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KARLOVY VARY (čtk) Karlovarský
kraj není zrovna místem, kam by
se jezdilo ve velkém na letní dět-
ské tábory, spíše odsud děti odjíž-
dějí do jiných regionů. Pokud ro-
diče nechtějí své ratolesti vyslat
pod stan, mohou využívat roz-
sáhlé nabídky takzvaných pří-
městských táborů s rozličným za-
měřením - na sport, přírodní
vědy, astronomii nebo výtvarné
umění. Cena těchto táborů je rov-
něž výrazně nižší než u klasic-
kých pobytů mimo města. I pro-
to je o ně značný zájem.

Sokolovský dům dětí a mláde-
že letos nabízí na prázdniny
hned osm příměstských táborů a
jeden pobytový na Stříbrné. „Pří-
městské tábory jsou trendem po-
sledních let. Zájem o ně je, větši-
na míst je už obsazena,“ sdělila
ředitelka domu dětí Iva Ondrej-
ková.

Výhodou je cena kolem pat-
nácti set korun proti pobytovým
táborům, které stojí přes tři tisí-
ce. Tematicky jsou pak příměst-
ské tábory zaměřené například
na poznávání práce hasičů, horo-
lezectví, chov zvířat nebo kerami-
ku a ruční práce.

Sokolovský DDM v minulých
letech organizoval i jeden zahra-
niční tábor v Chorvatsku, letos
ale už ne. „Jezdili jsme tam deset

let. Ale v poslední době jsou už
velká rizika u cestovních kancelá-
ří,“ dodala Ondrejková.

„Městský dům dětí a mládeže
v Ostrově letos dává dětem vy-
brat ze dvou druhů příměstských
táborů - se sportovním a přírodo-
vědným zaměřením a jejich pro-
gram bude velmi pestrý,“ uvedla
koordinátorka táborů Šárka Mär-
zová. Za důležitou zprávu pro ro-
diče považuje to, že letošní cena
zůstala na úrovni loňské. Za pět
dní sportovního tábora zaplatí
750 korun, přírodovědný je pak
kvůli plánovaným výletům o 150
korun dražší. „Zájem je značný,
zbývá jen pár volných míst,“ kon-
statovala Märzová.

Tajemná příroda je název tra-
dičního příměstského tábora,
který se koná od druhé poloviny
srpna přímo v areálu hvězdárny
Hůrky nad Karlovými Vary.
Účastníci poznají řadu zajíma-
vostí nejen z astronomie, ale i ra-
diotechniky, fyziky, chemie, kos-
monautiky, archeologie a také
ochrany přírody. Vedoucí hvěz-
dárny Miroslav Spurný uvedl, že
přes zdánlivě náročná témata je
pobyt na tomto táboře rozhodně
zábavný. „Rodiče si mohou vy-
brat, na kolik dní budou děti v tá-
boře. Cena za den je 300 korun
jako loni,“ řekl.

KARLOVY VARY Obchůdek s duší,
tak říká Lenka Krátká duchov-
ně-kulturnímu centru a obchůd-
ku Dobrá myšlenka, jež založila.
Po vstupu do obchůdku se člověk
v mžiku ocitá v jiném světě. Venku
za dveřmi zůstává šeď, starosti a
mnohdy i bolest. Příchozí se pře-
náší do příjemného světa barev,
kde spěch nemá místo.

Kudy vedla vaše cesta k podniká-
ní?
V roce 1985 jsem vystudovala kar-
lovarské Keramické učiliště - obor
malíř a keramik. Po jeho absolvová-
ní jsem nastoupila v reklamní
agentuře jako grafička, později se
věnovala i ruční malbě. Poté zača-
ly být mé cesty spletité, chvíli jsem
bydlela v Děčíně, Třebíči, kde jsem
získala praxi s firmami, které se vě-
nují alternativním zdrojům ener-
gie. A v roce 1995 jsem se rozhodla
v Karlových Varech otevřít second
hand obchod s outletovým obleče-
ním.

Proč právě tento druh zboží?
Vždy mě móda bavila. Jako mladá
studentka jsem neměla na to,
abych si například koupila levisky,
proto jsem chtěla lidem přinést
levnější možnost, jak si své vysně-
né oblečení pořídit. Po nějaké
době se mi podařilo vyjet do Ame-
riky, kde jsem se setkala s originál-
ními leviskami. Outletovým oble-
čením jsem začala postupně záso-
bovat svůj second hand.

Váš obchůdek Dobrá myšlenka
je postaven na zboží z Orientu.
Proč?
Postupem času mě velmi začalo
přitahovat indické zboží a věci z
Nepálu a Tibetu. Proto jsem svou
vášeň zhmotnila a v roce 2008 vy-
budovala obchod se zbožím z roz-
vojových zemí. Nicméně chci ale
podporovat i české výrobce, proto-

že si myslím, že máme v republice
šikovné lidi, kteří mají, co nabíd-
nout. Neshledávám rozumným
přehltit trh čínskými výrobky.
Také musím říci, že v období, kdy
jsem založila obchod s indickým
zbožím, sehrálo v mém životě dů-
ležitou roli setkání se dvěma žena-
mi, Olgou Muchovou a Alicí Fris-
chovou, které mi poodkryly život-
ní filosofii jógy. V současné době
jsou dobrými přítelkyněmi a záro-
veň i spolupracovnicemi.

Vím, že jste v životě prožila už i
velmi zlé časy.
Každého člověka v životě potká ně-
jaký osud. Ten můj byl takový, že
jsem poznala báječného přítele,
zplodili jsme dítě, ale stala se ne-
šťastná náhoda. Při cestě do za-
městnání partner havaroval a bo-
hužel se své dcerky nedočkal. V té
době jsem byla v šestém měsíci tě-

hotenství. Možná by se dneska
Nellinka jmenovala jinak, kdyby
se nestala ta nehoda. S přítelem
jsme se bavili o tom, že Nelly je
hezké jméno, proto jsme ho zařa-
dili ho do užšího výběru. Dcerka
nakonec skutečně dostala jméno
Nelly, neboť to bylo poslední roz-
hodnutí, u něhož jsme byli oba.

Jak jste zvládla tohle období?
Musela jsem řešit mnoho věcí -
existenci s dítětem bez partnerovy
podpory, psychické i finanční obtí-
že. Rodina mi ovšem hodně podr-
žela a pomáhá doteď.

Vraťme se k vašemu podnikání a
k rozšíření nabídky Dobré myš-
lenky.
Pocítila jsem potřebu svůj obchod
rozšířit o nabídku různých zájmo-
vých činností. Protože jsou prosto-
ry velké, dají se zde dělat různé do-
plňkové akce, například kurzy ori-
entálního tance, jógy, hudební me-
ditace, přednášky s veskrze du-
chovní tématikou. Setkávám se
při nich se zajímavými lidmi, baví-
me se a společně si alespoň na
tomto místě tvoříme hezčí a pozi-
tivnější svět.

Máte stále nějaké plány. Můžete
prozradit nějaký ještě neuskuteč-
něný?
Sním o tom, že společně se staros-
tou Verušiček založíme pro děti
pohádkový kout. Mohlo by tam
vzniknout místo, které by připomí-
nalo menší biostatek naplněný tra-
dičními řemesly. Děti by tak měly
možnost vidět, jak se dělá marme-
láda, mošt, jak se plete svetr… Je
to taková pohádka, moc bych si to
přála. Ve stáří bych chtěla být tako-
vou pohádkovou babičkou, za kte-
rou budou jezdit vnoučata. Budu
jim číst pohádky a mazat chleba
marmeládou.

Veronika Maňhalová

» Pokračování ze strany D1
Petr Maglia upozornil, že od roku
2007 na úrovni ministerstev do-
pravy České republiky a Němec-
ka pracuje společná skupina pro
posouzení možnosti napojení sil-
nice II/221 na silnici B93n v Ně-
mecku. Usnesení zastupitelstva
kraje za záruku vyloučení kamio-
nů nepovažuje.

„Karlovarský kraj projednává
zásady územního rozvoje a v
něm jsou silnice uvedeny jako ve-
řejně prospěšné stavby. Jakmile
se postaví, provozu kamionů
přes Krušné hory nic nezabrání,“
uvedl Maglia.

Projekt silničního propojení
prosazuje zejména německá
spolková země Sasko, sousedící s

českou částí centrálního Krušno-
hoří. Tato komunikace by měla
vést východním směrem přes Po-
tůčky a dále do českého vnitroze-
mí.

Na německé straně je část silni-
ce od Cvikova do Schneebergu
směrem ke Karlovým Varům už
postavena. I to je jeden z důvodů,
proč nechce saská vláda od svých

záměrů upustit a stále vyvolává
jednání s českou stranou.

Z vyjádření zástupců tuzemské-
ho ministerstva dopravy vyplývá,
že nová komunikace mezi Cviko-
vem a Karlovými Vary vedoucí
přes centrální Krušnohoří ve
schváleném harmonogramu vý-
stavby dopravní infrastruktury
do roku 2012 nefiguruje.

Přihlásili své tablo

Soutěž MF DNES
a rajce.net
Celkem 113 maturitních tabel
přihlásili studenti do soutěže
MF DNES a rajce.net o nejorigi-
nálnější tablo roku 2010. V Karlo-
varském kraji měla však akce mi-
nimální ohlas, a tak jediný účast-
ník je i vítězem regionální části.
Jedná se o originální dílo oktávy
Gymnázia a obchodní akademie
Mariánské Lázně. „Ta naše bur-
žoazní zlatá mládež! Možná se to
tak zdá na první pohled, ale tací
zdaleka nejsme! Jsme parta fajn
studentů, kteří měli svou vizi, ta
se stala skutečností a vy můžete
ohodnotit náš výsledek,“ komen-
tují studenti své tablo.

Lenka Krátká se narodila 1. září 1972 v Karlových Varech, kde i vyrůstala. Už od
útlého dětství ráda jezdila na vesnici, táhlo ji to k prarodičům na venkov. V
Krásném Údolí se proháněla na koních, oblíbila si i okolí Verušiček. Ostatně
jedním z jejích snů je založit zde dětský pohádkový kout.

SERIÁL

Na kávě s…
Tímto dílem pokračuje na
stránkách karlovarské přílohy MF
DNES seriál Na kávě s… Každý
týden se tak čtenáři setkají se
zajímavými lidmi z kraje, o nichž by
se třeba jinak neměli šanci
dozvědět.

Lenka Krátká
Podnikatelka.
Narozena 1. 9. 1972.
Má šestiletou dceru Nelly.
Vystudovala Keramické učiliště,
obor malíř-keramik.
Pracovala jako grafička v reklamní
agentuře.
Otevřela si second hand s
outletovým zbožím.
Založila duchovně-kulturní
centrum Dobrá myšlenka.

KARLOVY VARY (kvr) Mateřské cen-
trum Karlovy Vary uspělo ve výbě-
rovém řízení na obsazení prostor
v Kollárově ulici 17. Rada města
schválila přidělení těchto nebyto-
vých prostor sdružení.

„Je to dobrá zpráva nejen pro
vedení Mateřského centra, ale pře-
devším pro karlovarské rodiče, kte-
ří naše služby využívají. Děkuje-
me všem, kteří nás v této záležitos-
ti podpořili, sponzorům, rodičům,
úředníkům a radním, kteří si přejí
zachovat činnost Mateřského cen-
tra v našem městě,“ uvedla ředitel-
ka Mateřského centra Věra Barto-
šová.

Pomoc při stěhování
Nyní pracovníky centra čekají úko-
ly související s rekonstrukcí a stě-
hováním. „V této věci jsme již oslo-
vili některé sponzory, nabídli se
nám ochotní rodiče a dobrovolní-
ci. Vítáme jakoukoliv pomoc,“ zdů-
raznila ředitelka.

Současné prostory ve Východní
ulici Mateřské centrum opouští,
protože město v nich zřídí další tří-
du mateřské školy.

Do konce června bude Mateř-
ské centrum nabízet veškeré služ-
by beze změn ještě ve starých pro-
storách. Prázdninové aktivity začí-
nají hlídáním dětí na Mezinárod-
ním filmovém festivalu v Dětském
stanu a v dětském koutku u Ther-
malu. Pokračují letním příměst-
ským táborem, jehož základna
bude v Základní škole v Mozarto-
vě ulici.

Od září na nové adrese
„Od září, pokud stihneme provést
všechny potřebné stavební úpra-
vy, budeme naše služby poskyto-
vat již na nové adrese. Věřím, že to
zvládneme,“ prohlásila Věra Barto-
šová.

Karlovarské Mateřské centrum
nabízí kurzy pro rodiče s dětmi od
jednoho roku - hrátky s batolátky,
hlídání dětí. K dispozici jsou rov-
něž kurzy pro samotné děti nazva-
né Poprvé bez mámy. Součástí na-
bídky je příprava na vstup do ma-
teřské školy, plavání kojenců a ba-
tolat a dále zájmové kroužky, ví-
kendové akce, služby Dobrovolnic-
kého centra Vlaštovka a mnohé
další.

Více informací o Mateřském
centru Karlovy Vary naleznou pří-
padní zájemci na internetové adre-
se www.materske-centrum.cz.

Tablo oktávy GOA Mar. Lázně
Repro: MF DNES

Mateřské centrum
Karlovy Vary
se přestěhuje.
Sídlit bude
v Kollárově ulici

Lenka Krátká Majitelka obchodu Dobrá myšlenka předvádí hru na
tibetskou misku. V karlovarském obchodě jsou k dostání předměty z celého
světa - oděvy, hudební nástroje, šperky a další. Foto: Václav Šlauf, MF DNES

Nové zážitky, domácí postel.
Příměstské tábory vedou

Z obchodu udělala
místo, kam chodí
lidé i meditovat

Pochodovali na protest proti plánované silnici


