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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Rok 2018 uvítalo v kraji dvanáct novorozeňat

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Kdo na trůnu vystřídá nohejbalistu Jana Vankeho (na snímku) 
a plavkyni Vendulu Duškovou? Své nominace mohou zasílat 
sportovní subjekty do 9. února.
 více na straně 8

Sportovec Karlovarského kraje roku 2017

Karlovy Vary spojí s moskevským letištěm Vnukovo nová 
mezinárodní linka. Létat se bude od 17. února dvakrát týdně 
a letenky jsou už v prodeji.
 více na straně 2

Pobeda začala prodávat letenky do Moskvy 

ZPRÁVY Z KRAJE 
Dálnice D6
Začala výstavba dvou nových 
úseků
Na sklonku roku 2017 začala vý-
stavba dvou nových úseků dálnice 
D6. Jedná se o silniční úsek Nové 
Strašecí - Řevničov a obchvat Řev-
ničova. I když se nově zahajované 
stavby úseků D6 nacházejí mimo 
Karlovarský kraj, pro region mají 
velký význam. Stavbu nechává pro-
vést Ředitelství silnic a dálnic ČR 
a podle generálního ředitele Jana 
Kroupy už v ŘSD připravují dálni-
cí D6 v celém úseku od Prahy až ke 
státní hranici s Německem. „Vyho-
vovat bude současným dynamicky 
se rozvíjejícím přepravním potře-
bám celého regionu,“ uvedl. Dálni-
ce D6 má v tuto chvíli celkem 90 ki-
lometrů, zahájena je nyní výstavba 
dalších deseti. „Na přípravě zbýva-
jících 75 kilometrů v současné době 
intenzivně pracujeme, například 
hned začátkem příštího roku máme 
v plánu začít budovat obchvat obce 
Lubenec,“ dodal Jan Kroupa. Zbý-
vajících osm dálničních úseků D6 
chce ŘSD zahájit během následu-
jících pěti let. Nově budovaný úsek 
D6 Nové Strašecí – Řevničov bude 
dlouhý 5,6 kilometrů, náklady na 
výstavbu dosáhnou okolo 745 mi-
lionů korun. Obchvat Řevničova 
má 4,2 kilometry a jeho cena činí 
1,1 miliardy korun. Obě stavby by 
měly být dokončeny v srpnu roku 
2020.  (KÚ)  

Toužim
Průmyslová plocha nabízí mís-
to k podnikání
V nabídce volných míst k podniká-
ní se nově objevila průmyslová plo-
cha na okraji Toužimi o rozloze více 
jak čtyř hektarů. Nachází se v areá-
lu bývalé dřevovýroby, který přímo 
sousedí s železniční stanicí. Areál 
má vlastní trafostanici, je napojený 
na kanalizaci, vodovod a má také 
studnu. Více informací o průmys-
lové ploše najdete na internetovém 
portálu investičních příležitostí 
v regionu  www.karlovyvary-regi-
on.eu, který spravuje Karlovarská 
agentura rozvoje podnikání, pří-
spěvková organizace Karlovarské-
ho kraje. Web mimo jiné umožňuje 
nahlédnout do databáze pozemků 
a nevyužívaných nemovitostí, které 
jsou v našem regionu volně k dis-
pozici, a nechybí ani nabídka po-
radenství a kontakty na příslušné 
instituce. Portál je v několika jazy-
kových mutacích.  (KÚ)  

Napilno měli zdravotníci na začátku nového roku v porodnicích v Karlových Varech, v Chebu i v Sokolově. Na svět přišlo během 1. ledna 2018 celkem dvanáct novorozeňat, všechna od Karlovarského kraje 
dostala na upomínku zlatý řetízek s andělíčkem, symbol ochrany dítěte. Maminkám udělaly radost květiny. Dva kluci se na Nový rok narodili v Sokolově, v karlovarské porodnici to bylo pět dětí, z toho jedna 
dvojčata, dohromady tři chlapci a dvě děvčátka. V chebské nemocnici přišel na svět v prvním dni roku 2018 stejný počet dětí jako v Karlových Varech a opět v poměru tři chlapci a dvě dívky.  Foto: KÚ

Na Sokolovsku vyroste zkušební centrum BMW
ZKUŠEBNÍ CENTRUM 
BMW Group v Karlovarském kraji
 První vývojový areál společnosti ve východní Evropě
 Navrženo pro testy průlomových technologií elektrifikace, digitalizace 

a autonomního řízení
 Investice ve výši tříciferných hodnot v milionech eur
 Několik set nových pracovních míst
 Plánované uvedení polygonu s rozlohou 500 hektarů do provozu za-

čátkem příštího desetiletí

Se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce je BMW Group spojová-
na především s prémiovými automobily a motocykly, stejně tak je ovšem 
poskytovatelem prémiových finančních produktů či služeb mobility. 
Globální společnost s 31 výrobními a montážními závody ve 14 zemích 
má své obchodní zastoupení ve více než 140 zemích. V roce 2016 spo-
lečnost BMW Group prodala po celém světě přibližně 2,367 milionu 
automobilů a 145 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním 
roce 2016 činil 9,67 miliardy Euro, příjmy dosáhly 94,16 miliardy Euro. 
K 31. prosinci 2016 pracovalo pro BMW Group 124 729 zaměstnanců.

Vývojová střediska BMW Group
1971 - otevírá se centrum pro měření v Aschheimu nedaleko Mnichova
1986 - zkušební centrum začíná sloužit v Miramas v jižní Francii
2006 - další zkušební centrum otevírá BMW Group v Arjeplogu na seve-
ru Švédska, přibližně 55 kilometrů za polárním kruhem
od září 2015 - v rámci krátkodobého pronájmu BMW Group využívá 
pro testování vozidel dané oblasti letiště Hof-Plauen, kde se testují také 
asistenční systémy

První vývojový areál BMW 
Group ve východní Evropě je 
navržený pro testy průlomo-
vých technologií elektrifikace, 
digitalizace a autonomního 
řízení. Společnost počítá s in-
vesticí ve stovkách milionů eur, 
v kraji vznikne několik set no-
vých pracovních míst.

KARLOVY VARY Nové zkušeb-
ní centrum BMW Group bude 
v Karlovarském kraji. Postaví se na 
ploše přibližně 500 hektarů poblíž 
Sokolova a nedaleko hraničního 
přechodu Svatý Kříž/ Waldsassen, 
tedy přibližně dvě a půl hodiny jíz-
dy vozem od hlavního výzkumného 
a vývojového centra FIZ společ-
nosti v Mnichově. Nové zkušební 
středisko poskytne práci několika 
stovkám zaměstnanců, v plném 
provozu bude začátkem příštího 
desetiletí. Celkové investice do-
sáhnou tříciferných hodnot v mili-
onech eur.

V plánovaném vývojovém cen-
tru v Sokolově chce společnost 
pokračovat ve zdokonalování v re-
volučních oblastech, jakými jsou 
elektromobilita, digitalizace, auto-
nomní řízení, stejně jako asistenč-
ní systémy. „V Sokolově jsme našli 
ideální podmínky a lokaci pro tes-
tování vozidel. Otevření prvního 
vývojového centra ve východní Ev-
ropě vytvoří nové možnosti a sou-
časně bude milníkem v historii na-
ší společnosti,“ věří Herbert Gre-
benc, v BMW Group zodpovědný 
za lidské zdroje a nemovitosti.

„Pro Karlovarský kraj mají plány 

tak významného investora, jakým 
je německá automobilka BMW, 
naprosto zásadní význam. Náš 
region patří ke třem strukturálně 
postiženým krajům v republice, 
chybí zde výzkum, vývoj a inova-
ce, potýkáme se s chybějícími pra-
covními místy, navíc Sokolovsko 
projde v budoucnu postupným 
útlumem těžby a lidé budou hledat 
nové uplatnění,“ upozorňuje hejt-

manka Jana Vildumetzová. Díky 
nabídce stovek nových pracovních 
míst v souvislosti s vybudováním 
zkušebního centra pro autonomní 
vozy v oblasti Velké podkrušnohor-
ské výsypky a vzhledem ke vzniku 
vývojového pracoviště může Kar-
lovarský kraj podle hejtmanky za-
čít psát zcela novou kapitolu svého 
rozvoje. „Občanům Sokolovska 
a celého kraje se otevřou velmi 

atraktivní pracovní příležitosti. 
Záměr přichází v ten pravý čas 
a my vynaložíme veškeré úsilí, aby 
vedení Karlovarského kraje bylo 
pro společnost dobrým partnerem 
a oporou v uskutečnění všech plá-
nů,“ dodává hejtmanka.

„Zkušební centrum BMW je vý-
stavním příkladem investic s vyšší 
přidanou hodnotou, o které ny-
ní Česká republika stojí a o které 
v CzechInvestu poslední roky usi-
lujeme,“ dodává Karel Kučera, 
generální ředitel společnosti Cze-
chInvest. Jednání o tak významné 
investici trvala dva a půl roku a jen 
na české straně za ním stála práce 
více než 200 lidí z nejrůznějších 
resortů a institucí celostátní i regi-

onální úrovně. Vláda ČR a společ-
nost BMW Group už připravuje 
společnou Deklarace o spolupráci. 
„Vláda se návrhem bude po odbor-
né stránce zabývat v nejbližším 
období,“ potvrdil ministr průmys-
lu a obchodu Tomáš Hüner v sou-
vislosti s oznámením investice 
společnosti BMW v Karlovarském 
kraji do vybudování zkušebního 
centra pro nové automobilové 
technologie. „Ministerstvo velmi 
vítá takovéto typy investic, kte-
ré kromě vysoce kvalifikovaných 
a specializovaných pracovních po-
zic přinesou české ekonomice také 
vysokou přidanou hodnotu,“ dodal 
Tomáš Hüner. 

 (KÚ)  

BMW už testuje řadu 7 pro 
vysoce a plně autonomní jízdu
Nové zkušební centrum poblíž 

Sokolova není jediným v plá-
nech společnosti BMW Group. 
Dalším příkladem může být nový 
vývojový kampus v Unterschle-
ißheimu nedaleko Mnichova. 
V roce 2016 společnost BMW 
Group oznámila, že se tady bu-
de koncentrovat na získávání 
zkušeností v oblasti konektivity 
automobilů a systémů pro auto-
matizovanou jízdu. Po dokončení 
bude na nové lokaci pracovat více 
než 2000 lidí na různých úkolech 
od vývoje software až po reálné 
testy na silnicích s cílem přípravy 
dalšího kroku směrem k systé-

mům plně automatizované jízdy. 
Intenzivní a rychlá spolupráce 
a rozhodování v rámci týmů si-
tuovaných ve vzájemné blízkosti 
znamenají novou strukturu uspo-
řádání. Současně s otevřením 
kampusu v roce 2017 se začalo 
se stavbou čtyřiceti vývojových 
prototypů BMW řady 7 určených 
pro testování systémů pro vysoce 
a plně automatizovanou jízdu na 
dálnicích i v městském prostředí. 
Tato vozidla budou používána 
v místních podmínkách koope-
rujících společností Intel (USA), 
Mobileye (Izrael) a BMW Group 
(Mnichov).  (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 
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KARLOVY VARY   Mezinárodnímu 
letišti v Karlových Varech se po-
dařilo získat od Úřadu pro civilní 
letectví ČR Osvědčení o provozní 
způsobilosti dle Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 
216/2008 a č. 1108/2009 a Na-
řízení Komise (EU) č. 139/2014. 
Zařadilo se tak spolu s letišti v Pra-
ze, Brně, Ostravě a Pardubicích 
mezi pět českých mezinárodních 
letišť, která splňují nové evropské 
normy. 

Na základě získaného certifikátu 
může společnost Letiště Karlovy 
Vary od nového roku provozovat le-
tiště podle jednotných evropských 
předpisů dozorovaných Evropskou 
agenturou pro bezpečnost letectví 
EASA a Úřadem pro civilní letectví 
ČR. „Jsem rád, že se letišti podaři-
lo splnit přísné podmínky a získat 
potřebné osvědčení, které je pro 
letecké společnosti, cestující i další 
uživatele letiště jasnou zárukou to-
ho, že infrastruktura letiště a veš-
keré provozní postupy a činnosti 

jsou prováděny v souladu s platnou 
evropskou legislativou a dosahují 
vysoké bezpečnostní úrovně,“ uve-
dl náměstek hejtmanky Karlovar-
ského kraje Martin Hurajčík.

Certifikát musela do konce roku 
2017 získat všechna veřejná letiště 
na území Evropské unie, jež slou-
ží obchodní letecké dopravě, mají 
dráhu se zpevněným povrchem 
o celkové délce více jak 800 metrů 
a odbaví ročně přes 10 tisíc cestu-
jících. „Předáním certifikátu byly 
završeny téměř dva roky trvající 
přípravné práce, zahrnující reali-
zaci stavebních úprav, zpracování 
nové dokumentace překážkových 
ploch, letištní příručky s postupy 
pro personál a vypořádání všech 
nálezů dle požadavků předpisové-
ho rámce EASA. Oceňuji vysokou 
profesionalitu personálu našeho 
letiště, který se podílel na celém 
procesu, zejména pak bych chtěl 
touto cestou poděkovat panu Pet-
ru Dulavovi, manažerovi bezpeč-
nosti a kvality, za perfektní práci 

ve prospěch letiště,“ zhodnotil 
úsilí zaměstnanců ředitel letiště 
Václav Černý.

Udělením osvědčení však práce 
na zajišťování bezpečného pro-
vozu na letišti nekončí. Součástí 
rozhodnutí Úřadu pro civilní le-
tectví ČR je totiž i několik výjimek 
z příslušných požadavků nařízení, 
jež letiště v současné době zcela 
nebo částečně nesplňuje. Pro tyto 
výjimky byly zpracovány nezbytné 
bezpečnostní analýzy a stanovena 
potřebná preventivní a nápravná 
opatření. Převážná většina z nich 
pak bude postupně odstraňována 
v rámci jednotlivých investičních 
akcí, mezi které patří například 
instalace jednoduché světelné 
přibližovací soustavy pro dráhu 
11, nebo v rámci projektu na pro-
dloužení a rozšíření dráhy 11/29. 
To vše s cílem splnění stanovených 
předpisových požadavků a trvalé-
ho zajištění vysoké úrovně provoz-
ní bezpečnosti na letišti v následu-
jících letech.  (KÚ)

Letiště získalo osvědčení 
o provozní způsobilosti

ZPRÁVY Z KRAJE 
Senior Pas má v kraji 
už 10 tisíc lidí
Více než 10 tisíc lidí se už stačilo 
zaregistrovat v projektu Senior Pas. 
Ještě před třemi měsíci, než Karlo-
varský kraj projekt spustil, jich při-
tom bylo pouhých 900. Karty pro 
občany starší 55 let umožňují lidem 
využívat zvýhodněné ceny za služby 
nebo zboží na území regionu i v dal-
ších částech republiky. Mnohem 
více je v současnosti i poskytovatelů 
slev, jejichž počet už atakuje první 
stovku. Kraj také pořídil vůz vidi-
telně označený foty a nápisy, které 
se vztahují k projektu Senior Pasů. 
Automobil bude vyjíždět do regionu 
a přiveze registrační lístky i dalším 
lidem, kteří ještě nejsou držiteli 
karty. Senior Pasy jsou nepřenosné 
na jinou osobu a kraj je na základě 
registrace vydává zdarma. Bližší in-
formace o projektu a o poskytova-
telích zvýhodněných služeb najdou 
lidé na internetových stránkách 
Senior Pasů, kde se mohou rovněž 
registrovat. Registraci lze provést 
i na stránkách Karlovarského kraje. 
 (KÚ)

Na kotlíkové dotace 
zbývá ještě 14,7 milionu
Obyvatelé Karlovarského kraje 
v uplynulých měsících vyčerpali 
více než 35 milionů korun z druhé 
vlny takzvaných kotlíkových dotací, 
které mají za cíl snížit emise škodli-
vých látek a zlepšit kvalitu ovzduší. 
Ta je ve srovnání s jinými kraji dob-
rá, právě lokální vytápění však patří 
k hlavním zdrojům znečištění. Pro 
další žadatele o dotaci je připraveno 
ještě 14,7 milionu korun, to postačí 
přibližně pro 140 žadatelů. Jednot-
livá dotace může podle typu vytá-
pění dosáhnout až 120 tisíc korun. 
V celkovém objemu bylo schváleno 
zatím 344 projektů.  (KÚ)

Výstava: Pozemkové úpravy, 
které ovlivnily tvář krajiny
Žijeme krajinou. Výsledky pozem-
kových úprav, které ovlivnily tvář 
krajiny v Karlovarském kraji, před-
staví výstava fotografií ve vestibulu 
budovy A krajského úřadu. Pod ná-
zvem Pozemkové úpravy připravil 
výstavu Krajský pozemkový úřad 
a zájemcům bude ve vestibulu k dis-
pozici v otvíracích hodinách po celý 
únor.  (KÚ)

Veřejná sbírka 
pro Toničku končí
Karlovarský kraj před časem vyhlá-
sil veřejnou sbírku na pomoc zdra-
votně postižené dvouleté Toničce, 
která žije se svými rodiči v Karlo-
vých Varech. Od narození trpí kva-
druspastickou formou dětské moz-
kové obrny, jež jí znemožňuje běžný 
pohyb, a kataraktou obou očí. Vede-
ní Karlovarského kraje v čele s hejt-
mankou Janou Vildumetzovou se 
proto rozhodlo uspořádat veřejnou 
sbírku na úhradu terapie v Neuro-
rehabilitační klinice Axon v Praze. 
Děkujeme všem za příspěvky a za 
ochotu pomoci. Oznamujeme, že 
sbírka bude k 30.lednu 2018 ukon-
čena.  (KÚ)

Přeshraniční program 
spolupráce podpoří 
v kraji tři projekty
Monitorovací výbor Programu spo-
lupráce Česká republika – Svobod-
ný stát Sasko 2014 – 2020 schválil 
na svém prosincovém zasedání 
v saském Herrnhutu podporu sed-
mi projektům. Žadatelé si mezi 
sebou rozdělí celkem 10,1 milionů 
eur. Dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj získají i tři projek-
ty z našeho kraje. Jedním z úspěš-
ných projektů, který byl podpořen 
v rámci druhé prioritní osy částkou 
ve výši zhruba 6,7 milionů eur, je 
projekt na rekonstrukci historické 
silnice mezi Hranicemi a Bad El-
sterem. Dalším z podpořených je 
„Hra bez hranic – fotbal spojuje”, 
který má přispět k intenzivní vý-
měně mládeže mezi sportovními 
kluby z Karlových Varů a Zwickau. 
Jako náhradní projekt byl v první 
prioritní ose schválen projekt „SOS 
– systém k optimalizaci a zajiště-
ní přeshraniční německo – české 
ochrany proti katastrofám”, jehož 
partnery jsou obec Potůčky a města 
Bad Schlema, Johanngeorgenstadt 
a Schwarzenberg.  (KÚ)

Pobeda už prodává 
letenky do Moskvy
KARLOVY VARY   Nízkonákladová letecká společnost POBEDA zahájila 
26. prosince prodej letenek na nové mezinárodní lince z moskevského letiš-
tě Vnukovo do Karlových Varů. Létat se začne 17. února, a to dvakrát týdně, 
vždy v pondělí a v sobotu. Karlovy Vary se tak stanou první destinací POBEDY 
v České republice a šestnáctým městem v mezinárodní síti leteckých linek to-
hoto dopravce.

„Velice mne těší, že jako jediní v České republice můžeme cestujícím nabíd-
nout lety od této nízkonákladové letecké společnosti, která je zároveň jedním 
z nejžádanějších dopravců na ruském trhu. Ve vyhledávání nových příležitos-
tí se snažíme být i nadále aktivní. V současné době letiště například navázalo 
spolupráci s Jiřím Posem, bývalým manažerem Českých aerolinií a pozdějším 
ředitelem Letiště Praha, který má v této oblasti dlouholeté a pro nás velmi cenné 
zkušenosti,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Minimální tarif je 499 rublů včetně všech letištních poplatků. Až do konce 
zimního letového řádu roku 2018 je v rámci tohoto tarifu nabízeno minimálně 
100 letenek. „Jsem rád, že se nám po dlouhých jednáních podařilo dohodnout 
vstup této dynamické, mladé letecké společnosti na již tradiční linku z Mosk-
vy. Karlovarské letiště tím poprvé v historii získá prvního nízkonákladového 
dopravce. Věřím, že provoz nové linky bude úspěšný a rychle si získá svou kli-
entelu, zejména tu, která dnes využívá levnějších letů do Prahy s následným 
pozemním transferem do Karlových Varů,“ dodal ředitel letiště Václav Černý.

Nízkonákladová letecká společnost POBEDA vznikla v roce 2014. Je členem 
skupiny Aeroflot a provozuje pouze nová moderní letadla typu Boeing 737-800. 
Jedním z hlavních úkolů letecké společnosti je zvýšení vzdušné mobility Rusů. 
Cestujícím nabízí tarify v průměru o 20 až 25 procent nižší než u klasických do-
pravců. Díky cenové politice a jedinečnému modelu se stala nejžádanějším le-
teckým dopravcem na ruském trhu a v listopadu byla podle největšího ruského 
prodejního portálu Aviasales opět vyhodnocena jako cenový lídr. Průměrná ob-
sazenost letů je 95 procent a na většině letů dosahuje dokonce až 100 procent. 
 (KÚ)

Mariánské Lázně se dočkají obchvatu
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    Ulevit li-
dem, kteří žijí ve městě a okolních 
obcích, by měl chystaný obchvat 
Mariánských Lázní. Jedna z nejná-
kladnějších dopravních akcí Kar-
lovarského kraje má vyjít zhruba 
na 250 milionů korun bez DPH 
a kraj na ní chce z velké části využít 
dotaci z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. 

„Obchvat Mariánských Lázní by 
měl přispět k odvedení hlavně ná-
kladní, ale i osobní dopravy, která 
projíždí Mariánskými Lázněmi 
směrem na Cheb. Určitě pomůže 

i okolním vesnicím. Obchvat bu-
de dlouhý 2,4 kilometru a budou 
zde mostní estakády přes biozónu 
a podjezd pod železničním kori-
dorem Cheb - Plzeň,“ upřesnil 
náměstek hejtmanky Martin Hu-
rajčík.

Začátek obchvatu je navržen 
v místě stávající křižovatky se 
silnicí III/2114 u Mariánských 
Lázní, která bude přestavěna na 
okružní křižovatku. Dále trasa 
vede údolím Kosového potoka, 
podchází stávající železniční trať 
č. 170 Plzeň - Cheb a pokračuje le-

sem jižně od koupaliště Lido po ze-
mědělsky využívaných pozemcích 
až k nově budovanému obchvatu 
Trstěnic a Drmoulu, jenž začne 
v blízké době realizovat Ředitelství 
silnic a dálnic.

Rada Karlovarského kraje už 
schválila upravenou zadávací do-
kumentaci veřejné zakázky na pro-
vedení stavebních prací. Základ-
ním hodnotícím kritériem bude 
ekonomická výhodnost nabídky. 
Pokud půjde vše podle plánu, řidi-
či by se po novém obchvatu mohli 
projet už v roce 2021. (KÚ)

Sbírka pro těžce 
slabozrakou Míšu
Karlovarský kraj vyhlašuje veřejnou sbírku na nákup osobního au-
tomobilu pro rodiče zdravotně postižené Míši, kteří si jej z finanč-
ních důvodů nemohou dovolit. Díky němu se Michalka bude moci 
snadněji dostávat k lékaři, do školy či na kroužky. Míša je třináctiletá 
slečna, která trpí vážným genetickým očním onemocněním, jež ne-
lze bohužel ani léčit, ani operovat. Rodina již aktivně oslovila i jiné 
nadace, například Konto Bariéry, kde mají založený účet. Aby se po-
dařilo vybrat dostatek finančních prostředků na nákup vozu, rozhodl 
se pomoci i Karlovarský kraj. Finanční prostředky budou shromaž-
ďovány kombinovanou formou, a to prostřednictvím sběracích po-
kladniček a zároveň lze přispívat i na speciální bankovní účet, jehož 
číslo je 115-5879320277/0100. Věříme, že lidé nebudou k nelehké-
mu osudu slečny Míši lhostejní a podaří se vybrat co nejvíce peněz.

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své 
zkušenosti, názory či nápady 
podělit a přispět tak ke zlepšení 
života kolem nás? Přesně pro vás 
je připravený Den s hejtmankou. 
Jana Vildumetzová bude lidem na 
Krajském úřadě Karlovarského 
kraje k dispozici tentokrát 
v pondělí 12. února 2018 od 14:00 
hodin. Stačí si jen trochu počkat, 
až na vás vyjde řada a máte slovo. 
Nemůžete přijít? Zkuste to pí-

semně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zá-
jemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan 
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou 
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasí-
lat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se 
nemohou zúčastnit osobně našich 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. Internetový formulář pro pokládání 
dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu 
www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro 
spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. 
Seniorům bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřa-
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy 
bude 7. února od 13:00 hodin.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

12. 
Ú N O R A

Krajská záchranka má nového ředitele
KARLOVY VARY    Od 1. ledna 
2018 došlo ke změně na postu 
ředitele Zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje. Dosa-
vadního ředitele MUDr. Romana 
Sýkoru, který odchází do Oborové 
zdravotní pojišťovny ČR, vystřídá 
vítěz výběrového řízení MUDr. Jiří 
Smetana. Ten dosud na záchrance 
působil v pozici zdravotnického 
náměstka. Do výběrového řízení 
se přihlásili čtyři uchazeči, kteří 

museli předložit koncepci rozvoje 
Zdravotnické záchranné služby pro 
nadcházející období. Jiří Smetana 
pracoval sedmnáct let na záchrance 
ve Středočeském kraji a po přestě-
hování na západ Čech působil dál 
u záchranné služby, původně jako 
vedoucí lékař základny v Chebu. 
„Se současným stavem záchranky 
jsme docela spokojeni, samozřej-
mě chybí asi pět lékařů, nicméně 
se posouváme blíže k takzvanému 

paramedickému systému. To zna-
mená, že hlavním těžiště práce spo-
čívá na bedrech špičkově školených 
a zkušených záchranářů. Lékaři 
působí na pěti stanovištích v sys-
tému rendez-vous, tedy vyjíždějí 
především k případům, kde je to 
nezbytně nutné,“ vysvětlil krajský 
radní Jan Bureš. Krajská záchranka 
má v současnosti 240 zaměstnanců 
a hospodaří s ročním rozpočtem 
přibližně 250 milionů korun.  (KÚ)

Mezinárodní letiště Karlovy Vary patří společně s letišti v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích mezi pět českých mezinárod-
ních letišť splňujících nové evropské normy.  Foto: KÚ

Nový ředitel    Dosavadního náměstka Jiřího Smetanu (vlevo) uvedl do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje radní Jan Bureš.  Foto: KÚ
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KARLOVY VARY  Pacientům Ne-
mocnice Karlovy Vary od ledna 
slouží nová kožní ambulance.

Vedle komfortu pro návštěvní-
ky nabízí i lepší zázemí zdravot-
nickému personálu. Stavba byla, 
společně s výměnami dveří, PVC 
a madel v pavilonu C nebo se vzni-
kem nového nadstandardního po-
koje na neurologickém oddělení, 
plně hrazena z rozpočtu Karlovar-
ské krajské nemocnice (KKN).

„Stavba je součástí dlouhodobé 
snahy naší nemocnice postupně 
zlepšovat prostředí jednotlivých

oddělení,” uvedla k projektu Jit-
ka Samáková, předsedkyně před-
stavenstva KKN s tím, že ani tak 
nešlo o malou investici.

Nemocnice náklady hradila ze 
svého rozpočtu a přesáhly 4 mi-
liony korun bez DPH. „Změna je 
ale viditelná a určitě ji ocení jak 

pacienti, tak personál. Navíc šlo 
o poměrně náročnou akci, proto-
že veškeré úpravy jak v případě 
nových ambulancí, tak u výměny 
dveří v pavilonu C, se dělaly za pl-
ného provozu,” poukázala před-
sedkyně představenstva.

V prvním patře pavilonu H tak 
vznikly tři nové ambulance kož-
ního oddělení, dvě vyšetřovny, ale 
i pracoviště fototerapie, převazov-
na, nebo sesterna a čekárna pro 
pacienty, včetně zázemí pro sestry 
a provoz ambulancí. Stavba pro-
bíhala od července do konce října 
a celkové náklady dosáhly 2,170 
milionu korun bez DPH.

„Organizačně ještě složitější 
byla výměna dveří, podlahových 
krytin a instalace ochranných prv-
ků v pavilonu C. I ta probíhala za 
plného provozu, kdy bylo nutné 
vyměnit 108 kusů dveří, nebo in-

stalovat nové podlahové krytiny 
na ploše 480 metrů čtverečních,” 
přiblížila rozsah stavby Samáko-
vá. To vše se konalo na lůžkovém 
kožním a rehabilitačním i neuro-
logickém oddělení, stejně jako na 
lůžkovém oddělení chirurgie B 
a stacionáři. Celkové náklady do-
sáhly 1,5 milionu korun bez DPH.

Za plného provozu pak probí-
hala také stavba nového nadstan-
dardního pokoje na urologickém 
oddělení. Ten je plně bezbariérový, 
a pacientům nabídne především 
větší soukromí i komfort. Náklady 
dosáhly 0,39 milionu korun bez 
DPH a i v tomto případě byla hra-
zeny z rozpočtu nemocnice.

„Je třeba poděkovat jak pacien-
tům, tak zaměstnancům karlo-
varské nemocnice za jejich velkou 
vstřícnost, se kterou respektovali 
průběh stavebních prací, i za to-

leranci k drobným omezením, bez 
nichž by nebylo možné tyto inves-
tice realizovat,“ zdůraznil krajský 
radní Jan Bureš.

Ani tím ale investice v nemoc-
nici nekončí. „V karlovarské ne-
mocnici plánujeme přestavbu 
porodnice, která by měla přijít na 
50 milionů korun a zahrnuje i vy-
budování porodních sálů. Připra-
veno ale také máme 116 milionů 
na nové operační sály pro soko-
lovskou nemocnici. V tomto roce 
bude pokračovat samozřejmě i re-
konstrukce nemocnice v Chebu, 
letos ve finančním objemu 150 
milionů korun. „Chceme, aby co 
nejkvalitnější a dostupnou péči 
měli občané ve všech nemocni-
cích našeho kraje,“ potvrdila hejt-
manka Karlovarského kraje Jana 
Vildumetzová. 

 (KÚ)

Nemocnice má novou kožní ambulanci

KARLOVY VARY   Již tradiční lé-
kařskou konferenci EMIR (Emer-
gency Interventional Radiology), 
kterou úspěšně v krajském městě 
pořádala karlovarská nemocnice, 
se opětovně setkala s velkým zá-
jmem ze strany lékařských odbor-
níků. Letošním stěžejním tématem 
přednášek byla emergency v neu-
roradiologii. „Největším přínosem 
pořádaných konferencí je fakt, že 
lékaři mají možnost si vyměňovat 
a diskutovat zkušenosti z vlastní 
praxe a to i mezioborově. Spolu-
práce mezi radiologem a neuro-
logem, nebo radiologem a trau-
matologem na základě dobré dia-
gnostiky může být pak i stanovena 
správná léčba. Nedílnou součástí 
zlepšování péče o pacienty s CMP 
jsou vědecká setkání, jako je EMIR 
2017,“ uvedl primář karlovarské 
nemocnice MUDr. Jiří Hofmann, 
který byl zároveň odborným ga-
rantem.

Cévní mozková příhoda (CMP) 
je druhou nejčastější příčinou 
úmrtí v České republice. Je způso-
bena uzávěrem cévy v mozku, kte-
rý zastaví cirkulaci krve v jeho po-
stižené části. Bez přísunu kyslíku 
začínají po 5 minutách nenávratně 
odumírat mozkové buňky, a pokud 
tento stav dále trvá, dochází k váž-
nému poškození mozkových funk-
cí. Proto je velmi důležité poznat, 
že se jedná o mozkovou příhodu. 
Není to tak jednoduché, jako u in-
farktu myokardu, který doprová-
zí bolesti na hrudi. Základními 
příznaky mozkové příhody jsou 
náhlý pokles koutku úst, ochrnutí 
končetin a porucha řeči. Jsou dva 
základní typy léčby. Intravenózní 
trombolýza, kterou lze provést do 
4,5 hodin od vzniku mozkové pří-
hody. Podává se lék do žíly, který 
rozpouští krevní sraženiny. Tuto 
léčbu provádí neurolog. Druhým, 
nejmodernějším, způsobem léč-
by je mechanická trombektomie. 
Tento zákrok provádí intervenční 
radiolog obvykle do 6 hodin od 
vzniku příznaků. Jde o léčbu mi-
niinvazivní, kdy se na operačním 

sále pod rentgenovou kontrolou 
zavede tenký katetr z třísla do uza-
vřené mozkové cévy. Poté se sra-
ženina vyjme pomocí speciálního 
košíčku, nebo ji lze odsát, uvedl 
MUDr. Filip Cihlář Ph.D. 

Česká republika (spolupráce 
krajských nemocnic s fakultními) 
má ve srovnání s ostatními ze-
měmi Evropy i světa léčbu skvěle 
organizovanou, což je výsledkem 
mnohaleté spolupráce záchran-
ných služeb, neurologů, radiologů, 
intervenčních radiologů a rehabili-
tačních lékařů, uvedla generální 
ředitelka Karlovarské krajské ne-
mocnice Ing. Jitka Samáková, kte-
rá zároveň zahraničním lékařům 
ukázala v karlovarské nemocnici 
moderní a plně vybavené přístro-
jové centrum EMERGENCY 
a KARDIOCENTRA, kdy prof. 
Rienmüller z rakouské fakultní ne-
mocnice Graz byl překvapen mo-
derním přístrojovým vybavením 
i zcela novým Pavilonem akutní 
medicíny v krajské nemocnici.

Se zajímavou přednáškou vy-
stoupila primářka Thomayerovi 
nemocnice MUDr. Jana Votrubová 
CSc. „Mezi nejzávažnější zánětli-
vá onemocnění mozku dětí, která 
mohou způsobit trvalé poškození, 
patří nejenom vrozené či získané 
infekce centrální nervové sousta-
vy, jako například toxoplazmóza, 
zarděnky, tuberkulóza, ale i one-
mocnění vedlejších dutin nosních 
či středouší komplikované záně-
tem mozku a mozkových plen nebo 
mozkovým abscesem. Právě tyto 
choroby pomáhá správně a včas 
zhodnotit vyšetření magnetickou 
rezonancí.“ Na základě kladných 
ohlasů od účastníků jsme již zapo-
čali připravovat další ročník této lé-
kařské konference, uvedl Mgr. Ma-
rian Odlevák za organizační tým.

Lékařská konference EMIR 2018 
se bude konat 13. a 14. prosince. 
Kromě odborných přednášek měli 
lékaři možnost v rámci volnočaso-
vé aktivity navštívit památky kraje 
a absolvovat lázeňské procedury. 
 (KÚ)

Hlavním tématem 
lékařské konference byly 
cévní mozkové příhody

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
VEPŘOVÉ MASO
VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Josef Pelant
Rodinná firma, původně se zeměděl-
ským zaměřením, byla založena v ro-
ce 1993 na pomezí Doupovských hor. 
Od roku 1999 se rodina úzce specia-
lizuje na výrobu masných produktů, 
vyrábí se zde přes 50 různých produk-
tů. V roce 2016 k výrobě uzenin přibyl
také provoz vlastní podnikové pro-
dejny přímo v areálu výroby a provoz 
bistra s kvalitní českou kuchyní.

Kvalitní výrobek se 100% podí-
lem ruční práce  od počátku až 
do konce.
Konečný produkt je vyroben 
bez jakýchkoliv přídaných 
látek a k prodeji je ve vlastní 
prodejně v Žalmanově.

EMIR 2017 Konferenci v Karlových Varech zahájil profesor Miloslav Roček.
 Foto: KKN KV

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

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

Pořadové 
číslo

Cíl podpory Příjem elektronic-
kých žádostí

Příjem vytištěných 
listnných žádostí

Kontakt

od do od do

1 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
aktivit v oblasti prevence kriminality

15.2.2018
9:00

28.2.2018 
15:00 15.2.2018 5.3.2018

Gabriela Tymrová 
+420 354 222 177 
gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz

2 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

1.2.2018 
9:00

14.2.2018 
17:00 1.2.2018 19.2.2018

Dana Tvrdá  
+420 354 222 267, +420 739 604 879  
dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz

3 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
kulturních aktivit v Karlovarském kraji

1.2.2018 
8:00

16.2.2018 
14:00 1.2.2018 26.2.2018

Martin Karas 
+420 354 222 328 
martin.karas@kr-karlovarsky.cz

4 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
vydávání neperiodických publikací o Karlovarském kraji

1.2.2018 
8:00

16.2.2018 
14:00 1.2.2018 26.2.2018

Martin Karas 
+420 354 222 328 
martin.karas@kr-karlovarsky.cz

5 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji

1.2.2018 
8:00

12.2.2018 
12:00 1.2.2018 24.2.2018

Ing., Bc. Leona Loufková 
+420 354 222 388, + 420 736 650 134 
leona.loufkova@kr-karlovarsky.cz

6
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 
věcí v Karlovarském kraji

1.2.2018 
8:00

15.2.2018 
12:00 1.2.2018 25.2.2018

Bc. Zdeněk Hnízdil 
+420 354 222 281, +420 736 650 335 
zdenek.hnizdil@kr-karlovarsky.cz

7 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

2.7.2018 
8:00

16.7.2018 
15:00 2.7.2018 21.7.2018

Bc. Tomáš Picka 
+420 354 222 251, +420 736 650 085 
toma.picka@kr-karlovarsky.cz

8 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

15.3.2018 
8:00

30.3.2018 
14:00 15.3.2018 4.4.2018

Bc. Tomáš Picka 
+420 354 222 251, +420 736 650 085 
toma.picka@kr-karlovarsky.cz

9 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

1.2.2018 
9:00

9.2.2018 
14:00 1.2.2018 14.2.2018

Ing. Jana Irovská 
+420 354 222 559 
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

10 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Ing. Eva Cíchová 
+420 354 222 446, +420 736 650 340 
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

11
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných 
Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Ing. Eva Cíchová 
+420 354 222 446, +420 736 650 340 
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

12 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
sportovních aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Bc. Adéla Jelenová 
+420 354 222 520, +420 731 670 005 
adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz

13 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
sportovních aktivit – akce

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Bc. Adéla Jelenová 
+420 354 222 520, +420 731 670 005 
adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz

14 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
sportovní reprezentace kraje

1.2.2018 
8:00

31.10.2018
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Bc. Adéla Jelenová 
+420 354 222 520, +420 731 670 005 
adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz

15 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
vrcholového sportu

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Bc. Adéla Jelenová 
+420 354 222 520, +420 731 670 005 
adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz

16 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
školních soutěží

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Ing. Barbora Ančincová  
+420 354 222 214, +420 736 650 305 
barbora.ancincova@kr-karlovarsky.cz

17 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Ing. Barbora Ančincová  
+420 354 222 214, +420 736 650 305 
barbora.ancincova@kr-karlovarsky.cz

18 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže – akce

1.2.2018 
8:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 5.3.2018

Ing. Barbora Ančincová  
+420 354 222 214, +420 736 650 305 
barbora.ancincova@kr-karlovarsky.cz

19 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
provozování domácí hospicové péče

1.2.2018 
8:00

9.2.2018 
14:00 1.2.2018 14.2.2018

Ing. Šárka Ištvánová 
+420 354 222 464 
sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz 

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

1.2.2018 
8:00

31.3.2018 
20:00                 1.2.2018 6.4.2018

Ing. Helena Baranovská 
+420 354 222 194 
helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz

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

1.2.2018 
8:00

31.8.2018 
20:00 1.2.2018 7.9.2018

Ing. Helena Baranovská 
+420 354 222 194 
helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz

22* Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

1.2.2018 
15:00

28.2.2018 
23:00 1.2.2018 7.3.2018

Ing. Alena Kotousová 
+420 354 222 646 
alena.kotousova@kr-karlovarsky.cz

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

2.4.2018 
15:00

30.4.2018 
23:00 2.4.2018 7.5.2018

Ing. Vít Venhoda 
+420 354 222 416 
vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz

24* Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 
včelařství

1.2.2018 
10:00

28.2.2018 
17:00 1.2.2018 12.3.2018

Ing. Pavla Vinopalová 
+420 354 222 285 
pavla.vinopalova@kr-karlovarsky.cz

Pozn.: * - záleží na pořadí doručené žádosti     

Dotační programy - dotazy, stížnosti, náměty k systému dotačních programů: Karel Kolařík, +420 354 222 378, +420 736 650 402, edotace@kr-karlovarsky.cz

Dotační programy Karlovarského kraje
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 ISŠ Cheb 
- zemědělská škola Dalovice
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání 
v rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů. 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
8. 2. 2018  (8 - 17 hodin)
www.szes-dalovice.cz

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté 
nástavbové studium:          podnikání

Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže 
v Karlových Varech - Drahovicích, Stará Kysibelská 45 

- cca 300 metrů od školy i od dílen.

NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji 
otevírá pro rok 2018—2019 tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / 
Informační technologie / Strojírenství / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář 
motorových vozidel / Nástrojař / školu doporučují a práci absolveNtům 
Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. 
/ ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION 
spol.s r.o. / LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  / SEDLECKÝ KAOLIN, 
a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. 
AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / 
ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY          > více na: www.spsostrov.cz

Nový obor na spš ostrov!
veřejnosprávní činnost
od 1. 9. 2018    (Přihlášky do 1. 3. 2018)

NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji 
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AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / 
ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY          > více na: www.spsostrov.cz
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NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji 
otevírá pro rok 2018—2019 tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / 
Informační technologie / Strojírenství / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář 
motorových vozidel / Nástrojař / školu doporučují a práci absolveNtům 
Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. 
/ ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION 
spol.s r.o. / LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  / SEDLECKÝ KAOLIN, 
a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. 
AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / 
ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY          > více na: www.spsostrov.cz

Nový obor na spš ostrov!
veřejnosprávní činnost
od 1. 9. 2018    (Přihlášky do 1. 3. 2018)

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

Husitská 2053, 356 01 Sokolov, +420 359 807 300, info@gymso.cz 

gymnázium  gymnázium  gymnázium
s	přírodovědným
zaměřením

www.gymso.cz

Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech: 
čtyřleté | šestileté | osmileté

Šestileté a osmileté gymnázium jsou prostupné 
obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato:
• 60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
• 30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
• 30	žáků	do	osmiletého	gymnázia

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

Husitská 2053, 356 01 Sokolov, +420 359 807 300, info@gymso.cz 
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Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech: 
čtyřleté | šestileté | osmileté

Šestileté a osmileté gymnázium jsou prostupné 
obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato:
• 60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
• 30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
• 30	žáků	do	osmiletého	gymnázia
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Šestileté a osmileté gymnázium jsou prostupné 
obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato:
• 60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
• 30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
• 30	žáků	do	osmiletého	gymnázia

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

Husitská 2053, 356 01 Sokolov, +420 359 807 300, info@gymso.cz 

gymnázium  gymnázium  gymnázium
s	přírodovědným
zaměřením

www.gymso.cz

Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech: 
čtyřleté | šestileté | osmileté

Šestileté a osmileté gymnázium jsou prostupné 
obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato:
• 60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
• 30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
• 30	žáků	do	osmiletého	gymnázia

Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum, 
příspěvková organizace

KONTAKTY:
Telefon: 354 408 011    Mobil: 734 522 684
Email: info@iss-cheb.cz     Web: www.iss-cheb.cz

Maturitní obory čtyřleté
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – robotizace
23-41-M/01Strojírenství - programování CNC strojů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - management kvality
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
41-41-M/01 Agropodnikání

Učební obory tříleté/dvouleté
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-68/H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-52-H/01 Instalatér
33-56-H/01 Truhlář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
41-52-H/01 Zahradník
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/02 Stavební práce
65-51-E/02 Práce ve stravování

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním 
centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2018/2019 
nabízí 18 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěreč-
nou zkouškou. Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí, 
materiální vybavení a kvalifi kovaný učitelský sbor. Součástí ISŠ 
Cheb, p. o. je autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov 
mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
kdykoli po předchozí domluvě

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 STOLE TÍ TRADICE, K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19:
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
  65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista
  29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník
  65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie 
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie

Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna 
na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz
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Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - 
Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ) 
Zpracování dřeva (délka studia tři roky) - Provoz společného stravování 
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2017 / 2018
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Žáci všech oborů mohou získat 
prospěchové stipendium.

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

Den otevřených dveří:
7. 2. 2018

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 47 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Pro stravovací obory nabízíme 
stáže v SRN a Itálii.

Ve školním roce 2018 / 2019
otevíráme tyto obory

přijímáme studenty do 1. - 4. ročníku gymnázia

nabízíme individuální přístup

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov

jsme gymnázium, kde
je přijímána Tvoje individualita a učební styl
cíleně vyhledáváš a posiluješ své silné stránky a talenty
realizuješ své vlastní projekty
připravíš se na studium na VŠ dle svého výběru
připravíš se na studium v USA (SAT, TOEFL),
ve Velké Británii i jinde ve světě
se sebekoučuješ a harmonizuješ svou osobnost
máš prostor být leaderem a tvůrcem svého života

Dny otevřených dveří
a další informace:
tel.: 359 807 052
mob.: 777 929 364
e-mail: 
info@skolamanesova.cz 
www.skolamanesova.cz

www.logistickaskola.cz

Nabídka oborů pro 2018/2019
denní čtyřleté -  maturita
▪ Logistika ve službách a finančnictví
▪ Provoz a ekonomika dopravy - logistika

denní tříleté -  výuční list
▪Operátor skladování a přepravy

dálkové tříleté -  maturita
▪ Podnikání

Zaměření logistiky:
podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch 

- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing

Den otevřených dveří:

       1.2.2018

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Střední škola: 
Zdravotnický asistent   
Asistent zubního technika
Masér sportovní a rekondiční
Nutriční asistent

Vyšší odborná škola:
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný zubní technik

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Dny otevřených Dveří a Další informace:   tel.: 351 011 061

StřeDní ZDravotnicKÁ šKola 
a vyšší oDBornÁ šKola cheB

Kvalitou vzdělání K jistotě zaměstnání

VOŠ
sociální práce
maturitní studijní obory
Praktická sestra
sociální činnost
masér sportovní a rekondiční
učební obor:
ošetřovatel

■  zajímavá práce - jistota uplatnění
■  stipendijní programy
■  ubytování na DM - možnost slev
■  stravování ve škole
■  praxe v zahraničí během studia
■  mimoškolní aktivity
■  příjemné klima školy
■  lze pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ
■  možnost dalších vzdělávacích kurzů

škola s tradicí a perspektivou
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VOŠ
Sociální práce

MATURITNÍ STUDIJNÍ OBORY
Zdravotnický asistent (Praktická sestra)
Sociální činnost
Masér sportovní a rekondiční

UČEBNÍ OBOR
Ošetřovatel
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INFORMA�NÍ TECHNOLOGIE (M)

 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (M)
VE�EJNOSPRÁVNÍ �INNOST (M)

ELEKTROTECHNIKA (M)
TELEKOMUNIKACE (M)

ELEKTRIKÁ� (H)

STROJÍRENSTVÍ (M)
DOPRAVNÍ PROST�EDKY (M)

STROJNÍ MECHANIK (H)
OBRÁB�� KOV� (H)

STROJÍRENSKÉ PRÁCE (E)
       MECHANIK OPRAVÁ� MOTOROVÝCH VOZIDEL (H)

TECHNICKÁZA�ÍZENÍ BUDOV (M)
 INSTALATÉR (H)

(M) – OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
(H) – OBORY ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
(E) – OBORY ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

OBORY
STAVEBNÍ

OBORY
ELEKTROTECHNICKÉ

OBORY
INFORMA�NÍCH 
TECHNOLOGIÍ

OBORY
STROJÍRENSKÉ

OBORY
EKONOMICKÉ

Nahrávám znalosti...

Více informací o nabízených oborech najdete na

Střední pedagogická škola, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,   
příspěvková organizace 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

 Obory vzdělání SPgŠ a G: Obory vzdělání SPgŠ a G:
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Jak jsme návštívili REHOS Nejdek
NEJDEK   Když nám pan učitel po-
vídal o tom, co nás čeká, byli jsme 
vyděšení ale i nadšení. Vlastně jsme 
si o tom neustále povídali mezi se-
bou. Poté nás přijela navštívit ředi-
telka Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče REHOS Nejdek, 
aby nám povyprávěla o léčebném 
zařízení v Nejdku. Všichni byli zvě-
daví, o čem nám vlastně chce vyprá-
vět. Čekali jsme takovou tu typickou 
přednášku, ale nebylo to tak. Přiví-
tala nás milá paní, která si s námi 
chce povídat, ale ne jako ředitelka, 
ale jako paní, která nám přišla pře-
dat úžasný názor ohledně rodiny, 
starání se o své babičky a dědečky, 
o stáří a smrti. Bylo to zajímavé té-
ma, o kterém už se dnes moc nemlu-
ví nebo spíš o něm mluvit nechceme. 
Ale jak řekla sama paní ředitelka, 
je to naprosto přirozená věc, o kte-
ré by se mělo mluvit a respektovat 
ji. Musíme upřímně celá třída říct, 
že jsme se s chutí pustili do tvoření 
dárečků v podobě svíček a cukroví, 
které jsme při návštěvě zařízení pře-
dali společně s kytičkou pacientům 
a personálu.  

V pondělí, když jsme se měli podí-
vat do léčebny, jsme se možná všich-
ni trochu báli, protože jsme s ničím 
podobným dosud neměli zkušenost. 
Nakonec úplně zbytečně. Samotná 

budova působila příjemně. Útulná 
a teplá společenská místnost nás 
prohřála stejně jako čaj a koláčky, 
které  pro nás přichystali. Přivítat 
a popovídat si s námi přišla přímo 
paní ředitelka a v tom přivezla sest-
řička na vozíčku první ,druhou a tře-
tí stařenku. Bylo milé poslouchat 
životní příbehy všech tří statečných 
žen. Náhle se jeden z našich spo-
lužáků zeptal: „Líbí se vám tady?“ 
Všechny tři ženy bez váhání odpo-
věděly: „Ano.“ A není divu. Krásné 
prostory, výhled na les, dostatečná 
pozornost příjemného a úžasného 
personálu. 

Bylo nádherné vidět ty usměvavé 
a veselé tváře obdarovaných paci-
entů. U dvou spolužáků se dokonce 

pacientky dojaly, což byl pro nás 
opravdu hřejivý pocit z dobré věci. 
Potom se  paní ředitelka jedné spolu-
žačky zeptala, zda by pomohla sešít 
pletené čtverce, aby mohli pacienty 
přikrýt, až třeba půjdou ven, což 
bylo hezké, že nám věří a svěří nám 
takovou práci. Na konci návštěvy 
se nejeden žák s nadšením zeptal: 
„A pojedem sem ještě někdy?“ z če-
hož vyplývá, že nám setkání udělalo 
radost a líbilo se nám. Byl to pro nás 
velký zážitek a skutek, na který bu-
deme dlouho vzpomínat. Děkujeme 
za takovou skvělou příležitost potě-
šit a pomáhat.

Kolektiv žáků 9 třídy 
Základní školy, Krušnohorská 11, 

Karlovy Vary

Dne 7.1.2018 se dožil pan Karel Lokajíček, dlouholetý předseda 
Svazu důchodců v Mariánských Lázních, devadesáti let. Po dobu 
své činnosti v této funkci obdržel několik vyznamenání za zásluhy 
o práci se seniory. Je nejstarším i nejdéle sloužícím předsedou Svazu 
důchodců v rámci celé ČR. Tuto práci vykonává nepřetržitě již 25 let. 
To, že Místní organizace Svazu důchodců v Mariánských Lázních, 
patří mezi nejaktivnější v rámci celé naší republiky, je hlavně jeho 
zásluha. Chodu pobočky věnuje většinu svého volného času. Všichni 
členové naší pobočky, kterých je k dnešnímu dni 450, oceňují jeho 
mnohaletou každodenní práci, kterou pro ně vykonává. Do dalších 
aktivních let mu přejeme pevné zdraví.  (Jeroným Balcar)  

BLAHOPŘEJEME

NEJDEK    Díky předvánoční akci 
Karlovarského kraje mohli lidé z na-
šeho regionu udělat radost a pořídit 
vánočními dárky seniorům ze Zaří-
zení následné rehabilitační a hospi-
cové péče Nejdek a dětem, o které se 
starají trvalí pěstouni. Dárky předala 
seniorům v Nejdku těsně před vá-
nočními svátky hejtmanka Jana Vil-
dumetzová, jednou z obdarovaných 
dam byla také Vlasta Volkovjaková 
(na snímku). Děti z pěstounských 
rodin dostaly dárky přímo pod stro-
meček. 

KARLOVARSKÝ KRAJ DĚKUJE 

TĚMTO „JEŽÍŠKŮM“: Mgr. Bc. 
Helena Hejnová; Jana Slouková; 
Mgr. Bc. Hana Žáková; MUDr. Vě-
ra Procházková; Vladislav Schober; 
Renata Rakušanová; Ing. Martin 
Leichter; Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj měst a obcí (HN-
HRM), M&M reality holding a. s. 
pobočka Sokolov, pobočka Kar-
lovy Vary; Mgr. Jaroslava Poklu-
dová; Jana Spirová; Jakub Pánik; 
Ing.  arch. Vojtěch Franta. Velké 
poděkování patří dále těm, kteří 
zakoupili dárky, ale přáli si zůstat 
v anonymitě. (KÚ)

Vánoční strom splněných přání

Malujete, kreslíte, fotíte? 
Soutěží všichni lovci zážitků
KARLOVY VARY   Pro všechny kdo 
rádi malují, kreslí, nebo fotí. Vyhle-
dávají nové zážitky. Chtějí prezen-
tovat svoje národní tradice, lidové 
zvyky, anebo se takových akcí zú-
častnili jako diváci a chtějí se o své 
zážitky podělit s ostatními. Právě pro 
Vás vyhlásil Výbor pro národnostní 
menšiny Karlovarského Kraje další 
pokračování výtvarné a fotografické 
soutěže. Záštitu nad oběma soutě-
žemi převzala hejtmanka Jana Vildu-
metzová.

Tématem sedmého ročníku výtvar-
né soutěže je „Žijeme zde spolu“ 
a vyprávět může o zážitcích s našimi 
kamarády jiné národnosti například 
z prázdnin, ze školy či výletu. Sou-
těž o hodnotné ceny je určena pro 
žáky základních uměleckých škol, 
základních škol a domovů dětí a mlá-
deže s výtvarnými kroužky v Karlo-
varském kraji a vypsaná je ve třech 
kategoriích: A1 - mladší žáci (6 až 10 
let), A2 - starší žáci (11 až 15 let), A3 
- starší žáci (16 - 19 let). Soutěž bude 
probíhat od 1. února do 30. června 
2018 a každý soutěžící do ní může ve 
formátu A3 nebo A4 přihlásit pouze 
jedno své dílo. Vyhodnocení bude 
provedeno v srpnu a nejzajímavější 
díla budou se jménem autora vysta-
veny v průběhu září v prostorách 
Krajského úřadu. Slavnostní předání 
cen bude na pozvánky a proběhne 
v září 2018 v Sokolově při Dni ná-
rodnostních menšin. Práce je potře-
ba zaslat, nebo předat na níže uvede-

nou adresu nejpozději do 30. června 
2018. Každá z nich musí být opatře-
na názvem díla, celým jménem au-
tora s ročníkem narození a kategorií 
a letopočtem vytvoření díla. Dále 
je nutné uvést název, adresu školy 
a třídu, ze které je soutěžící účastník. 
Obálku označte heslem „Výtvarná 
soutěž – Žijeme zde spolu“ (Můj 
kamarád jiné národnosti – zážitky 
z prázdnin, ze školy, z výletu). Ad-
resa pro příjem soutěžních prací je: 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
Mgr. Pavel Vaculík, Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary - Dvory. Bez 
uvedení požadavku na vrácení díla 
tyto zůstanou pořadateli soutěže.

Ze života národnostních menšin 
Do otevřené soutěže pro fotografy 

na téma „Ze života národnostních 
menšin – X. jubilejní ročník“ může 
poslat každý maximálně pět svých 
fotografií, které pořídil na území 
České republiky v období 2013 až 
2018. Požadovaná velikost jedné 
fotografie je na papíru od rozměru 
13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4), elek-
tronicky v rozmezí 1,0 až 2,0 MB, 
ve formátu „jpeg“.  Fotografie mo-
hou být počítačově upraveny, každá 
z nich by však měla mít název. Sou-
těží se od 1. února do 31. července 
2018, vyhodnocení bude v srpnu 
a nejzajímavější fotografie budou se 
jménem autora vystaveny v průběhu 
září v prostorách Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.

Výsledky soutěže budou zveřejněny 
na webových stránkách Krajského 
úřadu – Výbor pro národnostní men-
šiny, v Krajských listech a v někte-
rých dalších novinách. Předání cen 
proběhne na pozvání u příležitosti 
konání Dne národnostních menšin 
v Karlovarském kraji, který bude le-
tos opět v září v Sokolově.

Soutěžící mohou doručovat své fo-
tografie s požadovanými údaji (titul, 
jméno a příjmení, celá adresa byd-
liště, tedy ulice, číslo, město a PSČ, 
telefon, a e-mailová adresa) poštou 
na adresu: Krajský úřad Karlovar-
ského kraje, Mgr. Pavel Vaculík, Od-
bor sociálních věcí, Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary. Na obálce 
v levém horním rohu bude uvede-
no „Ze života menšin – X. ročník“ 
NEOTVÍRAT. E-mailová adresa pro 
elektronické doručení je zezivota@
kr-karlovarsky.cz. V průvodním tex-
tu opět nezapomeňte uvést kontakt 
se všemi požadovanými údaji. Foto-
grafie, které nebudou splňovat pod-
mínky, nebo budou doručené mimo 
uvedený termín, nebudou do soutě-
že zařazeny. Za účast v soutěži není 
požadován žádný poplatek. Zaslá-
ním fotografií souhlasí jejich autor 
s pravidly soutěže a s postoupením 
autorských práv na poslané fotogra-
fie pořadatelům soutěže. Pořadatelé 
si vyhrazují právo změny podmínek. 
Bližší informace k zadání soutěže 
podá: člen VNM Mgr. Jiří Holan – 
tel. 721 562 573.  (KÚ)

ZPRÁVY Z KRAJE  
Drmoul, Oloví, Tři Sekery.
Recyklohraní ocenilo 
své vítěze
Do programu Recyklohraní 
aneb ukliďme si svět se ve škol-
ním roce 2016/2017 z Kar-
lovarského kraje zapojilo 99 
školských zařízení, tou nejú-
spěšnější byla Základní škola 
a Mateřská škola Drmoul, kte-
rá vytřídila 4,629 kilogramu 
na žáka, druhá Základní škola 
a mateřská škola Oloví vytří-
dila 3,878 kg na žáka, třetí Zá-
kladní škola a mateřská škola 
Tři Sekery vytřídila 3,220 kg na 
žáka. Vítězné školy kraj ocenil 
dary v úhrnné výši 50 tisíc ko-
run, za které se po dohodě s ře-
diteli škol pořídily výukové či 
sportovní potřeby, nebo se při-
spělo dětem na výlet dle jejich 
přání. Školní Recyklační pro-
gram Recyklohraní vznikl v zá-
ří roku 2008 se záměrem pod-
pořit environmentální výchovu 
na základních a středních ško-
lách v České republice. Cílem 
projektu je prohloubit znalost 
žáků a studentů v oblasti třídě-
ní a recyklace odpadů a umož-
nit jim osobní zkušenost se 
zpětným odběrem baterií a po-
užitých drobných elektrozaří-
zení. Nad projektem převzalo 
záštitu MŠMT a je spolufinan-
cován společnostmi Asekol, 
Ecobat a Elektrowin, které se 
v ČR specializují na zpětný od-
běr a recyklaci.  (KÚ)

Školáci vědí, jak pracovat 
s internetem bezpečně
Téměř 400 žáků základních 
a středních škol z Karlovarské-
ho kraje se zapojilo do 4. roční-
ku projektu Kraje pro bezpeč-
ný internet. Účastníci online 
soutěže absolvovali kvíz, který 
prověřil jejich znalosti o bez-
pečném chování na interne-
tu. Záštitu nad akcí převzala 
Asociace krajů ČR a Národní 
centrum kybernetické bezpeč-
nosti. Vylosovaní řešitelé kví-
zu i nejúspěšnější absolventi 
takzvaného Kvízu Plus pře-
vzali na krajském úřadě ceny 
z rukou krajského radního Jo-
sefa Janů. Atraktivní ceny do 
soutěže, mezi nimiž nechyběly 
mobilní telefony, tablety, xbox 
nebo knihy, věnovali organizá-
toři projektu – společnosti CZ.
NIC, GORDIC a Microsoft. 
A tady jsou vylosovaní výherci 
kvízu: Klára Hrbková / ZŠ Šva-
binského Sokolov, Lucie Něm-
cová / ZŠ Horní Slavkov, Ivana 
Ďuržová / ZŠ a MŠ J. V. Mysl-
beka / Ostrov. Výherci krajské-
ho kola Kvízu Plus: 1. Jakub 
Mahr / První české gymnázi-
um Karlovy Vary, 2. Antonie 
Plavcová / Gymnázium Cheb, 
3. Michaela Miškovská / ZŠ 
Rokycanova Sokolov.
 (KÚ)

Drážďanské adventní trhy
Ve středu, dne 13.12.2017 se 
uskutečnil autobusový zájezd 
důchodců karlovarského kraje 
na Drážďanské adventní tr-
hy.  Zájezd byl pořádán Kraj-
skou radou Svazu důchodců 
Karlovy Vary. Organizovala 
jej její předsedkyně, paní Ma-
rie Majdlová. Drážďanský 
Striezelmarkt  je nejstarším 
německým vánočním trhem. 
Na náměstí bylo postaveno 
250 stánků , které byly plné 
saských specialit. Kupoval se 
hlavně bratwurst, bramborák, 
jablečné pyré, svařené víno. 
Nechyběly ani stánky s místní 
specialitou, vánoční štolou. 
Stánky nabízely i řezbářské 
zboží, keramiku, krajky, ad-
ventní hvězdy, betlémy. Celé 
odpoledne vystupovali na po-
diu němečtí umělci, převleče-
ni do pohádkových kostýmů. 
Kolem šestnácté hodiny se se 
rozsvítily všechny stánky, vá-
noční stromy, stupňovitá pyra-
mida a celé náměstí ozářilo ti-
síce světel. Ještě vypít poslední 
horký punč, koupit maličkost 
na památku a pak už jen ces-
ta zpátky domů. A v myslích 
všech zůstává vzpomínka na 
krásně prožitý den. 
 (Jeroným Balcar)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

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  
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Památková rezervace lázeňského
trojúhelníku je u nás první svého druhu

Lázeňská část města Karlovy Va-
ry, včetně okolí s lázeňskými lesy 
a lázeňská kulturní krajina Mari-
ánských Lázní byla povýšena na 
památkovou rezervaci, plošně 
byla rozšířena památková rezer-
vace města Františkovy Lázně. 
Kraj zároveň posiluje svou úlohu 
v oblasti lázeňství, chce také úz-
ce spolupracovat s Balneologic-
kým institutem a nadále podpo-
rovat činnost dalších lázeňských 
organizací.

Letošní rok přinese hned několik 
změn na poli památkové péče a ces-
tovního ruchu. S příchodem nového 
roku vešlo v platnost nařízení vlády 
ze dne 6. prosince 2017. Lázeňská 
část města Karlovy Vary, včetně 
okolí s lázeňskými lesy a lázeňská 
kulturní krajina Mariánských Lázní 
byla od 1. ledna 2018 povýšena na 
památkovou rezervaci, plošně byla 
rozšířena také památková rezervace 

města Františkovy Lázně.
V rámci republiky se jedná o první 

památkově chráněná území takové-
ho typu - spojení urbanizovaného 
prostoru sídla s okolní krajinou - 
která byla navíc vyhlášena na území 
jednoho kraje. Vedle toho vstoupily 
do poslední etapy oba dva nomi-
nační procesy statků „Slavné lázně 
Evropy“ a „Hornický region Kruš-
nohoří/Erzgebirge“ na Seznam svě-
tového dědictví UNESCO. To vše by 
mohlo přinést zvýšení prestiže kraje 
a otevřít další šance pro rozvoj turis-
tické infrastruktury.

Karlovarským občanům se část 
historického jádra města rozrostla 
o část Drahovic a Tuhnic a lázeň-
skou krajinu zejména mezi Výšinou 
přátelství a Doubskou horou a na 
Ottově výšině. „Vyhlášení části měs-
ta Karlovy Vary s lázeňskou kulturní 
krajinou za památkovou rezervaci se 
týká historického jádra po jeho hori-
zont a o území s památkově hodnot-
nými vilami v Drahovicích a v Tuh-
nicích. Lázeňskou kulturní krajinou 
je pak myšlena síť lázeňských cest, 
altánů, vyhlídek, rozhleden, památ-
níků, laviček a křížků, kterými jsou 
protkány okolní lesy. Ty jsou až na 
drobné výjimky nastálo neobydlené. 
Změna stupně ochrany se povinnos-
tí vlastníků nemovitostí v památko-
vé rezervaci nijak nedotkne, památ-
kový zákon platí stejný pro zóny i re-
zervace,“ dodal náměstek primátora 
Jiří Klsák.

Ve Františkových Lázních se úpra-
va hranic stávající městské památ-
kové rezervace dotkne plochy lá-
zeňské krajiny a nově obyvatel dvou 
ulic, které doposud hraničily s jejím 
územím. „Co se týká lázeňské kraji-
ny, věřím, že se jí budeme moci více 
věnovat, a to zejména z historického 

pohledu. Zahájili jsme kompletní 
historický průzkum celé lokality 
a doufáme, že se nám následně tyto 
parky povede obhospodařovat v du-
chu „zlaté éry“, tedy přelomu 18. 
a 19. století,“ sdělil Jan Kuchař, sta-
rosta Františkových Lázní.

Také Mariánskolázeňští si jsou vě-
domi významem události. Starosta 
města Petr Třešňák bere povýšení 
na rezervaci jako ocenění rozvoje 
města, protože zůstalo v mezích his-
torické kontinuity i ve svém širším 
centru. „Osobně na tuto situaci i na 
nominaci UNESCO hledím jako 
uznání práce všech lidí v lázeňství, 
kteří v našem kraji pracují a dávají 
do něj to nejlepší. V tomto ohledu je 
to opravdu světový unikát a neměli 
bychom zapomínat, že to není jen 
o památkové péči, ale o tom, čeho se 
v těchto památkově chráněných bu-
dovách povedlo dosáhnout a kolik 
lidí uzdravit. To je to, co je třeba oce-
nit, aby se z památkových rezervací 

nestalo jen synonymum pro skan-
zen,“ uvedl Třešňák.

Podle Jaroslavy Pokludové, vedou-
cí oddělení památkové péče Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje 
prohlášení památkových rezervací 
nemění nic pro vlastníky nemovi-
tostí na území již dříve vyhlášených 
památkových zón. Změna se dotkne 
vlastníků nemovitostí na území, 
o která byla stávající památkově 
chráněná území rozšířena. „To zna-
mená, že si vlastníci budou muset 
ke změně stavby, odstranění stav-
by, udržovacím pracím či terénním 
úpravám vyžádat předem závazné 
stanovisko orgánu památkové pé-
če,“ doplnila Jaroslava Pokludová.

Na Seznamu světového dědictví 
Vyhlášení památkových rezervací 

je pak dokladem nejvyššího stupně 
památkové ochrany území na národ-
ní úrovni také pro UNESCO. Pokud 
vše půjde podle harmonogramu, 
v horizontu dvou až tří let se jméno 
Karlovarského kraje objeví na Se-
znamu světového dědictví hned dva-

krát. Nominační dokumentace ke 
společné sasko-české žádosti o zápis 
Hornického regionu Krušnohoří/
Erzgebirge byla v pondělí 11. pro-
since 2017 podepsána příslušnými 
ministry České republiky a Svobod-
ného státu Sasko a celý rozsáhlý 
dokument bude Spolkovou republi-
kou Německo do konce ledna zaslán 
Centru světového dědictví v Paříži 
k posouzení.

Podle ředitele obecně prospěšné 
společnosti Montanregion Krušné 
hory – Erzgebirge Michala Urbana 
už sama příprava nominací přispěla 
k detailnějšímu poznání a ochraně 
mnoha dosud přehlížených hor-
nických památek a posílila zájem 
místních obyvatel o krušnohorské 
hornické dědictví, které je i v celo-
světovém měřítku jedinečné. „Bude-
-li Krušnohoří v roce 2019 skuteč-
ně zapsáno na Seznam světového 
dědictví, ze zápisu bude profitovat 
nejen 22 vybraných lokalit, ale celý 
region,“ dodal Urban.

Druhým želízkem v ohni je no-
minace lázeňských měst nazvaná 
„Slavné lázně Evropy“ (Great Spas 
of Europe), která patří svým roz-
sahem k těm největším a tedy i nej-
komplikovanějším. Jedná se o séri-
ovou nominaci jedenácti lázeňských 
měst ze sedmi zemí a koordinace to-
hoto procesu, kterou má na starosti 
Česká republika, je velmi náročná. 
„Loni v září byla celá nominační 
dokumentace zaslána Centru svě-
tového dědictví v Paříži k posouzení 
úplnosti, a přestože výsledek tohoto 
testu byl pozitivní, rozhodli se před-
stavitelé těchto sedmi zemí v listo-
padu, že dokumentace bude ještě 
rozšířena a kompletně předložena ve 
druhé polovině letošního roku. V ro-
ce 2019 by tak měla být nominace 
hodnocena Mezinárodní radou pro 
památky a sídla ICOMOS a o zápisu 
by měl rozhodnout Výbor pro světo-
vé dědictví na svém zasedání v létě 
2020,“ uvedl Vojtěch Franta, před-
seda komise Rady Karlovarského 
kraje pro UNESCO. 

Ze zápisu památky na Seznam 
světového dědictví UNESCO vyplý-
vají povinnosti pro signatářský stát, 
nikoliv pro vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. Základními povinnost-
mi, které musí Česká republika plnit, 
jsou provádět pravidelný průběžný 
monitoring stavu zapsané památ-
ky, zpracovávat periodické zprávy 
o stavu zapsaných statků a v případě 
plánované rozsáhlé výstavby nebo 
rekonstrukce v oblasti chráněné 
Úmluvou o světovém dědictví jsou 
státy povinny informovat Výbor pro 
světové dědictví. Vlastníci nemo-
vitostí budou moci i nadále čerpat 
příspěvky ze stávajících dotačních 
programů podporujících obnovu 
kulturních památek. Ministerstvo 
kultury ČR vyhlašuje navíc každý 
rok speciální Program podpory pro 
památky UNESCO. 

 (KÚ)  

Co brání rozvoji karlovarského letiště?
Jaroslav Borka
zastupitel 
Karlovarského 
kraje za KSČM

První rozhodování nás čeká hned 
v lednu, na začátku roku, kdy bu-
deme volit prezidenta České repub-
liky.  Přímý vliv na volbu důstojné-
ho reprezentanta státu má v letoš-
ních volbách opravdu každý z nás. 
Svým osobním rozhodnutí přispěje 
každý oprávněný volič, který půjde 
k volbám k vyjádření většinového 
názoru veřejnosti o tom, jakého 
prezidenta si přeje.

Hlasovací lístky jsou voličům 
předány, můžeme je pečlivě pře-
číst a sledovat v médiích jednot-
livé kandidáty, posuzovat jejich 
postoje, zkušenosti, znalosti 
a schopnosti reprezentovat náš 
stát v zahraničí. Domnívám se, že 
podle zájmu veřejnosti není pochyb 
o tom, že volby budou mít vysokou 
účast. Současnému prezidentovi se 
podařilo vzbudit větší zájem o hla-
vu státu, díky svým kontraverzním 
postojům a prohlášením. Část ve-

řejnosti pobouřil, vzbudil širší zá-
jem o hlavu státu a vyvolal diskuzi 
o vzniklých situacích v republice 
i za jejími hranicemi. Jasné postoje 
a proslovy současného prezidenta 
zejména v posledním období způ-
sobily nárůst vyhraněných názorů 
o představě „o našem prezidento-
vi“.  Pouze samotné volby prokáží, 
zda prudká reakce veřejnosti, při-
nese podporu kandidátům na pre-
zidenta, kteří proklamují slušnost, 
zkušenosti, zajištění bezpečnosti 
občanů atp.   

Před pár měsíci jsme vybrali 
v parlamentních volbách pozice 
jednotlivých politických stran a po-
slanců a další kroky a výsledky jed-
nání o nové vládě sledujeme v mé-
diích, většinou již bez možnosti 
ovlivnit jejich výsledek. Očekávané 
vyslovení důvěry vlády proběhne 
v prvních měsících roku a jistě bude 
ovlivněno výsledkem prezident-
ských voleb. Při sledování populár-
ních rozhovorů s politiky a polito-
logy lze vypozorovat názory, které 
se shodují se samotnými výsledky 
voleb, ovšem bez jakékoliv snahy 
zdeformovat skutečnost. Uváděná 
procenta u vítězů voleb jsou prav-
divá, avšak každý chápeme, že 30 
% není většina, a tedy hlasy vítězné 
strany mluví za jednu třetinu ze 
všech získaných hlasů. Upřímně 

řečeno, jsem za tyto debaty vděčná 
a doporučuji je sledovat. Jsem pře-
svědčena, že správnou cestu vždy 
najdeme a někdy nám to ovšem 
trvá déle. V každém případě napří-
klad města nelze řídit jako firmy, 
protože denně vykonávají mnoho 
pro své občany a zejména v sociální 
oblasti tuto činnost nelze hodnotit 
z pohledu finančního zisku. Přínos 
pro občany je v jiné rovině.  

A co se týče dění a rozhodování 
v Karlovarském kraji, osobně mne 
nejvíce trápí stav školství a zdra-
votnictví a příprava nutných kroků 
pro jeho zlepšení. Zdravotnictví 
potřebuje více finančních prostřed-
ků a ke koncepci školství a vzdělá-
vání taktéž nelze přistupovat pou-
ze z ekonomických důvodů. Pokud 
nebude k rozhodování přistoupeno 
s pečlivostí a nutným naplánová-
ním všech komplexních kroků, ne-
bude dosaženo dobrých výsledků.  

Milí čtenáři, přeji nám všem, 
abychom se stali svědky moudrých 
rozhodnutí, které se týkají stano-
vení vlády našeho státu, měli šťast-
nou ruku u volby prezidenta, který 
nás bude reprezentovat na celém 
světě a na kterého budeme pyšní. 
Přeji nám, abychom dokázali na-
vázat mezi sebou dialog, který nám 
přinese zabezpečení a spokojenost 
v našem životě.

O čem a jak se budeme rozhodovat 
v novém roce 2018?

Olga Haláková
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje za STAN 
s podporou 
KOA, KDU-ČSL, 
TOP 09

Karlovarský kraj má moderní 
mezinárodní letiště v atraktivním 
prostředí jednoho z nejkrásněj-
ších a nejvyhledávanějších lázeň-
ských měst u nás. Aby splňovalo 
přísné mezinárodní normy, in-
vestují se milióny korun do rekon-
strukce či výstavby dalších objek-
tů, vylepšují se přistávací a vzle-
tové dráhy. Pokud se ale nadšený 
turista podívá na webové stránky, 
zjistí, že si může několikrát týdně 
zaletět do Moskvy a zpět. Moskva 
je jistě zajímavým městem s řadou 
úžasných památek, ale řekněme 
si upřímně, kolik z občanů tam 
vyrazí na dovolenou za současné, 
ale i minulé hloupé až nenávistné 
zahraniční politiky  vlád České 
republiky zejména vůči občanům 

Ruské federace?  
Většině lidí je jasné, že pro náš 

region jsou prioritou lázeňští 
hosté a zvláště ti ze zemí bývalé-
ho SSSR, tvořící většinu klientely 
místních hotelů. Přestože se po-
dařilo nově otevřít další, tentokrát 
nízkonákladovou linku (opět) do 
Moskvy, stále je to žalostně málo. 
Boom ruských turistů je pryč 
a i když se k nám postupně začí-
nají vracet, rozhodně se nemůže-
me spoléhat na to, že letišti znovu 
v brzké době přinesou ztracenou 
prosperitu.  Ekonomický propad 
se navíc odráží na celkové atmo-
sféře mezi zaměstnanci a vedením 
Karlovarského letiště.  Výsledkem 
je nespokojenost personálu, s tím 
související fluktuace a jen obtíž-
né zajištění běžného provozu. 
Karlovarský kraj jako zřizovatel   
naprosto selhává tím, že situaci 
dlouhodobě neřeší.

Současný stav je podle mého ná-
zoru tristní. Vedení letiště i kraje 
rezignovalo na destinace, které by 
byly lákavé jak pro lázeňské hosty, 
tak pro občany našeho kraje. Jak 
se ukázalo, tento úkol nesplnila 

preferovaná linka do Düsseldor-
fu.  Na dobré cestě bude zřejmě 
sezónní spojení s Tel Avivem, které 
by mohlo být zajímavé i pro míst-
ní občany. Cestující i hosté by jis-
tě uvítali linku do Londýna nebo 
jiné evropské metropole. Nově ji 
ve spolupráci s nízkonákladovou 
společnosti Ryanair spustilo letiš-
tě v Pardubicích, z něhož bychom 
si mohli vzít příklad. Odborníci 
mohou namítnout, že naše drá-
ha je přece jen užší, než vyžadují 
předpisy, jimiž se irská společ-
nost řídí. Není ale jistě jediná, 
která provozuje nízkonákladové 
lety. Samostatnou kapitolou jsou 
chartery, které čtyři mezinárodní 
letiště v České republice běžně od-
bavují. Z toho pátého, tedy z Kalo-
vých Varů, se jako z jediného ani 
letos k moři nedostanete. Z leti-
ště v Pardubicích můžete kromě 
Moskvy a Petrohradu letět také do 
Burgasu, Podgorice, Antalye, na 
Rhodos či Krétu, na to naše mů-
žete vzít děti na výlet a ukázat jim, 
jak vypadá letadlo. A když budete 
mít štěstí, uvidíte nějaké vzlétat 
nebo přistávat.

Legalizaci drog jako cesta do pekel?

Drogová závislost je celosvě-
tový problém a Česká republika 
rozhodně nezaostává, naopak 
zaujímá prvenství mezi evropský-
mi zeměmi v počtu mladých lidí 
majících zkušenost s jakoukoliv 
nelegální drogou. Marihuanu 
kouří většina mladistvých a zku-
šenost s užitím konopných látek 
přiznává 24% dětí na základních 
školách, přesto společnost uvažuje 
o legalizaci drog. 

Mladí lidé mají představu o dro-
gách asi takovou:  pervitin nebo 
heroin jsou nebezpečné drogy, ale 
marihuana či extáze jsou na po-
bavení. Právě rozdělení drog na 
měkké a tvrdé v mladých lidech 
vzbuzuje pocit, že ty měkké jsou 
něco málo co jim vlastně ani neu-
blíží. Přitom i marihuana sebou 
nese nežádoucí účinky jako toxic-
ké psychózy, s příznaky paranoii, 
halucinacemi, bludnými myšlen-

kami, úzkostí, může být i spouště-
cím faktorem některých duševních 
poruch u jedinců, kteří mají vro-
zenou nebo získanou náchylnost  
nebo třeba amotivační syndrom. 
Jedná se o poruchu, kdy někteří 
chroničtí uživatelé kanabisu ne-
mají chuť a motivaci se čemukoliv 
věnovat či něco vytvářet a tím se-
lhávají ve společnosti.  Z kouření 
marihuany jsou popsány případy 
tzv. flashbacků, jde o psychický 
stav po déletrvající drogové absti-
nenci, kdy jedinec zažije takzvaný 
zpětný záblesk, prožitek z minu-
losti a je vyvolán zejména po užití 
návykových látek, zejména halu-
cinogenů. Příležitostné užívání 
drog se stalo běžnou součástí ži-
vota řady mladých lidí a co je alar-
mující, je velmi nízká věková hra-
nice prvního kontaktu s drogou. 
Od roku 2008 došlo k nárůstu po-
čtu problémových uživatelů drog 
v našem kraji o 67%. Čím častější 
je kouření marihuany, tím větší je 
pravděpodobnost užití drog s vyš-
ším zdravotním a sociálním rizi-
kem jako pervitin nebo heroin. 

Konopí seté se dá užitečně vy-
užívat v různých oblastech, tím 
nejdiskutovanějším využitím je 
zcela jistě v medicíně. Konopí totiž 
zmírňuje některé symptomy jako 

je bolest či nechutenství způsobe-
né jak vlastním onemocněním, tak 
léčbou.  Pacienti však platí v lé-
kárně 300 Kč za gram. Cena ko-
nopí v lékárnách je podle pacientů 
dvakrát vyšší než na černém trhu 
a mnozí si ho nemohou dovolit 
a tak si ho chtějí  beztrestně pěs-
tovat. Je však řešením legalizace, 
která bude mít i negativní dopad? 

Pacientům jde o dostupnost 
a úhradu jejich léčby a ne o zneu-
žití ze strany konzumentů drog. 
Proto řešení bychom měli hledat 
spíš touto cestou, tak aby léčba 
byla pro pacienty jak finančně tak 
fyzicky dostupná bez legalizace 
a možného zneužití drogově zá-
vislých a potencionálních mladist-
vých konzumentů.

Je dnešní morální svoboda osvo-
bozujícím aspektem lidského cho-
vání a běžným evolučním proce-
sem nebo cestou do pekel? Dnešní 
společnost místo, aby obdivovala 
umělce, kteří skutečně něco doká-
zali, lékaře, učitele, děti své rodi-
če, tak obdivujeme drogově závislé 
umělce, jejichž tvorba s uměním 
nemá nic společného a nebo zlo-
čince, kteří mimo páchání trestné 
činnosti nic nedokázali. Legaliza-
ce drog tak přijde dnešní společ-
nosti jako ideál svobody.

Karla Maříková
krajská 
zastupitelka za 
SPD

Karlovy Vary  Část historického jádra města se rozrostla o část Drahovic a Tuhnic a lázeňskou krajinu zejména mezi Výšinou 
přátelství a Doubskou horou a na Ottově výšině. Foto: KÚ

Mariánské Lázně   Na památkovou rezervaci byla povýšena lázeňská kulturní 
krajina města. Foto: KÚ 

Františkovy Lázně    Úprava hranic stávající městské památkové rezervace se 
dotkne plochy lázeňské krajiny a nově obyvatel dvou ulic, které doposud hraničily 
s jejím územím. Foto: KÚ 
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Relaxujte při pletení a háčkování pro dobrou věc
Podpořte dobrou věc a naučte se něco nového. Každé úterý od 16 do 18 
hodin se v Krajské knihovně Karlovy Vary pletou a háčkují čepičky a cho-
botničky pro děti na nedonošenecká oddělení v nemocnicích. Zájemci, 
kteří se chtějí kurzů zúčastnit, by měli kontaktovat Evu Vodičkovou na 
e-mail: vodickova@knihovnakv.cz nebo na telefon: 733 595 872.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 23., 30. 1. 2018

Muzeum zaplní pestrobarevné kostičky
Do karlovarského muzea jste zváni na výstavu exponátů ze světově pro-
slulé stavebnice Lego, jež si získala srdce dětí i dospělých. Uvidíte část 
rozsáhlé sbírky továrních setů  a část vlastní tvorby autora výstavy Petra 
Šimra. Zájemci si také mohou přijít poslechnout přednášku věnovanou 
sběratelům Lega, které je připravena na 25. ledna od 17 hodin.
Muzeum Karlovy Vary, 18. 1. - 4. 3. 2018

Výstava věnovaná tvorbě bratří Čapků
Nenechte si ujít výstavu s interaktivními prvky a edukativním progra-
mem, jež připomene především dětský svět zobrazený v prvorepublikové 
literární tvorbě bratří Čapků. Početně méně zastoupené olejomalby Jo-
sefa Čapka doplní v hojné míře kresby, grafické listy i zajímavá vydání 
dětských knih.
Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary, do 28. 1. 2018

S památnými stromy seznámí přednáška 
Milovníci přírody jsou zváni na přednášku Jaroslava Michálka s názvem 
„Památné a významné stromy Karlovarského kraje se zvláštním zřetelem 
k Chebsku“. Připraveno je pro ně povídání o známých i neznámých stro-
mech doplněné projekcí jejich fotografií a kreseb. Přednáška je výsled-
kem 45 let trvajícího výzkumu a dokumentace starých stromů v regionu.
Muzeum Cheb, 25. 1. 2018

Mariánské Lázně budou hostit mezinárodní šachový festival
V malebném lázeňském městě se uskuteční v pořadí již 17. ročník mezi-
národního šachového festivalu, který je součástí seriálu CZECH TOUR 
2017/2018. Akce proběhne v Hotelu Polonia v Mariánských Lázních 
a zváni jsou nejenom hráči, ale i fanoušci tohoto výjimečného sportu. 
Těšit se můžete na turnaje velmistrů.
Mariánské Lázně, 20. - 27. 1. 2018 

Přednášky provedou posluchače Protektorátem Čechy a Morava
Zájemci o historii jsou zaváni do Krajské knihovny Karlovy Vary na nový 
5-ti dílný cyklus přednášek historika Jakuba Formánka. První přednáš-
ka, jež proběhne již 30. ledna od 16.30 hodin, provede posluchače poli-
tickou správou Protektorátu Čechy a Morava, představí významné poli-
tiky a pokusí se naznačit koexistenci české a německé politiky na našem 
území. Další přednášky se uskuteční v následujících měsících.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 30. 1. 2018
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA 
NOVÁ LETECKÁ LINKA 
Z KARLOVÝCH VARŮ

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla:
VAŘIT ZDRAVĚ S NÁMI 
ZVLÁDNETE  HRAVĚ

Výhercům, kterými jsou  
Marie Helwinová z Plesné, 
Magdaléna Kalinová z Prahy 
8 a Marie Hanzlíková 
z Mariánských Lázní 
gratulujeme.

Ruská nízkonákladová letecká 
společnost zahájila prodej 
letenek na nové mezinárodní 
lince z do Karlových Varů, 
létat se začne 17. února, a to 
dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a v sobotu. Znáte název 
letecké společnosti a víte, 
kam se bude z Karlových Varů 
létat?

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
5. 2. 2018 na e-mail: 
veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06, 
Karlovy Vary.

KULTURNÍ TIPY

SLEDUJTE NÁS

Mezi legionáři z 1. světové války byli také místní rodáci
Letos v roce 2018 oslavujeme 
100 let od vzniku ČSR. Je to pří-
ležitost ohlédnout se za tím, čím 
přispěli občané Karlovarska ke 
vzniku ČSR v roce 1918. První, 
kteří na tom mají zásluhu, jsou 
legionáři z 1. světové války, ro-
dáci ze současného Karlovarské-
ho kraje.

O Karlovarských legionářích a je-
jich účasti ve válce známe jen málo. 
Z období po roce 1918 není znám 
regionální záznam, kdo se z rodáků 
vrátil z války jako vítěz. Pokud ta-
ková historická publikace v létech 
1918-1938 byla napsaná, vzala za 
své po nástupu nacistů v roce 1938. 
Ale z období po ukončení 2. světové 
války je již známo z archivu Svazu 
protifašistických bojovníků (SPB), 
kdo a kde bojoval v 1 a 2. světové 
válce, kdo byl nacisty zavřen v kon-
centračním táboře. Zachovala se 
publikace Karlovarští odbojáři, vy-
dání z roku 1988 a 1992. O legioná-
řích z 1. světové války je zde zmínka, 
ale jen tehdy, když byl legionářem, 
který přešel z legii do Rudé armády 
v roce 1917, nebo byl členem KSČ 
po roce 1945. O ostatních nebylo 
napsáno nic. Muzeum Karlovy Va-
ry také nemá odpovídající záznam. 
Jako by žádný z obyvatelů Karlovar-
ského území neučinil nic pro vznik 
ČSR.

Skutečnost však byla jiná. 
V ústředním vojenském archivu je 
uchován jmenovitý záznam legio-
nářů podle místa narození a územně 
politických-soudních okresů, plat-
ných v ČSR po roce 1918. Nejsou 
totožné se současným územím sa-
mosprávných celků Karlovarského 
kraje, ale dá se z toho vycházet.

Je to až překvapivé, jak veliký 
počet legionářů z 1. světové války 
pochází z území značně poněmče-
ného. Všichni prošli zajetím a dob-
rovolně se hlásili do čsl. legií. Podle 
údajú získaných z veřejně dostup-
ných zdrojů VÚA PRAHA-DATA-
BÁZE a Karlovarští odbojáři 1988 
a 1992 byli legionáři ČSR z let 1914-
1918 spojení s Karlovými Vary 105 
lidskými osudy, v Chebu 81, ve 
Falknově 49, Mariánských Lázních 
32, Kraslicích 30,  v Lokti i Nejdku 
je to po sedmadvaceti, v Jáchymově 
najdete 16 jmen, Teplé 10, Bocho-
vě čtyři, 2) Doupově, Horní Blatná 
a 14) Vildštejnu po třech. Jeden le-
gionář z tohoto období se pojí k Láz-
ní Kynžvart a na dalších místech 
Karlovarska najdete pět osídlenců. 
Celkem jde o 396 záznamů vojáka 
s údaji: hodnost, příjmení, jméno, 
datum narození a místo narození 
a bydliště, datum a místo přihlášení 
do legií, konec v legiích, armádní 
útvary, datum zajetí a místo, zkratka 
armády, kde sloužil.

Tady je několik zkrácených příkla-
dů: Ruský legionář vojín Adel Vítěz-
slav nar. 24. 5. 1895 Karlovy Vary 
zajat 1. 7. 1915. přihlášen do legii 
15. 8. 1916, bojoval v Rusku, konec 
v legiích 15. 6. 1920. Jde o legioná-
ře, který prošel celou Sibiř a přes 
půlku světa se dostal domů až v hlu-
bokém míru.

Francouzský legionář vojín Veleba 
Eduard nar.: 4. 1. 1876 Karlovy Va-
ry, zajat 28. 8. 1916 Brašov, přihlá-
šen do legii 20. 12. 1916 Rumunsko, 
jak se dostal do Francie není známo 
konec v legiích 20. 12. 1918.

Italský legionář desátník Hercík 
Vojtěch, osídlenec Karlových Varů 
po 1945. Narozen 25. 3. 1896, Buk-
vice, ČR, zemřel 22. 11. 1987. Zajetí 
14. 6. 1916, Monfalcone. Čs. legio-
nář 39. střelecký pluk Itálie od 5. 12. 
1916 St. Maria Capo di Vetere do 9. 
2. 1921. Vyznamenání: Čs. váleč-
ný kříž 1914-1918; Italský válečný 
kříž; Bronzová válečná medaile Za 
statečnost.

Legionáři, kteří prošli 1. světovou 
válku, byli po návratu do ČSR velice 
vážení a také o ně bylo postaráno. 
Za okupace 1939-1945 byla vět-
šina pronásledována za odboj, po 
krátkém období úcty v letech 1945-
1948 následovalo dlouhé období 
zapomnění. Československá obec 
legionářská sice svou činnost po 
roce 1989 obnovila, ale společnost 

byla nucená postarat se o přeživší 
odbojáře z 2. světové války a me-
zitím zemřela většina účastníků 1. 
světové války. 

Zapomnění na původní legionáře 
pokračovalo. Až aktivita ČsOL a re-
alizace projektu LEGIE 100, v roce 
2014 oslovila veliký počet našich 
občanů. Aby nedošlo k opakování 
časů, kdy se zapomnělo na legio-
náře a nejen na ně – rodáky nebo 
osídlence Karlovarského kraje, bylo 
rozhodnuto, že se jejich životopisy 
svěří kronikám měst, kde žili tito 
odbojáři. Obnovit prostřednictvím 
životopisů vzpomínku na jejich 
zásluhy pomohou učitelé dějepisu 
z místních škol. MŠTM ČR vydalo 
akreditaci k proškolení učitelů o re-
gionální historii odboje, školení již 
proběhlo a bude pokračovat.

ČsOL Jednota Karlovy Vary při-
pravila pro krajské vojenské velitel-
ství v Karlových Varech malý dárek. 
Seznam legionářů z 1. odboje – ro-
dáků a osídlenců z měst a vesnic KV 
kraje. Je předpoklad, že vojáci na 
své předchůdce nezapomenou. No-
vodobí veteráni – vojáci se odvděčili 
tím, že se účastní školení učitelů dě-
jepisu a oživují diskusi.

Václav Šrámek
válečný veterán, člen ČsOL KV, 

člen předsednictva OV ČSBS KV, 
pověřený sestavením historie 

regionálního odboje na Karlovarsku

Věk pro nás není překážkou
Výtvarná soutěž pro seniory pod 

názvem „Věk pro nás není pře-
kážkou“ vstupuje svého do pátého 
ročníku. Soutěž je určena pro všech-
ny seniory ve věku nad 60 let z naše-
ho regionu, kteří se věnují některé 
z výtvarných činností. Jejím cílem je 
ukázat, že i v pokročilém věku může 
být člověk stále aktivní.

Do soutěže se mohou hlásit obyva-
telé Karlovarského kraje, kteří jsou 
starší šedesáti let. V uplynulém roč-
níku se do soutěže zapojilo na šedesát 
šest výtvarníků, což bylo nejvíce za 
celou historii konání soutěže. Málo-
kdo by hádal, že jedné z vítězkyň bylo 
úctyhodných devadesát let.

Soutěží se celkem ve třech katego-
riích. Přihlašovat lze nejenom ruční 
práce, obrazy, ale i fotografie. Z kaž-
dé kategorie budou odbornou poro-

tou vybrána tři nejlepší díla, jejichž 
autoři se mohou těšit na pěkné ceny 
v podobě dárkových košů a publikací 
o regionu. Výtvory všech soutěžících 
budou následně k vidění na společné 
výstavě v prostorách Krajského úřa-
du Karlovarského kraje.

Každý soutěžící může přihlásit pou-
ze 1 dílo, které by nemělo být starší 
více jak 2 roky. Práce jsou přijímány 
v termínu od 2. ledna do 28. února 
2018. Svá díla mohou soutěžící po-
sílat poštou na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika Seve-
rová, Závodní 353/88, 360 06 Karlo-
vy Vary nebo je mohou osobně doru-
čit po telefonické domluvě do kance-
láře Veroniky Severové (telefon: 354 
222 116). Práce musí mít popisek se 
jménem a příjmením, věkem a kon-
taktem (adresa + telefon).  (KÚ)
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KARLOVY VARY     Mistrovství Čes-
ké republiky v karate se vůbec popr-
vé konalo v Karlovarském kraji. Na 
samém začátku prosince se během 
dvou víkendových dnů na šesti ta-
tami vystřídalo 738 závodníků z 87 
klubů napříč Českou republikou. 
Celkový počet startů se zastavil na 
neuvěřitelném čísle 1085! 

Na portále www.karaterec.com 
mohli účastníci hodnotit spokoje-
nost s turnajem, a již nyní lze říci, 
že tyto závody lze považovat za 
úspěšné, kdy se hodnocení vyšpl-
halo až k hodnotě 90,39 procenta. 

Podobný výsledek nezaznamenal 
v průběhu posledních několika let 
žádný turnaj v karate.

Největší akci českého karate 
za rok 2017 přenášela v přímém 
přenosu také Česká televize, a ná-
sledně odvysílala na programu ČT 
SPORT několik repríz pořadu.

Všichni vítězové v dětských kate-
goriích si kromě medaile a diplomu 
odvezli také věcné ceny, mimo jiné 
to byli také závodníci z Karlovar-
ského kraje, konkrétně: KK Tygr 
K. Vary: zlato – kata team ml. žáci 
(D. Kastl, L. Kastl, D.Dub), bronz 

– kata L.Hrdličková, kumite ve své 
váhové kategorii: zlato – D. Dub, 
M. Eliáš, L. Hrdličková, stříbro – 
K. Sysel, D. Kastl, J. Szewieczek, 
J. Šír, bronz – V. Bischofová, J. 
Kindlová (klub byl 5. nejúspěšněj-
ším klubem MČR); SKP Hvězda 
K.Vary: Kata - bronz – K. Bosáko-
vá, kumite ve své váhové kategorii: 
D. Havlíček, O. Bosák, K. Tesařová, 
K. Bosáková; Champions team: ku-
mite ve své váhové kategorii: zlato 
– K. Štecová,  bronz – E. Pokorná, 
V. Jakubů. P. Mezzeiová. 
 (KÚ)

Karlovy Vary hostily mistrovství ČR v karate

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

PLAVÁNÍ
Dvě bronzové medaile si přivezla ze světového šampionátu v Mexiku paralympijská plavkyně Vendula 
Dušková. Jediná žena mezi českými medailisty se na zisku celkově osmi medailí výpravy podílela dvě-
ma bronzy. Pro první medaili si v bazénu dohmátla na 100metrech prsa hned v první den šampionátu, 
v poslední den MS pak přidala druhou za svůj výkon na dvousetmetrové trati. Děkujeme za skvělou 
reprezentaci našeho regionu.  (KÚ)

Mistrovství ČR v karate 2017 Pořadatelé z místního klubu Karate Tygr Karlovy Vary měli velký podíl na tom, jak skvělá 
panovala po oba dny v hale míčových sportů KV Arény  atmosféra.    Foto: Karate Tygr Karlovy Vary

KARLOVY VARY    V úterý 2. led-
na přivítala hejtmanka Jana Vil-
dumetzová na krajském úřadě 
vítěze loňského ročníku Velké 
pardubické Jana Kratochvíla, 
který trénuje pod vedením le-
gendárního žokeje Josefa Váni 
v Chyši na Karlovarsku. Mladý 
jezdec převzal z rukou hejtmanky 

pamětní list, který mu byl udělen 
u příležitosti vítězství ve slavném 
závodu, spolu s dárkem od vedení 
Karlovarského kraje. Jana Vildu-
metzová zároveň oběma sportov-
cům poděkovala za reprezentaci 
kraje na poli dostihového sportu 
a popřála mnoho úspěchů do le-
tošní sezóny.  (KÚ)

Pamětní list pro vítěze Velké pardubické 

KARLOVY VARY    Karlovarský 
kraj každoročně oceňuje sportov-
ce, trenéry a sportovní legendy, 
kteří dosáhli mimořádných úspě-
chů či se zasloužili o rozvoj sportu 
v našem regionu. Nominace do 
ankety „Sportovec Karlovarského 
kraje 2017“ mohou zasílat všech-
ny sportovní subjekty nejpozději 
do 9. února.

„Nominovat sportovce lze v ně-
kolika kategoriích prostřednictvím 
anketního formuláře obsahujícího 
základní údaje o navrhovaném 
a dosažených výsledcích. Nomi-
naci podepisuje vždy předseda či 
místopředseda klubu, kterého je 
nominovaný sportovec členem. 

Svým podpisem tak stvrzuje, že 
s nominací souhlasí. Pokyny pro 
vyplnění formuláře jsou uvede-
ny na internetových stránkách 
Karlovarského kraje. Věřím, že se 
nám i letos sejde spousta nominací 
a sportovcům budeme moci podě-
kovat za jejich úsilí a skvělou re-
prezentaci,“ uvedl radní pro oblast 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Jaroslav Bradáč.

Anketu posuzuje Komise Rady 
Karlovarského kraje pro tělový-
chovu a sport a schvaluje Rada 
Karlovarského kraje. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků by se mělo 
uskutečnit na jaře tohoto roku. 
V uplynulém ročníku bylo ode-

vzdáno přes 100 nominací. Vítězi 
a držiteli ceny hejtmanky Karlo-
varského kraje se nakonec stali 
nohejbalista Jan Vanke z SK Lia-
por Witte Karlovy Vary a plavkyně 
Vendula Dušková z SK Kontakt 
Karlovy Vary. Informace k anketě 
včetně pokynů k vyplnění nomina-
ce najdete na webu Karlovarského 
kraje.

Bližší informace: 
Bc. Adéla Jelenová
adela.jelenova@kr-karlovarsky.
cz, tel.: 354 222 520, 731 670 005
Josef Kočí
josef.koci@kr-karlovarsky.cz, 
tel.: 354 222 491, 736 650 340  

Nominujte nejlepšího sportovce 
Karlovarského kraje roku 2017


