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Na projektu „Práce pro celou rodinu“ spolupracují s Karlovarskou 
krajskou nemocnicí zaměstnavatelé z regionu a Krajská 
hospodářská komora.
 více na straně 3

Zdravotníci najdou práci v kraji i pro své 
blízké

Karlovy Vary se staly první destinací nízkonákladové letecké 
společnosti Pobeda v České republice.

 více na straně 2

Z Moskvy už k nám létají první cestující

ZPRÁVY Z KRAJE 
Rekostrukce silnic
Průtahy v Děpoltovicích 
a Odeři se zmodernizují
Další poničené úseky silnic 
v okolí Hroznětína se dočkají 
rekonstrukce. Rada Karlo-
varského kraje odsouhlasila 
výsledky zadávacích řízení na 
modernizaci průtahů v Děpol-
tovicích a Odeři. Se stavební-
mi pracemi by se mělo začít na 
jaře tohoto roku. Obě akce bu-
dou financovány z dotace Inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu a rozpočtu 
kraje. V intravilánu obce Dě-
poltovice dojde k rekonstrukci 
stávající silnice č. III/2206. 
Součástí projektu je rovněž 
výstavba dešťové kanalizace 
a obnova propustku, který ve-
de přes Lužecký potok a je ve 
špatném stavu. Samostatnou 
investicí obce pak bude vybu-
dování chodníků a osvětlených 
míst pro přecházení. Zakázku 
vysoutěžila společnost Euro-
via CS, která průtah vybuduje 
za 11,9 milionu korun. Dru-
há z připravovaných akcí se 
týká modernizace silnice č. 
III/2204 v intravilánu obce 
Odeř. V rámci stavebních prací 
dojde k nahrazení stávajících 
konstrukčních vrstev vozovky 
novými, úpravě nivelity a šíř-
ky komunikace, výměně stá-
vajících propustků a doplnění 
odvodnění silnice. Zakázku 
vyhrála společnost Colas CZ  
s nabídkou za 8,1 milionu ko-
run.  (KÚ)  

Dálnice D6
Začala výstavba obchvatu 
Lubence
Ředitelství silnic a dálnic za-
čátkem března slavnostně 
zahájilo výstavbu obchvatu 
Lubence na D6. Je to již třetí 
úsek dálnice, který se podaři-
lo v posledních několika málo 
měsících předat stavbařům. 
„Aktuálně probíhá intenziv-
ní příprava všech zbývajících 
osmi dálničních úseků D6, 
které předpokládáme zahájit 
během následujících pěti let. 
Kompletní dálnice D6 propojí 
Prahu s Karlovými Vary a dá-
le dojde k jejímu napojení na 
německou dálniční síť,“ před-
stavil plány do budoucna Jan 
Kroupa, generální ředitel Ře-
ditelství silnic a dálnic.  (KÚ)

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary   
 
Telefon (ústředna): 354 222 300 
Fax (podatelna): 353 331 509 
Datová schránka:  siqbxt2 
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

Přebytek v hospodaření 
kraje je historicky nejvyšší
KARLOVY VARY  Díky úspornému 
trendu a bedlivé kontrole výdajů 
krajského úřadu a příspěvkových or-
ganizací se podařilo Karlovarskému 
kraji dosáhnout historicky nejvyšší-
ho přebytku hospodaření. Přebytek 
hospodaření za rok 2017, který kraj 
bude rozdělovat, dosáhl přes 500 mi-
lionů korun.
„Považujeme to za velký úspěch, při-
tom právě přepracování původního 
návrhu rozpočtu, jak jej připravila 
bývalá krajská vláda, nás stálo hodně 
úsilí. Naši předchůdci totiž počítali 

se schodkem vyšším než 1 miliarda 
korun, to pro nás bylo nepřijatelné. 
Po nástupu do vedení kraje v lis-
topadu 2016 jsme tedy okamžitě 
museli začít pracovat na změnách 
návrhu a schodek se nám podařilo 
snížit o celou jednu třetinu. Omezili 
jsme ale jen zbytné výdaje, zásadní 
investice zůstaly zachovány. Velmi 
opatrně jsme naplánovali i daňové 
příjmy a pečlivě jsme dohlíželi na ná-
klady týkající se provozu krajského 
úřadu a příspěvkových organizací. 
Výsledkem je více než půlmiliardový 

přebytek,“ říká hejtmanka Jana Vil-
dumetzová.
Přebytek hospodaření za rok 2017 
vznikl z převisu daňových výnosů, 
ale také z úspor v rámci projektů 
s dotací z Evropské unie. „Osobně 
jsem navíc po celý rok kontrolovala 
smlouvy, faktury a objednávky, které 
jdou z krajského úřadu, tím vznikly 
velké vnitřní úspory z vlastní činnosti 
úřadu,“ dodává hejtmanka. 
Finanční prostředky, které tvoří pře-
bytek hospodaření za rok 2017, chce 
Karlovarský kraj využít hlavně na in-

vestice, především na opravy silnic, 
v oblasti zdravotnictví, na opravy 
škol a školských zařízení a v oblasti 
sociálních věcí. „Chystáme se napří-
klad připravit a zahájit rekonstrukci 
či novostavbu Domova se zvláštním 
režimem MATYÁŠ v Nejdku. Část 
peněz si ale rozhodně necháme do 
rezervy, pro případ nenadálých situa-
cí. Taková nastala například koncem 
loňského roku, kdy se v havarijním 
stavu ocitla budova Střední umělec-
koprůmyslové školy v Karlových Va-
rech. O využití přebytku se samozřej-

mě budeme bavit ve vedení kraje a se 
zastupiteli, téma bude projednávat 
krajské zastupitelstvo na svém dub-
novém, případně červnovém zasedá-
ní,“ vysvětluje hejtmanka. 
Karlovarský kraj si pro rok 2017 
naplánoval příjmy ve výši 4, 9 mili-
ardy korun, výdaje pak 5, 6 miliar-
dy.  Hlavní prioritou vedení Karlo-
varského kraje přitom bylo zastavit 
zadlužování se, snížit běžné výdaje 
a dosáhnout šetrnějšího hospoda-
ření v rámci organizací zřizovaných 
krajem. � (KÚ)  

Silnice se dočkají rozsáhlých oprav
KARLOVY VARY  Na opravy 
i rekonstrukce silnic II. a III. tříd 
v regionu dá kraj v letošním roce 
204 miliony korun. Další finance 
získá prostřednictvím dotačních 
programů. Celkem by mělo jít 
do investičních i neinvestičních 
akcí včetně údržby silnic 542 mi-
lionů korun. Jak uvedl náměs-
tek hejtmanky Martin Hurajčík, 
k největším stavbám bude patřit 
vybudování obchvatu Marián-
ských Lázní, nebo modernizace 
silnice Smilov – Lažany. „Do té-
to chvíle ale nevíme, jestli dosta-
neme na opravy silnic peníze od 
Státního fondu dopravní infra-
struktury. Potřebovali bychom 
vědět co nejdříve, o jakou částku 
půjde, abychom mohli plánovat 
zahájení prací,“ vysvětlil ná-
městek. Loni kraj dostal od státu 
okolo 112 milionů korun, opra-
vilo se za to 14 kilometrů silnic. 
Hejtmanka Jana Vildumetzová 
k tomu dodala: „Do oprav silnic 
chceme dát i finance z přebytku 
hospodaření kraje za rok 2017, 
mohlo by jít až o 100 milionů 
korun, ale budeme o tom ještě 
diskutovat.“ � (KÚ)  

CHCETE SE SETKAT S PREMIÉREM ANDREJEM 
BABIŠEM A DALŠÍMI ČLENY VLÁDY ČR? 
Přijměte pozvání ke společnému setkání 

V PONDĚLÍ 16. DUBNA 2018 OD 17:00 HODIN 
v sále Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory. 
Všechny srdečně zveme.
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KARLOVY VARY   Jeden z nežáda-
nějších ruských dopravců, nízkoná-
kladová letecká společnost Pobeda 
zahájil v sobotu 17. února 2018 pro-
voz na své nové mezinárodní lince 
z moskevského letiště Vnukovo do 
Karlových Varů. Krajské město se 
tak stalo první destinací této společ-
nosti v České republice.
Do krajského města přicestovalo 
více než 180 cestujících, kteří pře-
vzali drobné dárky. „Velmi mě těší, 
že se podařilo díky letecké společ-
nosti Pobeda opět oživit nabídku 
leteckých linek karlovarského letiště 
a věřím, že si cestující tuto mož-
nost navštívit nejen Karlovy Vary, 
ale i ostatní krásná lázeňská města 
a další místa v regionu, nenechají 
ujít. Letos chceme také navázat na 
úspěch sezónních letů do Taškentu 
a Tel Avivu. Přeji všem cestujícím, 
aby se jim u nás líbilo,“ uvedl ná-
městek hejtmanky Martin Hurajčík.
Mezi Moskvou a Karlovými Vary 
bude Pobeda létat dvakrát týdně 

novými moderními letadly typu Bo-
eing 737-800 o kapacitě celkem 189 
míst. Minimální tarif je 499 rublů 
včetně všech letištních poplatků. Až 
do konce letního letového řádu roku 
2018 je v rámci tohoto tarifu nabíze-
no minimálně 100 letenek. „Očeká-
váme, že díky novému dopravci se 
počet odbavených cestujících v roce 
2018 více než zdvojnásobí a přiblíží 
se hranici padesáti tisíc lidí,“ vyčíslil 
ředitel letiště Václav Černý.
Letecká společnost Pobeda je jedi-
ným nízkorozpočtovým leteckým 
dopravcem na ruském trhu a patří 
do skupiny Aeroflot. V roce 2017 
přepravila Pobeda zhruba 4,6 mili-
onu cestujících, z toho minimálně 
350 tisíc letenek nabídla právě za  
tarif 499 rublů včetně všech letišt-
ních poplatků. Aktuální ceny a tra-
sy jsou zveřejňovány na oficiálních 
stránkách společnosti Pobeda, více 
o letovém řádu najdete na stránkách 
karlovarského letiště. 
 (KÚ)

Z Moskvy už létají první cestujícíZPRÁVY Z KRAJE 
O titul Památka roku budou
usilovat dva projekty
Historické krovy měšťanských 
domů v Chebu a zrekonstruovaný 
objekt bývalé železniční zastávky 
v Ostrově. Krajské kolo soutěže 
Památka roku 2017, kterou po-
řádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, zná své 
vítěze. Odborná porota poslala do 
celostátního finále dva projekty 
z našeho regionu. Cena je udělo-
vána za nejlepší projekt a realiza-
ci obnovy budovy nebo souboru 
staveb, které mají významné pa-
mátkové, architektonické nebo ur-
banistické hodnoty a jsou nositeli 
specifického charakteru prostředí. 
V první kategorii soutěže zabodo-
valy historické krovy měšťanských 
domů v Chebu. Na současném 
území České republiky byste jen 
marně hledali město s tak počet-
ným a kompletním souborem his-
torických krovů, které pocházejí ze 
14. až 20. století. Krovy jsou navíc 
od minulého roku zpřístupněny ši-
roké veřejnosti. Prohlídkový okruh 
zahrnuje pět půd a těší se velkému 
zájmu návštěvníků. Ve druhé ka-
tegorii uspěla budova železniční 
zastávky v Ostrově, která stála na 
bývalé, dnes již neexistující trati 
Ostrov – Jáchymov. Zrekonstruo-
vaný objekt nyní slouží jako cyklis-
tické odpočívadlo. Obnovena byla 
i kancelář, kde lze spatřit figurínu 
železničáře v dobové uniformě, 
a najdete zde i informační tabule, 
jenž vás seznámí s pohnutou his-
torií stavby a zaniklé dráhy.  (KÚ)

V Hazlově a Skalné vyrostou 
domy pro osoby s hendikepem
Karlovarský kraj pokračuje v bu-
dování nového bydlení pro obyva-
tele Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením PATA v Hazlově. 
Moderní účelné domky vyrostou 
v Hazlově a ve Skalné. Zázemí 
v nich najde celkem 25 lidí, kteří 
budou moci s podporou asistenta 
žít mimo ústav a naučit se zvládat 
všednodenní povinnosti. „Kraj 
v minulosti začal s takzvaným pro-
jektem transformace pobytového 
zařízení PATA Hazlov, jehož cílem 
bylo přemístění klientů z ústavní 
péče do chráněného bydlení, kde 
se jejich život bude mnohem více 
podobat tomu, jak žijí lidé v běžné 
domácnosti. V tuto chvíli tedy na 
projekt navážeme stavbou dalších 
domů, na které kraj získal dota-
ci z Integrovaného regionálního 
operačního programu,“ uvedl 
náměstek hejtmanky Petr Kubis. 
V obci Hazlov se začínají stavět 
tři nové domy za celkem 28, 2 mi-
lionu korun. Bydlení v nich najde 
16 dospělých lidí se zdravotním 
postižením, kteří budou mít k dis-
pozici potřebnou sociální službu. 
Ve Skalné vznikne novostavba ro-
dinného dvojdomku se čtyřmi byty 
pro celkem 9 hendikepovaných 
osob. Náklady dosáhnou 16,8 mi-
lionu korun. Stavbu vysoutěžila 
společnost VARO, práce započaly 
v únoru letošního roku, domky 
mají novým obyvatelům sloužit od 
jara 2019.  (KÚ)

Senior v on line prostředí

V úterý 20. února se konala v Klu-
bu důchodců v Mariánských. Láz-
ních přednáška na téma Senior 
v on line prostředí. Přednášku vedl 
Roman Kohout, vedoucí Krajské-
ho útvaru kybernetické kriminality 
z Karlových Varů. Jeho téměř čtyř-
hodinová přednáška byla nabita 
příklady z našeho regionu, státu 
i celého světa. Na přednášce bylo 
zodpovězeno množství dotazů na 
toto nové téma. Byla velkým pří-
nosem pro seniory, kteří vlastní 
počítač i pro ostatní účastníky. Ti 
se dozvěděli též mnoho důležitých 
informací o způsobech a tricích 
kriminálních osob v tomto novém 
oboru, jejichž oběťmi jsou v nej-
větší míře právě důchodci. 
 (J.�Balcar,�foto:�T.�Prousková)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 30. dubna 
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te slovo. Nemůžete přijít? Zkuste 
to písemně. Kromě již zavedeného 

Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost 
společné komunikace. Každý občan prostřednictvím krajských in-
ternetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka 
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám 
všechny občany z našeho kraje, kteří se nemohou zúčastnit osobně na-
šich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co 
mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je 
třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací 
a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. In-
ternetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně 
krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NA-
PIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa 
hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům bude také znovu k dispozici 
právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první stře-
du v měsíci, tentokrát to tedy bude 4. dubna.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

30. 
D U B N A

Stejná šance i pro zdravotně postižené. 
Soutěž ocení zaměstnavatele
KARLOVY VARY    Člověk by měl 
mít v životě stejnou šanci, jako ti 
ostatní. Proč by to nemělo platit 
pro lidi se zdravotním postižením? 
Pomoci v tom mohou zaměstna-
vatelé, kteří jim takovou šanci da-
jí. A nejen tím, že je zaměstnají, 
ale že jim k práci vytvoří vhodné 
podmínky. Takovou vstřícnost 
podporuje a oceňuje soutěž Stej-
ná šance – zaměstnavatel roku 
2018. Soutěž v ČR pořádají ne-
ziskové společnosti, které lidem 
se zdravotním postižením práci 
zprostředkovávají. V našem kraji 
ji organizuje obecně prospěšná 
společnost Rytmus – Od klienta 
k občanovi. Záštitu nad 8. roční-
kem soutěže převzal Petr Kubis, 
náměstek hejtmanky pro oblast 
sociálních věcí.

Soutěž oceňuje firmy a společ-
nosti, které zaměstnávají lidi se 
zdravotním postižením na běžném 
trhu práce, mimo chráněná praco-
viště. Klade si za cíl veřejně ocenit 
ty zaměstnavatele, kteří se roz-

hodli zaměstnat lidi se zdravotním 
postižením, ocenit jejich snahy 
a rozšířit myšlenku zaměstnávání 
lidí s postižením směrem k široké 
veřejnosti a také k dalším potenci-
onálním zaměstnavatelům. 

„Dát lidem s postižením stejnou 
šanci může být někdy pro zaměst-
navatele složité. Ti, kteří takovou 
šanci poskytnou, přispívají k zapo-
jení zdravotně postižených lidí do 
společnosti a je třeba je společen-
sky ocenit,“ říká k soutěži Jiří No-
vák, vedoucí týmu podporovaného 
zaměstnání z Rytmu Sokolov.

Nominovat může kdokoliv
Nominovat zaměstnavatele, kte-

rý dává pracovní příležitost zdra-
votně postiženým, může kdokoliv 
z široké veřejnosti. Stačí vyplnit 
a poslat jednoduché nominač-
ní listy, které jsou na webových 
stránkách soutěže www.stejna-
sance.cz. Uzávěrka soutěže je 23. 
dubna 2018. Hodnotit nominova-
né firmy bude odborná porota. Ta 
hodnotí, jaké podmínky zaměst-

navatel zaměstnanci se zdravot-
ním postižením vytváří. Například 
typ pracovního vztahu, jak dalece 
zaměstnavatel upravil pracovní 
prostředí, zda je zaměstnanec 
s postižením zapojený do kolek-
tivu tak, že si například může říct 
o pomoc, a podobně. Vyhlášení 
soutěže se uskuteční v druhé polo-
vině května.

Soutěž Stejná šance se uskuteční 
v sedmi krajích napříč republikou. 
Pořádají ji společnosti Rytmus, 
Osmý den, AGAPO a MESADA.  
„Soutěž ukazuje potenciál, mnoh-
dy skrytý, lidí se zdravotním posti-
žením - že jsou schopni odvádět 
kvalitní práci, vydělávat si a nebýt 
pouze závislými na sociálních 
dávkách. Že jsou firmy, které se 
zabývají společenskou odpověd-
ností a jsou schopny přizpůsobit 
prostředí a podmínky lidem, kteří 
to mají těžší,“ uvedla k významu 
soutěže Pavla Baxová, ředitelka 
pražské společnosti Rytmus - od 
klienta k občanovi.  (KÚ)

Pobeda ve Varech  Inaugurační let přivítala na karlovarském letišti vodní slavobrána, přítomni byli zástupci vedení 
Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, ruského konzulátu, hotelů a cestovních kanceláří.  Foto: KÚ

Název dotačního programu (projektu) - cíl podpory Kontakty Příjem 
elektronických 
žádostí od

Příjem 
elektronických 
žádostí do

Příjem 
listinných 
žádostí do

Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II

Ing. Kamila Caháková; 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz 
Jitka Lapešová; 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz 
Václav Boháč; 354 222 569, vaclav.bohac@kr-karlovarsky.cz  
Jaroslava Slavíková; 354 222 132, jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz 
Mojmír Kalvoda; 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz  
Pavla Vdovcová; 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz 
Mgr. Michal Mottl; 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

30.8.2017 
14:00

29.3.2019 
14:00

10 pracovních dnů od 
odeslání elektronické 
žádosti

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Bc. Tomáš Picka; 354 222 251, tomas.picka@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Milan Zukal; 354 222 226, milan.zukal@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Jana Bělohoubková; 354 222 271, jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

15.3.2018 
8:00

30.3.2018 
14:00

4.4.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru dobrovolnictví

Nikol Geltnerová; 354 222 426, nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz 23.3.2018 
9:00

5.4.2018 
14:00

10.4.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na pod-
poru rodiny

Nikol Geltnerová; 354 222 426, nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz 23.3.2018 
9:00

5.4.2018 
14:00

10.4.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru aktivní činnosti seniorů

Nikol Geltnerová; 354 222 426, nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz 23.3.2018 
9:00

5.4.2018 
14:00

10.4.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru údržby a obnovy sportovních zařízení

Eva Kastlová; 354 222 441, eva.kastlova@kr-karlovarsky.cz 
Bc. Adéla Jelenová; 354 222 520, adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz

26.3.2018 
8:00

24.4.2018 
15:00

30.4.2018 
17:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění 

Ing. Jitka Hloušková; 354 222 326, jitka.hlouskova@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Denisa Cettlová; 354 222 316, denisa.cettlova@kr-karlovarsky.cz

26.3.2018 
8:00

13.4.2018 
14:00

20.4.2018

Dotační program „Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informač-
ními technologiemi v souvislosti s e-receptem“

Ing. Šárka Ištvánová; 354 222 464, sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Denisa Cettlová; 354 222 316, denisa.cettlova@kr-karlovarsky.cz

Podává se pouze 
listinná žádost

Podává se pouze 
listinná žádost

do vyčerpání alokace

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 
drobných vodohospodářských ekologických akcí

Ing. Helena Baranovská, 354 222 194, helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz  
Ing. Vít Venhoda, 354 222 416, vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz

1.2.2018 
8:00

31.3.2018 
20:00                 

9.4.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 
opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Ing. Helena Baranovská, 354 222 194, helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz  
Ing. Vít Venhoda, 354 222 416, vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz

1.2.2018 
8:00

31.8.2018 
20:00

5 pracovních dnů od 
odeslání el. žádosti

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci 
invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Ing. Vít Venhoda; 354 222 416, vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz 2.4.2018 
15:00

30.4.2018 
23:00

9.5.2018

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení 
počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje

Ing. Pavla Vinopalová; 354 222 285, pavla.vinopalova@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Václav Lupínek; 354 222 296, vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz

2.4.2018 
10:00

30.4.2018 
17:00

10 kalendářních 
dnů od odeslání 
elektronické žádosti

KARLOVY VARY   Pro žadatele 
o dotace je připravený nový elektro-
nický systém. Na webových strán-
kách Karlovarského kraje naleznou 
informace o dotačních programech 
přijatých Zastupitelstvem Karlo-
varského kraje, o vyhlášení dotač-
ních programů a dalších podrob-
nostech. Elektronický systém pro 
podávání žádostí o dotace umožňu-

je také podávání žádostí o individu-
ální dotace.

V případě dotačních programů 
musí žadatelé odeslat elektronic-
kou žádost nejpozději do lhůty 
stanovené pro ukončení příjmu 
elektronické žádosti o dotaci a do-
ručit listinnou žádost o dotaci včet-
ně všech povinných i nepovinných 
příloh na podatelnu Karlovarského 

kraje nejpozději do lhůty stanove-
né pro ukončení příjmu listinné 
žádosti. Listinná žádost musí být 
žadatelem vytištěna z elektronic-
kého systému pro podávání žá-
dostí o dotace. Seznam povinných 
a nepovinných příloh naleznou 
žadatelé v pravidlech jednotlivých 
programů.

V případě dotazů Vám ochotně 

poradí úředníci jednotlivých odbo-
rů, do jejichž působnosti příslušný 
program nebo individuální dotace 
patří. Telefonické kontakty na pří-
slušné úředníky naleznete v sezna-
mu dotačních programů. Informa-
ce, potřebné k provedení registrace 
do elektronického systému pro 
podávání žádostí o dotace, podání 
žádostí o dotaci, odpovědi na časté 

dotazy a aktuální informace k pro-
vozu elektronického systému pro 
podávání žádostí o dotace nalezne-
te na informačním webu. 

Informace k provozu elektronic-
kého systému pro podávání žádostí 
o dotace naleznete na informačním 
webu k dotacím dostupném z titul-
ní stránky portálu krajkáho úřadu 
www.kr-karlovarsky.cz. (KÚ)

Přehled dotačních programů
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KARLOVY VARY Zdravotní sestry, 
které nežijí v našem kraji, ale chtěly 
by v budoucnu pracovat například 
v karlovarské nemocnici, se nebu-
dou muset obávat, že by zde nena-
šli práci další členové jejich rodin. 
Karlovarská krajská nemocnice 
pro zájemce spustila projekt „Prá-
ce pro celou rodinu“, na kterém bu-
dou spolupracovat zaměstnavatelé 
z regionu a Krajská hospodářská 
komora.

Na webových stránkách nemoc-
nice najdou zdravotníci pod zálož-
kou Kariéra jednoduchý formulář 
a po jeho odeslání se jim zobrazí 
podobný pro rodinné příslušníky. 
Jejich data se pak dostanou k za-
městnavatelům, kteří se na systé-
mu podílejí. „O tom, zda sestřičky 

do Karlovarského kraje půjdou, 
samozřejmě často rozhoduje i to, 
jaké možnosti uplatnění by tady 
měla jejich rodina. Proto věřím, že 
projekt může být pro budoucí nové 
zdravotníky našich nemocnic vel-
mi užitečný,“ uvedl krajský radní 
Jan Bureš.

V rámci projektu se ale řeší i by-
dlení pro nové zaměstnance, z to-
ho důvodu  budou organizátoři 
projektu jednat se zástupci měst 
a obcí, kteří by mohli pomoci s na-
bídkou bytů či pozemků. Projekt 
„Práce pro celou rodinu“ se zpo-
čátku zaměří na regiony v České 
a Slovenské republice. Nemocnice 
však počítá s jeho rozšířením i do 
dalších zemí. 
 (KÚ)

Zdravotníci najdou v kraji práci i pro své rodiny

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KOLEKCE UZENÝCH RYB
Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

Uzení ryb výhradně z vlastních sádek probíhá ve středisku Mšec
a uzené ryby jsou zde, stejně jako ryby zmražené či chlazené,
prodávány ze dvora. Před vlastním uzením jsou ryby naloženy 
24 hodin ve slaném láku a bez dalších přídatných látek vyuzeny 
ve vlastní udírně.

Firma se specializuje na chov sladkovod-
ních ryb v rybnících na území
Karlovarského, Plzeňského a Středo-
českého kraje, obhospodařuje přes 
1500 ha a 360 rybníků. Hlavní chovnou 
rybou je kapr, doplňkově je chován 
amur, tolstolobik, štika a další.

Hejtmanka Jana Vildumetzová zavítala do chebského Amica Cent-
ra, aby pogratulovala paní Alžbětě Slavíčkové k jejím 100. naroze-
ninám, které tato neuvěřitelně vitální, veselá a dobrosrdečná dáma 
včera oslavila. A pokud vás zajímá, jak se udržet dlouho fit, paní 
Alžběta má jasno: vidět svět s optimismem, být mezi milými lidmi 
a občas i trochu mlsat, třeba čokoládu, hašlerky nebo vaječný koňak.
 (Foto:�KÚ)

BLAHOPŘEJEME

KARLOVY VARY   Stejně jako 
v uplynulých letech bude i letos 
možné čerpat finanční prostředky 
z programu Karlovarského kraje, 
který je zaměřen na podporu zdra-
votnické osvěty, výchovy a zmírňo-
vání následků onemocnění. Příjem 
elektronických žádostí probíhá 
v termínu od 26. března do 13. dub-
na. 

„Chceme podpořit organizace 

a spolky, které sdružují osoby se 
zdravotním hendikepem, aby po-
máhaly nejenom svým členům, 
ale své zkušenosti využily i k šíření 
osvěty široké veřejnosti a populari-
zaci zdravého životního stylu. V le-
tošním roce jsme z rozpočtu Karlo-
varského kraje na tento dotační titul 
vyčlenili celkem 900 tisíc korun. Vý-
še dotace v jednotlivém případě smí 
činit maximálně 200 tisíc korun, 

přičemž žadatel může podat i více 
žádostí najednou,“ uvedl radní pro 
oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Dotaci lze využít například na pro-
jekty zaměřené na prevenci nemocí 
a úrazů, eliminaci zdraví škodlivého 
chování, jako je užívání drog, alko-
holu a tabáku, na podporu duševní-
ho zdraví či zvyšování kvality posky-
tování zdravotní péče. Podmínkou 
je, že projekt musí být realizován na 

území Karlovarského kraje. V přípa-
dě, že nebude tato podmínka splně-
na, musí být příjemcem prokázáno, 
že se na něm podílejí subjekty z na-
šeho regionu, eventuálně se týká 
občanů Karlovarského kraje. Po-
drobná pravidla, včetně kontaktů na 
zaměstnance krajského úřadu, kteří 
poskytují bližší informace k dotač-
nímu programu, najdete na těchto 
internetových stránkách.  (KÚ)

Program přispívá na zdravotnickou osvětu

V polovině února proběhl na 
pražském výstavišti v Holešo-

vicích mezinárodní veletrh cestov-
ního ruchu Holiday World 2018. 
Na akci, která patří dlouhodobě 
mezi nejprestižnější události svého 
druhu u nás i ve střední Evropě, se 
představil rovněž Karlovarský kraj. 
Z veletrhu si pak jeho zástupci od-
vezli dvě významná ocenění. 
Návštěvníci veletrhu mohli pro-
střednictvím expozic téměř všech 
krajů procestovat celou naši zemi 
a získat zajímavé tipy na výlety 
a možnosti trávení volného času. 
Karlovarský kraj ve svém stánku 
nabízel informace o lázeňství, pa-
mátkách a přírodě, o cyklostez-
kách i adrenalinových zážitcích. 
Nechyběla ani ochutnávka tradič-
ního a velmi oblíbeného likéru Be-
cherovky. Veletrh byl také přehlíd-
kou a inspirací pro zahraniční ces-

ty do zemí blízkých i vzdálených. 
Letošní partnerskou zemí se ve 
vztahu k oslavám vzniku samostat-
ného Československa stalo soused-
ní Slovensko.
V rámci doprovodného programu 
byly na akci slavnostně vyhlášeny 
výsledky 6. ročníku internetové 
ankety Kraj mého srdce. Jejím 
smyslem je podpořit domácí ces-
tovní ruch a zjistit aktuální oblibu 
jednotlivých částí republiky u širo-
ké veřejnosti. Lidé mohli hlasovat 
v deseti kategoriích, přičemž abso-
lutním vítězem kategorie „Lázně, 
lázeňství, wellness“ se stal Karlo-
varský kraj. Cenu převzala hejt-
manka Jana Vildumetzová společ-
ně s uvolněným zastupitelem Voj-
těchem Frantou. Karlovarský kraj 
zároveň získal ještě jedno ocenění, 
a sice zvláštní cenu poroty veletrhu 
za publikaci „Živý kraj“.  (KÚ)

Kraj uspěl na mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu

KARLOVY VARY Od 1. dubna 
2018 do 30. října 2018 bude úplně 
uzavřený úsek silnice I/20 v místě 
opravy mostu v Karlových Varech - 
Doubí. Na základě diagnostického 
průzkumu z listopadu 2015 pro-
vede zhotovitel Eurovia CS během 
sedmi měsíců sanace nosné kon-
strukce a další potřebné opravy.
Objízdné trasy budou pro osob-
ní a nákladní automobily vede-
ny směrem od Plzně po ulicích 
Studentská, Plzeňská, Západní 
a Plynárenská, směrem od Prahy 
pak po silnici I/6 a ulicích Dolní 
Kamenná, Plynárenská, Západní, 
Plzeňská a Studentská. Trasa pro 
vozidla, která nesjedou směrem 
„Tuhnice, Dvory“ bude objízdná 
trasa pro vozy do 3,5 tuny vedena 
ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Pl-
zeňská a Studentská, pro vozy nad 
3,5 tuny po silnici I/6 a ulicemi 
Plynárenská, Západní, Plzeňská 
a Studentská. Ve směru od Chebu 
bude objízdná trasa pro vozy do 3,5 
tuny vedena ulicemi Chebská, Kpt. 
Jaroše, Plzeňská a Studentská, pro 
vozy nad 3,5 tuny pak po silnici I/6 
a ulicemi Plynárenská, Západní, 
Plzeňská a Studentská.  (KÚ)

Karlovarský most v Doubí uzavřou opravy na sedm měsíců

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz

KARLOVY VARY Pouhých deset 
měsíců po otevření nové stálé expo-
zice, která přibližuje dějiny města 
a regionu zážitkovou formou, přiví-
talo Muzeum Karlovy Vary desetiti-
sícího návštěvníka. Stalo se tak ve 
středu 21. února, kdy si vstupenku 
zakoupila rodina Škardových z Plz-
ně. 

Od Lenky Zubačové, ředitelky 
Muzea Karlovy Vary obdrželi ná-
vštěvníci ze sousedního Plzeňské-
ho kraje knižní publikace, tričko 
s obrázkem Dalibora Nesnídala 
a čestné vstupenky na tento rok, 
platné rovněž do Muzea Královská 

mincovna v Jáchymově a Muzea 
Žlutice.

Novou expozici otevřelo Muze-
um Karlovy Vary v přestavěných 
prostorách loni v dubnu. Expozice 
obsahuje předměty, jež ještě nikdy 
nebyly veřejnosti prezentovány. 
Nechybí ani dotykové exponáty, 
které mají vzbudit emoce, předsta-
vu a zamyšlení nad daným téma-
tem, a dotykové monitory. S vyu-
žitím moderních audiovizuálních 
prvků tak doslova útočí na divákovy 
smysly. Muzeum je pro návštěvníky 
otevřeno každý týden od středy do 
neděle, a to od 10 do 17 hodin (KÚ)

V karlovarském muzeu přivítali 
desetitisícího návštěvníka

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICE

Praha
Obchodní kancelář

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

www.kalibra.cz

bezplatn
á lin

ka

800 888 789

Profesionální servisní technik oken a dveří pro zahraničí
Požadujeme ∙ NJ slovem na komunikativní úrovni

 ∙ ŘP sk. B ( sk. C výhodou)

 ∙ Znalost problematiky montáže či výroby oken a dveří výhodou.

Nabízíme ∙ Nástupní plat -  29.000,- Kč 

 ∙ Diety 

 ∙ Služební auto a telefon

Expediční skladník
Požadujeme ∙ Uživatelská práce na PC

 ∙ ŘP sk. B

 ∙ Praxe na VZV

 ∙ Organizační schopnosti

 ∙ zodpovědnost, spolehlivost

Nabízíme ∙ Nástupní plat – 17.500,- Kč

 ∙ Služební telefon

Své životopisy zasílejte na adresu

Hroznětínská 183, 360 01 Otovice

Kontaktní osoba : Miroslava Koubková

miroslava.koubkova@kalibra.cz 

tel. 353 505 536

Nová stálá expozice Loňské stopadesáté výročí Muzea Karlovy Vary bylo 
již v roce 2012 impulsem k myšlence vytvořit novu stálou expozici, která by 
odpovídala 21. století.  Foto: Muzeum Karlovy Vary

Práce pro celou rodinu  Projekt cílí na Česko a Slovensko, časem se rozšíří 
také na další země.  Foto: KKN KV

Most v Doubí V místě oprav bude úplně uzavřený úsek silnice I/20.   Foto: KÚ
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KARLOVY VARY   V Karlovarském 
kraji zasedala v polovině února le-
tošního roku Komise pro kulturu 
a památkovou péči při Radě Asocia-
ce krajů ČR. Zástupci komise v čele 
s předsedkyní, jihočeskou hejt-
mankou Ivanou Stráskou, jednali 
například o žádostech týkajících se 
udělení záštity nad projekty z oblasti 
kultury a knihovnictví. Tématem se-
tkání byla i registrace a akreditace 
muzeí a galerií, ke které se vyjadřo-
vali představitelé Asociace muzeí 
a galerií ČR. Kulturními institucemi 
také rezonuje problematika GDPR, 
tedy nového nařízení EU ohled-
ně ochrany osobních údajů, které 
vstoupí v platnost v květnu 2018 
a v praxi jej budou uplatňovat i or-
ganizace v oblasti kultury a památ-
kové péče.

Hostitelkou zasedání komise v re-
gionu se stala náměstkyně hejtman-

ky Daniela Seifertová. „Je to poprvé 
od ustavení nového složení komise 
pro kulturu a památkovou péči Aso-
ciace krajů, kdy tento orgán jednal 
právě u nás, a bylo mi ctí, že jsem 
svým kolegům z ostatních regionů 
mohla kromě společného jednání 
nabídnout rovněž prohlídku národ-
ní kulturní památky Císařské lázně 
v Karlových Varech i karlovarského 
muzea zřizovaného krajem s novou 
moderní expozicí,“ uvedla.

Náměstkyně dále informovala 
o tom, že má krajský úřad své za-
stoupení v týmu, který byl zřízen 
v rámci Komise pro kulturu a pa-
mátkovou péči, a bude se zabývat 
vypracováním nového památkové-
ho zákona. Členkou tohoto týmu se 
stala Jaroslava Pokludová, vedoucí 
oddělení památkové péče Krajského 
úřadu Karlovarského kraje
 (KÚ)

Zasedala komise pro kulturu při Asociaci krajůNEPROPÁSNĚTE
Na kotlíkové dotace 
zbývá 10 milionů
Koncem srpna minulého roku 
spustil Karlovarský kraj v pořa-
dí již druhou vlnu kotlíkových 
dotací, díky níž mohou majitelé 
rodinných domů získat peníze na 
výměnu starých neekologických 
kotlů za moderní zdroje vytápění. 
V současné době k rozdělení zbý-
vá ještě zhruba 10 milionů korun, 
což vystačí k uspokojení přibližně 
100 žadatelů. O kotlíkové dotace 
mohou žádat majitelé rodinných 
domů, jejichž původní kotel ne-
splňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 
dle ČSN EN 303-5. Vyměnit jej 
mohou za automatický kotel na 
uhlí a biomasu, plynový konden-
zační kotel, kotel na biomasu 
s ručním, nebo s automatickým 
přikládáním, či za tepelné čerpa-
dlo. Podrobná pravidla dotační-
ho programu jsou uveřejněna na 
elektronické úřední desce kraje 
a na internetových stránkách, 
kde nechybí ani kontakty na úřed-
níky, kteří jsou připraveni zodpo-
vědět veškeré dotazy.  (KÚ)

Soutěž Vesnice roku vstoupila 
do dalšího ročníku
Obce z našeho regionu se mohou 
opět zapojit do každoročně vy-
hlašované soutěže Vesnice roku. 
Jejím cílem je povzbudit venkov-
ské obyvatele k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova a zároveň 
ukázat, co všechno se jim daří 
realizovat. Přihlášky lze posílat 
do 30. dubna. Vítězná obec získá 
finanční odměnu dva miliony ko-
run a nově také osobní automobil 
na dva roky. „Soutěž Vesnice ro-
ku spadá do dlouholeté strategie 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
jak podporovat rozvoj našeho 
venkova. Věřím, že každá obec 
má co nabídnout. Jsem si vědoma 
toho, že se zejména menší ven-
kovské obce potýkají s dlouhodo-
bým úbytkem obyvatel, nedostat-
kem pracovních míst, omezenou 
nabídkou služeb nebo zhoršenou 
dopravní obslužností. Snažíme 
se proto prostřednictvím našich 
dotačních titulů tuto problema-
tiku řešit systematicky. Dotace, 
které poputují vítězům soutěže 
Vesnice roku, jistě napomohou 
řešit jejich nejpalčivější potíže,“ 
uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová. Všechny 
obce budou nejprve hodnoceny 
v krajských kolech, která pro-
běhnou během května a června. 
Celostátní kolo se pak uskuteční 
první zářijový týden. Vítěz letoš-
ního ročníku bude vyhlášen 15. 
září v Luhačovicích. Loňským dr-
žitelem prestižního titulu se stala 
obec Heřmanov z Kraje Vysočina, 
v Karlovarském kraji pak vyhrála 
obec Skalná z Chebska.  (KÚ)

Pro zájemce o dotace jsou 
připraveny konzultační dny
Chcete-li získat dotaci z Operač-
ního programu Zaměstnanost, 
který je zaměřen mimo jiné na 
podporu dalšího vzdělávání, rov-
ných příležitostí, nebo například 
na sociální začleňování a boj 
s chudobou, pak využijte konzul-
tační dny. Pro Karlovarský kraj 
je zřízeno detašované pracoviště 
v Ústí nad Labem, kde se případ-
ným zájemcům budou věnovat 
projektoví manažeři. I v tomto 
pololetí se konají konzultační dny 
v jednotlivých krajích. V Ústí nad 
Labem jsou k dispozici projekto-
ví manažeři Bohumila Kohlová 
Dušková a Tomáš Šášik. „Naším 
cílem je bezplatně poskytnout 
zájemcům informace o progra-
mu, plánovaných a vyhlášených 
výzvách, případně individuálně 
konzultovat předběžné projek-
tové návrhy či nápady v jejich 
lokalitě, a to v rámci osobního 
jednání,“ uvedl Šášik. Projektoví 
manažeři vyjdou zájemcům ma-
ximálně vstříc a konzultaci při-
způsobí přímo jejich potřebám. 
„Také konkrétní datum a čas kon-
zultace je možné si domluvit, a to 
na našich kancelářích v území 
nebo v rámci pravidelných kon-
zultačních dnů organizovaných 
centrálním pracovištěm pro kra-
je, kde kancelář nemáme,“ dodal 
Šášik.  (KÚ)

Komise pro kulturu a památkovou péči při Radě Asociace krajů ČR   Zleva zástupci Ing. Roman Línek, 1. místo-
předseda komise a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, předsedkyně komise a hejtmanka Jihočeského kraje 
Ivana Stráská, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.  Foto: KÚ

Čistíme společně 
řeku Ohře
V rámci celorepublikové akce 

„Ukliďme svět! Ukliďme Čes-
ko!“ zve krajská síť místních akč-
ních skupin Karlovarského kraje 
všechny zájemce k účasti na akci 
„Čištění řeky Ohře“. V pořadí 
třetí ročník proběhne v sobotu 7. 
dubna 2018, start je naplánován 
na devátou hodinu.

Cílem akce je zbavit tok řeky, 
břehy a přilehlé okolí odpadků 
a vůbec všech věcí, které do příro-
dy nepatří. V předešlém ročníku 
se podařilo na území Karlovar-
ského kraje posbírat na 16 tun 
odpadu za pomoci bezmála 750 
dobrovolníků. Také letos bude 
pro dobrovolníky zajištěno drob-
né občerstvení a samozřejmě také 
ochranné pomůcky a pytle pro 
sběr odpadu. Soutěžit se bude 

také o největší kuriozitu. Zájemci 
z řad dobrovolníků mohou také 
využít možnosti čištění koryta 
řeky přímo z lodí, které budou 
na některých úsecích bezplatně 
k dispozici.

Pokud vám tedy není lhostejný 
stav přírody kolem nás, můžete se 
stejně jako každý rok zaregistrovat 
na portálu www.uklidmecesko.cz 
a zapojit se do akce, protože platí: 
čím více dobrovolníků, tím více 
uklizeného odpadu, tím lépe vyčiš-
těná bude i naše řeka Ohře.

Více informací naleznete na we-
bu ksmas-karlovarsko.cz v sek-
ci projekty, kde naleznete také 
kontakty na organizátory čištění 
jednotlivých úseků z řad Míst-
ních akčních skupin našeho kraje. 
� (KÚ)  

Odpadky patří do koše   Čistit se letos nebude pouze řeka Ohře, ale ruku k dí-
lu přiloží dobrovolníci také na řece Teplá – v okolí Teplé a Bečova nad Teplou, 
od bečovských sádek až po Krásný jez.   
 Foto: KS MAS Karlovarského kraje

Krajská destinační agentura Živý 
kraj se zúčastnila mezinárodní-

ho veletrhu cestovního ruchu IMTM 
2018 v izraelském Tel Avivu, kde 
úspěšně prezentovala náš region. 
Na akci, která probíhala ve dnech 6. 
až 7. února, zavítalo 25 500 návštěv-
níků a představilo se zde 50 zemí 
z celého světa.

Turisté z Izraele si Karlovarský 
kraj v posledních letech velmi ob-
líbili, což potvrzuje nejen vysoký 
zájem o charterové lety mezi Kar-
lovými Vary a Tel Avivem, jež byly 
poprvé spuštěny v loňském roce, ale 
také nárůst počtu přijíždějících izra-
elských turistů. „Mnozí z těch, kteří 
na veletrhu navštívili výstavní pult 
Karlovarského kraje, již v našem 
regionu v minulosti pobývali, a to 
zejména v rámci lázeňských poby-
tů. Skvělou zprávou je, že se k nám 
v budoucnu chystají rozhodně ještě 
vrátit a díky propagaci, kterou des-
tinační agentura realizuje na území 

státu Izrael, lze předpokládat, že 
počet izraelských turistů dále poros-
te,“ uvedl předseda destinační agen-
tury Petr Židlický.

Největší zájem ze strany návštěv-
níků byl o tipy na volnočasové akti-
vity, kterými by si mohli zpestřit své 
lázeňské pobyty. Mezi nabízenými 
výletními místy byly například hrad 
Loket, hrad a zámek Bečov, klášter 
v Teplé, rozhledna Diana nebo vol-
nočasový areál Klínovec. Prospek-
tový servis dále využili zejména ho-
teliéři z Karlových Varů.

První den veletrhu proběhla také 
prezentace pro novináře a odbornou 
veřejnost z řad touroperátorů a zá-
stupců cestovních kanceláří, kde 
měli vystavovatelé z České repub-
liky možnost představit to nejlepší 
ze své nabídky. Součástí programu 
byla rovněž tombola, do níž desti-
nační agentura věnovala dárkové 
sety bylinného likéru Becherovka 
s porcelánovými kalíšky.  (KÚ)

Počet izraelských turistů 
poroste, předpokládá předseda 
destinační agentury

Cyklobusy vyjedou poprvé v květnu
KARLOVY VARY   Karlovarský 
kraj stejně jako v uplynulých le-
tech i v tomto roce podpoří do-
pravce, který zajišťuje přepravu 
cyklistů a kol v našem regionu. 
Dotaci ve výši 200 tisíc korun zís-
ká společnost Autobusy Karlovy 
Vary. Cyklobusy vyjedou poprvé 
19. května, naposledy se s nimi 
lidé v této sezóně svezou 30. září. 
„Pro letošní rok jsme obdrželi 
jednu žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 
k úhradě provozních nákladů při 
přepravě jízdních kol, a to od spo-
lečnosti Autobusy Karlovy Vary. Ta 
zajistí provoz sedmi pravidelných 
linek, obsluhujících celé území 
našeho regionu, včetně okresních 
měst, Ašského výběžku, Krušných 
hor, Slavkovského lesa, Tepelské 
vrchoviny a přístupné části Dou-
povských hor,“ uvedl náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík.

Společnost Autobusy Karlovy 
Vary jako jediná provozuje ucele-
ný systém cyklodopravy v našem 
regionu již od roku 2003. Poskyt-
nuté prostředky budou využity na 
linky a spoje umožňující přepravu 
jízdních kol, které nejsou zařazené 
do dopravní obslužnosti Karlovar-
ského kraje. Od 19. května do 30. 
září by cyklobusy měly ujet 26 632 
kilometrů. 
 (KÚ)

Cyklobusy pojedou po následujících trasách:
Linka 411005  Mariánské Lázně – Cheb – Aš

Linka 000348  Cheb – Aš - Bad Elster- Adorf - Klingenthal – Kraslice – Bublava – Přebuz – Nejdek

Linka 481902  Sokolov – Chodov – Nejdek – Horní Blatná – Boží Dar

Linka 411230  Cheb – Karlovy Vary – Boží Dar

Linka 421231  Sokolov – Karlovy Vary – Bochov – Žlutice – Chyše – Valeč

Linka 421161  Bečov n. Teplou – Toužim – Žlutice – Lubenec – Blatno

Linka 481630  Sokolov – Loket – Horní Slavkov – Krásno – Bečov n. Teplou – Nová Ves u Bečova
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Stážisté na kolonádě   Vysokoškolšké studenty z Taiwanu, Indonésie, Ázerbajdžánu, Gruzie a Ukrajiny, ale také z Peru, Kos-
tariky a Maroka hostila v rámci projektu Edison už podruhé Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary.  Foto: SPgŠ, G a VOŠ KV

Zájem školáků o ekofarmy je obrovský
Oblíbené exkurze do ekofarem 

nebo do Centra vzdělávání 
odpadového hospodářství v Černo-
šíně nabídne školám v regionu také 
letos Karlovarský kraj. Školákům 
i s doprovodem zajistí rovněž do-
pravu na akce zdarma.

„Zájem škol je obrovský, máme 
radost z toho, že si děti během ex-
kurzí  nejen připomenou, jak vy-
padají některá domácí zvířata, ale 
naučí se lépe vnímat, jak je důležité 
chránit životní prostředí, pěstovat 
plodiny a nabízet produkty vyrobe-
né v souladu s přírodou nebo třídit 
odpad. Podporu jsme pro letošní 
rok navýšili na 1, 5 milionu korun, 
což je oproti loňsku o 50 tisíc korun 

více. I když se nedostane na všech-
ny zájemce, příležitost budou mít 
pak zase v dalším období,“ infor-
moval krajský radní Karel Jakobec.

Objednávání exkurzí spustil kraj-
ský úřad od začátku března 2018. 
Nejdříve si škola dohodne termín 
na vybraném místě a následně vy-
plní a odešle přihlášku elektronic-
ky na předepsaný kontakt. Násled-
ně dostane potvrzení s informací 
o dopravci, který bude přepravu 
zajišťovat.  Přesný postup objedná-
ní je zveřejněn na krajských inter-
netových stránkách Karlovarského 
kraje. 

V nabídce je sedm možností ex-
kurzí: biostatek ve Valči, ekofarma 

Kozodoj ve Staré Roli, botanická 
zahrada v Bečově, farma v Kraj-
ském středisku ekologické výchovy 
při Školním statku Cheb, Vojenské 
lesy a statky, Lázeňské lesy Karlovy 
Vary a Centrum vzdělávání odpa-
dového hospodářství Černošín. 
Podle Karla Jakobce si pedagogové 
tuto formu podpory velice pochva-
lují, protože pro většinu škol by by-
lo kompletní financování exkurzí 
velmi nákladné a museli by do plat-
by zapojit rodiče žáků. V roce 2017 
se s krajským příspěvkem uskuteč-
nilo 301 exkurzí na farmy, kterých 
se zúčastnilo 10 587 dětí, a také 39 
výjezdů do Černošína pro 1511 dětí
 (KÚ)

Přestavba koridoru Gymnázia 
Ostrov začne už letos
OSTROV Chátrající koridor, kte-
rý propojuje budovy ostrovského 
gymnázia, a dosluhující drátěné 
kóje jako šatny pro studenty - to 
vše už by se brzy mělo stát minu-
lostí. Karlovarský kraj v polovině 
roku zahájí přestavbu vstupu do 
gymnázia, jež bude zahrnovat 
právě rekonstrukci spojovací 
chodby a montáž nových uzamy-
katelných skříněk pro žáky školy. 
Z krajského rozpočtu půjde na 
tuto akci více než 20 milionů ko-

run bez DPH. Zadávací řízení na 
rekonstrukci a dále na pořízení 
skříněk schválila krajská rada. 
„Kraj v rozpočtu našel finanční 
prostředky na přestavbu korido-
ru i zázemí s šatnami a věřím, že 
se podaří stavbu zvládnout tak, 
aby ještě letos byli žáci i učitelé 
v novém,“ uvedla hejtmanka Jana 
Vildumetzová. Podle krajského 
radního Jana Bureše by se měl 
v gymnáziu vybudovat kompletně 
nový centrální vstup, kde budou 

kovové uzamykatelné skříňky cel-
kem pro 600 studentů.

„Pro ostrovské gymnázium je 
to obrovská událost srovnatelná 
se stavbou Národního divadla,“ 
komentoval s nadsázkou ředitel 
školy Jaroslav Šafránek rozhod-
nutí Rady kraje. Stavební akce by 
měla začít pravděpodobně v červ-
nu letošního roku a hlavní část 
prací provedou stavebníci během 
letních měsíců. 
 (KÚ)

Střední pedagogická škola hostila 
účastníky projektu Edison
KARLOVY VARY V posledním týd-
nu prvního pololetí přivítala Střed-
ní pedagogická škola, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Va-
ry už podruhé účastníky projektu 
Edison. Multikulturní vzdělávací 
projekt zorganizovala plzeňská 
pobočka mezinárodní studentské 
organizace AIESEC. Jeho cílem 
je umožnit setkání studentů s od-
lišnými kulturami a rozvíjet jejich 
jazykové kompetence.

Kromě prezentací vedených v an-
gličtině mají žáci během projektu 
možnost používat angličtinu v au-
tentických komunikačních situa-

cích a navázat nová přátelství. 
Pedagogickou školu navštívilo 

celkem osm stážistů, ubytováni by-
li většinou v rodinách studentů.

„Od pondělí do čtvrtka trávili 
dopoledne ve škole, kde formou 
zajímavých prezentací seznamo-
vali studenty se situací ve svých 
zemích. Každý den odpoledne pro 
ně byl připraven pestrý program, 
kterého se účastnila i řada našich 
studentů. Společně jsme si hráli ve 
školním divadle pod vedením na-
šich šikovných učitelek dramatic-
ké výchovy, prošli se po Karlových 
Varech, navštívili sklárnu Moser, 

zahráli si bowling. Ve čtvrtek od-
poledne pak proběhla tzv. Global 
Village, kde měli naši žáci možnost 
prohlédnout si typické předměty ze 
zemí našich hostů a dokonce mohli 
ochutnat např. ázerbajdžánskou 
baklavu, taiwanské sušenky, ma-
rocký čaj, gruzínský chléb nebo in-
donéský zázvorový nápoj,“ popsal 
ředitel školy Bohuslav Peroutka.

Přestože šlo o krátkodobý pobyt 
stážistů, jak oni, tak studenti školy 
měli možnost poznat, co je spojuje 
a v čem jsou odlišní. Pro mnohé to 
navíc byl impuls k dalšímu zdoko-
nalování se v cizím jazyce.  (KÚ)

Fakulta ekonomická v Chebu 
pořádala Den otevřených dveří
CHEB V pátek 26. ledna proběhl 
v chebské části Fakulty ekono-
mické již tradiční Den otevřených 
dveří, který návštěvníkům nabídl 
informační akce a prohlídky fa-
kulty. Pracovníci mimo jiné před-
stavili bakalářské studijní obory 
Podniková ekonomika a manage-
ment a Management obchodních 
činností, které je možné studovat 
v chebské části fakulty. Návštěvní-
ci se zájmem vyslechli, že uchazeči 
o bakalářské obory jsou přijímáni 
podle studijních výsledků ze střed-
ní školy. 

Děkan fakulty Miroslav Plevný 
informoval o atraktivní nabídce 
mimořádného stipendia ve výši 
2000 korun měsíčně, které pobíra-
jí v chebské části fakulty studenti 
1. prvního ročníku s výbornými 
studijními výsledky ze střední ško-
ly. Stipendium je jim poskytnuto 
díky finanční podpoře města Cheb. 
Zajímavou informací pro návštěv-
níky bylo také představení široké 
nabídky zahraničních studijních 
pobytů, které fakulta nabízí svým 
studentům na více než 50 partner-
ských zahraničních univerzitách. 

Příjemnou tečkou na závěr in-
formační akce pak byla prohlíd-
ka budovy v doprovodu místních 
studentů, kteří ukázali, že mají 
v jedné budově k dispozici nejen 
výukovou část, ale také poboč-
ku univerzitní knihovny se stu-
dovnou, ubytovací část s pokoji 
a společenskou místností, fitness 
centrum a malé bistro. Příjemné 
prostředí chebské části fakulty je 
připraveno pro všechny uchazeče, 
kteří mají zájem o studium a poda-
jí elektronickou přihlášku do 31. 3. 
2018.  (KÚ)

Kyberkriminalita. Ve finále 
uspěl karlovarský student
KARLOVY VARY V rámci projek-
tu „Kraje pro bezpečný internet“ 
(KPBI) se na počátku února kona-
lo ve Středočeském kraji celostátní 
finále studentské soutěže „Kvíz 
Plus“. Středoškoláci soutěžili v ob-
lasti prevence kyberkriminality 
a bezpečnosti na internetu. První 
místo obsadil Matěj Brož z Plzeň-
ského a druhé místo Matěj Souček 
ze Středočeského kraje. Bronz vy-
bojoval pro Karlovarský kraj Jakub 
Mahr z Prvního českého gymnázia 

Karlovy Vary. Vítězové soutěže 
obdrželi hodnotné ceny z rukou 
organizátorů akce. Na soutěž nejú-
spěšnějších řešitelů kvízu navázala 
celodenní konference „Kraje pro 
bezpečný internet“, jejímž cílem 
bylo upozornit na hrozby souvise-
jící s užíváním internetu v dnešní 
době. Účastníci také měli možnost 
zhlédnout videospoty týkající se 
bezpečného užívání internetu pro 
cílovou skupinu dětí ve věku 11 až 
15 let. 

Projekt KPBI se zabývá prevencí 
kybernetické kriminality, minima-
lizací rizik spojených s užíváním 
informačních a komunikačních 
technologií a zvýšením celkového 
povědomí o online bezpečnos-
ti. Zaměřuje se zejména na žáky 
základních a studenty středních 
škol, pedagogy, rodiče, sociální 
pracovníky, policisty nebo seniory. 
Do projektu jsou v současné době 
zapojeny všechny regiony z České 
republiky.  (KÚ)

Automechanik Junior 2018: Do 
celostátního kola postupuje Karel Kolena
ŽLUTICE V pondělí 19. února 2018 
se uskutečnilo krajské kolo soutěže 
Automechanik Junior učebního 
oboru Mechanik opravář motoro-
vých vozidel, kterou organizovala 
Střední průmyslová škola Ostrov. 

Soutěžící prokazovali vědomosti 
ve třech částech: teoretickém tes-
tu, poznávací části a praktickém 
úkolu. Žák Střední lesnické školy 
Žlutice oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel Karel Kolena 

se umístil na druhém místě s celko-
vým počtem bodů 172 a postupuje 
do celostátního kola, které se usku-
teční v Service Training Center 
Škoda Auto Kosmonosy, v Mladé 
Boleslavi.  (KÚ)

Chebští gymnazisté se opět probojovali 
do národního finále CanSat
CHEB Pětičlenný tým chebských 
gymnazistů, který si říká 7-Sat, se 
opět dokázal dostat do celostátní-
ho finále soutěže CanSat, organi-
zované Evropskou kanceláří pro 
vzdělávání o vesmíru. V roce 2016 
studenti z Chebu získali v národ-
ním finále bronzovou medaili. 
Aby mohli ve své práci úspěšně 
pokračovat, musí se věnovat i shá-
nění finanční podpory, za kterou 
by nakoupili nové vybavení.

A o co v soutěži jde? CanSat je 
malou napodobeninou skuteč-
né družice, která má rozměry 
plechovky od limonády. Do této 
velikosti se musejí vejít všechny 
základní systémy od baterie, přes 
vysílací zařízení až po samotné 
senzory. Model družice je na ba-
lónu vypuštěn do výšky asi 1 km 
a tým získává z družice data, která 
analyzuje a prezentuje odborné 

porotě. Ve finále národního kola 
soutěže se studenti pod vedením 
fyzikáře chebského gymnázia Ja-
na Dirlbecka představí 19. – 20. 
dubna. Vítěz postupuje do evrop-
ského klání.

„Po úspěchu v celostátním finá-
le v roce 2016, kdy jsme získali 3. 
místo, jsme se rozhodli pro vlastní 
projekt. V srpnu 2016 jsme vy-
pustili vlastnoručně vyrobenou 
meteorologickou sondu do strato-
sféry, na které jsme několik měsí-
ců pracovali. Teď každý týden pro-
bereme, čeho jsme zatím dosáhli 
a na čem budeme v dalším týdnu 
pracovat. Pak se každý věnujeme 
především své části mise. Vzhle-
dem k tomu, že všichni studujeme 
všeobecné gymnázium, naše zna-
losti v oboru elektrotechniky a te-
lekomunikace byly na začátku po-
měrně úzké a i dnes se nám stává, 

že než nějaký problém vyřešíme, 
předchází tomu dlouhé studium 
teorie. Momentálně je naše sonda 
ve stavu, kdy máme plně funkční 
rádiové spojení, skrz které ode-
síláme naměřené údaje o teplotě 
a tlaku do pozemní stanice. Pra-
cujeme na mechanismu, který 
bude umístěn uvnitř sondy a bude 
schopen odebrat a sám analyzo-
vat půdní vzorky,“ uvedl jeden ze 
členů týmu Ondřej Hejzek.

Mezitím tým 7-Sat shání spon-
zory. „Jejich případná podpora 
by nám pomohla urychlit vývoj 
a umožnila koupit novější vyba-
vení a komponenty, které bude 
sonda obsahovat,“ směřuje svou 
výzvu Ondřej Hejzek především 
k firmám a společnostem, které 
by mohla aktivita talentovaných 
studentů zajímat.

 (KÚ)

Ekonomická fakulta v Chebu   Den otevřených dveří představil zájemcům studijní obory.  Foto: FEK ZČU

Karel Kolena   Žák Střední lesnické školy Žlutice v oboru Mechanik opravář motorových vozidel.  Foto: SLŠ Žlutice
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Ve�vzdělávání�seniorů�
nezaostáváme.�Virtuální�univerzita�
se�rozvíjí�napříč�krajem�

Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Před časem jsem byl požádán o vy-
jádření ke vzdělávání seniorů v Kar-
lovarském kraji. Konkrétně se jed-
nalo o přínos Virtuální univerzity 
třetího věku (VU3V), jejímž pořa-
datelem je Provozně ekonomická fa-
kulta  ČZÚ v Praze.  Seznámil jsem 
se tak s netradiční formou výuky, 
dostupnou i zájemcům z menších 

měst a obcí. Princip je jednoduchý. 
Studenti se jednou za čtrnáct dní se-
jdou v konzultačním středisku, kde 
jim lektor pustí přednášku připra-
venou odborníky na danou témati-
ku.  Na portálu e-senior.cz se pak ve 
volném čase mohou k výkladu vrátit, 
vyplnit kontrolní testy či seznámit se 
s odbornou literaturou. 

V Karlovarském kraji je v součas-
né době sedm konzultačních středi-
sek VU3V.  Senioři mohou studovat 
v Městské knihovně v Chebu, Ostro-
vě, v Toužimi, Velké Hleďsebi  či ve 
Žluticích.  Ze zajímavých témat si 
mohou vybrat i v Krajské knihovně 
Karlovy Vary, která má v současné 
době 37 posluchačů ve dvou kur-
zech. 

Jsem velmi rád, že i lidé v pokro-
čilejším věku mají v našem regionu 
možnost smysluplně využít svůj vol-
ný čas, aniž by museli dojíždět do 
větších měst.  Neztrácejí tak kontakt 
se svými vrstevníky, učí se vyhledá-
vat informace, pracují na počítači, 
získávají přehled a rozšiřují si zna-
losti v mnohdy zapomenutých či ne-
tradičních oborech. 

Stále častěji čtu, jak je náš kraj na 
posledním místě téměř ve všech mož-
ných ukazatelích. Proto mne těší, že 
se i malé obce, knihovny, informační 
střediska, či dokonce soukromé fir-
my zapojily do projektu VU3V.  Za 
to, že podporují vzdělávání seniorů 
a snaží se je udržet je v aktivním ži-
votě, jim patří velké poděkování. 

V�důležitých�otázkách�tohoto�státu�
by�měli�občané�rozhodovat�sami

Jedním z neduhů společnosti je lho-
stejnost lidí k politickému dění v zemi, 
jelikož lidé jsou otráveni politickou 
situací a politiky, kteří jim vždy před 
volbami naslibují hory doly, aby byli 
zvoleni a potom celé volební období 
vysvětlují, jaké že to byly objektivní 
příčiny, které nedovolily splnit před-
volební sliby. 

Rozhodování zákonodárců často 
nekoresponduje s tím co by si přála 
většina občanů, proto by se společnost 

měla zapojila do politického dění díky 
uzákonění širokého referenda, ve kte-
rém  by občané mohli rozhodovat o zá-
sadních otázkách týkajících se země. 
Každý občan by tak měl maximální 
svobodu rozhodovat o svém životě, 
zemi a její politice sám. 

Referendum je všelidové hlasování, 
kdy je předkládán obyvatelstvu ke 
schválení či zamítnutí zákon, předpis, 
anebo významný krok v mezinárod-
ní politice dané země. Systém přímé 
demokracie dlouhodobě funguje ve 
Švýcarsku v níž má institut referenda 
velký vliv na chod společnosti. Vyhlá-
šení referenda je tam pro některé ka-
tegorie zákonů dokonce povinné. 

Mnoho politiků má z referenda 
strach, jelikož se bojí názorů občanů. 
Jak může být, ale politika   provozo-
vána jako služba veřejnosti, když se 
sami politici bojí názoru svých voličů?

Politika má sloužit k obecnému bla-
hu ne pro blaho jednotlivce či jedné 
strany. A to je důvod proč má větši-
na politiků z referenda strach, bojí 
se toho, že lidé rozhodnou jinak než 
chtějí oni sami.

Odmítání referenda je vzkaz obča-
nů, že si jich politici neváží a nezají-
má je co opravdu chtějí a že nejsou pro 
ně dostatečně chytří, aby sami rozho-
dovali o své budoucnosti.  Politici tím 
dávají občanům najevo, že je zajímají 
je jen tehdy, když chtějí jejich hlas.

Zavedení referenda je stěžejní ná-
stroj k zavedení přímé demokracie, 
která umožní každému občanovi se 
průběžně vyjadřovat k činnosti kaž-
dého politika. Politici by tak nemohli 
páchat to čeho jsme svědci dnes, jeli-
kož by se přímo zodpovídali lidu, kte-
rý by je mohl odvolat, pokud občany 
zklamou.

Karla Maříková
poslankyně
a krajská 
zastupitelka
za SPD

Za�osmiletá�gymnázia�
budu�vždy�bojovat

Ing. Petr 
Třešňák
krajský 
zastupitel 
za Českou 
pirátskou stranu

Střední školství se opět stalo 
jedním z témat vzbuzujícím řadu 
emocí. Bývá koloritem několika po-
sledních funkčních období krajského 
zastupitelstva a vlastně to byl i jeden 
z impulsů, proč jsme se se skupinkou 
lidí začali v Mariánských Lázních 
aktivněji zajímat o komunální po-
litiku. Tehdy se jednalo o možné 

rušení osmiletých gymnázií v Ma-
riánských Lázních a Aši. Koncepce 
středního školství je opět na stole 
a opět se bude tento rok projednávat 
v krajském zastupitelstvu a vlastně 
už jí i jeden nepopulární krok před-
cházel v podobě “rušení/slučování/
útlumu” škol v Dalovicích a Horním 
Slavkově. Chápu, že jakákoli reduk-
ce škol nebo jejich slučování jsou věcí 
velmi citlivou a najít kompromisní 
řešení, které bude v prvé řadě re-
spektovat přání studentů, rodičů, 
pedagogů a následně i budoucích 
zaměstnavatelů a trhu práce je ve-
lice obtížné. Obzvlášť v oblastech, 
kde dojíždění dítěte do školy zna-
mená významnou zátěž rodinného 
rozpočtu.

Pokud jde o osmiletá gymnázia, 
pevně věřím, že naše společnost je 
v současné době nakloněna podpoře 
vzdělávání ve všech oblastech včetně 
této velmi důležité komponenty kraj-
ského školství. V městech velikosti 
Mariánských Lázní by totiž rušení 
osmiletých oborů znamenalo takový 
útlum škol, že by bylo obtížné jejich 
celkové fungování. A to ani nemlu-
vím o dalších aspektech. Rodiče na-
daných dětí mnohdy zvažují i stěho-
vání pryč z kraje, pokud zde nebude 
dostupné vzdělání tohoto směru. 
O tom, že kolem “gymplů” se vytváří 
i přirozená centra občanského a kul-
turního života nemluvě. Proto budu 
vždy bojovat za zachování osmile-
tých gymnázií a jejich další rozvoj.
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Výstava věnovaná fotografickému dílu Karla Čapka
Do Muzea Karlovy Vary můžete zavítat na výstavu, která představuje 
spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka jako autora, jenž vy-
tvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Nejznámější Čapkovou 
fotografií se stala Dášeňka čili Život štěněte. Za jeho fotografický nej-
pozoruhodnější odkaz se pak považují portréty osobností, v nichž spe-
cifickou roli mají portréty prvního československého prezidenta. Výsta-
va je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.
Muzeum Karlovy Vary, 21. 03. - 10. 06. 2018

Filmový festival ukáže nejúspěšnější cestovatelské filmy
Milovníci filmu by si rozhodně neměli nechat ujít přehlídku nejúspěš-
nějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny. Ta se 
koná v Městském muzeu Mariánské Lázně a připraveny jsou snímky 
jako například DugOut, Oči Boha či Teória šťastia. Návštěvníci se mo-
hou těšit i na pestrý doprovodný program. 
Městské muzeum Mariánské Lázně, 23. 3. 2018

Velikonoční jarmark představí tradiční řemesla
Předposlední březnovou sobotu se v chebském muzeu uskuteční v po-
řadí již devatenáctý Velikonoční jarmark. Pro návštěvníky budou při-
praveny ukázky tradičních řemesel a rukodělné výroby. Chybět nebude 
ani bohatý doprovodný program, jehož součástí budou výtvarné dílny, 
vystoupení dětských souborů a pohádková představení. Akce začíná 
v 10.00 hodin.
Muzeum Cheb, 24. 3. 2018

Jaký byl kulturní život za protektorátu, se dozvíte v knihovně
I v době okupace se kultura může rozvíjet. Nenajdeme moc oblastí, kde 
budeme tak složitě
soudit loajalitu a kolaboraci, jako tomu bylo v kulturní oblasti. Čtvrtá 
přednáška z cyklu přednášek oblíbeného historika Jakuba Formánka 
posluchačům objasní aspekty protektorátní kultury a její specifika. Ak-
ce začíná v 16.30 hodin.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 27. 3. 2018 

Oslavte svátky jara kreativně
Poslední březnový týden se v zimní zahradě sokolovského zámku usku-
teční  ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ Sokolov další ročník jarní 
výtvarné dílny s tématikou blížících se Velikonoc. Akce, na kterou jsou 
zváni malí i velcí, proběhne od 15 hodin a vstupné je zdarma.
Muzeum Sokolov, 28. 3. 2018

Folklorní slavnost připomene staré zvyky
Folklorní soubor Marjánek připravuje tradiční akci s názvem Marján-
kovské jarnění. Během první dubnové neděle návštěvníci uvidí typické 
masopustní zvyky, včetně vynášení smrtky, a chybět nebudou ani veli-
konoční tance a písně. Součástí folklórní slavnosti bude i workshop pro 
děti a dospělé. Zahájení akce je naplánováno na 12.30 hodin.
Anglikánský kostel v Mariánských Lázních, 1. 4. 2018

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA 
POCTIVÁ ODMĚNA ZA 
KAŽDÝ NÁKUP V GLOBUSU

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla:NÁKUP ZDRAVĚ 
U NÁS UDĚLÁTE HRAVĚ

Výhercům, kterými jsou  
Martina Srogoncikova, Sokolov
Jitka Váňová, Jenišov
paní Ponížilová, Cheb
gratulujeme a zasíláme 
jim poukázku na nákup do 
Globusu v hodnotě 500 Kč.

Globus Bonus je věrnostní pro-
gram pro registrované zákazní-
ky s věrnostní kartou. Členství 
v programu přináší nejen slevové 
kupony, ale také peněžní bonu-
sy. Ty zákazník získává za nákup 
bonusového zboží a může s nimi 
platit další nákupy ve všech hy-
permarketech Globus. Díky pro-
gramu Globus Bonus má zákaz-
ník možnost využívat Scan&Go, 
unikátní službu samoobslužného 
nakupování přímo do tašky.
Více informací nejen o věrnost-
ním programu Globus Bonus se 
dozvíte na www.globusbonus.cz.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6.4.2018 na 
e-mail: karlovy.vary@mediaas.cz, 
zn. Křížovka.

KULTURNÍ TIPY

Výkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

SLEDUJTE NÁS

Němci  proti  Hitlerovi
Říšským kancléřem v Německu 
byl 30. ledna 1933 jmenován 
Adolf Hitler. Fašistická dikta-
tura dostala zelenou. Začalo 
pronásledování všech odpůr-
ců. Ohrožené osoby, pokud 
neskončily ve věznicích a kon-
centračních táborech, často 
hledaly azyl v jiných zemích. 
Patřila k nim i demokratická 
ČSR, kde se od počátku proje-
vovala nejrůznějšími formami 
solidarita s německými antifa-
šisty.

Německé obyvatelstvo v našem 
pohraničí bylo silně ovlivněno 
nacistickou ideologií. Konrad 
Henlein a jeho Sudetoněmecká 
strana (SdP- vznik 1935) se stali 
hrozbou dalšího pokojného vývo-
je. Demokratické síly, komunisté, 
sociální demokraté, bezpartijní, 
Češi i Němci, se spojily v protifaši-
stickém hnutí, v boji na obranu re-
publiky. Konaly se kulturní konfe-
rence (1935 – Falknov, K.Vary), li-
dová slavnost v Kynšperku u Che-
bu (asi 6000 osob), velké veřejné 

schůze v roce 1937 (10.1. - Cheb, 
14.2. Karlovy Vary, 27.5. Nejdek). 
Zazněly zde návrhy na demokra-
tické vyrovnání mezi Němci a Če-
chy, byla vyvracena henleinovská 
domagogie. Nechyběly ovšem ani 
časté provokace henleinovců, kte-
ří se pokoušeli rušit průběh schůzí 
a shromáždění, často vyprovoko-
vat i rvačky. Němečtí sociální de-
mokraté vytvořili oddíly „Dělnické 
obrany“ a střežily schůze vlastní 
i komunistů. Manifestací jednoty 
byly oslavy 1.máje 1938 v Nejd-
ku (2000 osob), Chodově (3000) 
i v KarlovýchVarech (1000).

Události v září 1938 spěly rych-
lým tempem ke konečnému roz-
uzlení. Po sjezdu nacistické strany 
v Norimberku sáhli henleinovci 
12.9. k otevřenému puči. Poža-
dovali okamžité připojení pohra-
ničí k Německu. V noci z 29. na 
30.9. v Mnichově představitelé 
Německa, Itálie, Velké Británie 
a Francie uzavřeli dohodu o od-
stoupení našeho pohraničí. Vláda 
ČSR pod nátlakem tento diktát 
přijala. K obsazení karlovarského 

kraje německým vojskem došlo ve 
dnech 3. až 5.října. Začalo zatýká-
ní, pronásledování, domovní pro-
hlídky. Podle hlášení karlovarské-
ho gestapa bylo již v době od 4.10. 
do 5.11. zatčeno 1157 osob. Ti, 
kteří zůstali na svobodě nebo byli 
podmínečně propuštěni z koncen-
tračních táborů v důsledku nedo-
statku kvalifikovaných odborníků 
v průmyslových závodech, nepod-
lehli pasivitě. Rozhodli se pokra-
čovat v odporu.

Není možné do jednoho článku 
popsat osudy stovek odbojářů, 
navíc v dlouhém časovém rozpětí. 
Připomenu na závěr jen některé 
osudy. V kaolinových závodech 
v Božičanech působila pětičlenná 
skupina pod vedením Hugo Peche-
ra ze Smolných Pecí. Jednu z nej-
větších ilegálních organizací na

Karlovarsku vytvořil ve Dvo-
rech sklářský dělník Valentin 
Meerwald. Čítala kolem 50 osob 
z různých míst. V květnu 1944 by-
lo33 členů odsouzeno k vysokým 
trestům vězení. Někteří zatčení 
zemřeli ve vyšetřovací vazbě, dal-

ší byli posláni do různých věznic 
a koncentráků. V hlavním líčení 
koncem června 1944 bylo šest an-
tifašistů odsouzeno „pro přípravu 
velezrady a podporování nepříte-
le“ k trestu smrti (také V. Meer-
wald a jeho nejbližší spolupracov-
ník Karel Kutschera), další tři měli 
vyměřeny dlouholeté tresty žaláře. 
Další odbojová skupina občanů 
německé národnosti pracovala 
v Radošově. V listopadu 1943 by-
lo 17 členů zatčeno, Karel Zörkler 
a Rudolf Schiller byli popraveni.

Někteří němečtí antifašisté emi-
grovali a v zahraničí se zapojili do 
boje proti nacistům – v Sovětském 
svazu, Anglii, na Slovensku při po-
vstání.

V letošním roce si připomínáme 
významné mezníky v historii na-
šeho státu. K boji za jeho existenci 
určitě přispěli svým dílem i naši 
spoluobčané – němečtí antifa-
šisté. Památka těch, kteří prožili 
pronásledování, věznění, položili 
své životy, by neměla být nikdy za-
pomenuta.
 PhDr.�Zdeněk�Musil
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Unikátní huť v Šindelové se brzy otevře veřejnosti
ŠINDELOVÁ Mezi Nejdkem 
a Kraslicemi se nachází malá obec 
Šindelová s bohatou historií. Od 
16. století se zde zpracovávalo žele-
zo, což dokládá i jedna z dominant 
obce – unikátní vysokopecní dřevo-
uhelná huť na zpracování železné 
rudy. Samotná pec vyhasla v roce 
1900, kdy proběhla poslední tavba, 
ale přilehlé válcovny byly ještě za 
2. světové války v provozu. Poté se 
areál kvůli nezájmu veřejnosti pro-
měnil v polorozpadlou zříceninu. 
Díky spolku, který vznikl na jeho 
záchranu v roce 2015, se daří jedné 
z nejohroženějších památek svého 
druhu v České republice postupně 
navracet původní tvář.
Záchranné stavební práce zahájil 
spolek v roce 2016, kdy bylo nut-
né huť nejprve staticky zabezpečit 
a doplnit zdivem. Následně se pa-
mátka, jež je posledním existujícím 
hmotným dokladem hutnictví 19. 
století v Krušných horách, začala 

doslova měnit před očima. „V této 
souvislosti bych chtěl Karlovarské-
mu kraji vyjádřit poděkování za 
finanční podporu, které se našemu 
spolku za uplynulé dva roky dosta-
lo. Musím se přiznat, že zejména 
bez této pomoci, pomoci Minister-

stva kultury ČR, podpory sponzo-
rů, obcí a měst, by nebylo možné 
záchranné práce vůbec realizovat,“ 
uvedl předseda spolku Jiří Hrůza.
Karlovarský kraj ze svého rozpočtu 
uvolnil na obnovu huti již 900 tisíc 
korun, přičemž letos by měl spolku 

schválit další příspěvek. „Mám ve-
likou radost z toho, že v našem re-
gionu fungují organizace, které se 
aktivně zabývají obnovou zchátra-
lých památek. To je i případ Spolku 
za zachování hutě v Šindelové, s je-
hož předsedou Jiřím Hrůzou jsem 
měla tu čest se osobně setkat. Mu-
sím říci, že je za nimi vidět ohrom-
ný kus práce, které si neskutečně 
vážím. Věřím, že se památka brzy 
otevře veřejnosti a přivítá spoustu 
návštěvníků,“ dodala náměstkyně 
hejtmanky Karlovarského kraje pro 
oblast kultury a památkové péče 
Daniela Seifertová.
V letošním roce spolek chystá zá-
věrečné záchranné práce. S jejich 
ukončením, včetně úpravy pro-
stranství kolem hutě, pak počítá 
v příštím roce, což je samozřejmě 
odvislé od výše finančních pro-
středků. Poté bude jedinečná tech-
nická památka předána do správy 
Obecního úřadu v Šindelové.  (KÚ)

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

SERIÁL 
ABY SE NEZAPOMNĚLO 

Huť v Šindelové    Záchranné stavební práce začaly v roce 2016.  Foto: KÚ
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
BADMINTON
Tři bronzové medaile ve všech třech kate-
goriích získala na 1. celostátním turnaji 
Grand Prix ČR nejvyšší kategorie A pat-
náctiletých v Brně badmintonistka Vero-
nika Nováková z Jiskry Nejdek. Na třetím 
místě se umístila v mixu, deblu i singlu a je 
velkým příslibem pro listopadové mistrov-
ství v Karlových Varech. 

Blahopřejeme.  (KÚ)

Dotační program, v rámci které-
ho budou moci sportovní kluby 

a tělovýchovné jednoty z našeho re-
gionu žádat o příspěvky na údržbu 
a obnovu sportovních zařízení, vy-
hlásí Karlovarský kraj. Oproti minu-
lému roku došlo k navýšení finanč-
ních prostředků, žadatelé si mezi se-
bou rozdělí celkem 6 milionů korun.  
Žádosti budou přijímány v termínu 
od 26. března do 24. dubna. 

„Žadatel může získat až 150 tisíc 

korun, ovšem nutná je jeho spolu-
účast. Ze svého musí přidat 30 pro-
cent celkových nákladů projektu. 
Dotace lze využít na investiční i ne-
investiční akce. Z přidělených pro-
středků lze hradit jak rekonstrukci 
stávajících sportovišť, tak i údržbu, 
opravu či pořízení technických pro-
středků, strojů a sportovních zaří-
zení,“ uvedl Jaroslav Bradáč, radní 
pro oblast školství, mládeže a tělo-
výchovy.

Důležitou novinkou pro zájemce 
o dotace je, že žádosti se podávají 
elektronicky, a to prostřednictvím 
webového portálu. Vytištěnou žá-
dost poté musí žadatel doručit ve 
stanovené lhůtě na podatelnu Kar-
lovarského kraje. Podrobná pravi-
dla, včetně kontaktů na zaměstnan-
ce, kteří poskytují bližší informace 
k dotačnímu programu, najdete na 
internetových stránkách kraje. 

 (KÚ)

Na sportovní zařízení 
půjde víc peněz

Volejbalové Final Four Evropské ligy bude v KV Areně
Karlovy Vary budou hostitelem finálového turnaje mužů Golden Evropské Ligy. V KV Areně tak přivítáme 13. a 14. červ-
na 2018 nejlepší evropské týmy a mezi nimi i český národní tým, sedmý v pořadí loňského mistrovství Evropy 
v Polsku. Finalisté z Karlových Varů se pak zúčastní turnaje o účast v prestižní Světové lize. Finalisté postupují Do 
Volleyball Challange Cupu postupuje 6 mužstev, vítěz tohoto turnaje vyzve v baráži poslední tým Volleyball Nations 
League.  (KÚ)

KARLOVY VARY Dvě sezony stačily 
Petru Kopfsteinovi na to, aby se za-
řadil mezi největší favority leteckého 
seriálu Red Bull Air Race. Jaký bude 
jeho třetí rok v nejprestižnější letecké 
soutěži na světě? „Chceme bojovat 
o pódium,“ říká pilot Teamu Spiel-
berg.

K prvnímu závodu sezony do Abú 
Zabí odletěl jeho tým v kompletně 
českém složení, během tréninků 
a před kvalifikací tak trochu bojoval 
s nastavením letadla, v závodě pak 
nevyšla sázka na vítěznou linii Něm-
ce Matthiase Dolderera z kvalifikace. 
„Změnily se podmínky, nefoukal vítr 
zprava a tam, kde v pátek pomáhal, 
v sobotu chyběl, takže letadlo ztráce-
lo energii,“ okomentoval Petr Kopfs-
tein deváté místo v úvodním podniku  
Red Bull Air Race.

Do průběžného hodnocení Red 
Bull Air Race si karlovarský pilot při-
psal za deváté místo první dva body. 
Další může získat na konci dubna, 
kdy se světový šampionát přesune do 
Francie do Cannes. Mistrovství světa 
se na riviéře poletí poprvé v historii.

Během minulé sezony se Petr Ko-
pfstein vklínil do absolutní špičky 
šampionátu. Porážel daleko zku-
šenější soupeře, poprvé v životě 
vystoupil v elitní kategorii Master 
Class na pódium a především létal 
velmi konzistentně – bodoval se-
dmkrát v řadě. Díky tomu obsadil 
v celkovém pořadí fantastické páté 
místo. Žádný jiný pilot nezazname-
nal po svém vstupu do Red Bull Air 
Race tak rychlý progres.

„Letos chceme ještě výš. Naším cí-
lem je skončit v celkovém pořadí do 
třetího místa. Víme, že to bude hod-
ně složité a že se to nemusí podařit. 
I obhájení pátého místa bude mimo-
řádně náročné. Ale nemáme důvod 
se kohokoliv bát, věříme si a chceme 
na pódium,“ říká karlovarský pilot 
odhodlaně.

Poprvé v ryze českém složení
Jeho tým prošel v zimní pauze jed-

nou změnou. Hangár opustil němec-
ký mechanik Andreas Kaufmann, 
kterého nahradil Čech Jiří Fliger. 
Jinak se sestava nemění: týmovým 
koordinátorem je Martin Nepovím, 
taktikem Pavel Jiránek. Do nové se-
zony tak Team Spielberg vstupuje 
v kompletně české sestavě.

Letadlo Edge 540 V3 zůstalo přes 
zimu ve Spojených státech americ-
kých a neprošlo zásadními úprava-
mi. „Do větších modifikací se pus-
tíme, až budeme mít stroj v Česku,“ 
říká Petr. „Dlouhodobě ale věřím 
tomu, že v jednoduchosti je síla, a já 
se nechci utopit v záplavě modifikací 
a analýz. Tento druh závodění je z 80 
procent o hlavě, a proto chceme udr-
žet vše v těch správných limitech.“

Co se týče úpravy letadel, trendem 
letošní sezony by mohlo být chlaze-
ní vodou, ke kterému se rozhodla 
přistoupit řada dalších týmů. „My 
půjdeme stejnou cestou jako v mi-
nulé sezóně. Chceme mít letadlo co 
možná nejlehčí, proto některé modi-
fikace zatím dělat nebudeme. Pokud 
totiž změníte jednu věc, rozhodíte 
všechny ostatní parametry. Náš mo-
tor se chladí dobře, a nevidíme tedy 
pro podobné instalace důvod.“ vy-
světluje Petr.

Cannes bude naše Monako
Fanoušci se v tomto roce mohou 

těšit na nové závodní destinace. Jed-
nou z nich je francouzské Cannes, 
další zatím pořadatelé tají. Jisté ale 
je, že kalendář bude mít osm zastá-
vek. „Tradičně se těším do Budapešti. 
A nově také do Cannes. To by mohlo 
být takové naše Monako,“ připomí-
ná Petr Kopfstein ikonický závod 
Formule 1. „Závod se koná týden 
před filmovým festivalem a město 
má úžasnou atmosféru. Navíc rád 
létám v nových tratích, protože je 

nikdo nezná z předchozích ročníků 
a všichni tak mají stejné šance.“

Zajímavostí je, že se Team Spiel-
berg pro letošní rok stal součástí 
skupiny, která plánuje závodní tratě, 
a Petr Kopfstein má tak možnost ale-
spoň z části ovlivnit jejich podobu. 
„Na tvorbě tratí se podílejí kromě 
pořadatelů také zástupci několika 
týmů, a letos poprvé i my,“ vysvětlu-
je pilot možnou výhodu pro letošní 
sezonu.

Kromě nových tratí připravili po-
řadatelé i další novinku – změnu 
v pravidlech. Nově už piloti nebudou 
diskvalifikováni za překročení přetí-
žení 10 G po dobu 0,6 s, ale budou 
potrestáni dvouvteřinovou penali-
zací. Diskvalifikační hranice byla 
posunuta na 12 G. „Myslím si, že je 
to změna k lepšímu. Navrhoval jsem 
ji už v minulosti, a nebyl jsem sám. 
Pilotům dává tahle úprava šanci, aby 
se při překročení 10 G ještě poprali 
o postup.“  (KÚ)

Petr Kopfstein chce 
v Air Race do nejlepší trojky

KARLOVY VARY Elitní tým VK 
ČEZ Karlovarsko vstupuje do 
závěrečné části sezony, po zisku 
pohárového stříbra usiluje o me-
dailový úspěch i v ligové soutěži. 
V extralize bojovali letos i kadeti, 
kteří se prosadili i v regionálních 
anketách. Klub pokračuje také 
v dlouhodobé charitativní činnosti.

Mužstvo Karlovarska čeká roz-
hodující fáze nejvyšší soutěže, v níž 
nastoupí do ošidného čtvrtfinále 
a poté si věřme zahraje o extrali-
gové medaile. „Jsme rádi, že jsme 
zvládli utkání ve Zlíně a získali tři 
body, bylo to pro nás důležité vzhle-
dem k pohodě před posledním zá-
pasem s Budějovicemi, kde půjde 
o nasazení do play-off,“ prohlásil 

po duelu předposledního kola se 
Zlínem kapitán mužstva Ondřej 
Hudeček a připomněl posledního 
soupeře dlouhodobé fáze.

V extralize působilo v uplynulé 
sezoně také družstvo kadetů. Pod 
vedením kouče Milana Bicana 
skončili v těsném závěsu za elitní 
desítkou. V anketě o nejlepší tým 
roku v Ostrově nad Ohří nenašli 
mladí volejbalisté přemožitele. To-
máš Petrák byl navíc zařazen mezi 
deset nejlepších sportovních indi-
vidualit. „Jsem rád, že jsme získali 
ocenění pro nejlepší družstvo měs-
ta Ostrova, znamená to pro nás, že 
všechno jde správným směrem,“ 
prohlásil prezident klubu Jakub 
Novotný.

Volejbalový klub ČEZ Karlovar-
sko významně podporuje i chari-
tativní činnost. V úvodu sezony 
věnoval 10 tisíc korun na přípravu 
handicapovaných sportovců SK 
Kontakt, v rámci projektu na pod-
poru boje proti rakovině Movem-
ber pak volejbalisté vybrali částku 
25 500 korun. „A nyní chceme 
pomoci sportovci s postižením po 
úrazu,“ upozornil Jakub Novotný 
na podporu postiženého sportovce 
Pavla „Čáji“ Kováře, jemuž klub 
věnuje podstatnou část ze vstupné-
ho při posledním utkání základní 
části extraligy. „Osobně obdivuji 
lidi, kteří se poprali s nepřízní osu-
du, ne každý to dokáže,“ uzavřel 
předseda klubu.  (KÚ)

Volejbalisté bojují o medaile a ještě 
stihnou podporovat potřebné

Petr Kopfstein    Akrobatický pilot z Kar-
lových Varů patří v seriálu Red Bull Air 
Race mezi největší favority.  
 Foto: Red Bull Content Pool


