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Unikátní expozici vytvořili žáci keramického oboru z odloučeného 
pracoviště ZUŠ Sokolov v Březové. 

 
 více na straně 4

V podzemí dolu Jeroným jsou permoníci
Konference nastínila změny v lázeňských městech po zápisu do 
prestižního seznamu.

 více na straně 3

UNESCO a my

ZPRÁVY Z KRAJE 
V Bad Brambachu se už 
dokončuje přeshraniční 
spojení
Kdysi hojně využívaná trasa 
mezi Plesnou a Bad Bramba-
chem po letech znovu ožije. Za-
čátkem května byla slavnostně 
zahájena obnova historického 
silničního spojení na německé 
straně hranice. Celkové náklady 
na realizaci stavby jsou 2,3 mi-
lionu eur. Město Plesná a obec 
Bad Brambach byly propojeny 
silničním spojením zhruba až 
do poloviny 20. století. Ná-
sledně došlo k jeho uzavření 
zejména z politických důvodů 
a od této doby nebyla na stá-
vajících silnicích prováděna 
žádná údržba, opravy ani větší 
rekonstrukce. Díky spolupráci 
Karlovarského kraje, zemského 
okresu Vogtland, města Plesná 
a obce Bad Brambach se poda-
řilo připravit projekt na obnovu 
přeshraničního spojení a získat 
finance z Evropské unie. Sta-
vební práce na české straně hra-
nice byly dokončeny na podzim 
minulého roku, stavební povo-
lení pro úsek na německé straně 
se podařilo získat vloni v září. 
Řidiči by se po silnici měli po-
prvé projet koncem listopadu. 
Součástí projektu je také vybu-
dování cyklostezky v místě staré 
silnice.  (KÚ)

Cestující bude vozit 
150 nízkoemisních autobusů
Ve veřejné linkové dopravě by 
měly cestující vozit nízkoemis-
ní autobusy. O dotaci na jejich 
pořízení se bude ucházet Kar-
lovarský kraj. Celkem předloží 
4 žádosti, každou do výše 200 
milionů korun. Pořídit by chtěl 
okolo 150 autobusů, které na-
hradí stávající vozidla veřejné 
autobusové dopravy. Nová níz-
koemisní vozidla na stlačený 
plyn jsou podstatně ekologičtěj-
ší než současné autobusy a zna-
menají minimální zátěž pro ži-
votní prostředí, vybaveny mají 
být navíc moderním informač-
ním a odbavovacím systémem. 
Na území kraje v současnosti 
působí 7 dopravců zajišťujících 
regionální autobusovou dopra-
vu, kteří používají 202 autobu-
sů veřejné linkové dopravy. Ov-
šem pouze 8 autobusů splňuje 
aktuální platnou emisní normu 
EURO 6, ostatní vozy odpoví-
dají starším normám. 
 (KÚ)
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Sportovci roku 2018 jsou triatlonistka, 
nohejbalista a stolní tenista

KARLOVY VARY   V prostorách 
Karlovarského městského diva-
dla byli slavnostně oceněni spor-
tovci, trenéři a sportovní legendy, 
kteří dosáhli výjimečných úspě-
chů či se zasloužili o rozvoj sportu 
v regionu. Hlavní cenu si z rukou 

hejtmanky Jany Mračkové Vild-
umetzové převzali triatlonistka 
Heidi Juránková, nohejbalista Jan 
Vanke a stolní tenista Vít Špalek.
Návrhy na ocenění přijíma-
la okresní sdružení České unie 
sportu do 31. ledna. Celkem bylo 

předloženo 181 nominací, z toho 
136 pro jednotlivce a 45 pro ko-
lektivy. „Oproti loňskému roku 
došlo k nárůstu počtu nomina-
cí, což jen dokládá, že v našem 
regionu máme opravdu velkou 
spoustu vynikajících sportovců. 

Všem bych proto chtěla moc po-
děkovat za vzornou reprezentaci 
Karlovarského kraje a popřát jim 
do dalších let, aby jejich hvězda 
stoupala i nadále vzhůru. S podě-
kováním bychom neměli zapomí-
nat ani na jejich rodiny a trenéry, 

bez jejichž podpory by jen stěží 
dosahovali takovýchto úspěchů,“ 
uvedla hejtmanka.

Sportovci během večera obdr-
želi finanční šeky a nechyběly ani 
pamětní listy a skleněné plakety, 
upomínající na tyto slavnostní 
chvíle. Ceny do soutěže darovala 
i toužimská společnost Prom-in, 
jež se zabývá  vývojem, výrobou 
a prodejem doplňků stravy pro 
sportovce. Úspěšným sportov-
cům kromě zástupců Karlovar-
ského kraje pogratuloval rovněž 
bývalý hokejový brankář a vládní 
zmocněnec pro sport Milan Hni-
lička nebo legendární dostihový 
jezdec a trenér Josef Váňa.

V rámci bohatého programu, 
kterým provázel oblíbený spor-
tovní redaktor a televizní ko-
mentátor Petr Vichnar, vystou-
pila skupina Mirákl, muzikálová 
zpěvačka Eliška Ochmanová 
a idol zejména mladých Timmy 
White. Přítomným v hledišti se 
pak tajil dech při sledování show 
na flatlandovém kole. Na závěr 
hejtmanka Jana Mračková Vild-
umetzová pozvala všechny spor-
tovce na Hry IX. zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR, které se budou 
v Karlovarském kraji konat v příš-
tím roce historicky poprvé. 
� (KÚ)

Seznam oceněných sportovců 
najdete na straně 8.

KARLOVY VARY   Desátý ročník 
soutěže Žena regionu odstarto-
val, návrhy na ocenění můžete 
zasílat až do 14. června. Cílem 
ankety je ocenit úsilí výjimečných 
žen a zviditelnit jejich smyslu-
plnou práci. Nejedná se přitom 
jen o veřejně známé a úspěšné 
osobnosti, ale především o dámy, 
o jejichž nezištných aktivitách 
nemá veřejnost ani tušení. Pokud 
jste tedy vhodnou adeptkou nebo 
máte ve svém okolí někoho, jehož 
práci byste rádi ocenili, s nomi-
nací neotálejte. 

Jubilejní ročník soutěže se ko-
ná pod záštitou předsedy Senátu 
Parlamentu ČR a Asociace krajů 
ČR. „V loňském roce jsme měla 
tu čest předat ocenění trenérce 
a předsedkyni klubu Triatlet Kar-
lovy Vary Lucii Markuskové, kte-

rá ke sportu přivedla stovky dětí. 
Kromě toho, že se stala vítězkou 
regionálního kola soutěže, zazá-
řila i v samotném finále. Zde zís-
kala Cenu hejtmanů. Věřím tedy, 
že se i letos objeví mezi nomino-
vanými spousta neobyčejných 
žen, které doslova dýchají pro své 
okolí,“ uvedla hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Nominace do soutěže může 
zaslat kdokoliv z veřejnosti, a to 
prostřednictvím formuláře umís-
těného na webu soutěže. O pres-
tižní titul se mohou ucházet ženy, 
kterým se podařilo dosáhnout 
vynikajících výsledků v jedné ze 
čtyř následujících kategorií: pod-
nikání, politika a veřejná správa; 
vzdělávání, věda a výzkum; zdra-
votnictví a charitativní činnost; 
umění, kultura a sport.  Stejně 

jako v loňském roce bude i letos 
omezen počet účastnic v kraj-
ských kolech. Prvních deset žen, 
které splní kritéria pro zařazení 
do projektu, postoupí do soutěže 
o prvenství v rámci regionálních 
kol. Cílem pořadatelů je více 
se věnovat příběhům nomino-
vaných žen a přitáhnout k nim 
pozornost médií, eventuálních 
sponzorů i veřejné samosprávy.

Umístění jednotlivých soutě-
žících pak bude zveřejněno vždy 
v rámci slavnostního vyhlášení 
regionálního kola v daném kraji. 
Absolutní vítězka pro celou Čes-
kou republiku, jež získá od veřej-
nosti nejvyšší počet hlasů, bude 
vyhlášena v rámci slavnostního 
galavečera v říjnu v Praze. Více 
informací najdete na interneto-
vých stránkách soutěže.  (KÚ)

Žena regionu. 
Nominujte své favoritky 
do soutěže

Lucie Markusková  Trenérka a předsedkyně karlovarského Triatletu při-
vedla ke sportování stovky dětí.   Foto: KÚ

Sportovci roku   Karlovarského kraje 2018 Hlavní cenu letos získali (zleva) nohejbalista Jan Vanke, stolní tenista Vít Špalek a triatlonistka Heidi 
Juránková.  Foto: KÚ



KARLOVY VARY   Do projek-
tu Obědy do škol by se měl letos 
znovu zapojit Karlovarský kraj. 
Cílem programu je zabezpečit 
bezplatné školní stravování dětem 
ohroženým chudobou a sociálním 
vyloučením. Podle odhadů by na-
bízenou podporu mohlo využít 
přes 700 dětí z našeho regionu. 
Celkové náklady jsou vyčísleny na 
více než 4 miliony korun. Projekt 
je plně hrazen z prostředků Ope-
račního programu potravinové 
a materiální pomoci, jenž spravu-
je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, a státního rozpočtu. Po-
dání žádosti o dotaci ještě musí 
posvětit Zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje. 

Hlavním cílem pomoci je zajistit 

dětem pravidelnou kvalitní stravu 
ve školních jídelnách a vypěstovat 
u nich zdravé stravovací návyky. 
„O zapojení do projektu projevilo 
zájem 42 mateřských a základ-
ních škol, které vytipovaly celkem 
738 dětí k podpoře. Konečné číslo 
však bude záviset na tom, jestli je-
jich zákonní zástupci dodají ško-
lám veškerá potřebná potvrzení 
od úřadu práce,“ uvedl Jaroslav 
Bradáč, radní pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Bezplatná strava může být po-
skytnuta dětem ze sociálně sla-
bých rodin ve věku tři až patnáct 
let, které se jako společně posu-
zované osoby z hlediska nároku 
na příspěvek na živobytí nachá-
zely v hmotné nouzi v období 
od 1. května do 30. června 2019 
a stravují se ve školní jídelně, kde 
také svůj oběd snědí.

Potvrzení o zapojení do projektu 
rodičům a zákonným zástupcům 
dětí z cílové skupiny vydává míst-
ně  příslušné kontaktní pracoviště 
úřadu práce. Informace o projektu 
budou v terénu šířit poskytovatelé 
sociálních a prorodinných služeb, 
kteří mohou klientům asistovat 
při vyplnění žádosti a doprovodit 
je na úřad práce nebo mateřskou 
či základní školu. Kromě nich bu-
dou o možnostech bezplatného 
stravovaní informovat rodiče i za-
pojené školy. 

 (KÚ)
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DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Mračková Vildumetzová bude li-
dem na Krajském úřadě Karlovar-
ského kraje k dispozici tentokrát 
25. června od 15.00 hodin. Stačí 
si jen trochu počkat, až na vás vy-
jde řada a máte slovo. Nemůžete 

přijít? Zkuste to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je 
pro všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. 
Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může 
odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dota-
zy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, 
kteří se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují oka-
mžitou 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 vě-
cí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro poklá-
dání dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního por-
tálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. 
Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.
cz. Seniorům ve starobním důchodu bude také znovu k dispozici práv-
ní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu 
v měsíci, tentokrát to tedy bude 5. června.   (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

25. 
Č E R V N A

Obědy do škol. Projekt 
může využít přes 700 dětí

KARLOVY VARY   V karlovarské 
nemocnici pokračuje druhou eta-
pou rekonstrukce gynekologicko-
-porodnického oddělení. Kraj ne-
chá v rámci stavby vybudovat mo-
derní lůžkové pokoje šestinedělí 
s novorozeneckou částí. Maminky 
a jejich děti budou mít k dispozici 
18 lůžek v plně vybavených poko-
jích.

V I. etapě vznikly 3 porodní boxy, 
přičemž součástí jednoho z nich 
je i speciální porodní vana urče-
ná k porodům do vody. Dále byl 
vybudován porodní operační sál 
a 6 novorozeneckých lůžek v no-
vorozenecké části oddělení. Pro 
personál jsou nově určeny čtyři 
inspekční pokoje. Ve strojovnách 
byly umístěny nové vzduchotech-
nické jednotky. „Těší mě, že už 
dnes mohou maminky i miminka 
využívat v části porodnice příjem-
né a komfortní zázemí v nejdůleži-
tějších okamžicích života. Chtěla 
bych moc poděkovat těm ženám, 
které byly tolerantní k omezením 
způsobeným stavbou, a ráda bych 
požádala o trpělivost i v období, 
než bude dokončena druhá etapa 
rekonstrukce. Ta by měla skon-
čit v druhé polovině listopadu,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.

Rozsáhlá rekonstrukce odpoví-
dá rostoucímu počtu dětí, které 
v karlovarské porodnici přijdou 
na svět. „Dnes je totiž karlovarská 
porodnice nejvyhledávanější v ce-
lém kraji, a tomu odpovídají také 
nároky na počet pokojů i další zá-
zemí,” říká Jitka Samáková, před-
sedkyně představenstva KKN.

Jen loni šlo o téměř 1100 dětí. 
Pro porovnání, v roce 2013 to bylo 
jen něco přes 700 narozených.

Cílem rekonstrukce není jen zvý-
šit kapacitu porodnice, ale také 
přispět k pohodě budoucích i čer-
stvých maminek. „Klasické ne-
mocniční prostředí a vícelůžkové 

pokoje bych nechala jako rekvizi-
tu historických filmů. My chceme, 
aby u nás měly ženy hlavně dosta-
tek soukromí a cítily se spíše jako 
doma,” dodává  Jitka Samáková.

První etapa přestavby byla ho-
tova 18. března 2019. Během této 
etapy se profinancovalo celkem 
49 milionu korun s DPH z cel-
kové částky 90, 7 milionu korun 
s DPH. „Staveniště pro zaháje-
ní druhé etapy jsme zhotoviteli 
předali 23. dubna, od té doby se 

vybavily nové pokoje a vyklidila 
část porodnice, kde se nyní začíná 
se stavebními pracemi,“ vysvět-
luje náměstek hejtmanky Dalibor 
Blažek. Stavební úpravy gyneko-
logicko-porodnického oddělení 
provádí společnost Metrostav. Ta 
se stala vítězem zadávacího říze-
ní, které vyhlásil Karlovarský kraj. 

O budoucí podobě porodnice 
rozhodovali také sami zdravotní-
ci. „Pro nás je velmi důležité, aby 
se v obnoveném oddělení cítily 

dobře nejen maminky a děti, ale 
také ti, kteří jim musí zajistit tu 
nejlepší péči, tedy lékaři a sest-
ry. Jenom tak může být prostředí 
v porodnici přátelské a přitom na-
bízet  profesionální služby,“ dodá-
vá krajský radní Jan Bureš.

S kompletním ukončením re-
konstrukce gynekologicko-po-
rodnického oddělení Nemocnice 
Karlovy Vary se počítá do 19. lis-
topadu 2019. 

 (KÚ)

Karlovarská porodnice. 
Začala druhá etapa přestavby

S karlovarskou porodnicí     je už řadu let spojený „pupeční šňůrou“ lékař Ivan Poustka. Foto: KÚ 

V péči o novorozence pomáhají 
přístroje od Kapky naděje
KARLOVY VARY   Čtrnáct spo-
lečných let a darované přístroje za 
více než čtyři sta tisíc korun pro 
dětské oddělení. Taková je bilance 
spolupráce Karlovarské krajské 
nemocnice a Nadačního fondu 
Kapka naděje. Nyní díky ní do Kar-
lových Varů doputovala další ko-
lekce zdravotnické techniky. Jedná 
se o dávkovače infuzí a léků, které 
jsou navíc vybaveny vlastním aku-
mulátorem. Jsou tak plně mobilní 
a použitelné například při trans-
portu dětí v inkubátoru. 

„S Karlovarskou krajskou ne-
mocnicí spolupracujeme již od ro-
ku 2005 a jsem velice potěšen, že 
můžeme dnes nemocnici slavnost-
ně předat 8 lineárních dávkovačů 
v hodnotě téměř 260 tisíc korun. 
Věřím, že tento dar přispěje ke kva-
litnější péči o malé pacienty,“ uvedl 
Jan Fischer, ředitel Nadačního fon-
du Kapka naděje. Předání přístrojů 
se osobně zúčastnila také zaklada-
telka fondu Vendula Pizingerová, 
která přivezla hospitalizovaným 
dětem drobné dárky pro zpříjem-
nění pobytu v nemocnici.

Nejde ale zdaleka o jedinou po-
moc nadačního fondu karlovar-
ské nemocnici. Ta v minulosti od 
Kapky naděje obdržela například 

i fototerapeutický modul, monito-
ry životních funkcí, můstkovou či 
kojeneckou váhu a další přístroje. 
Ve všech případech pak byly ur-
čeny právě pro dětské oddělení. 
Pomoc Kapky naděje je navíc spe-
cifická i v tom, že do svých záměrů 
zapojuje také obyvatele Karlových 
Varů a okolí. Ti totiž mohou přispět 
do sbírkových kasiček nadačního 
fondu umístěných přímo v areálu 
nemocnice v prostorách lékárny 
nebo obchodu v pavilonu A. Jejich 
výtěžek následně směřuje právě na 
nákup přístrojů pro zdejší dětské 
oddělení.

„V tom je největší síla Kapky na-
děje. Její sbírka totiž spojuje lidi, 
kteří se možná v životě nepotkají, 
ale přesto dokáží společně pomo-
ci,“ řekla u příležitosti předání 
přístrojů Jitka Samáková, předsed-
kyně představenstva Karlovarské 
krajské nemocnice. „Velké podě-
kování tak patří nejen zástupcům 
nadačního fondu, kteří pomáhají 
sbírku zastřešit a realizovat, ale ta-
ké každému, kdo do ní přispěl. Dí-
ky nim se v kasičkách v karlovarské 
nemocnici podařilo shromáždit už 
téměř 60 tisíc korun. A sbírka bude 
pokračovat i v roce 2019,“ dodala 
Samáková.  (KÚ)

Kapka naděje   Je to už 19 let, co se Vendula Pizingerová rozhodla založit 
nadaci, která by pomáhala nemocným dětem.  Foto: KKN

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na pozice ředitelů příspěvkových organizací Karlovarského kraje:

• Ředitel/ka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace KK
• Ředitel/ka Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace KK
• Ředitel/ka Krajská knihovna Karlovy Vary 
• Ředitel/ka Muzeum Sokolov, příspěvková organizace KK
• Ředitel/ka Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace KK
• Ředitel/ka Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace KK

Přihlásit se je možné do 14. 6. 2019, 14:00 hodin. Podrobné informa-
ce o výběrových řízeních jsou k dispozici na úřední desce a oficiálních 
internetových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz 
pod záložkou Úřední deska – Volná místa.

Na obnovu památek uvolní 
kraj další dva miliony
KARLOVY VARY Další dvoumi-
lionovou finanční injekcí pomůže 
památkám v regionu Karlovarský 
kraj. Peníze rozdělí v rámci druhé 
výzvy dotačního programu na ob-
novu a využití kulturních památek, 
památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí. Příjem elektronic-
kých žádostí probíhá do 3. června. 

Pravidla dotačního programu 
na obnovu a využití kulturních 
památek, památkově hodnotných 
objektů a movitých věcí zůstávají 
stejné. Jediný rozdíl nastane v defi-
nici způsobilého žadatele. O dotaci 
budou moci žádat vedle nových ža-
datelů také ti, kteří nebyli podpoře-
ni v první výzvě programu. Jejich 
definitivní seznam je uveřejněn na 
webových stránkách Karlovarské-
ho kraje. Maximální výše dotace 
v jednotlivém případě smí činit 
500 tisíc korun.

„Jsem ráda, že se nám podařilo 
z přebytku hospodaření kraje z mi-
nulého roku uvolnit další finanční 
prostředky na obnovu památek, 
protože v této oblasti stále cítím 
velký dluh z minulosti. Opravené 
objekty nejenže přispívají k rozvo-
ji cestovního ruchu, ale mnohdy 
obohacují prostřednictvím nej-
různějších programů i život míst-
ních obyvatel a stávají se takovými 
menšími kulturními centry,“ uved-
la Daniela Seifertová, náměstkyně 
hejtmanky pro oblast kultury a pa-
mátkové péče.

Podobně jako v první výzvě si 
mohou žadatelé vyplnit žádost na-
nečisto. Tato funkce byla spuštěna 
13. května. Připravenou elektro-
nickou žádost lze poté doplňovat 
a měnit dle potřeby, až budete 
mít vše hotovo, stačí jen žádost 
jednoduše odeslat a vytisknout. 
Do týdne je pak nutné doručit žá-
dost také v listinné podobě spolu 
s povinnými přílohami na poda-
telnu krajského úřadu. Veškeré 
informace o dotačním programu, 
včetně pravidel a vzorů jednotli-
vých dokumentů, najdou zájemci 
na webových stránkách Karlovar-
ského kraje. Nechybí ani kontakty 
na referenty oddělení památkové 
péče, se kterými je možno telefo-
nicky, osobně nebo elektronicky 
konzultovat případné dotazy. 
 (KÚ)

Obnova památek   Příspěvek od Kar-
lovarského kraje obdrží třeba raně go-
tický Hrad a zámek Libá na Chebsku. 
Oblíbené výletní místo se bude moci 
pochlubit novými okny a dveřmi. 
 Foto: Muzeum Cheb
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Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují po-

bytové služby zpravidla pro osoby 
do 26 let věku, které po dosažení 
zletilosti opouštějí školská zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochran-
né výchovy, popřípadě pro osoby 
z jiných zařízení pro péči o děti 
a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odně-
tí svobody nebo ochranné léčby. 
Způsob poskytování sociálních 
služeb v těchto zařízeních je při-
způsoben specifickým potřebám 
těchto osob. 

Služba je zaměřena na podporu 
a osvojení návyků a dovedností 
uživatelů nezbytných pro samo-
statný život a začlenění do běžné 
společnosti. Hlavním předpokla-
dem začlenění do běžné společ-
nosti je uplatnění na trhu práce. 
Služba spolupracuje se sociálními 
službami a veřejně dostupnými 
službami, které mohou předejít 
vzniku nepříznivé sociální situace 
osob cílové skupiny nebo přispět 
k jejímu řešení v přirozeném pro-
středí, a je poskytována v situaci, 
kdy podpora v přirozeném prostře-
dí již není možná.

Domy na půl cesty zajišťují tyto 
základní činnosti: poskytnutí uby-
tování (ubytování v prostředí, kte-
ré má znaky bydlení v domácnosti, 
po dobu zpravidla nepřevyšující 1 
rok, vytvoření podmínek pro zajiš-
tění úklidu, praní a žehlení osobní-
ho prádla, výměny ložního prádla), 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob, pod-
pora a pomoc při využívání běžně 
dostupných služeb a informačních 
zdrojů), sociálně terapeutické čin-
nosti (socioterapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociál-
ních schopností a dovedností pod-
porujících sociální začleňování 
osob, aktivity zaměřené na budo-
vání a rozvoj pracovních návyků 
a dovedností nezbytných pro in-
tegraci osob na trh práce), pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí, pomoc při ko-
munikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů).

Poskytování ubytování v domech 
na půl cesty je zpoplatněno, ma-
ximální výše úhrady činí 130 Kč 
denně celkem, včetně provozních 
nákladů souvisejících s poskytnu-
tím ubytování.

V Karlovarském kraji poskytují 
tuto službu organizace: Farní cha-
rita Karlovy Vary, která provozuje 
Dům na půl cesty svatého Josefa 
(Svobodova 743/12, Karlovy Vary 
– Stará Role), tel.: 731 433 032, 
353 434 222 a dále organizace Po-
moc v nouzi, o.p.s., která má svá 
zařízení v Chebu, v Nebanicích, 
v Kynšperku nad Ohří a v Sokolo-
vě, tel.: 359 574 094 a 733 723 934 
(Kynšperk nad Ohří), 359 574 165 
a 734 483 161 (Nebanice). Adresa 
kontaktního místa: Jana Nerudy 
494/15, Kynšperk nad Ohří.

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež poskytují ambulantní, 
popřípadě terénní služby dětem 
ve věku od 6 do 26 let ohroženým 
společensky nežádoucími jevy. Cí-
lem služby je zlepšit kvalitu jejich 
života předcházením nebo sníže-
ním sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orien-
tovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Služba 

může být poskytována anonymně. 
Služba spolupracuje se sociálními 
pracovníky na obecních úřadech, 
s úřadem práce, Policií ČR, s pra-
covníky oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, školskými zařízeními 
a dalšími vhodnými subjekty.

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež poskytují tyto základní 
činnosti: výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti (zajištění 
podmínek pro společensky při-
jatelné volnočasové aktivity, pra-
covně výchovná činnost s dětmi, 
nácvik a upevňování motoric-
kých, psychických a sociálních 
schopností a dovedností, zajištění 
podmínek pro přiměřené vzdělá-
vání), zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím (ak-
tivity umožňující lepší orientaci 

ve vztazích odehrávajících se ve 
společenském prostředí), sociálně 
terapeutické činnosti (sociotera-
peutické činnosti, jejichž posky-
tování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností 
a dovedností podporujících soci-
ální začleňování osob), pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při vyřizová-
ní běžných záležitostí, pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob).

Poskytování služeb v nízkopra-
hových zařízeních pro děti a mlá-
dež je zdarma.

V Karlovarském kraji poskytují 
tuto službu následující organizace: 

Armáda spásy v České republice, 
z.s. (Klub na Úvalské, Klub na 
Charkovské, Klub Albeřice), tel.: 
737 215 407, B.E.Z.va Nejdek, 
o.p.s., Klub Remix, tel.: 605 479 
062, Člověk v tísni, o.p.s., tel.: 353 
829 261, Khamoro, o.p.s., tel.: 
725 706 521, Kotec, o.p.s., Klub 
Michal – tel.: 778 474 773, Klub 
Refresh – tel.: 608 656 548, 778 
474 773, Klub Restart a Mobil-
ní klub v autě - tel.: 608 656 561, 
Správa zdravotních a sociálních 
služeb Cheb, p.o., Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež „Poho-
da“, tel.: 354 403 003, 354 430 
629, Světlo Kadaň, z.s., Klub Os-
trov, tel.: 727 925 741, Útočiště, 
o.p.s., Nízkoprahový klub Útočiš-
tě pro děti od 6 do 15 let, tel.: 354 
433 169, 602 422 169. (KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog 
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým 
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v ne-
příznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny 
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové 
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii 
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé dru-
hy poskytovaných sociálních služeb.

Základní informace o všech uvedených sociálních službách mohou zájemcům poskytnout také sociální pracovníci na obecních a měst-
ských úřadech. Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, 
tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně 
– Mgr. Roman Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 
354 224 887, MÚ Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 
352 350 661, MÚ Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. 
Ivana Mikulová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 
142, případně také na Krajském úřadu Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petrůjová, tel.: 354 222 485, Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599.

Sportovní hry seniorů. 
Premiéru chystají v Sokolově
SOKOLOV Užít si skvělé odpoled-
ne, zasoutěžit si v přátelské atmo-
sféře v tradičních i méně známých 
sportovních disciplínách a potkat 
se s celou řadou zajímavých osob-
ností – tak na to se mohou těšit 
všichni, kteří se zúčastní Sportov-
ních her seniorů. Akce se uskuteční 
13. června v prostorách volnočaso-
vého areálu Bohemia v Sokolově 
od 9.00 do 16.00 hodin. Záštitu 
nad akcí převzala hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová, starostka 
města Sokolov Renata Oulehlová 
a vládní zmocněnec pro sport Milan 
Hnilička. 

Cílem projektů, který založil v ro-
ce 2007 fitness trenér a bývalý mistr 

světa a Evropy ve sportovním aero-
biku David Huf, je vytvářet a pod-
porovat komunitu aktivních seni-
orů a přispět k navazování jejich 
vzájemných kontaktů napříč gene-
racemi. „Byla jsem velmi potěšena, 
když nás organizátoři oslovili s tím, 
že by chtěli akci uspořádat v našem 
regionu. Město Sokolov se tak stane 
vůbec prvním místem po Praze, kde 
se Sportovní hry seniorů uskuteční. 
Věřím, že do areálu Bohemia dorazí 
co nejvíce lidí a že si všichni společ-
ně užijí příjemně strávené chvíle pl-
né pohybu,“ uvedla hejtmanka.

Akce je určena pro věkovou kate-
gorii 60+, jejíž zástupci mají stále 
rádi pohyb a chtějí zažít soutěžní 

atmosféru. Účast je pro všechny 
bezplatná, zájemci se však musí za-
registrovat prostřednictvím on-line 
formuláře, a to do 28. května. Sou-
těžit mohou jednotlivci i družstva. 
Připraveno bude celkem sedm spor-
tovních disciplín, mezi nimiž nebu-
de chybět seniorský biatlon, nordic 
walking, slalom, fotbal v chůzi, pé-
tanque, skok do dálky či méně zná-
mý, ale o to víc oblíbený woodball, 
který je kombinací kroketu a golfu.

Bližší informace jsou uvedeny 
na internetových stránkách www.
budfitseniore. Veškeré dotazy 
ohledně přihlášek můžete konzul-
tovat s Terezou Hrdličkovou na tele-
fonním čísle 601 214 122. (KÚ)

ZPRÁVY Z KRAJE 
Západní část Krušných hor 
bude řešit územní studie
Krušné hory tvoří důležitou 
a neopomenutelnou část naše-
ho regionu, která se těší stále 
větší oblibě turistů. To sebou 
samozřejmě přináší i negativní 
dopady v podobě většího do-
pravního zatížení. Karlovarský 
kraj chce proto pořídit novou 
územní studii, jejímž cílem bu-
de hlavně prověření současného 
stavu dopravní infrastruktury, 
identifikace hlavních problémů 
a navržení možností budoucí-
ho rozvoje a regulace území ve 
vztahu k turistickému využití 
a cestovnímu ruchu. Řešeným 
územím je vymezená západní 
část Krušných hor od Plesné až 
po Stráž nad Ohří. Výhled bu-
doucích potřeb bude zpracován 
s ohledem na udržitelný rozvoj 
území pro časový horizont 25 
let. Do chystané územní studie 
bude nově zahrnut také projekt 
pěší hřebenovky, která povede od 
Hranic u Aše až k Božímu Daru. 
Po Krušnohorské cyklistické ma-
gistrále a Krušnohorské lyžařské 
magistrále se tak bude jednat 
o třetí, dosud chybějící, význam-
nou trasu v Krušných horách. 
O zmapování terénu a vytyčení 
trasy by se měl postarat Klub čes-
kých turistů.  (KÚ)

Na cyklostezky půjde přes 
3,7 milionu korun
Také v letošním roce kraj rozdělí 
mezi obce, mikroregiony a další 
organizace dotace na podporu 
rozvoje cyklistické infrastruk-
tury. Kromě budování a údržby 
cyklostezek a tras půjdou peníze 
na přípravu projektových doku-
mentací či studií pro cyklistické 
projekty. Pokud to schválí krajské 
zastupitelstvo, žadatelé dostanou 
příspěvek v celkové výši 3 milio-
ny 759 tisíc korun. Karlovarský 
kraj obdržel celkem 15 žádostí 
o poskytnutí dotace. Z dotací by 
měla být například vybudována 
I. etapa cyklostezky ve směru 
z Hroznětína na Velký Rybník, 
cyklostezka z Hájů u Chebu do 
Podhradu, vznikne ale také mimo 
jiné projektová dokumentace pro 
renovaci lávky připojující Staré 
Sedlo na páteřní cyklostezku po-
dél řeky Ohře. Výše dotace činí 
u jednotlivých žadatelů v případě 
neinvestičních aktivit maximál-
ně 200 tisíc, u investičních akcí 
nejvýše 1 milion korun. Kraj také 
každoročně podporuje provedení 
kontrol všech vyznačených cyk-
lotras a následnou opravu zjiště-
ných závad, kterou zajišťuje Klub 
českých turistů. V letošní roce 
získá od kraje dotaci ve výši 300 
tisíc korun. (KÚ)

Kraj navštívila velvyslankyně 
Kanady
Rozvoj lázeňství či útlum těžby 
a k němu chystaná opatření. To 
byla hlavní témata, která řešila 
v rámci své pracovní návštěvy 
velvyslankyně Kanady Barba-
ra C. Richardson s náměstkem 
hejtmanky pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství Marti-
nem Hurajčíkem. V souvislosti 
s chystaným zápisem Karlových 
Varů, Mariánských Lázní a Fran-
tiškových Lázní společně s další-
mi evropskými lázeňskými městy 
na Seznam světového dědictví 
UNESCO se velvyslankyně zají-
mala o procesní záležitosti i pří-
nosy společné nominace. Řeč 
byla také o Institutu lázeňství 
a balneologie, který se v nedávné 
době rozhodl založit Karlovarský 
kraj. Organizace by měla vytvářet 
potřebné klinické studie o vlivu 
a působení přírodních léčivých 
zdrojů na lidský organismus 
a zpracovávat technické manuály 
pro lázeňské hotely a balneopro-
vozy. Během společné diskuse 
se rovněž hovořilo o chystaném 
útlumu těžby. Kanada patří mezi 
významné hráče na celosvětovém 
uhelném trhu a v této souvislosti 
by se jistě mohla podělit o cenné 
zkušenosti. Náměstek hejtman-
ky informoval o záměru BMW, 
které chce v lokalitě bývalé Velké 
podkrušnohorské výsypky vybu-
dovat do konce roku 2022 poly-
gon pro testování autonomních 
vozů.  (KÚ)

KARLOVY VARY   Šest stříbrných 
obrněných vagónů. Čtyři kinosá-
ly, osm interaktivních místností 
a v nich příběh, jak snadné je pro-
padnout drogám a jak těžké je se 
závislosti zbavit. To vše je Revo-
lution Train. Vlak revoluční pri-
mární protidrogové prevence byl 
již ve více než 100 městech Česka, 
Slovenska a Německa a projekt 
navštívilo přes 100 tisíc lidí a ta-
ké v Karlovarském kraji se setkal 
s velkým úspěchem, začátkem 
května jej tady navštívily stovky 

školáků i zájemců z řad veřejnos-
ti. Cílem vlakového programu je 
zapůsobit na návštěvníka skrz 
zapojení všech jeho smyslů. Pro-
gram představuje mechanismy, 
kterými drogová závislost vzniká 
až do důsledků, jež v životě zá-
vislého čekají. Díky zapojení do 
reálného příběhu, emotivním si-
tuacím a interaktivnímu přístupu 
dokáže program zaujmout a dát 
prostor k přemýšlení nad nebez-
pečím legálních i nelegálních 
drog. (KÚ)

Revolution Train. 
Protidrogový vlak zaujal 
stovky školáků
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Vezměte kola, děti, babičky i dě-
dečky a přijeďte si užít příjem-
né odpoledne s živou hudbou, 
soutěžemi zručnosti v jízdě na 
kole a s dalším programem pro 
všechny, kteří se včas a jedno-
duše zaregistrují na krajských 
internetových stránkách.  Ná-
sledně si pak v některém z devíti 
informačních center (Cheb, Mari-
ánské Lázně, Františkovy Lázně, 
Aš, Kynšperk, Sokolov, Loket, 
Karlovy Vary, Ostrov) přihlášení 
cyklisté vyzvednou identifi kační 
pásku a po příjezdu do areálu 
Meandru Ohře dostanou v pro-
mostanu Karlovarského kraje jako 
dárek trička, drobné dárky s re-
fl exními prvky nebo nealko nápoj 
od Korunní. Pro zájemce budou 
vypraveny speciální cyklovlaky 
Českých drah z Karlových Varů 
přes Sokolov do Chebu a zpět.
Pro informace o možnosti re-
gistrace na akci a o jízdních řá-
dech vlaků sledujte internetové 
stránky www.kr-karlovarsky.cz 
a Facebook: Karlovarský kraj – 
ofi ciální stránka.

Karlovarský kraj a město Karlovy Vary 
zvou malé i velké cykl isty na 

DenCyklostezkyOhře
Kdy:  v neděli 16. června 2019 
 od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Meandr Ohře
 Plynárenská 2
 Karlovy Vary 

Návrh textu – plakát 
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NEPROPÁSNĚTE
Vyhlídkové lety pro 
hendikepované zdarma. 
Stačí se přihlásit
Open skies for handicapped. 
Na letišti v Hradci Králové se 
15. června koná už 12. ročník 
celodenní akce určené občanům 
se zdravotním znevýhodněním, 
kterým díky technické podpoře 
Armády České republiky zpro-
středkuje zážitky z vyhlídko-
vého letu. Pořadatelé zajišťují 
vyhlídkové lety pro hendikepo-
vané osoby i jejich doprovod, 
další skvělou zprávou je, že 
vstupné je zde zdarma. V uply-
nulých jedenácti ročnících si 
tento jedinečný zážitek vychut-
nalo na 30 tisíc návštěvníků 
z celé země. Zájemci o účast na 
akci a vyhlídkové lety se mohou 
hlásit u kontaktní osoby Evy 
Darvašové na telefonním čísle 
605 336 483, případně e-mai-
lem na osh@lshk.cz.  (KÚ)

Původních druhů ryb ubývá
V tekoucích vodách na území 
našeho regionu ubývá původ-
ních druhů ryb. Proto Rada kra-
je i letos schválila udělení pří-
spěvku ve výši 150 tisíc korun 
Českému rybářskému svazu na 
vysazení právě těchto ryb žijí-
cích v našich řekách. Patří mezi 
ně například jelec jesen či ostro-
retka stěhovavá. Díky vysazení 
takzvaných reofilních druhů 
ryb se snáze udržuje rovnováha 
říčních společenstev a zacho-
vává se pestrost jednotlivých 
druhů. „Situace je špatná, ubý-
vá vody, její kvalita se zhoršuje 
a ryby navíc likvidují například 
kormoráni. Proto kraj podpo-
ří rybáře v jejich snaze vysadit 
tyto ryby nejen v řece Ohři, ale 
i v dalších tekoucích vodách,“ 
upřesnil krajský radní Karel 
Jakobec. Členové Českého ry-
bářského svazu vysadí do Ohře 
v měsících září a říjen asi 40 ti-
síc kusů podouství, ostroretek 
a jelce jesena. Do pstruhových 
vod, tedy Rolavy a Svatavy, pak 
poputuje asi 10 tisíc plůdků 
pstruha obecného. (KÚ)

Muzeum vydává originální 
skládací komiks
Prožijte osudové okamžiky, ji-
miž procházeli obyvatelé zdejší-
ho regionu v průběhu minulého 
století, prostřednictvím origi-
nálního komiksu. Původní elek-
tronická verze komiksu byla vy-
tvořena pro dotykovou obrazov-
ku, která je umístěna v expozici 
Muzea Karlovy Vary. Osudy fik-
tivních postav jsou poskládané 
ze střípků skutečných příběhů. 
Čtenář se může pokusit vžít do 
osudových dilemat tehdejších 
aktérů a rozhodnout se, jak by 
se v dramatických dějinných 
situacích zachoval sám. Pub-
likace může zároveň posloužit 
při výuce pro snazší pochopení 
složitých zvratů 20. století. Mo-
tivy příběhů sepsal karlovarský 
historik Jan Nedvěd, o ilustrace 
se postarala Markéta Křečková. 
 (KÚ)

Jak uspět se žádostí? 
S kotlíkovými dotacemi 
pomohou semináře
Občané našeho regionu mají 
opět příležitost získat dotace na 
výměnu starého kotle za nový 
ekologický zdroj vytápění. Ve 
třetí vlně kotlíkových dotací je 
připraveno celkem 66,5 milio-
nu korun. Využijte nabídky Kar-
lovarského kraje a zúčastněte 
se některého ze seminářů, kde 
se dozvíte, jak úspěšně podat 
žádost. Účast je bezplatná. Se-
mináře ještě stihnete 22. květ-
na v Ostrově (15.30, městský 
úřad), 27. května v Nejdku 
(15.30, Kinokavárna), 4. červ-
na v Aši (15.30, LaRitma), 
5. června v Chlumu sv. Maří 
(15.00, obecní úřad), 10. červ-
na v Bochově (17.00, měst-
ský úřad) a 12. června v Lokti 
(15.30, městský úřad). Příjem 
elektronických žádostí bude 
spuštěn 1. července.  (KÚ)

V podzemí dolu Jeroným 
se usídlili permoníci
ČISTÁ     Návštěvníky, kteří zavítají 
do podzemí historického dolu Je-
roným u Čisté na Sokolovsku, čeká 
jedno velké překvapení. Prohlídko-
vou trasu jim nově zpestří permo-
níci a další bytosti z říše fantazie. 
Unikátní expozici vytvořili žáci 
keramického oboru z odloučeného 
pracoviště ZUŠ Sokolov v Březové. 
Nápad na oživení prohlídkové tra-
sy v dole vzešel od Jiřího Loskota 
z Muzea Sokolov, který přišel vloni 
v březnu do ZUŠ Sokolov a požá-
dal o vytvoření permoníků. „Bě-
hem vzniku jednotlivých soch nás 
napadlo, že by každá měla mít své 
jméno a také charakter. Žáci proto 
napsali návrhy jmen i charakterů 
k jednotlivým sochám. Přidali i ná-
vrh příběhu ke vzniklým postavám. 
Všechny návrhy jsme poté zhodno-
tili, vybrali nejlepší nápady a při-
dělili je ke každé postavě. V tomto 
okamžiku hráli významnou roli 
autoři konkrétní sochy, o kterou se 

jednalo,“ přiblížila učitelka kera-
miky Pavla Křížková.
Na modelování soch se podílelo 36 
žáků keramického oboru, ale s po-
hádkou a psanými texty pomáhali 
i další mladí výtvarníci. Petr Schne-
ider, který vyučuje elektronické 
zpracování hudby a zvukovou 
tvorbu, navíc celou prohlídkovou 
trasu se svými žáky ozvučil tak, aby 
navodil pracovní atmosféru v dole. 
„Myslím si, že se nám celá expozi-
ce povedla a že přidá na atraktivitě 
prohlídky historického důlního dí-
la. Poděkování patří všem žákům 
a učitelům výtvarného a hudební-
ho oboru, kteří se na projektu po-
díleli. A hlavně Jiřímu Loskotovi, 
který mě výrazně pomáhal s insta-
lací expozice,“ dodala Pavla Kříž-
ková. Bližší informace o dole Jero-
ným, jenž se návštěvníkům otevřel 
už 1. května, najdete na interneto-
vých stránkách Muzea Sokolov. 
 (KÚ)

Vlakem na výlet. České 
dráhy spustily nový portál

Výlet vlakem do všech koutů Čes-
ké republiky si od nynějška můžete 
pohodlně naplánovat díky novému 
výletnímu portálu a mobilní aplika-
ci Českých drah. Web i aplikace od 
první chvíle nabízejí více než 600 
tipů na výlety a řadu dalších prak-
tických informací k plánování cesty.

„Vlak je ideální dopravní prostře-
dek na výlet. Můžete cestovat s dět-
mi nebo s přáteli, ve vlaku se bavit, 
hrát společenské hry. Při cestách za 
gastronomickými zážitky nemusíte 
přemýšlet nad tím, že si nemůžete 
dát ani obyčejné pivo,“ vysvětlu-
je Zuzana Čechová, ředitelka ce-
notvorby a produktové komunikace 
Českých drah

Také proto se dráhy rozhodly při-
pravit speciální webovou stránku 
a mobilní aplikaci Vlakem na výlet. 
„Usnadní vyhledání výletních cílů, 
zařazených v různých kategoriích,“ 
dodává Zuzana Čechová. Vyhle-
dávání je možné například podle 
regionu nebo podle cílové skupiny, 
pro rodiny s dětmi, pro mladé, pro 
turisty, pro železniční fandy nebo 
třeba pro gurmány a jedlíky. Obsah 
se bude průběžně rozšiřovat a do-
plňovat o zajímavé akce, které jsou 

dobře dostupné vlaky Českých drah. 
Mobilní aplikace představuje také 

interaktivního průvodce výletní-
ka, který ho prostřednictvím mapy 
a jednotlivých mezizastávek provází 
celým výletem. Před začátkem cesty 
je třeba vybraný výlet uložit do mo-
bilní aplikace, například prostřed-
nictvím Wi-Fi na stanicích nebo ve 
vlacích, aby byly všechny potřebné 
údaje dostupné i v místech s horším 
pokrytím signálu mobilních operá-
torů, a tedy bez připojení k interne-
tu. Po vystoupení z vlaku aplikace 
sama nabídne zahájení výletu. Jak-
mile lidé dorazí na některou meziza-
stávku, aplikace jim sdělí zajímavé 
informace o daném místě. 

Za zvláštní zmínku stojí speciální 
Hravé výlety pro děti, po kterých 
rodiče společně se svými ratolestmi 
děti provází mimozemšťan To-To, 
a malí výletníci se vždy díky zajíma-
vému příběhu dozví i něco z historie 
ČR. Výlety jsou doplněny pěknými 
obrázky a také zvukovým dopro-
vodem. Speciální nabídka výletů je 
také určena pro železniční fanoušky 
a obsahuje přehled muzeí, železnič-
ních zajímavostí, tipy na romantické 
tratě a nostalgické jízdy.  (KÚ)

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Pavel Janus
ředitel ISŠTE 
Sokolov

Region jsme si jen
vypůjčili od svých dětí

zijemeregionem.cz
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ŽLUTICE    Střední lesnická škola 
Žlutice se stala jedním z organizá-
torů 1. ročníku celorepublikového 
kola soutěže středních odborných 
škol o Pohár předsedkyně Odboro-
vého svazu pracovníků dřevozpra-
cujících odvětví, lesního a vodního 
hospodářství v ČR. Cílem soutěže 
bylo formovat pozitivní vztah žáků 
k ochraně zdraví a připravit žáky 
na bezpečný výkon jejich budoucí-
ho povolání. Žlutická škola získala 
první místo v kategorii družstev 
i jednotlivců.

Celkem se soutěže zúčastnilo 13 
žáků ze tří středních odborných 
škol. „Na začátku soutěže absolvo-
vali žáci krátké školení od zdravot-
níků a získali cenné rady. První část 
soutěže byla teoretická ve formě 
písemného testu z všeobecně plat-
ných právních předpisů a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Ve druhé, praktické části, se 
museli soutěžící poprat s řešením 
modelových situací. Třetí část byla 
teoreticko-praktická, ve které po-
skytovali první pomoc,“ popsala 

ředitelka školy Radka Stolariková. 
Střední lesnická škola Žlutice 

zaznamenala velký úspěch. V ka-
tegorii družstev se dostala na 1. i 2. 
místo, na 3. místě se umístilo druž-
stvo ze SLŠ a SOU Křivoklát Písky. 
V kategorii jednotlivců obsadila 
první místo Tereza Pekarčíková, 
žákyně SLŠ Žlutice. Celá soutěž 
se odehrávala v přátelském duchu, 
a kromě nádherných cen si soutěží-
cí odnesli spousty informací a na-
čerpali mnoho zkušeností. 
 (KÚ)

Bezpečnost práce. SLŠ Žlutice 
zvítězila v celorepublikovém kole

S osobnostmi z oblasti spor-
tu, kultury, politiky a vědy se 
v závěru dubna setkali studenti 
chebského gymnázia, Svobod-
né chebské školy a sokolovské 
střední živnostenské školy. Akci 
už tradičně připravil Miroslav 
Stulák, manažer Gymnázia Cheb. 
A trojice studentek 6.A ze stejné 
školy ve složení Petra Bumbová, 
Beata Sanvenero a Adéla Žalu-
dová shrnula své dojmy z po-
slední akce.

První mezi nás zavítal sportovní 
novinář Karel Knap. Vyprávěl nám 
o svých setkáních a rozhovorech se 
známými světovými hokejisty, Ja-
romírem Jágrem počínaje a Wayne 
Gretzkym konče. Překvapilo nás, 
že i největší hvězdy, jako je např. 
Alexandr Ovečkin, chodí i přes své 
milionové roční příjmy neupravení, 
často oblečení do volných teplá-
ků. Při rozhovoru rovněž vyzdvihl 
skromnost a lidské vystupování na-
ší tenistky Petry Kvitové, současné 
světové dvojky. Nečekaným zpestře-
ním bylo, že na setkání přivedl i své-
ho půlročního syna.

Jako další se představila brigádní 
generálka Lenka Šmerdová, v sou-
časné době jediná žena v generálské 
hodnosti ve střední Evropě. Přišla 
v uniformě a přinesla s sebou i šavli, 
kterou obdržela při slavnostním 
jmenování na Pražském hradě. Na 
dotaz, zda souhlasí se znovuzave-
dením povinné vojenské služby, 
odpověděla: ,,Do armády by měli 

vstupovat jen ti, kteří o tuto práci 
mají zájem.” Mluvila také o tom, že 
v dnešní době je pro ženy mnohem 
jednodušší se v armádě prosadit, než 
v tom bylo před lety, kdy se do armá-
dy dostala ona. 

Biatlonista Michal Krčmář s sebou 
přinesl i svou druhou přítelkyni - 
malorážku. Ukazoval nám manipu-
laci s ní a po skončení besedy jsme 
si ji mohli i sami prohlédnout a vy-
zkoušet si střelecký postoj. Jako své 
cíle do nadcházející sezóny uvedl to, 
že se chce zlepšit v rychlosti střelby. 

Po pauze NA OBĚD přišel ministr 
zahraničí Tomáš Petříček. Po besedě 
se musel rychle přesunout na schůzi 
se slovinským ministrem zahraničí, 
z čehož jsme usoudili, že jeho práce 
je opravdu časově náročná. Hovořil 
především o výhodách členství v Ev-

ropské unii a o složitosti jednání se 
světovými velmocemi, především 
pak s čínskými partnery. Zaujalo 
nás, že k Chebu má velmi osobní 
vztah - studoval totiž na zdejší eko-
nomické fakultě ZČU. 

Poté přišla mladá herečka, zpěvač-
ka a dabérka. Berenika Kohoutová. 
,,Kdybych si měla vybrat jen jeden 
z těchto oborů, je to určitě hudba. 
Bez ní si svůj život nedokážu před-
stavit.” Také nás pozvala na před-
stavení Starci na chmelu, které se 
bude hrát v létě pod širým nebem na 
Vinohradech. 

Na závěr dne jsme přivítali hyd-
rologa a geografa, profesora Bo-
humíra Janského. Rozpovídal se 
o problémech se suchem a přiblížil 
nám, jak se se tato situace plánuje 
řešit. ,,Chceme přivést zelenou do 
měst. Zelené střechy na panelových 
domech, které by zadržovaly vodu 
a tu by následně používali obyvatelé 
domů např. na splachování toalet.” 
Také mluvil o tom, jak probíhalo 
objevování pramenů řeky Amazon-
ky v Peru. Američané si tento objev 
přisvojili a až po dlouhých 12 letech 
ho přiznali české výpravě.

 (KÚ)

Jaké to je být... novinářem, 
generálkou, biatlonistou, ministrem, 
herečkou či hydrologem?

OSTROV Několik generací úspěš-
ných chemiků z Gymnázia Ostrov 
se připravovalo na prestižní soutě-
že i budoucí vysokoškolská studia 
v laboratoři chemie Gymnázia Os-
trov. Prostory staré sedmdesát let 
ale dávno dosloužily, proto škola 
přišla v roce 2016 s projektem mo-
dernizace, na který získala dotaci 
z programu Integrovaný plán roz-
voje území (IPRU). Celkové nákla-
dy na přestavbu učebny a přilehlé-
ho zázemí činily 4 miliony korun.

„Myšlenkou obnovit laboratoř 
chemie jsme se zabývali už dlou-
ho, ale přednost nejprve dostal 
tolik potřebný koridor. Nicméně 
moc dobře jsme si uvědomovali, že 
především kolega RNDr. Vladimír 
Vít, který patří v odborných akade-
mických kruzích k velmi uznáva-
ným odborníkům a důstojně mu 

asistuje celý tým našich ostatních 
stejně výborných přírodovědců, 
připravuje své v celostátních ko-
lech úspěšné žáky v zastaralé labo-
ratoři chemie. Proto jsme od roku 
2016 pracovali na projektu její 
modernizace a měli jsme štěstí, že 
jsme se dostali do první vlny pro-
jektů, jež měly šanci získat dotaci 
z karlovarského Integrovaného 
plánu rozvoje území. S administ-
rací projektu nám moc pomohl jak 
karlovarský magistrát, tak krajský 
úřad,“ uvedl ředitel Gymnázia Os-
trov Jaroslav Šafránek.

Stavební práce prováděla spo-
lečnost Jurica a. s. v srpnu a září 
2018, poté bylo ještě třeba labo-
ratoř vybavit nábytkem a speci-
álním zařízením například pro 
uskladnění chemikálií. „Jsme rádi, 
že se akci podařilo bez problémů 

zvládnout a žáci gymnázia už dnes 
mají k dispozici pracoviště, kte-
ré odpovídá trendům vzdělávání 
v 21. století. Nová učebna ale urči-
tě potěšila i pedagogy, kteří v době 
stavebních prací sídlili v improvi-
zovaném skladu chemických po-
můcek a přístrojů. Odměnou všem 
je moderní laboratoř a novotou 
zářící kabinet vybavený podle je-
jich představ,“ dodal krajský radní 
Jaroslav Bradáč, který si prohlédl 
nové prostory přímo na místě.

Gymnázium Ostrov patří ke ško-
lám zřizovaným Karlovarským 
krajem. Nabízí osmiletý a čtyřletý 
obor vzdělání. K prioritám školy 
patří výuka jazyků, žáci ale dosa-
hují vynikajících studijních výsled-
ků také v přírodovědných předmě-
tech – biologii a chemii. 

 (KÚ)

Žákům Gymnázia Ostrov slouží 
moderní laboratoř chemie

DALOVICE Projektový den odbor-
ných předmětů uspořádala také le-
tos Střední škola logistická v Dalo-
vicích. Šlo o celoškolní projekt, kte-
rého se zúčastnili všichni žáci i pe-
dagogové školy. Významná vzdělá-
vací událost  se zaměřila na rozvoj 
kompetencí v podnikání - tvořivost, 
kritické myšlení, kreativitu nebo fi-
nanční povědomí. Souběžně s pro-
jektovým dnem se škola zapojila 
i do akce Global Money Week, který 
cílí na finanční gramotnost.

V rámci projektového dne pre-
zentovali žáci spolužákům svoje 
aktivity z činnosti fiktivních firem, 
odborných praxí, poznatky z exkur-
zí, odborných soutěží a seznámili je 
s projekty, se kterými soutěží a daří 

se jim obsazovat první příčky. „Žá-
kům se během pěti vyučovacích ho-
din představily i firmy spolupracují-
cí se školou při zajímavých přednáš-
kách a prezentacích. Přivítali jsme 
například zástupce firmy Witte 
Automotive, který je naším absol-
ventem. Žákům přiblížil náročnost 
přechodu ze studia do pracovního 
poměru,“ upřesnila tisková mluvčí 
školy Andrea Kovardinská. Téma-
tem diskuse se studenty byla také 
příprava na maturitu, prezentace 
maturitní práce, či přínos vzdělání 
na škole pro budoucí práci a jejich 
uplatnění. „Žáci maturitního obo-
ru Provoz a ekonomika dopravy 
- logistika převzali certifikáty za 
složení zkoušky - práce v systému 

TimoCom,“ dodává  Andrea Kovar-
dinská.

Zároveň s projektovým dnem se 
škola účastnila také akce Global 
Money Week pod záštitou minister-
stev školství a financí. Cílem Global 
Money Week je napříč generacemi 
kultivovat povědomí o penězích, 
jejich získávání a efektivním hospo-
daření. Studenti absolvovali před-
nášky, hráli ekonomické hry a pre-
zentovali maturitní práce i poznat-
ky z praxí. „Závěrem dne nám bylo 
ctí předat žákům 4. ročníku oboru 
Logistika ve službách a finančnictví 
certifikáty - a osvědčení pod patro-
nací České národní banky,“ uzavře-
la Andrea Kovardinská. 

 (KÚ)

Logistici z Dalovic 
si vyzkoušeli projektový den
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Řepková�apokalypsa
Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Máme tady jaro a s ním se opět 
dozlatova zažlutí pole plná řepky. 
V České republice roste řepka na 
430 tisících hektarech a zabírá 16 
procent veškeré orné půdy. V pěs-
tování řepky drží Česká republika 
v Evropě prvenství a vůbec nám ne-
vadí, že si znehodnocujeme ornou 
půdu pěstování plodin pro biopaliva 
místo potravin. Česká pole zežloutla 
poté, co stát začal podporovat bi-
opaliva. Řepka je nyní pro zeměděl-

ce jednou z nejziskovějších plodin 
a neberou vůbec ohled, jaký vliv její 
hromadné pěstování má na životní 
prostředí a tím i na zdraví člověka. 
Řepka si náš negativní postoj za-
sloužila díky systému pěstování. Ze-
mědělci velmi často obhospodařují 
pronajatou půdu, která jim nepatří 
a tak se soustředí převážně na zisk, 
než v jakém stavu z dlouhodobého 
hlediska půda bude. Dlouhé nepře-
rušované lány polí, které nedokáží 
zadržovat vodu, neboť se nemá kde 
zastavit a vsáknout, mají vliv na lo-
kální povodně. Řepka je náchylná na 
choroby. Ty způsobují nejrůznější 
škůdci, které se zemědělci snaží hu-
bit častými chemickými postřiky, jež 
se poté vstřebávají do půdy a spod-
ních vod. Rozrůstající se řepkové 
lány jsou tak smrtícím nebezpečím 
pro zvěř, hmyz, ale mají také vliv 

na zdraví nás lidí. Za tisíce žlutých 
hektarů můžeme poděkovat využí-
vání řepky, ze které se vyrábí jednak 
rostlinný olej, ale hlavně první gene-
race biopaliv, čímž je podpořen její 
odbyt. Dodavatelé pohonných hmot 
musí nyní totiž přimíchávat povin-
ně alespoň 4,1 procenta biosložky 
do benzinu a šest procent u nafty. 
Přimíchávání má za cíl snížit emise 
skleníkových plynů v dopravě. Podle 
studií se však biopaliva první gene-
race nepodílejí na snižování emisí 
skleníkových plynů. Povinné přimí-
chávání biopaliv do benzinu a nafty 
je pouze dobrý kšeft. Doufejme, že 
se blýskne na lepší časy a Posla-
necká sněmovna tuto nesmyslnou 
povinnost zruší a my se dočkáme, 
že místo samé řepky se na našich 
polích budou pěstovat plodiny pro 
potraviny.

Přes�zásadní�nesouhlas�začne�
škola�pilotů�1.�června

Ing. Petr 
Kulhánek
krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD 

Svou cestou, tichou přípravou 
smluv a schvalováním dohod, spěje 
k zahájení činnosti škola civilních 
pilotů F-Air na letišti v Karlových 
Varech.

Již na počátku diskuse o škole 
pilotů minulý rok zazněl od paní 
hejtmanky veřejný slib, že pokud se 
záměrem nebudou souhlasit dotče-
ná města a obce, záměr realizován 
nebude.

„Sešli jsme se se všemi zástupci 
obcí, v zásadě nikdo nebyl proti. Byly 
tam připomínky, které jsme zapra-
covali do smlouvy na ochranu těchto 
obcí, jinak jsem nezaznamenal žád-

né negativní názory,“ uvedl náměs-
tek hejtmanky Martin Hurajčík (MF 
Dnes 26. dubna).

Jaký je dnešní stav? Město Karlo-
vy Vary má jednoznačné usnesení, 
kterým nesouhlasí se záměrem školy 
pilotů a Zastupitelstvo města dalo 
vedení konkrétní úkol – jednat s Kra-
jem o odstoupení od záměru letecké 
školy. Silně negativní postoj k letecké 
škole podložený usnesením prezen-
tovala také Asociace hotelů a restau-
rací a Sdružení léčebných lázní.

Stejně jako zastupitelé města a ob-
čané podepsaní pod peticí proti škole 
vnímají významná rizika také hote-
liéři a reprezentanti lázní. Šestiná-
sobný růst pohybů letadel, ze sou-
časných 5.000 na budoucích 30.000 
zásadně ohrozí klid v největším lá-
zeňském městě, o dalších vlivech na 
kvalitu životního prostředí nemluvě. 
Vedení lázeňských zařízení již dnes 
stírají studený pot při myšlence, kdy 
hosté po ozdravném pobytu pro-
stoupeného vrněním různé intenzity 

na Karlovy Vary zanevřou a už se 
sem nevrátí. Příčetný člověk žasne 
nad pomíjením názorů veřejnosti, 
zastupitelstva a odborných kruhů, 
nad pomíjením veřejných slibů. Žas-
ne nad ekonomickou nerovnováhou 
přínosu školy v podobě 2,5 mil. Kč 
ročně oproti devastačnímu ekono-
mickému propadu lázeňství v de-
sítkách či stovkách milionů, pokud 
zvuk cvičných letadel kroužících ve 
vzduchu 6 dní v týdnu odradí hosty 
od návštěvy. Latentní hluková zátěž 
opravdu nepatří mezi ozdravné lá-
zeňské procedury.

Je správné, že rozvoj letiště je jed-
nou z priorit Kraje, tato snaha by 
však měla být v souladu s původním 
účelem letiště – přivážet do lázní 
hosty. Současné kroky však bohužel 
vedou přímo proti podstatě fungo-
vání mezinárodního letiště a zejmé-
na proti zájmům Karlových Varů, 
v blízké budoucnosti prémiové lázeň-
ské destinaci zapsané na Seznam 
světového dědictví UNESCO.

Pomáháme členům najít zaměstnance na trhu práce, pořádáme veletrhy 
pracovních příležitostí. Organizujeme pravidelná setkávání personalistů. 
Spolupracujeme se školami, zařídíme exkurze, přednášky firem na školách, 
stáže a brigády studentů. Organizujeme školení zaměstnanců firem, zajis-
tíme kurzy na míru i dotované vzdělávání. Staňte se členy KHK KK a buďte 
spokojený podnikatel :-)

khkkk.cz  l  spokojenypodnikatel.cz

spokojený
podnikatel

buďte

{Lidské zdroje a personalistika}

Z DŮVODU NAVÝŠENÍ VÝROBY PŘIJMEME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ Z PVC, ALU A DŘEVA

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
www.kalibra.cz
www.bohemialignum.cz

bezplatn
á lin

ka

800 888 789

KALIBRA NOVA, s.r.o.

Kontaktní osoba : Daniel Hromádko

daniel.hromadko@kalibra.cz

tel. 601 550 500

Požadujeme: ∙ pracovitost

 ∙ manuální zručnost

 ∙ spolehlivost

 • chuť učit se novým věcem 

  

Nabízíme: ∙ práci na HPP

 ∙ moderní a čisté pracovní prostředí

 ∙ nejmodernější strojní vybavení

 ∙ možnost dalšího profesního růstu

 ∙ občerstvení na pracovišti

Dělník ve výrobě ( obráběč, truhlář, zámečník
nebo jen manuálně zručný dělník bez zaměření )

Požadujeme ∙ SŠ vzdělání

 ∙ znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou

 ∙ znalost práce na PC ( MS Office )

 ∙ technické myšlení,  orientace v technických výkresech

 ∙ flexibilitu

 ∙ řidičský průkaz sk. B

 ∙ praxe v oboru výhodou (není podmínkou)

Náplň práce: ∙ tvorba a správa výrobních dokumentů

 ∙ odpovědnost za dodržování a optimalizaci technologických postupů

 ∙ účast na procesu zpracování objednávek  

Nabízíme: ∙ stabilní pracovní pozici v prosperující firmě

 ∙ motivující finanční ohodnocení

 ∙ po zapracování možnost práce z domova

 ∙ notebook, mobilní telefon

 ∙ občerstvení na pracovišti

Technolog výroby

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči 
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:

• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním 
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)

• domov pro seniory
Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov pro seniory v Lázních KynžvartVýkup 
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  

Sociální�služby�na�pokraji�kolapsu�
Mgr. Jaroslav 
Borka
krajský 
zastupitel za 
KSČM

Každoroční evergreen s dofinan-
cováním sociálních služeb se letos 
nějak vymkl kontrole.  Na konci 
prvního čtvrtletí chybělo celorepub-
likově 3,75 miliard korun, jen v Kar-
lovarském kraji to bylo podle mých 
informací zhruba 184 milionů. Si-
tuace došla tak daleko, že o tomto 
problému jednala  koncem března 
poslanecká sněmovna. Přestože 
bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 
na sociální služby přes 15 miliard 
korun, bylo jasné, že tyto finance 
nepokryjí reálné náklady jejich po-
skytovatelů. Důvodem je mimo jiné 
zvyšování platů pracovníkům v soci-
álních službách a zejména navýšení 
zvláštního příplatku z 600 na 1820 
korun měsíčně. Minimální částka, 
kterou kraje potřebují a požadují,  je 

1,92 miliardy korun. Klíčovým mo-
mentem bylo, podle vyjádření hejt-
manky, poslankyně a předsedkyně 
AKČR  Jany Mračkové Vildumetzo-
vé , jednání vlády 17. prosince 2018, 
která schválila navýšení onoho 
zvláštního příplatku bez toho, aby 
tento krok projednala s kraji. A tak 
se ptám, jaká je její pozice, když 
předsedovi vlastní strany a zároveň 
premiérovi nestojí za to, aby ji o tak 
závažném rozhodnutí informoval? 
Jak sama řekla ve svém vystoupení 
v poslanecké sněmovně, považuje za 
nefér, že se o chybějících financích 
hejtmani dozvěděli až během února 
od svých náměstků a Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb. Jed-
noduše řečeno, peníze jsou jenom 
do září. Pak se v některých krajích 
budou muset sociální služby ome-
zovat, přestože poptávka převyšuje 
nabídku. Ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová navíc paní 
hejtmanku upozornila na to, že se 
v jejím rezortu finanční prostředky 
nenajdou. Případné dofinancování 
sociálních služeb je možné pouze 
z rozpočtové vládní rezervy nebo 
zvýšením státního dluhu.

O to víc mě překvapilo, že  na tis-
kové konferenci  u příležitosti ná-
vštěvy prezidenta republiky o dofi-
nancování sociálních služeb neza-
znělo ani slovo,  i když se o problé-
mech Karlovarského kraje hovořilo 
a paní hejtmanka dokonce Miloše 
Zemana prosila, zda by u její stra-
nické kolegyně ministryně financí 
Aleny Schillerové nemohl zainter-
venovat, aby krajům poslala slíbené 
4 miliardy na opravy silnic II. a III. 
tříd. Přestože to vypadalo, že ani 
tyto finance kraje nedostanou, pre-
miér Andrej Babiš  je jako Deus ex 
machina našel a s ministryní pro 
místní rozvoj a ministryní financí 
to společně oznámili předsedkyni 
AKČR.  Zní to jako šťastný konec 
jednoho špatně napsaného příběhu. 
Bude mít ale nějaké pokračování? 

Nikdy v polistopadové historii ne-
vládla jedna strana na všech úrov-
ních samosprávy. A tak se ptám, 
kde je chyba, když se spolustraníci 
nejsou schopni domluvit na tak zá-
važných věcech? Jejich program je 
přece stejný. Nebo každý kope za 
sebe a všichni společně za svého 
šéfa? 
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Galerie vystavuje tvorbu Otakara Slavíka
Významný český malíř a kreslíř Otakar Slavík, osobnost pevných mo-
rálních zásad, působil po podpisu Charty 77 ve vídeňském exilu. Vý-
stava, která je nyní k vidění v Galerii umění Karlovy Vary, představuje 
návštěvníkům průřez tvorbou tohoto bytostného koloristy soustře-
děného na tematiku člověka, autora barevné i výrazové uvolněnosti 
a opravdové tvůrčí radosti. K vidění je zde soubor téměř čtyřicítky 
maleb ze sbírek státních galerií z celé republiky i ze soukromí. 
Galerie umění Karlovy Vary, 9. 5. – 23. 6. 2019

Běžně nepřístupné církevní památky se otevřou veřejnosti
Hudbou, zpěvem, recitací, přednáškami, posezením nad kávou a ča-
jem i dalšími, mnohdy netradičními, aktivitami ožijí církevní památ-
ky napříč celou republikou. Jen v našem regionu budete moci v rámci 
Noci kostelů navštívit desítky takovýchto míst. Zpřístupněny budou 
rovněž některé běžně nepřístupné části kostelů, jako například var-
hanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Podrobný 
program i seznam otevřených církevních památek najdete na webo-
vých stránkách www.nockostelu.cz.
Karlovarský kraj, 24. 5. 2019

Vydejte se do říše nočního hmyzu
S přírodovědci Janem Matějů z karlovarského muzea a Petrem 
Janštou z Univerzity Karlovy se můžete vydat na exkurzi spojenou 
s ukázkami rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zají-
mavostmi o jeho životě. Sraz bude ve 21 hodin v zámeckém parku 
ve Valči. Krátký přesun k místu odchytu vede nenáročným terénem. 
Vhodná je skládací stolička nebo jiná podložka na sezení, fotoaparát 
a případně něco proti dešti. V případě trvalého deště se akce nekoná.
Valeč, 7. 6. 2019 

Co všechno se může stát mezi nebem a zemí?
Předposlední červnovou sobotu se v Mariánských Lázních uskuteční 
již tradiční akce s názvem Mezi Nebem a Zemí. Na návštěvníky i ten-
tokrát čeká pořádná dávka zábavy, poučení, soutěží a adrenalinu. 
Chybět nebudou ani ukázky hasičské, policejní a záchranářské práce 
či sportovních organizací a spolků, které pracují s mládeží. Akce za-
číná ve 13 hodin a vstupné je pro všechny zdarma.
Areál Dlouhé ploché dráhy v Mariánských Lázních, 22. 6. 2019

Objevte tajemnou minulost 
kostela sv. Mikuláše pod Krudumem
Archeolog Jiří Klsák přiblíží historii kostela, jeho archeologický vý-
zkum, rekonstrukci i historické zajímavosti z blízkého okolí. Sraz 
účastníků je ve 14 hodin na parkovišti u Sportcentra v Hruškové na 
Sokolovsku. Vycházka povede po staré obchodní stezce ke zřícenině 
středověkého kostela sv. Mikuláše na rozcestí pod vrchem Krudum. 
Délka trasy je zhruba 5 kilometrů.
Hrušková, 22. 6.2019

KULTURNÍ TIPY

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH

t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz

KARLOVY VARY   Ještě než dětem 
začnou prázdniny, připravila si 
pro ně hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová oblíbenou výtvar-
nou soutěž o hodnotné ceny. Jejich 
úkolem bude namalovat obrázek 
nebo vytvořit ruční práci na téma 
„Pomáhají nám každý den“. Cí-
lem soutěže je vzdát hold záchra-
nářům, hasičům i policistům za 
jejich nelehkou a vysoce záslužnou 
práci. 
„Jsou to lidé, kteří dennodenně 
pomáhají ostatním, často s nasa-
zením vlastního života a zdraví. 
Obdivujeme jejich obětavost a vel-
kou odvahu, a proto bychom jim 
prostřednictvím této soutěže chtěli 
poděkovat za jejich skvělou práci. 
Věřím, že téma děti určitě nadchne 
a že nám zašlou spoustu pěkných 
obrázků. Pro autory nejlepších 

prací máme opět připraveny chyt-
ré mobilní telefony, tablety a MP3 
přehrávače,“ uvedla hejtmanka.

Soutěž probíhá až do 28. června. 
Soutěží se celkem ve dvou věko-
vých kategoriích, první je určena 
pro děti od 6 do 10 let, do druhé 
se pak mohou hlásit mladí výtvar-
níci ve věku 11 až 15 let. Z každé 
kategorie odborná porota vybere 
tři nejlepší práce, jejichž autoři 
obdrží hodnotné dárky. Výsledky 
soutěže budou slavnostně vyhláše-
ny po prázdninách a uveřejněny na 
krajském webu. Ve foyer budovy 
A krajského úřadu bude následně 
po celý říjen probíhat doprovodná 
výstava.

Bližší informace, včetně podrob-
ných pravidel, najdou zájemci na 
internetových stránkách Karlovar-
ského kraje.  (KÚ)

Namaluj záchranáře, hasiče 
či policistu. Soutěžíme o ceny

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Tři kříže.

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji.
 
Dočtete se o  ní mnohé. Napří-
klad, že je mystická, že vše ko-
lem ní je tajuplné nebo že je 
nejtajemnějším místem Slavkov-
ského lesa (i  když leží těsně za 
jeho hranicí). Také se k  ní váže 
velké množství pověstí, z  nichž 
některé jsou propojené s  reali-
tou. Příkladem je třeba legenda 
o  Mikulášovi. Původní němečtí 
obyvatelé zdejšího kraje vyprá-
věli dětem, že v předvečer svého 
svátku sestupuje Mikuláš ze své-
ho domova za dětmi. Že hodné 
odměňuje dárky a zlobivé odnáší 
v pytli zpět. Říká se o ní také, že 
má zelenou hlavu (les), stříbrné 
srdce (stříbrná ruda) a zlatou patu 
(v  bažinách na úpatí se kdysi rý-
žovalo zlato). 
Mimochodem, kolem ní vedla 
středověká solná cesta ze solných 
dolů z  bavorského Reichenhallu. 
Transport soli procházel přes 
Norimberk a  Cheb do Kadaně, 
Žatce a  Prahy. Solná cesta byla 
známa ještě za třicetileté války. 
Pravděpodobně zde probíhala 
hranice Chebského území, nežli 
připadlo Království českému. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 6. 2019 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Jáchymovské peklo. 
Letos se konal 30. ročník
JÁCHYMOV Už po třicáté se 
konala vzpomínková akce Já-
chymovské peklo. Ve dnech 17. 
a 18. května připomněla útrapy 
bývalých politických vězňů pra-
cujících v 50. letech minulého sto-
letí v dolech v Jáchymově a okolí. 
Akci pořádá karlovarská pobočka 
Konfederace politických vězňů.

„Vzpomínáme při této příleži-
tosti na těch několik desítek tisíc 
nevinných obětí bývalého ko-
munistického režimu, které byly 
často odsouzeny k dlouhým letům 
odnětí svobody. Část z nich strá-
vila roky otrockou prací při těžbě 
uranové rudy v nelidských pod-
mínkách jáchymovských lágrů,“ 
uvedl při této příležitosti Lubomír 
Modrovič za Konfederaci politic-
kých vězňů.

 Akci zahájila návštěva památní-
ku na hřbitově v Horním Slavkově 
a pietní akt u Věže smrti v Dolním 

Žďáru nedaleko Ostrova. V hale 
věže byla navíc k vidění výstava 
místní pobočky Konfederace poli-
tických vězňů.  

V jáchymovském kostele se 
sloužila mše svatá, po níž položi-
ly osobnosti Karlovarského kraje 
a naší země věnce u památníku 
„Brána ke svobodě“. Účastníci 
akce mohli navštívit také Štolu č. 
1, která připomíná dobové pod-
mínky těžby v uranových dolech, 
i klášterní areál v Ostrově.

V oblasti Jáchymova a Horního 
Slavkova bylo v letech 1949 až 
1953 zřízeno celkem 18 vězeň-
ských lágrů. Tábory velmi rychle 
zaplnili vězni, kteří byli nuceni 
k namáhavé vyčerpávající práci 
v podzemí. V řadě případů šlo 
o politické vězně odsouzené ve 
vykonstruovaných procesech. 
Takzvanými lágry prošlo téměř 
65 tisíc lidí.  (KÚ)

Ilustrační foto Foto: weinstock
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Sportovci roku 2018. Seznamte se

ŽÁCI 
JEDNOTLIVCI

DOMINIK ORAČKO (vzpírání)
 TJ Baník Sokolov
Úspěchy: 1. místo na ME juniorů do 
15 let v trhu i nadhozu a dvojboji ve 
váze + 94 kg

NIKOLA ROUBALOVÁ (box)
BC Baník Sokolov
Úspěchy: 2. místo na MČR kadetů 
v boxu

MAREK ŠTĚRBA (orientační 
sporty)
TJ Slovan Karlovy Vary
Úspěchy: ZODM - 1. místo + 2 x 2. 
místo; ČP v LOB celkově - 1. místo; 
ČP OB celkově - 1. místo

ADAM MÜLLER (běh na lyžích)
LK Slovan KV
Úspěchy: MČR - 1. + 3. místo
LUCY HRDLIČKOVÁ (karate)
Karate Klub Tygr Karlovy Vary
Úspěchy: MČR - 1. místo; Národní 
pohár 2 x 1. místo - kumite. Nejú-
spěšnější závodník českého svazu 
karate 2018 - žáci

SÁRA PETERKOVÁ (dráhová cy-
klistika)
Cyklistika Karlovarského kraje
Úspěchy: MČR - 4 x 1. místo + 1. 
a 2. místo + 3 x 3. místo

ŽÁCI
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

VOLEJBALOVÝ KLUB KARLOVY 
VARY (volejbal)
družstvo žákyň
Úspěchy: MČR - 1. místo finálový 
turnaj

TJ SLOVAN KARLOVY VARY (pla-
vání)
štafeta žákyně
Úspěchy: MČR – 4 x 1. místo 
(LMČR + ZMČR)

LK SLOVAN KARLOVY VARY (běh 

na lyžích)
smíšené družstvo – starší žáci
Úspěchy: MČR - 1. místo smíšených 
družstev

ŽÁCI
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY – 
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

SPORTOVNÍ TANEČNÍ STUDIO 
MAGICSTAR (tanec, disco a mažo-
retky)
žákovské družstvo 2003/2007
Úspěchy: MS - 3 x zlato a 1 x stříb-
ro. Sportovní taneční studio MA-
GICSTAR pod vedením trenérky 
Jaroslavy Novotné v loňském roce 
dosáhlo řady mimořádných spor-
tovních úspěchů. Část formací zís-
kala titul mistrů republiky ČR a ně-
které formace se probojovaly na MS 
do JAR – Kapské město. Získaly tři 
tituly mistra světa a jedenkrát jsou 
vicemistryněmi světa.

TANEČNÍ SKUPINA MIRÁKL 
OSTROV (jazz dance, contempo-
rary dance)
dětská věk. kat. 2007/2009
Úspěchy: MS - 1. místo;  MČR - 1. 
místo

TANEČNÍ SKUPINA MIRÁKL 
OSTROV (jazz dance, contempo-
rary dance)
dětská věk. kat. 2003/2006
Úspěchy: MS - 1. + 2. místo;  MČR 
- 1. místo

DOROST, JUNIOŘI
JEDNOTLIVCI

PETRA ZIKMUNDOVÁ (lu-
kostřelba - kladkový luk)
LK ESKA Cheb
Úspěchy: 1. místo na MČR dospě-
lých v halové lukostřelbě. Halová 
mistryně republiky v terčové lu-
kostřelbě v kategorii dospělých. Re-
prezentantka ČR. Na ME v katego-
rii dospělých  v Polsku se umístila na 
9. místě. Zúčastnila se MS juniorů 

v Itálii, kde obsadila v silné konku-
renci 12. místo. Je držitelkou tří ná-
rodních rekordů. 

ROMAN KOŘÁN (westernová 
drezura)
TJ SOKOL Velká Hleďsebe
Úspěchy: ME - 1. místo Rancg Tra-
il Open. V loňském roce získal titul 
mistra Evropy v kategorii Ranch 
Trail Open na European Champi-
onship Appaloosa Show. V dalších 
kategoriích na ME se umístil na 4., 
5. a 7. místě.

VÍT HOLUB (plavání)
Plavecký klub Baník Sokolov
Úspěchy: 2. místo MČR zimní - 50 
volný způsob; 3. místo MČR letní - 
100 volný způsob

ANNA KORBOVÁ (atletika)
Triatlet Karlovy Vary
Úspěchy: MČR - 1. místo; 3. místo 
mezinárodní závody dorostu

MAREK LIŠKA (cyklistika)
Cyklistika Karlovarského kraje
Úspěchy: MČR - 6 x 1. místo; ČP 
celkově - 2 x 1. místo + 3. místo

DOROST, JUNIOŘI
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

SKP UNION CHEB (atletika)
štafeta
Úspěchy: MČR - 3. místo štafeta 4 
x 400. Družstvo dorostu získalo na 
MČR v Praze v běhu na 4 x 400 met-
rů bronzovou medaili. 

GOLF CLUB KARLOVY VARY 
(golf)
družstvo dívek U18
Úspěchy: MČR - 1. místo

DOSPĚLÍ 
JEDNOTLIVCI

KAMIL KUČERA (vzpírání)
Český svaz vzpírání
Úspěchy: 8. místo na MS v nadho-

zu; 16. místo v trhu; 11. místo ve 
dvojboji

ELIŠKA STAŇKOVÁ (atletika)
Tělovýchovná jednota Tatran Kras-
lice
Úspěchy: 12. místo na ME v hodu 
diskem; 1. místo na MČR v hodu 
diskem

ČESTMÍR ŠÍMA (strongman)
Úspěchy: V roce 2015 se díky no-
minaci zúčastnil v nejtěžší katego-
rii mistrovství světa amatérských 
strongmanů, které se koná pod zá-
štitou Arnold Classic v americkém 
Ohaiu. Je dvojnásobným vítězem 
Českého poháru strongmanů a prv-
ním (dosud jediným) člověkem 
v ČR, který zvedl 415 kg na mrtvý 
tah.

VERONIKA KUBÍNOVÁ (MT-
BO)
TJ Slovan Karlovy Vary
Úspěchy: MS - 1. + 3. místo; ME - 4. 
+ 6. místo; MČR - 2. místo; SP cel-
kově - 2. místo

DOSPĚLÍ
SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

ROYAL GOLF CLUB MARIÁN-
SKÉ LÁZNĚ (golf)
družstvo žen
Úspěchy: MČR - 1. místo Extraliga 
ČR družstev žen; 8. místo European 
Ladies Club Trophy – Bulharsko; 
vítězství v extralize ČR družstev žen

VK KARLOVARSKO (volejbal)
družstvo mužů
Úspěchy: MČR - 1. místo; ČP - 2. 
místo

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

VENDULA DUŠKOVÁ (plavání 
tělesně postižených)
SK KONTAKT KARLOVY VARY
Úspěchy: ME - 2. místo; MČR - 1. 
místo

TRENÉŘI

DANIELA RADOVÁ (házená)
TJ Sokol Lázně Kynžvart

Úspěchy: Bývalá hráčka házené TJ 
Sokol Lázně Kynžvart a následně 
Slavie Praha. Reprezentantka ČR 
od dorostenek až po dospělé. Po 
ukončení aktivní házenkářské kari-
éry působí jako rozhodčí házené, je 
členkou Komise rozhodčích České-
ho svazu házené. Stala se první žen-
skou rozhodčí, která rozhodovala 
v ČR nejvyšší domácí seniorské sou-
těže. V současné době je předsedou 
TJ Sokol Lázně Kynžvart, kde mimo 
jiné působí coby trenérka mládež-
nické házené. Se všemi nadšenci 
dokázala realizovat sen několika ge-
nerací, a to vybudováním víceúčelo-
vé sportovní haly, která nese název 
Sportovní hala Milana Prokeše. 

JIŘÍ KUDRLE (volejbal)
BVC Chodov
Úspěchy: 1. místo s výběrem Kar-
lovarského kraje na KCM v Bílovci; 
1. místo reprezentace ČR U16 na 
mezinárodním turnaji PRAGUE vo-
lleyball games

JIŘÍ NOVÁK (volejbal)
VK Karlovarsko
Úspěchy: Vede A - tým - 2. místo ČP 
+ 1. místo MČR

SPORTOVNÍ LEGENDA

JIŘÍ ŠOLLAR (vzpírání)
Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Cheb
Úspěchy: V roce 1957 zakládal od-
díl vzpírání TJ Lokomotiva Cheb. 
V letech 1966 - 1968 byl člen před-
sednictva Českého svazu vzpírání 
a v letech 1989 - 1999 členem spor-
tovní komise tohoto orgánu. Za 
svou úspěšnou a dlouhou kariéru 
vychoval řadu vynikajících sportov-
ců a reprezentantů Československa. 
Ti se následně zúčastnili i olympij-
ských her v Montrealu a Moskvě. Je 
rozhodčím první třídy. V letošním 
roce se dožívá významného životní-
ho jubilea 80 let.

RUDOLF FLAŠKA (atletika)
Loket
Úspěchy: V minulosti působil jako 
učitel a později jako ředitel na zá-
kladních školách v Lokti, Novém 
Sedle a Sokolově. Pod jeho vedením 
se žáci pravidelně umisťovali na 

předních místech v okresních i re-
publikových atletických soutěžích. 
Jako trenér se podílel na založení 
Atletického oddílu při Tělovýchovné 
jednotě Loket a v současnosti půso-
bí ve Školním atletickém klubu Cho-
dov, kde vede tréninkovou skupinu. 
Mezi největší úspěchy patří tréno-
vání vnoučat Markéty Bauerové (2. 
místo na celorepublikovém závodě 
Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů v desetiboji) a Adama 
Bauera (3. místo na Mistrovství 
České republiky v běhu na 300 met-
rů v hale v roce 2017). Rudolf Flaška 
figuruje rovněž jako rozhodčí v atle-
tických soutěžích v rámci Karlovar-
ského a Plzeňského kraje a podílí se 
i na rozhodování celorepublikových 
soutěží. Kromě jiného založil v roce 
1985 Novoroční běh v Lokti, který 
i nadále pořádá a jako aktivní spor-
tovec se jej i účastní.

JAN NOVÁK (běh na lyžích)
LK Slovan K. Vary
Úspěchy: 45 let se věnuje trénování 
lyžařů. Pod jeho vedením dospívali 
budoucí účastníci a medailisté ZOH

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI

HEIDI JURÁNKOVÁ (triatlon)
X-team BaNo K. Vary 
Úspěchy: Kvalifikace na OH Mláde-
že; MČR - 2 x 1. místo; ČP celkově 1. 
místo; EP - 4. + 6. + 11. místo; ME 
- 22. místo

JAN VANKE (nohejbal)
SK Liapor - Witte Karlovy Vary
Úspěchy: MS - 1. místo + jako kapi-
tán u zisku všech 3 medailí z MS

VÍT ŠPALEK (stolní tenis)
Úspěchy: Pravidelně se zúčastňuje 
republikových bodovacích turnajů 
mládeže. V loňském roce skončil 
na celorepublikovém žebříčku mezi 
zdravými dětmi na 35. místě. Účast-
nil se Olympiády mládeže v Brně. 
V roce 2018 byl zařazen do mužské 
reprezentace mezi handicapova-
nými sportovci a bude se pokoušet 
o účast na paralympiádu do Tokia 
2020. V prosinci 2018 se účastnil 
turnaje v Kostarice, kde nasbíral 
první body do světového žebříčku 
v mužích.

Zasloužili se o rozvoj sportu v regionu. Dosáhli výjimečných úspěchů. Kdo ze sportovců se činil 
tentokrát? Hlavní cenu si za rok 2018 z rukou hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové převzali 
triatlonistka Heidi Juránková, nohejbalista Jan Vanke a stolní tenista Vít Špalek. A zde je přehled 
všech oceněných podle kategorií.

Sportovci roku 2018    Sportovci, trenéři a sportovní legendy, kteří dosáhli výjimečných úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu v regionu, byli slavnostně oceněni v prostorách Karlovarského městského divadla. Foto: KÚ


