stezku do pouští
střední Asie. Oproti minulému roč-
níku s sebou tentokrát přiveze i

film z cesty, který loni ještě neměl
sestříhaný. Největším lákadlem Ca-
minos bude rybář Jakub Vágner,
který dorazí z Mongolska, kde pra-
cuje na dokumentu pro Českou te-
levizi. Jeho vystoupení festival v ne-
děli večer zakončí.

„Hvězdy festivalu vybíráme
zhruba rok předem. Zatím se nám

nestalo, že by pozvání odmítly.
Cestovatelé se nám navíc hlásí už
sami, takže máme spíš problém,
koho zařadit,“ říká Dušan Porada,
další z organizátorů přehlídky.

Ačkoli je o Caminos zájem stále
větší a loni ho navštívilo kolem
1500 lidí, tvůrci jej rozšiřovat ne-
chtějí. „Líbí se nám jeho komorní
atmosféra, nejsme komerční a
přednášky nezahlcují, jako je
tomu na jiných velkých cestovatel-
ských festivalech,“ hodnotí Dušan
Porada. Caminos se podle jeho
zkušeností z předchozích ročníků
vždy protáhne do pozdních hodin,
zvlášť o sobotách. Cestovatelé prý
rádi posedí s návštěvníky v kavár-
ně a vyprávějí, co nestihli říct bě-
hem přednášek.

KARLOVY VARY Ačkoli patří karlo-
varská buňka Mensy k nejstarším a
nestabilnějším regionálním skupi-
nám v republice, oproti ostatním
krajům má členů jen velmi málo. V
organizaci jich jsou evidovány
zhruba čtyři desítky, aktivních jich
je kolem deseti. Podle předsedy kar-
lovarské Mensy Ronalda Němce je
to kvůli odchodu inteligence po
druhé světové válce.

„Nyní se sem buďto vrací, nebo
se velice pomalu rozvíjí,“ říká.
Mensa však není organizací pouze

pro nadprůměrně inteligentní do-
spělé, má také „odnož“ pro výji-
mečné děti. Že doma zrovna tako-
vé mají, poznají rodiče nejdřív v je-
jich třech letech. „Extrémně nada-
né dítě má mnohem lepší paměť
než vrstevníci, samostatně vypráví
pohádky, má velkou představivost
a je motoricky velmi schopné,“ po-
pisuje Ronald Němec. Pokud rodi-
če chtějí dítě do Mensy přihlásit,
čeká je výlet do Prahy za psycholo-
gem, který dítě otestuje.

Členství v dětské Mense může při-

tom pomoci jak dětem, tak jejich ro-
dičům. „Dá dohromady jedince, kte-
ří se vylučují z normálního sociální-
ho prostředí a vytvoří mezi nimi po-
zitivní vazby. Mensa ukáže rodičům
úskalí výchovy nadprůměrně inteli-
gentního dítěte a poradí, jak ji zvlád-
nout,“ říká karlovarský předseda.
Nadprůměrně nadaný jedinec se to-
tiž potýká s řadou problémů. Jed-
ním z nejčastějších je, že rodiče od
něj očekávají příliš mnoho výkonů a
plní si tak své vlastní touhy. Mensa
se proto mnohdy snaží takové před-

stavy usměrnit. Stejně tak dokáží
její členové poradit, co si počít se zá-
vistí okolí. „Stejně jako si závidíme
hezká auta nebo hezké manželky,
tak si závidíme inteligenci a schop-
nosti,“ přirovnává Roland Němec.
Nezřídka se podle něj nadané děti
setkávají se šikanou, kvůli které si
pak mohou vybudovat negativní
vztah vůči světu. Svá trápení si díky
Mense mohou vynahradit při vzá-
jemných setkáních, během kterých
se rozvíjí se stejně výjimečnými vrs-
tevníky. Jana Plechatá

Krátce
SOKOLOV

Střípky zasadily lípu
sv. Anežky České
Pamětní lípa svaté Anežky České
roste od včerejška v centru Sokolo-
va v Nábřežní ulici. Zasadili ji tady
dobrovolníci z občanského sdruže-
ní Střípky na počest výročí 800 let
od narození Anežky Přemyslovny.
Střípky se angažují hlavně v nemoc-
nici, léčebnách a sociálních zaříze-
ních, kde navštěvují a podporují
osamělé pacienty. Pořádají pro ně i
kulturní akce, canisterapii, čtení.
Několik lopat hlíny včera přihodily
ke kořenům stromu i klientky z
Domu ošetřovatelské péče v Dol-
ním Rychnově, které jsou upouta-
né na invalidní vozík. (bz)

KARLOVY VARY

Knihovna dnes hostí
prestižní Festival her
Čtvrtý ročník Festivalu her, který
je největším svátkem příznivců
stolních a deskových her v regio-
nu, se dnes uskuteční v Krajské
knihovně v Karlových Varech. Děti
i dospělí se mohou zdarma přijít
seznámit s desítkami různých her,
od těch nejjednodušších až po slo-
žité. Hry se bude možné na místě
naučit a zahrát si je. Jsou připrave-
ny hry pro děti od 5 let. Největší
nadšenci se mohou zúčastnit čtyř
turnajů - v go, osadnících, domini-
onu a víceboji. Hrát se bude o hod-
notné ceny. Více informací zájem-
ci naleznou na internetových
stránkách www.festival-her.cz.

BEČOV

Lampiony rozsvítí
zámeckou zahradu
Sedmý ročník lampionové slavnos-
ti se dnes uskuteční v Bečově. Za-
čne v půl třetí odpoledne na hřišti
TJ Slavoj, kde na děti od 14.30 čeka-
jí soutěže, procházka strašidelným
lesem, vypouštění balonů přání a
drakiáda. O dvě hodiny později se
začne formovat lampionový prů-
vod, který dojde až do zámecké za-
hrady. (ple)

B ublava, Prameny a Ne-
banice. Obce, které pod-
le úředníků minister-

stva financí mají vysoké riziko
platební neschopnosti. Zaráže-
jící je fakt, že tato skupina je ví-
ceméně exkluzivní, v celé re-
publice se na seznam nejvíce
ohrožených obcí krachem do-
stalo jen pět vesnic. Z toho zmí-
něné tři jsou v Karlovarském
kraji. Příčiny jsou na první po-
hled různé, při bližším pohle-
du ale mají mnoho společné-
ho. Třeba fakt, že problémy za-
čaly už před lety nepříliš pro-
myšlenými rozhodnutími teh-
dejších zastupitelů. Zastupite-
lů, kteří už většinou z komunál-
ní politiky odešli, následky je-
jich činů ale nesou lidé do-
dnes. Musí se smířit s tím, že
obec, v níž bydlí, nemůže ani
pomyslet na investice a chybí
jí peníze na běžné opravy ko-
munikací, zkrátka nejspíš přijde
i zimní údržba. Jedinou cestou
je vytlouci mezery v rozpočtech
prodejem obecního majetku
dřív, než jej pohltí exekuce. Pro-
blém je i v tom, že živnostník,
podnikatel a vlastně i normální
člověk se může alespoň části
dluhů zbavit vyhlášením ban-
krotu, obce nebo města tuto
možnost ze zákona nemají.

Havárie

Kraj včera zažil dva
střety aut s vlakem
Do motorového vlaku, ve kterém
cestovalo pět dětí, narazil včera
před půl osmou osobní vůz. Ne-
hoda na železniční trati z Bečova
nad Teplou do Rakovníka se obe-
šla bez zranění. „Dětem byla za-
jištěna náhradní přeprava, aby
se dostaly včas do školy," uvedla
policejní mluvčí Martina Hruško-
vá. Nehoda se stala na přejezdu
mezi obcemi Otročín a Poseč.
Osobní auto s vlakem se srazilo
také v Aši po 9. hodině na želez-
ničním přejezdu u Tosty. „Dva
lidé z osobního auta utrpěli leh-
čí zranění. Jednoho jsme převá-
želi na chirurgii do Plzně, druhý
byl ošetřen na místě,“ upřesnil
mluvčí záchranné služby Lukáš
Hutta. (iDNES.cz)

Z PROGRAMU

Festival Caminos
Karlovy Vary, kino Drahomíra

Sobota 5. listopadu
12.30 Borneo, Sumatra 2011
(Jaroslav Machek)
20.00 Big River Man (M.Strel)
Neděle 6. listopadu

18.30 Rybí bojovník
(J. Vágner)

Více o festivalu na www.caminos.cz

Michal
Houdek
redaktor MF DNES

Rybí bojovník Jakub Vágner
bude hostem festivalu zítra od
18.30. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Srážka v Aši na přejezdu u Tosty
Foto: Martin Stolař, MF DNES

Mensa pomáhá výjimečným dětem. I rodičům

www.thebackwards.sk

15th Anniversary Tour
TURNOV | MIMOŇ | BRNO | VYŠKOV
KARLOVY VARY | JIČÍN | OPAVA
LOUNY | PRAHA | KOLÍN | OSTRAVA
PARDUBICE | KROMĚŘÍŽ

09.11. KARLOVY VARY

www.september.cz

INZERCE Cesty se spojí v Drahomíře
Jeden přeplaval Amazonku, druhý projel poušť trabantem. Cestovatelé míří na festival do Varů

Porcelánka má plán záchrany
Společnost Starorolský porcelán Moritz Zdekauer dokončila plán reorganizace. Bude pokračovat produkce porcelánu, ale s nižšími náklady


