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KARLOVY VARY   Téměř 20 let 
čekala chátrající národní kulturní 
památka Císařské lázně v centru 
Karlových Varů na svou kompletní 
obnovu. Nyní kraj zahájil revita-
lizaci historické perly, která v bu-
doucnu nabídne návštěvníkům 
multifunkční sál, několik muzej-
ních expozic, kavárnu, čítárnu 
i badatelnu. Během slavnostního 
předání stavby zhotovitelům to 
potvrdila za účasti premiéra An-
dreje Babiše a dalších představi-
telů státu odstupující hejtmanka 
Jana Mračková Vildumetzová.

„Dlouhá léta se nikomu z našich 
předchůdců nedařilo s přestavbou 
Císařských lázní alespoň začít. 
Mám proto obrovskou radost, že 
je nyní Karlovarský kraj tak blízko 
skutečné záchrany památky.  Udě-
láme všechno pro to, abychom 

opravu dovedli do úspěšného 
konce a mohli představit domá-
cím i zahraničním návštěvníkům, 
lázeňským hostům a turistům 
tento skvost v novém hávu a v celé 
kráse,“ uvedla odstupující hejt-
manka.

Kompletní opravu včetně roz-
sáhlých restaurátorských prací 
provede společenství firem pod 
názvem „Společnost Císařské 
lázně - Geosan Group - Metro-
stav“ za  828, 8 milionu korun 
s DPH. Jejich nabídka byla nej-
nižší, a tudíž vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, protože jediným 
kritériem zadávacího řízení se sta-
la nabídková cena. Do této ceny 
musel zhotovitel kromě splnění 
ostatních podmínek promítnout 
i případný nárůst inflace v době 
provádění prací. Na opravu kraj 

získal 250 milionů korun jako 
dotaci od Ministerstva kultury 
ČR a má také příslib ministryně 
financí Aleny Schillerové ohledně 
navýšení příspěvku o dalších 150 
milionů korun. Kraj na opravu 
vyčlenil ze svého rozpočtu 350 mi-
lionů korun, dalších 100 milionů 
by mělo jít postupně z rozpočtu 
města Karlovy Vary. 

„Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se na celé přípravě revitali-
zace podíleli. A musím připome-
nout, že se nikomu z našich před-
chůdců zatím nepodařilo získat 
souhlasné závazné stanovisko od 
orgánů památkové péče,“ doda-
la Jana Mračková Vildumetzová 
s tím, že se vždy při opakovaných 
úpravách projektové dokumen-
tace snažilo minulé vedení kraje 
a města o zásadní zásahy do bu-

dovy, kdežto v současnosti kraj 
rozhodně zachová původní ráz 
památky. 

Stav budovy si vyžádá sanaci 
spodní části objektu, aby už ne-
docházelo k dalšímu poškozování 
základových konstrukcí a přízemí 
a vzlínání vlhkosti svislými kon-
strukcemi. V maximální možné 
míře budou zachovány a restauro-
vány původní prvky uměleckoře-
meslné a výtvarné výzdoby. Záměr 
počítá také s obnovou interiérů 
včetně dřevěných prvků, jako jsou 
obložení, dveřní a okenní výplně. 
Na fasádě bude předmětem revita-
lizace oprava omítek, kamenných 
sloupů a pilastrů, obkladů a deko-
rativních prvků, otvorové výplně 
budou podrobeny opravě. Bude 
vyměněna střešní krytina a re-
pasovány klempířské a pasířské 

dekorativní prvky.„Věřím v zodpo-
vědný a profesionální přístup zho-
tovitelů k splnění takto náročné 
zakázky a v průběhu prací budeme 
pečlivě sledovat, zda vše probíhá 
podle smlouvy a harmonogramu,“ 
doplnila odstupující hejtmanka. 

V budoucnu se stanou Císařské 
lázně ještě atraktivnějším cílem 
domácích i zahraničních návštěv-
níků. Zanderův sál bude sloužit 
k reprezentativním účelům, v dal-
ším, víceúčelovém sále se budou 
konat koncerty a výstavy, ale i pro-
mítání například během filmové-
ho festivalu. V budově lidé najdou 
rovněž infocentrum. Prostory ur-
čené k pronájmu, kde jsou teď bý-
valé koupelny, získá v budoucnosti 
nájemce, který nabídne zajímavé 
využití nejlépe pro léčebné účely. 

 (KÚ)

Císařské lázně. Revitalizace úspěšně odstartovala

První miminko roku 2020    Terezka se v Karlových Varech narodila hodinu po půlnoci, přesně v 1:01, vážila 3170 gramů a měřila 49 centimetrů.  Foto: KKN Karlovy Vary

ZPRÁVY Z KRAJE 
Nová přírodní památka hájí ta-
ké ohrožený druh motýla
Na seznam přírodních památek 
v Karlovarském kraji přibyla další 
položka. Tentokrát se jedná o Lou-
ky u Dlouhé Lomnice nedaleko 
Bochova, kde žije kriticky ohro-
žený druh denního motýla - hně-
dásek chrastavcový (Euphydryas 
aurinia). Tato lokalita je navíc bo-
hatá na vzácné a ohrožené druhy 
rostlin a živočichů společenstev 
mokřadních luk. Předmětné území 
leží zhruba 1 kilometr východně od 
Dlouhé Lomnice a celková výměra 
činí 8,1 hektaru. V terénu bude hra-
nice přírodní památky vyznačena 
v souladu s vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí ČR hraničními 
sloupky, pruhy na hraničních stro-
mech a tabulemi s malým státním 
znakem. Podle nařízení kraje není 
cílem ochrany přírody v tomto úze-
mí provádět nebo ovlivňovat hospo-
daření nad běžný rámec stávajícího 
režimu.  Hnědásek chrastavcový 
je motýl z čeledě babočkovitých. 
Dosahuje velikosti 34 až 44 mili-
metrů a vyznačuje se hnědooranžo-
vým zbarvením s typickou tmavou 
kresbou. Na území Střední Evropy 
obývá již jen několik desítek lokalit, 
přičemž všechny se nacházejí v zá-
padních Čechách a pohraničí Ně-
mecka. Dává přednost rašelinným, 
slatinným loukám a vlhkým podmá-
čeným pastvinám. Jeho přítomnost 
v přírodě je vázána na výskyt živné 
rostliny, kterou je čertkus luční. 
 (KÚ)

Leonardo da Vinci. Nahlédněte 
do mysli renesančního génia
V letošním roce uplynulo 500 let od 
úmrtí malíře a vynálezce Leonarda 
da Vinci. Interaktivní výstava v Mu-
zeu Karlovy Vary dává dětským i do-
spělým návštěvníkům příležitost 
hravě se seznámit s vynálezy, umě-
ním a vědeckou prací tohoto rene-
sančního génia. Návštěvníci výsta-
vy si mohou zkusit reprodukovat 
Leonardovy nákresy, manipulovat 
s modely vynálezů, včetně mecha-
nického křídla a různých mecha-
nických strojů, či si hrát ve velkém 
modelu slavného vojenského tanku. 
Zájemci se rovněž dozvědí, jak Leo-
narda inspirovala příroda, zatočí si 
s Vitruviánským mužem, postaví 
Leonardův přenosný most a sestaví 
anatomické modely. Chybět nebude 
ani obraz proslulé Mony Lisy, jenž 
bude možné digitálně upravovat. 
Výstava potrvá až do 1. března příš-
tího roku.  (KÚ)

První letos narozené děti chrání zlatí andělíčci

KARLOVARSKÝ KRAJ   Za mimin-
ky narozenými v první den roku 
2020 v Karlovarském kraji se hned 
2. ledna vypravil hejtman Petr Ku-
bis do porodnic v Karlových Varech, 
Sokolově a v Chebu. Blahopřál ma-

minkám a předal jim dárky, mimo 
jiné zlatý řetízek s andělíčkem, kte-
rý je symbolem ochrany dítěte.

„Každé narozené miminko nám 
dělá radost a moc si přejeme, aby 
děti vyrůstaly zdravé a šťastné, zů-

staly i v dospělosti v našem kraji 
a neodcházely jinam,“ dodal Petr 
Kubis.

První se v našem kraji narodila 
v karlovarské porodnici Terezka ze 
Tří Seker na Chebsku, přesně v 1:01 

hodin 1. ledna 2020. V téže porod-
nici přišla první den roku na svět 
i Anežka z Ostrova, Anička z Kar-
lových Varů a Maya z Teplic. Druhý 
hned za Terezkou se narodil 1. 1. 
2020 v 1:06 hodin chlapeček Samu-

el v porodnici v sokolovské nemoc-
nici a ze Sokolova je i malý Zdeněk. 
Posledním miminkem prvního dne 
letošního roku je holčička Emma 
z Chebu, která se narodila v porod-
nici chebské nemocnice.  (KÚ)



STRANA 2, 3ZPRAVODAJSTVÍ

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

ZPRÁVY Z KRAJE 
Na umístění jezdecké sochy 
Karla IV. bude veřejná sbírka
Na krajském úřadě bylo slav-
nostně uzavřeno memorandum 
o spolupráci při realizaci záměru 
umístění jezdecké sochy Karla 
IV. v Karlových Varech. Návrh 
jezdecké sochy Karla IV. vzešel 
ze soutěže, kterou u příležitosti 
oslav 700 let od narození českého 
krále a římského císaře uspořádal 
Rotary klub ve spolupráci s Ga-
lerií umění Karlovy Vary. Na zá-
kladě uzavřeného memoranda by 
kraj měl vyhlásit veřejnou sbírku 
na úhradu nákladů souvisejících 
s realizací tohoto projektu a po-
dílet by se měl i na jeho propagaci 
prostřednictvím výstavy uspo-
řádané ve vlastních prostorách. 
Rotary klub zajistí bezplatnou 
výpůjčku modelu sochy od trut-
novské společnosti Kasper Ko-
vo a zpracuje rámcový rozpočet 
projektu. Město má pak za úkol, 
umístit model sochy do veřejné-
ho prostranství, vybrat vhodné 
prostory pro instalaci samotného 
pomníku a požádat o vydání zá-
vazného stanoviska výkonný or-
gán státní památkové péče.  (KÚ)

Získali jsme titul Aktivní kraj
V závěru roku 2019 se v Žižkov-
ském divadle Járy Cimrmana 
rozdávaly ceny krajům a obcím, 
které jsou úspěšné ve sběru 
vysloužilého elektroodpadu. 
Slavnostní galavečer pořádala 
nezisková organizace Asekol, 
jež organizuje celostátní systém 
zpětného odběru elektrozaří-
zení. Jedno z ocenění patří také 
Karlovarskému kraji, který v ka-
tegorii Aktivní kraj získal Cenu 
poroty za přístup kraje k osvětě 
v oblasti ochrany životního pro-
středí. Součástí ocenění byl i šek 
s částkou 100 tisíc korun. Nezis-
ková společnost Asekol pořádá 
každoroční setkání spojené s en-
vironmentálními soutěžemi pod 
záštitou Ministerstva životního 
prostředí, Asociace krajů ČR, 
Svazu měst a obcí ČR, Národní 
rady osob se zdravotním postiže-
ním. Smyslem akce je ocenit ak-
tivity krajů, města a obcí v oblasti 
nakládání s odpady a podpořit 
jejich činnost v oblasti životního 
prostředí.  (KÚ)

Vítězové soutěží s odpadovou 
tématikou převzali ceny
Vítězní autoři výtvarných děl 
soutěže „Hrajeme si s odpady“ 
a nejúspěšnější školy v soutěži 
„Recyklohraní aneb Ukliďme si 
svět“ převzali v krajské knihovně 
ceny za své práce a aktivitu v tří-
dění elektroodpadu. Na těchto 
akcích tradičně spolupracuje 
Karlovarský kraj s organizacemi 
Eko-kom a Asekol zaměřenými 
na třídění odpadu a vysloužilých 
elektrospotřebičů. Do soutěží 
se opět zapojily děti z mateř-
ských, základních i středních 
škol napříč Karlovarským krajem 
a zde přinášíme jejich výsledky: 
Hrajeme si s odpady, kategorie 
A (mateřské školy, děti do 6 let): 
1. místo: MŠ Pionýrů 1344, So-
kolov - třída Šikulkové, 2. místo: 
MŠ Ostrov, Halasova 765 - třída 
Sluníček, 3. místo: MŠ Studán-
ka, Krymská 10, Karlovy Vary 
- třída Berušek. Kategorie B (zá-
kladní školy 1. – 5. třída, školní 
družiny): 1. místo: Základní 
škola Ostrov, Krušnohorská 304 
- kolektiv dětí z 1. oddělení školní 
družiny. Kategorie C (základní 
školy 6. – 9. třída): 1. místo: ZŠ 
Ostrov, Krušnohorská 304 – ko-
lektiv 8. B, 2. místo: ZŠ Sokolov, 
Rokycanova 258 – Pavel Hrysz, 
3. místo: ZŠ Ostrov, Krušnohor-
ská 304 – kolektiv 7. a 9. třídy. 
Kategorie D (střední školy, zá-
kladní umělecké školy): 1. místo: 
ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367 – 
Dominika Juhaszová, 2. místo: 
Střední lesnická škola Žlutice, 
Žižkov 345 – Lenka Schwarzová, 
3. místo: ZŠ a ZUŠ Žlutice, Po-
děbradova 307 – Františka Bo-
ková, Bára Hartová. Recyklohra-
ní aneb Ukliďme si svět: 1. místo: 
ZŠ Královské Poříčí, Dlouhá 63, 
2. místo: ZŠ Ostrov, Krušnohor-
ská 304, 3. místo: ZŠ Hranice, 
Husova 414.  (KÚ)

KARLOVY VARY  V prostorách 
Grandhotelu Pupp byla v sobotu 
14. prosince 2019 za účasti odstu-
pující hejtmanky Karlovarského 
kraje Jany Mračkové Vildumet-
zové, primátorky Karlových Varů 
Andrey Pfeffer Ferklové a starosty 
města Chebu Antonína Jalovce 
slavnostně podepsána smlouva 
o spolupráci se Západočeskou 
univerzitou v Plzni zastoupenou 
rektorem Miroslavem Holečkem. 
Cílem smlouvy je posílit nabídku 
vysokoškolského vzdělávání v na-
šem regionu a tím přispět k řešení 
problému s nedostatkem kvalifiko-
vané pracovní síly. Nové vzdělávací 
programy by se mohly otevřít již 
napřesrok.

Západočeská univerzita v Plzni 
se zavázala, že podle svých mož-
ností posílí nabídku vzdělávacích 
programů v oborech klíčových pro 
všeobecný rozvoj Karlovarského 
kraje. Prostřednictvím Fakulty 
ekonomické by mělo dojít k ote-
vření nových programů v oblasti 
ekonomie, Fakulta pedagogická 
bude vzdělávat budoucí učitele, 

hlavně pak učitele prvního stupně 
základní školy, a Fakulta zdravot-
nických studií přivítá studenty 
v programech, jako je zdravotnický 
záchranář, všeobecné ošetřovatel-
ství a fyzioterapie.

„Studentům z našeho regionu 
budeme moci nabídnout nové 
programy vzdělávání a oni tak ne-
budou muset dojíždět za studiem 
do jiných krajů. Zároveň se nám 
podaří zajistit tolik potřebné kva-
lifikované pracovníky nejenom 
pro oblast zdravotnictví, ale také 
pro školství a další obory,“ uvedla 
odstupující hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Mračková Vildu-
metzová.

Partneři se zavazují poskytnout 
Západočeské univerzitě v Plzni při-
měřenou materiální, finanční a or-
ganizační podporu tak, aby bylo 
zajištěno rozvíjení jejích vzděláva-
cích aktivit. Ty se budou soustředit 
do Chebu, kde v současnosti ne-
jsou plně využity stávající kapacity 
univerzity, a do Karlových Varů, 
které disponují volnými prostory. 

 (KÚ)

Smlouva o spolupráci se Západočeskou 
univerzitou v Plzni je uzavřená

DEN S HEJTMANEM
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 ko-
lem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Petr Kubis 
bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici ten-
tokrát 22. ledna od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás 
vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý 
občan prostřednictvím krajských internetových stránek může ode-
slat svou otázku, na kterou hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy 
lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů 
najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.
kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro 
spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz. 
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici práv-
ní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu 
v měsíci, tentokrát to tedy bude 5. února.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ  Osminá-
sobný vítěz Velké pardubické, kraj-
ský zastupitel a předseda krajské 
sportovní komise Josef Váňa se stal 
členem Rady Karlovarského kraje 
pro oblast tělovýchovy a sportu. 
Resort kultury a památkové péče 
po zesnulé náměstkyni hejtmanky 
Daniele Seifertové převezme ná-
městek hejtmana Martin Hurajčík, 
který má nadále v gesci dopravu 
a silniční hospodářství. Změny 
schválené zastupitelstvem budou 
platit do krajských voleb v říjnu 
2020.

V krajských volbách v roce 2016 
získal Josef Váňa druhý nejvyšší 
počet preferenčních hlasů. Slavný 
žokej a trenér dosud působil jako 
krajský zastupitel a předseda Ko-
mise pro tělovýchovu a sport při 
Radě Karlovarského kraje, ale tuto 
funkci už předal svému nástupci. 
V nové funkci se chce  soustředit 
především na zdárný průběh led-
nové zimní olympiády dětí a mlá-
deže v našem regionu, na podporu 
sportu dětí a mládeže a spolupráci 
se sportovními kluby a organiza-
cemi.

„Co se týká zimní olympiády, ur-
čitě se moc těším, osobně jsem 20 
let pracoval u horské služby na Pra-
dědu, závodil jsem na lyžích, a po-
kud jde o organizaci sportovních 
akcí, to mám svým způsobem v kr-
vi. Mohl bych promluvit i se svými 

kamarády, známými sportovci, aby 
přijeli například předávat medaile. 
Chci posílit práci s mládeží, získat 
více peněz pro krajský dotační pro-
gram na obnovu sportovních zaří-
zení, protože teď je schválených 6 
milionů a chtěl bych, aby ta částka 
byla vyšší,“ uvedl Josef Váňa. Spor-
tovní kluby za tyto peníze opravují 

zázemí pro sportovce, kabiny, udr-
žují hřiště a další sportovní plochy.

Odstupující hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová také 
připomněla vznik Národní spor-
tovní agentury, která bude mimo 
jiné mít na starosti dotační pro-
gramy pro sportovní organizace 
v regionech. „To, že kraj bude mít 

svého radního pro sport a já bych 
měla působit v poradním orgánu 
Národní sportovní agentury, je 
z pohledu kraje velmi prospěšné, 
protože potřebujeme, aby na sport 
dětí a mládeže přicházely peníze 
nejen od kraje, ale hlavně od státu 
včas, aby s nimi kluby mohly po-
čítat a nemusely odsouvat či do-

konce rušit své investiční záměry 
a akce,“ zdůraznila.

Radu kraje bylo třeba doplnit po-
té, co bývalá náměstkyně hejtman-
ky začátkem listopadu prohrála boj 
s těžkou nemocí. „Je to stále velmi 
citlivé téma, 4. listopadu nás opus-
tila naše kolegyně Daniela Seiferto-
vá a pro nás ta situace s obsazením 
jejího místa nebyla vůbec jednodu-
chá. Martin Hurajčík má k oblasti 
kultury velmi blízko už ze svého 
působení v Mariánských Lázních, 
paní náměstkyni v posledních mě-
sících zastupoval, tedy bude mít na 
starosti kulturu a památkovou péči. 
Josef Váňa je sportovec tělem i duší 
a práci pro kraj bere velmi vážně. 
Chtěl by se zaměřit na zajištění fi-
nancí pro sport dětí a mládeže, už 
nyní komunikuje s kluby a svazy. 
Na vládní úrovni navíc vzniká Ná-
rodní agentura pro sport, je proto 
velmi důležité, aby se i náš kraj mo-
hl aktivně mluvit do vzniku agentu-
ry a jejích plánů. Jeho role dále bu-
de stát se osobním garantem zda-
řilého průběhu zimní olympiády 
dětí a mládeže, kterou kraj pořádá 
v lednu příštího roku,“ uvedla Jana 
Mračková Vildumetzová. 

Zastupitel Josef Váňa nastoupil 
do funkce krajského radního 30. 
prosince 2019, náměstek hejtma-
na Martin Hurajčík má ve své gesci 
oblast kultury a památkové péče od 
16. prosince.  (KÚ)

Novým krajským radním pro sport je Josef Váňa

Josef Váňa    Nový krajský radní pro oblast tělovýchovy a sportu s odstupující hejtmankou Janou Mračkovou Vildumet-
zovou.  Foto: KÚ

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
KRUŠNOHOR SVĚTLÝ LEŽÁK 12°
PIVOVAR KRUŠNOHOR S.R.O.

Světlé, nefiltrované pivo s příjemnou pitelností, 
mírnou doznívající hořkostí a příjemným aroma
žateckého poloraného červeňáku. Je vyráběné
z místní velmi kvalitní vody tradičním technolo-
gickým postupem . Jedná se o pivo kla-
sicky spodně kvašené a jednormutový 
ležák. Pivo je stáčeno do skleněných 
0,5 l lahví, 1,5 l PET lahví, 30 l a 50 l su-
dů a distribuováno z areálu pivovaru 
nebo dodáváno do restaurací v kruš-
nohorském regionu.

ŠPičKA DOrT

Cukrářský výrobek má tvar dortového

řezu nebo je prodáván jako celý 

klasický dort. Na povrchu je politý

hladkou, lesklou, mléčnou polevou 

s příchutí vaječného likéru. Na řezu

jsou patrné dvě vrstvy vláčného, 

jemně pórovitého tmavého korpusu 

a dvě vrstvy rozdílných náplní – spodní

vrstvu tvoří smetanovo-kakaová náplň

a vrchní náplň je mléčná s příchutí

vaječného likéru.

DrAHOviCKá HusPeninA

Masný tepelně opracovaný výrobek 

se vyrábí podle tradičního receptu 

z vepřového masa, sterilované mrkve 

a koření. V huspenině  je 90%

vepřového masa z chovu v plzeňském

kraji, které dodává výrobku výraznou 

a charakteristickou chuť. 

Jedná se o nebalený výrobek, který

je chladírenským vozem rozvážen 

v čerstvém stavu do vlastních 

a smluvních prodejen v regionu.

jOgurTOvý náPOj - MALinA

Jogurtový nápoj s příchutí malin chutná

po létě. Jeho příjemná konzistence a

osvěžující chuť přijdou vhod nejen v

horkých prázdninových dnech. 

Je vhodný jako svačina 

nebo rychlá snídaně. 

Základem nápoje  je 

plnotučné mléko  

z produkce vlastní 

farmy. Výrobek se plní 

do uzavíratelné PET 

lahve a je prodávám 

přímo na farmě 

v podnikové prodejně 

společně s dalším 

sortimentem mléčných

a masných výrobků.

sTATeK BOr ZeOs,

sPOL. s r.O.

STATEK BOR ZEOS, 

spol. s r.o. je rodinná

farma zabývající se

chovem hospodářských

zvířat – skotu, prasat,

drůbeže a prodejem

produktů z živočišné

výroby - vajec, drůbeže,

vepřového a hovězího

masa včetně  živých zvířat.

Statek provozuje vlastní

jatka a faremní sýrárnu. 

V rámci diverzifikace

svých činností nabízí  

také možnosti rekreace 

ve venkovském prostoru 

v podobě rybolovu a lovu

zvěře.

Kontakt:

Bor 98, 360 01 Karlovy Vary

T: 353 590 327, 602123608

E: statek.bor@tiscali.cz

www: www.statekbor.cz

Pivovar Krušnohor

s.r.o.

V roce 2015 začal 

v Kraslicích fungovat

rodinný pivovar 

s regionálním názvem

Krušnohor. 

Produkci Krušnohoru od

začátku tvoří jak klasické

české ležáky, které se zde

vaří tradiční dekokční

technologií, kvasí na

otevřených spilkách 

a dozrávají dlouhé týdny 

v ležáckém sklepě, tak

zárověň i svrchně kvašené

weizeny a široká nabídka

piv typu ale rozličných

chutí a stupňovitostí.

Všechna piva jsou nefiltro-

vána a nepasterována.

Kontakt:

Tisová 1792, 35801Kraslice

E: pivovarkrusnohor@gmail.com

W: www.krusnohor.eu

Cukrárna OnDrA

s.r.o.

Rodinná firma s tradicí 

od roku 1992 vyrábí

široký sortiment

cukrářských výrobků 

v Dlouhé Lomnici - obci

nedaleko městečka 

Bochov. 

Firma dodává výrobky 

do 120 prodejen v celých

západních Čechách.

Cukrárna nabízí 

asi 150 druhů zákusků,

mini dezertů, cca 300

druhů dortů, ovocné

koláče, bábovky, svatební

koláčky a další cukrářské

výrobky.

Kontakt:

Dlouhá Lomnice 25, 364 71

Bochov

T: 353 901 053, 775 746 760

E: k.markova@cukrarnaondra.cz

www: www.cukrarnaondra.cz

roman Krčma

Firma z Karlových Varů,

která provozuje řeznictví

a uzenářství, vyrábí  

a distribuuje vlastní

lahůdky. Pro výrobu

lahůdek a uzenin využívá

hovězí a vepřové maso 

z českých chovů. Firma

vyrábí vlastní uzeniny 

a masné výrobky dle

starých tradičních recep-

tur, nepoužívá náhražky

ani zvýrazňovače chuti.

Výroba je založena

především na ruční práci,

která zaručuje charakte-

ristickou chuť, vůni 

a vzhled výrobků.

Kontakt:

Modenská 292/20, 360 20

Karlovy Vary

T: 602 277 921

E: roman.krcma@seznam.cz

jitka Šimůnková

Firma se zaměřuje na

výrobu a prodej ovocných

a bylinných čajů, balí 

a prodává také sušené

nesířené a neproslazo-

vané ovoce, sušenou

nesířenou zeleninu. Část

prodejního sortimentu

tvoří také koření 

a kořenící směsi. Výrobky

s originálními etiketami 

a zajímavými regionálními

obaly jsou ručně baleny 

a vázány. Celý sortiment je

prodáván na farmářských

trzích, poutích 

a v regionálních 

prodejnách zdravé výživy

a cukrárnách.

Kontakt:

Mírová 51 Krásno 357 47 

T: 603 969 363, 731 990 167

E: info@nebevhube.info

W: www.nebevhube.info

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 

potravin, 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 profesních 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.

1) Masné výrobky

1. místo 

Paštika s medvědím česnekem – R.Krčma

2. místo 

Pršut z květové špičky - Josef Pelant

3. místo 

Doupovský bič – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo 

Vánočník – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Kozí jogurt bílý – Lukáš Kostlivý

3. místo 

Děpoltovický biokefír – ing. Jiří Kubernát

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

1. místo 

Pečivo kváskové - Bonela – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Tvarohový dort borůvka – Cukrárna Ondra s.r.o.

3. místo 

Chléb kolonáda – Karlovarská pekárna s.r.o

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Kynšperský zajíc 12° – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo 

Krušnohor světlý ležák 11° – Pivovar Krušnohor s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák 12°– Pivovar Krušnohor s.r.o

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

zpracované formě

1. místo 

Krásenské čajování Krásnokvítek – Jitka Šimůnková

2. místo 

Olej z bílého máku – Bohemia olej s.r.o

3. místo 

BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek 2017

DOBrOTA

KArLOvArsKéHO

KrAje

mapa výrobků 

oceněných v roce 2019

KrásensKé čAjOvání –

MeruňKOvé

Čajová směs je míchána z různých

druhů plodů bez přídavku ibišku.

91 % použitého ovoce pochází z České

republiky. Neobsahuje žádné

konzervační látky ani přídatná barviva.

Ve výrobku jsou pouze přirozeně 

se vyskytující cukry. Po zalití směsi

horkou vodou se plně rozvine typická

vůně a lahodná chuť použitého ovoce.

Nápoj se pije teplý nebo studený, je

možné ho použít pro míchané alko-

holické i nealkoholické 

nápoje. Po vypití 

je možné změklé 

ovoce sníst.

1) Masné výrobky

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

BIO děpoltovické máslo – Jiří Kubernát - FARMA

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o.

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o.

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

Olej ze semene ostropestřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o.

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně s.r.o. 
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2019

A3 b_Layout 1  14. 8. 2019  17:00  Page 1

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

Děti jdoucí k pěstounům 
dostanou Krabičku do života
CHODOV Novorozenci umisťo-
vaní do náhradní rodinné péče 
budou od Karlovarského kraje 
dostávat takzvanou Krabičku do 
života. V krabici pro ně pěstouni 
najdou fotoknihu pro pořízení 
snímků miminek, sadu pro otisk 
nožičky či ručičky, flash disk 
k nahrání fotografií, ale i hrač-
ku, jídelní sadu a další potřebné 
drobnosti. Krabička má pomo-
ci dětem uchovat i v budoucnu 
vzpomínky na rané dětství.

„Rozhodli jsme se krabičku 
předat každé pěstounské rodi-
ně v našem kraji, jež nově pře-
vezme narozené miminko. Tyto 
děti, které neměly štěstí vstoupit 
do života s milujícími rodiči, by 
později asi už nezískaly žádnou 
památku na dobu prvních mě-
síců, kdy přišly na svět. Sada 
v „Krabičce do života“ může po-
moci uchovat fotky nebo otisky 
a dítě má v pozdějším věku mož-
nost se vrátit k období svého na-
rození a mít nějakou vzpomínku 
třeba i pro své potomky,“ vysvět-
lil hejtman Petr Kubis. Krabiček 
nechal kraj vyrobit 30 kusů, prv-
ní z nich předal Petr Kubis ještě 
před Vánoci pěstounce malého 
Daniela, který žije v přechodné 
pěstounské péči v Chodově.

V kraji je celkem 18 tzv. pěs-
tounů na přechodnou dobu, 

kteří zajišťují péči o dítě do do-
by, než se podaří vyřešit jeho 
budoucnost, a to buď návra-
tem do biologické rodiny, nebo 
zprostředkováním dlouhodobé 

náhradní rodinné péče (pěs-
tounská péče nebo osvojení). 
Krajský úřad má pro dlouhodo-
bou náhradní rodinnou péči ak-
tuálně v evidenci 267 dětí.  (KÚ)

Krabička do života   Fotokniha pro pořízení snímků miminek a další praktické 
drobnosti pomohou dětem uchovat vzpomínky na rané dětství. 
 foto: KÚ

Nejmodernější technická škola v Karlovarském kraji oTEVÍRÁ pro rok 2020—2021 
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / 
Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář motorových vozidel

Školu doporučují a práci absolventům nabízejí naši partneři: AMPHENOL INDUSTRIAL / BPO spol. s.r.o. / ČEZ / EPT 
CONNECTOR s.r.o. /  CHODOS CHODOV s.r.o. / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / KOVOVÝROBA DZ, s.r.o. / LAGARDE SPEDITION  
spol. s r.o. / LB MINERALS, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. /  
/ TRUCK UNION / VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a.s. / WITTE – AUTOMOTIVE / ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC, s.r.o.

spsostrov.cz

SPŠ Ostrov
KVALITNÍ 
PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ
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KARLOVARSKÝ KRAJ   Lékařům, 
sestrám a dalším zdravotníkům 
nově nastupujícím do vybraných 
oddělení nemocnic v regionu bu-
de Karlovarský kraj od ledna 2020 
opět vyplácet náborové příspěvky. 
Schválili to krajští zastupitelé na 
svém prosincovém jednání.

Kraj na příspěvky vyčlenil v roz-
počtu 5 milionů korun. „Díky 
náborovým příspěvkům se nám 
daří stabilizovat počet zdravotníků 
v našich nemocnicích, proto jsme 
se rozhodli je vyplácet i v roce 2020. 
Příspěvky budeme rozdělovat mezi 
nové lékaře a zdravotníky těch od-
dělení nemocnic, která bychom po-
třebovali personálně posílit. V kar-
lovarské nemocnici je to kardio, 
plicní a interna, v nemocnici v Che-
bu interna a chirurgie, v Sokolo-
vě interna, pediatrie a radiologie 

a v ostrovské nemocnici následná 
intenzivní péče spolu s anestezio-
logicko-resuscitační a odlehčenou 
ventilovanou péčí a psychiatrické 
oddělení. V červnu 2020 pak bude-
me krajskému zastupitelstvu před-
kládat vyhodnocení udělených pří-
spěvků s návrhem na další postup,“ 
uvedl krajský radní Jan Bureš.

V případě náboru nového léka-
ře činí příspěvek 400 tisíc korun, 
pro střední zdravotnický personál 
je to 150 tisíc korun při dodržení 
podmínek, které kraj stanovil, aby 
nedocházelo k přecházení zdravot-
níků mezi jednotlivými nemocni-
cemi.

V roce 2019 kraj na tyto náborové 
příspěvky vyplatil 17 milionů ko-
run a podařilo se mu do nemocnic 
získat více než 70 nových zdravot-
níků.   (KÚ)

Noví zdravotníci dostanou 
náborové příspěvky i v příštím roce

Vážení a milí spoluobčané,
nejprve bych vám chtěl srdečně 

popřát v prvním měsíci nového 
roku, abyste jej prožili ve zdraví 
a úspěšně a šťastně. 

Od 1. 1. 2020 jsem nastoupil 
z pozice náměstka hejtmanky pro 
oblast sociálních věcí a bezpeč-
nosti do funkce hejtmana Karlo-
varského kraje. V čele kraje jsem 
vystřídal dosavadní hejtmanku 
Janu Mračkovou Vildumetzovou, 
která na jaře čeká miminko. Chtěl 
bych jí moc poděkovat za to, co pro 
náš kraj v uplynulých letech na 
postu hejtmanky udělala, protože 
toho rozhodně není málo. Vytvoři-
la nám tak skvělou startovní pozici 
pro další období. Stát se hejt-
manem je obrovsky náročný úkol 
a velká zodpovědnost, proto jsem 
rád, že moje předchůdkyně zů-
stává ve vedení kraje a bude nám 
i nadále oporou. Jako neuvolněná 
náměstkyně hejtmana se bude sta-
rat o oblast financí a komunikaci 
s ústředními orgány státní správy.

I nadále se chceme setkávat 
s vámi, občany Karlovarského 
kraje a řešit problémy, se kterými 
potřebujete pomoci. Určitě uvítá-
me i nápady na zlepšení života ve 
vašich obcích a městech. Proto vás 
zvu na Dny s hejtmanem, ten první 
v tomto roce se koná 22. ledna, 

o dalších termínech vás vždy bude-
me informovat. Budu se snažit být 
také v co nejužším kontaktu se sta-
rosty obcí našeho regionu, protože 
od nich máme spoustu důležitých 
podnětů. 

V letošním roce před námi stojí 
řada úkolů. Počítáme s investič-
ními akcemi kraje za 900 milionů 
korun, což je ještě o 100 milionů 
více než loni. Pokračovat budeme 
v opravách silnic II. a III. tříd 
a mostů, například toho v No-
vém Sedle, který bude hotov na 
podzim. Dále je třeba dokončit 
revitalizaci nemocnice v Chebu, 
stavbu operačních sálů sokolovské 
nemocnice, v prosinci jsme začali 
s obnovou národní kulturní pa-
mátky Císařské lázně v Karlových 
Varech. V plánu máme opravy 
domovů pro seniory v Chebu 
a v Perninku, výstavbu lávky ve 
Svatošských skalách i nový úsek 
páteřní cyklostezky ze Všeborovic 
do Šemnice. Se Západočeskou 
univerzitou v Plzni musíme také 
dotáhnout do konce otevření no-
vých vysokoškolských oborů v na-
šem kraji. Rádi bychom, aby se 
konečně povedlo otevřít vojenskou 
střední školu v Sokolově, věřím, 
že u přijímacího řízení budou 
uchazeči podstatně úspěšnější než 
v minulém roce. Letos také spo-

lečně oslavíme dvacetiletí vzniku 
krajů a tradičně oceníme Seniory 
roku, Zdravotníky Karlovarského 
kraje a osobnosti z různých oblastí 
v dalších krajských anketách.

Moc se těším, že se v průběhu 
roku budeme vídat a obrátit se na 

mě samozřejmě můžete i písemně 
na e-mailové adrese petr.kubis@
kr-karlovarsky.cz. 

Přeji vám pohodové dny 
Petr Kubis, 
hejtman Karlovarského kraje

Na investiční akce dá kraj 
letos o 100 milionů více

Náborové příspěvky   Pro nově nastupující zdravotníky vyčlenil kraj ve svém 
rozpočtu 5 milionů korun.  Foto: KÚ

PODĚKOVÁNÍ

Ing. Stanislava Správková, 
která vedla dlouhých 13 let 
odbor sociálních věcí na Kraj-
ském úřadě Karlovarského 
kraje, nyní odchází do dů-
chodu. Vedení Karlovarského 
kraje i její kolegové jí děkují za 
obětavou práci, vysokou pro-
fesionalitu i lidský přístup a do 
nové etapy jejího života jí pře-
jí hlavně pevné zdraví, mnoho 
štěstí a osobní spokojenosti.

OptikDoDomu.cz
Dr. D. Bechera 30, Karlovy Vary 

tel.: +420 725 508 845

OptikDoDomu.cz
Dr. D. Bechera 30, Karlovy Vary 

tel.: +420 725 508 845

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.
děkuje všem za poskytnuté finanční prostředky a dary

na provoz organizace v roce 2019.

Děkujeme také za projevenou důvěru k naší organizaci.

Projekt je realizován za podpory MPSV, KÚ Karlovarského kraje, MÚ Sokolov,
měst a obcí Sokolovska. Hornická 1595, 356 01 Sokolov, tel. 352 600 588

Výkup 
starého papíru

za 6 ct/1 kg (cca 1,80 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  Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

děkuje všem za poskytnuté finanční prostředky a dary
na provoz organizace v roce 2019.

Děkujeme také za projevenou důvěru k naší organizaci.

Projekt je realizován za podpory MPSV, KÚ Karlovarského kraje, MÚ Sokolov,
měst a obcí Sokolovska. Hornická 1595, 356 01 Sokolov, tel. 352 600 588

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.
děkuje všem za poskytnuté finanční prostředky a dary

na provoz organizace v roce 2019.

Děkujeme také za projevenou důvěru k naší organizaci.

Projekt je realizován za podpory MPSV, KÚ Karlovarského kraje, MÚ Sokolov,
měst a obcí Sokolovska. Hornická 1595, 356 01 Sokolov, tel. 352 600 588

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz

Název dotačního programu
Začátek příjmu 

(podání) 
elektronického 

formuláře

Konec příjmu 
(podání) 

elektronického 
formuláře

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Karlovarského kraje

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových 
dopravních hřišť

18.2.2020 
9:00

25.2.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu kulturních aktivit

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na obnovu a využití kulturních památek, památ-
kově hodnotných objektů a movitých věcí

28.1.2020 
9:00

3.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlo-
varském kraji

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu vydávání neperiodických publikací

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje - „Senior Expres“

3.8.2020 
9:00

7.8.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje – „Program obnovy venkova“

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí 
Karlovarského kraje

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na podporu budování a údržby lyžařských 
běžeckých tras v Karlovarském kraji

1.7.2020 
9:,00

8.7.2020 
17:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury 
v Karlovarském kraji

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
17:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu školních soutěží

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních 
zařízení v Karlovarském kraji

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu sportovních akcí

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu vrcholového sportu 

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu sportovní infrastruktury profesio-
nálního sportu

4.2.2020 
9:00

10.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů 
informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem

18.2.2020 
9:00

do vyčerpání 
alokace (pro 

el. zpracování 
tedy do konce 

roku)

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu provozování domácí hospicové péče

18.2.2020 
9:00

24.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy 
a zmírňování následku onemocnění

18.2.2020 
9:00

24.2.2020 
16:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu ochrany životního prostředí a envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

3.2.2020 
8:00

14.2.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškoze-
ných suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

1.7.2020 
10:00

12.7.2020 
20:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na realizaci drobných vodohospodářských 
ekologických akcí

3.2.2020 
8:00

28.2.2020 
13:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu včelařství

3.2.2020 
10:00

16.2.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na realizaci opatření na ochranu před povodně-
mi v územích ohrožených povodněmi

3.2.2020 
8:00

29.5.2020 
13:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlo-
varského kraje na snížení výskytu prasete divokého 
v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech 
Karlovarského kraje

3.2.2020 
9:00

16.2.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovar-
ském kraji

3.2.2020 
12:00

17.2.2020 
14:00

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody 
v krajině a péče o zeleň

3.2.2020 
8:00

29.5.2020 
13:00

Přinášíme vám přehled dotačních programů Karlovarského kraje pro rok 
2020 s potřebnými termíny pro žadatele. Více informací najdete také na 
internetových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz 
pod záložkou Programy Karlovarského kraje Informační web.
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ZPRAVODAJSTVÍ

NEPROPÁSNĚTE 
Nesoudíme. Pomáháme. 
Ženám při nečekaném 
těhotenství
Obecně prospěšný projekt „Ne-
soudíme. Pomáháme“ nabízí 
pomoc ženám, které se dostaly 
v souvislosti s nečekaným těho-
tenstvím do složité životní situa-
ce a které se cítí například okol-
nostmi nebo rodinou nuceny 
k potratu. Ke službám, které že-
nám bezplatně poskytuje Hnutí 
Pro život ČR, patří zejména kri-
zová intervence, psychoterapie, 
osobní konzultace, párová me-
diace, analýza výsledků prena-
tálních vyšetření, doprovázení 
těhotenstvím, doprovázení při 
prenatální i perinatální ztrátě, 
sociálně právní poradenství, 
ubytování v prověřených rodi-
nách nebo finanční a hmotná 
výpomoc. Projekt podpořila na 
podzim i Asociace krajů ČR a již 
92 měst a obcí z celého Česka 
a řada nemocnic, z Karlovarské-
ho kraje třeba Nemocnice So-
kolov. Projekt vznikl na základě 
dlouholetých zkušeností z po-
radny Linky pomoci. Více než 
30 % žen, které se na linku ob-
racejí (800108000, poradna@
linkapomoci.cz), jsou ženy po 
prodělaném umělém ukončení 
těhotenství, které svého rozhod-
nutí zpětně litují a uvědomují 
si pod jak velkým tlakem okolí 
nebo okolností v danou chvíli 
byly. Z celkového počtu více než 
400 žen, které se ročně na Linku 
pomoci obrátí, se 80 procent cítí 
být pod tlakem, aby podstoupily 
potrat.  (KÚ)

Vyberte nejlepšího 
sportovce roku 2019
O tom, kdo se stane nelepším 
sportovcem Karlovarského 
kraje za rok 2019, můžete roz-
hodnout právě vy. Stačí zaslat 
vyplněný nominační formulář 
okresnímu sdružení České unie 
sportu, a to nejpozději do 31. 
ledna 2020. Cílem každoročně 
vyhlašované ankety je ocenit 
sportovce, trenéry a sportovní 
legendy z našeho regionu za je-
jich mimořádné úspěchy. Nomi-
nační formulář, jenž je společný 
jak pro města, okresy, tak i pro 
kraj, je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.cuskv.cz. 
Anketní lístek je nutné si nejprve 
stáhnout do počítače a až poté 
jej vyplnit a data uložit. Vyplně-
ný formulář je pak třeba zaslat 
e-mailem na kontakty uvedené 
v závěru formuláře. Vybrané 
nominace v rámci okresních 
kol budou následně postoupeny 
Karlovarskému kraji. Anketu 
bude posuzovat Komise Rady 
Karlovarského kraje pro tělo-
výchovu a sport, která předlo-
ží Radě Karlovarského kraje 
návrhy na ocenění. Slavnostní 
vyhlášení výsledků by se pak 
mělo uskutečnit na jaře příštího 
roku. V uplynulém ročníku bylo 
odevzdáno přes 180 nominací, 
tedy o cca 60 nominací více než 
v předchozím roce. Bližší in-
formace k vyhlašované anketě 
poskytuje Ing. Martina Fučíko-
vá, e-mail: martina.fucikova@
kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 
596, 736 650 379.  (KÚ)

Soutěž Zlatý erb. Kdo má 
nejlepší web a služby?
Obce, města i regiony mohou 
opět soutěžit o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby. 
Populární soutěž Zlatý erb, kte-
rou pořádá spolek Český zavi-
náč ve spolupráci s jednotlivými 
kraji, vstoupila do 22. ročníku. 
Přihlášky lze odevzdávat až do 
pátku 31. ledna 2020 do 14.00 
hodin. Krajského kola soutěže 
Zlatý erb se mohou zúčastnit 
města a obce se svými ofici-
álními webovými stránkami, 
elektronickými službami a tu-
ristickými webovými prezenta-
cemi. Porota zahájí hodnocení 
krajských kol 3. února, přičemž 
slavnostní předání cen se usku-
teční v průběhu března. Na vítě-
ze krajského kola čekají hodnot-
né ceny, postup do celostátního 
finále a volný vstup na konferen-
ci ISSS v Hradci Králové. (KÚ)

Dobrovolnictví v kraji zastřešuje Instand
KARLOVARSKÝ KRAJ Nezisko-
vá organizace Instand zastřešuje 
dobrovolnictví v Karlovarském 
Kraji. Dobrovolník je člověk, který 
bez nároku na honorář, ve svém 
volném čase, pomáhá druhým. 
Dobrovolníci docházejí v celém 
kraji k seniorům, dětem či k lidem 
s mentálním postižením. V dnešní 
době, kdy se zavíráme do svých 
sociálních bublin je úžasné a více 
potřebné, že jsou lidé, kteří bez 
honoráře pomáhají a věnují svou 
energii druhým, potřebným li-
dem. To jsou dobrovolníci. Dob-
rovolník je úžasný člověk, plný 
nadšení, energie a chuti pomáhat 
druhým. Dobrovolníci docházejí 
v našem kraji do zdravotnických, 
sociálních zařízení, ale i do do-
mácností, kde s potřebnými lidmi 
tráví čas. Nedá se přesně defino-
vat, kdo se věnuje dobrovolnictví. 
Dobrovolnictví je pro každého. 
Této činnosti se věnují studenti, 
lidé v produktivním věku i starší 

dospělí či senioři. Programy, které 
realizuje dobrovolnické centrum, 
jsou akreditované u Ministerstva 
vnitra. Než se člověk stane dob-
rovolníkem, musí projít vstupním 
pohovorem, vstupním školením, 
předložit výpis rejstříku trestu 
a podepsat dohodu o dobrovolnic-
ké činnosti. Toto vše se děje proto, 
aby se předcházelo určitým rizi-
kům. Díky dobrovolnictví si lidé 
srovnají své životní hodnoty, učí se 
nové věci, jako je komunikace, po-
znávají nové, zajímavé lidi či mís-
ta. V Karlovarském kraji máme 50 
skvělých dobrovolníků. V jakých 
organizacích je můžete například 
potkat? V Krajské Karlovarské 
nemocnici v Karlových Varech, 
v REHOS Nejdek, v Městském za-
řízení Sociálních Služeb Karlovy 
Vary, v Židovské obci Karlovy Va-
ry, v SOS Vesničce Karlovy Vary, 
v Oblastní charitě Ostrov, ve spo-
lečnosti DOP – HC Dolní Rychnov 
a mnoho dalších.  (KÚ)

Pokud chcete pomáhat druhým a trávit užitečně svůj čas, neváhejte 
nás kontaktovat na dobrovolnictvi@instand.cz či 605 001 950. 

DALOVICE   Krajská Střední škola 
logistická Dalovice úspěšně do-
končila projekt zaměřený na mo-
dernizaci vlastní infrastruktury. Na 
bezbariérové řešení školní budovy 
a nové informační technologie 
získala dotaci z EU a od Karlovar-
ského kraje v rámci Integrovaného 
programu rozvoje území (IPRÚ). 
Celkové náklady projektu dosáhly 
téměř 2, 3 milionu korun.

„Nechali jsme vybudovat bez-
bariérový přístup do budovy ško-
ly a bezbariérovou toaletu. Dále 
máme zajištěnu konektivitu školy 
v podobě kompletního zasíťování 
optickými vlákny a pokrytím Wi-Fi 
v celé budově. Součástí projektu 
byla také modernizace dvou počí-
tačových učeben, které už využívají 
naši žáci,“ upřesnil ředitel školy 
Vlastimír Sunek. 

Projekt se škola snažila realizovat 
s co nejmenším dopadem na chod 
výuky, proto většina prací proběhla 

v letním období. Finální administ-
race projektu a finanční vypořádání 
pak byly dokončeny na přelomu lis-
topadu a prosince. „Díky dotačním 
prostředkům a naší účasti v dalším 
projektu „Implementace Krajského 
akčního plánu 1 v Karlovarském 
kraji“ pokračujeme v trendu zvy-
šování kvality a podmínek vzdělá-
vání našich stávajících i budoucích 
žáků. Daří se nám tak držet krok 
s moderními trendy v oblasti lo-
gistiky a služeb,“ dodal Vlastimír 
Sunek. 

Střední škola logistická v Dalo-
vicích nabízí zájemcům o studium 
tříletý obor Operátor skladování 
opravy a 4leté obory Provoz a eko-
nomika dopravy a Logistika ve 
službách a finančnictví. Budoucí 
studenti se mohou s nabídkou školy 
STAČIT seznámit ještě během dru-
hých Dnů otevřených dveří 30. led-
na 2020 od 13.00 do 16.00 hodin. 

 (KÚ)

Logistici v Dalovicích mají 
nové počítačové učebny

Střední škola stravování a služeb 
excelovala v gastronomické soutěži
KARLOVY VARY   Již 21. ročník 
stále populárnější, ale také nároč-
nější gastronomické soutěže žáků 
středních škol „Lázeňský pohárek“ 
proběhl letos v mikulášské atmosfé-
ře v prostorech slavnostního sálu 
Grandhotelu Pupp. Soutěž prově-
řující odbornou zdatnost žáků je již 
tradičně společným partnerským 
dílem Střední školy stravování 
a služeb Karlovy Vary, karlovarské 
pobočky Asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR a Střediska praktického 
vyučování Grandhotelu Pupp.

Konkurence byla v letošním roč-
níku mimořádná. Akce se zúčastni-
lo celkem 17 soutěžících v kategorii 
kuchař a 10 žáků v kategorii cukrář 
reprezentujících gastronomické 
školy, hotelové společnosti a restau-
race velmi zvučného jména. „Soutě-

žící prezentovali nejen svoje hotové 
výrobky, ale především vystupovali 
na pódiu před publikem, kde se sna-
žili prokázat své dovednosti. Pódio-
vé vystoupení zahrnovalo i tepelné 
úpravy, pro které měli k dispozici 
nejmodernější technologické vy-
bavení. Hodnoceni byli komisemi 
složenými z našich špičkových od-
borníků v oblasti gastronomie v če-
le s prezidentem Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR panem Miroslavem 
Kubcem. Soutěž provázely i skvělé 
ukázky činností v podání našich 
nejlepších gastronomů,“ upřesnil 
Jiří Neumann, ředitel Střední školy 
stravování a služeb Karlovy Vary.

V kategorii kuchař letos excelova-
ly žákyně Střední školy stravování 
a služeb Karlovy Vary. Vítězkou 
se stala Veronika Soukalová ze 

Střediska praktického vyučování 
Grandhotelu Pupp a celkově třetí 
místo vybojovala Karolína Grün-
bauerová z hotelu Olympic Palace 
Karlovy Vary. Také mezi cukráři 
se karlovarská škola neztratila, 
Anastázie Horáková připravená ve 
Středisku praktického vyučování 
Grandhotelu Pupp se umístila na 
čtvrtém místě v pořadí.

„Uznání však patří nejen vítězům, 
ale všem soutěžícím za náročnou 
přípravu a zájem o získání nových 
zkušeností. Celodenní akce poskyt-
la mladým gastronomům i jejich pe-
dagogům kromě krásných zážitků 
také mnoho prostoru pro inspiraci 
a výměnu odborných zkušeností 
a byla též skvělou příležitostí k po-
pularizaci gastronomických řeme-
sel,“ dodal Jiří Neumann.  (KÚ)

STROJÍRENSTVÍ
V SOKOLOVĚNA VOJENSKÉ STŘEDNÍ

STUDUJ NOVÝ OBOR

JAK SE PŘIHLÁSÍTE

NAVŠTIVTE NAŠE REKRUTAČNÍ MÍSTA

1.  Navštivte rekrutační místo nejpozději do 7. února 2020.

2.  Absolvujte lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, a to v termínu určeném rekrutérem od listopadu  
do poloviny února. Informace o vyšetření v nemocnici obdržíte na rekrutačních místech.

3.  Po obdržení „Posudku o zdravotní způsobilosti“ ihned informujte rekrutéra o jeho výsledku.

4.  „Přihlášku ke studiu“ spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ se závěrem „zdravotně způsobilý/á“ 
odešlete na adresu školy (VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová),  
a to nejpozději do 1. března 2020.

Všechny kroky je třeba absolvovat v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz 

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Hradec Králové
Velké náměstí 33, tel. 973 251 428
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary
Počernická 553/2, tel. 973 349 488
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Zlín
Štefánikova 167, tel. 973 458 854
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

PO – ČT  8.00–17.00

PO a ST  8.00–17.00

PÁ  8.00–12.00

ÚT a ČT  8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

kariera.army.czVyber si cestu na
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CHEB   Pětasedmdesát gymnázií 
z Česka i Slovenska se již dvacátým 
osmým rokem utkalo ve znalostech 
společných dějin. Setkání se tradič-
ně konalo ve velkém sále Západočes-
ké univerzity v Chebu.

Z krajského kola konajícího se 
v březnu na 238 gymnáziích v obou 
zemích vznikl podle vzoru minu-
lých let konečný počet 75 gymnázií. 
Pětasedmdesát tříčlenných družstev 
mělo ve finále za úkol řešit otázky tý-
kající se let 1978 až 1992. Na soutěž 
s podtitulem Od společného probu-
zení k přerodu a rozdělení i tento rok 
dorazilo mnoho významných osob-
ností včetně senátorů, velvyslanců 
Petera Weisse a Tomáše Tuhého, 
spisovatelů či historiků v čele s Vilé-
mem Prečanem a Janem Rychlíkem.

Miroslav Stulák, hlavní organi-
zátor soutěže a pedagog chebské-
ho gymnázia, jako každý rok pro 
soutěžící přichystal překvapení. 
Tentokrát jím byla významná polis-
topadová osobnost, Jan Ruml. Ten 
byl zároveň i jednou ze soutěžních 
otázek. ,,Vousy jsem si oholil teprve 
včera,” reagoval se smíchem, když 
se jedna ze soutěžících přiznala, že 

ho takto upraveného vůbec nepo-
znala.

I tento rok soutěžilo domácí druž-
stvo, které má zkušenosti již z mi-
nulého roku. ,,Informace k soutěži 
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ZAČNĚTE S NÁMI!

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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Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 UČ TE SE S NÁMI CHUTĚ S CHUTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie a hotelnictví
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
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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Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
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Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

pro školní rok 2020/2011 nabízí zajímavé obory
Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme otevřeli tříleté učební obory:
   Nástrojař 23-52-H/01      Strojní mechanik 23-51-H/01      Výrobce textilií 23-57-H/01

Čtyřleté obory s maturitou:
   Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
   Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Škola přispívá žákům na dopravu a úspěšným žákům vyplácí prospěchová stipendia.

Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal DSS s.r.o. , Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., 
ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., 
ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o a další

Střední škola, základní škola a mateřská škola KrasliceStřední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání
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Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

BLIŽŠÍ INFORMACE:
e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 695 238, 605 428 194
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
www.skolakraslice.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

7. 12. 2016

malíř a lakýrník

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V NAŠEM DOMOVĚ MLÁDEŽE

do maturitního oboru:  
  stavebnictví
do tříletých oborů pro absolventy ZŠ: 
  zedník, instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář, 
  malíř a lakýrník, pokrývač
do tříletého oboru pro žáky ZŠ se SVP:  
  zednické práce

ŠKOLSTVÍLEDEN | 2020

Vzděláváme každého, kdo má chuť učit se a zkoumat nové věci

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, je vzdělá-
vací a výchovnou institucí s mnohaletou tradicí. Nabízí také služby speciálně 
pedagogického centra. Poskytuje vzdělávání a zájmové činnosti dětem a žá-
kům i se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola rozšířila nabídku oborů vzdělání střední školy 
v denní formě vzdělávání od 1.9.2020:
• Praktická škola dvouletá - 78–62–C/02 - dvouletý učební obor zakonče-

ný závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce 
• Provozní služby - 69-54-E/01 - dvouletý učební obor zakončený závěreč-

nou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem
• Keramická výroba - 28–57–E/01- tříletý učební obor zakončený závěreč-

nou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem
Více informací je www.specskoly.cz.

Škola přijme kvalifi kované pedagogické pracovníky: 
• speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra od 1.3.2020
• učitele/speciální pedagogy do nových učebních oborů od 1.9.2020
• učitele ANGLICKÉHO  JAZYKA (ihned)

Uchazeči o volná pracovní místa kontaktují ředitelku, Mgr. Martinu Kheilovou, 
na tel. č. 608 867 999, spec-skoly@volny.cz

Střední škola 
živnostenská 

Sokolov, 
příspěvková organizace

Den otevřených dveří:
12. 2. 2020

Pro školní rok 2020/2021 
nabízíme tyto obory:

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 50,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

www.zivnostenska-sokolov.cz
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 - Sládek-pivovarník
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) 
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
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 
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

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

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace



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

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 Kynžvart

STRANA 6, 7NÁZORY

Poděkování vedoucí odboru 
sociálních věcí

Bc. Miloslav 
Čermák
krajský 
zastupitel za 
ČSSD

S Ing. Správkovou jsem začal 
spolupracovat na konci roku 
2008, již od počátku na mne pů-
sobila jako profesionál každým 
coulem a nyní po 11 letech spolu-
práce mohu tuto svoji zkušenost 
potvrdit. Sociální oblast je totiž 
jednou z nejsložitějších a sou-
časně i nejdůležitějších kraj-
ských kompetencí. K naprosto 
zásadním činnostem, jako je 
každoroční zajištění nastavení 
a financování krajské sítě sociál-
ních služeb, totiž musí odbor so-
ciálních věcí KÚ, s naprosto  mi-
nimálním počtem zaměstnanců 
oproti větším krajům, současně 
zajišťovat i celou řadu dalších 
důležitých agend (např. regis-

trace sociálních služeb, meto-
dická podpora obcí i poskytova-
telů sociálních služeb, sociálně-
-právní ochrana dětí, podpora 
pěstounů, zřizovatelská úloha 
u svých příspěvkových organiza-
cí, péče o seniory, oblast národ-
nostních menšin apod.). Již od 
počátku jsem obdivoval nasaze-
ní, se kterým věnovala společně 
se svým týmem všem úkolům 
a to bez ohledu na čas. Z pozice 
předsedy Sociální komise Asoci-
ace krajů ČR jsem totiž mohl 8 
let porovnávat s ostatními kra-
ji, a v mnoha parametrech náš 
kraj patří opravdu k nejlepším. 
Jako příklad mohu uvést využití 
finančních prostředků z EU, za 
které se realizovalo množství 
projektů, které by z rozpočtu 
kraje nebylo možné realizovat 
a pokud ano, tak v mnohem 
menším rozsahu a kvalitě. Zá-
kladní dokument, kterým je 
Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb, je opakovaně pra-
videlně financován z evropských 
projektů, stejně je tomu i v dal-

ších oblastech, jako např. trans-
formace pobytových zařízení, 
rozvoj péče o osoby s duševním 
nemocněním, podpora vybra-
ných služeb sociální prevence 
apod. Také se podařilo zajistit 
finanční prostředky z MPSV 
na velkorysou rekonstrukci 
Domova Skalka a prakticky 
všechny objekty příspěvkových 
organizací prošly nebo prochá-
zí nákladnými rekonstrukcemi. 
Poskytovatelé sociálních služeb 
v kraji, jako jediní v rámci ČR, 
nemusí na začátku roku utrá-
cet finanční prostředky za úro-
ky z komerčních úvěrů, protože 
jim jsou poskytovány bezúročné 
půjčky z rozpočtu kraje, než jim 
dorazí dotační prostředky ze 
státního rozpočtu.

Prostě s velmi malým týmem 
svých kolegů vždy ing. Správ-
ková dokázala zajistit tuto vel-
mi zásadní a důležitou oblast, 
a proto jí chci při jejím odchodu 
do důchodu za vše velmi podě-
kovat a popřát jí mnoho štěstí, 
zdraví i osobní spokojenosti.

Rozmohl se nám tady takový nešvar
Markéta 
Monsportová 
krajská 
zastupitelka 
za Pirátskou 
stranu

 

V posledních letech se do běž-
ného slovníku vloudily převzaté 
výrazy “fake news” - doslova 
“falešné zprávy” - a “hoax”, 
což obecně označuje podvod 
nebo mystifikaci (slovo pochází 
už z přelomu 18. a 19. století!), 
na internetu se používá pro ma-
sově předávanou nepravdivou 
informaci. 

Díky internetu se dnes jakéko-
liv zprávy šíří snadno a rychle 
- a samozřejmě i ty nepravdi-
vé. V době předinternetové by-
chom museli nepravdivý text 
sepsat, rozmnožit, vložit do 
nadepsaných obálek a odeslat. 
To by vyžadovalo spoustu času, 
energie a finančních prostřed-
ků - nemluvě o odporné pachu-
tí na jazyku z tolika olízaných 
známek. Dnes je to jednoduché: 

jediným kliknutím lze nasdílet 
obsah na sociální sítě, případně 
přeposlat email všem známým 
z adresáře. Pár sekund a hoto-
vo. Smutné je, když podobným 
způsobem fungují i média, pro 
která není důležité, jestli zve-
řejňují pravdu, ale kolik lidí si 
jejich článek klikne.

Proč se hoaxy tak dobře šíří 
a proč jim lidé věří? Důvody 
vystihuje mediální teoretik Ja-
romír Volek na webových strán-
kách HateFree Culture: “Jsme 
kognitivní lenoši, protože náš 
mozek je naprogramován k co 
nejúspornějšímu vynakládání 
energie. A pokud má sebemenší 
důvod spokojit se s navrhova-
nou interpretací, tak ji přijme.“ 
Často jsme zkrátka příliš poho-
dlní přemýšlet a pokud se infor-
mace shodují s naším názorem, 
automaticky je přijímáme jako 
pravdivé. 

Nejde ale jen o internet. Další 
kategorií nepravd, která je sta-
rá jak lidstvo samo, jsou drby 
a pomluvy. “Drbání” je oblíbe-
ný druh společenské komunika-
ce, při které se myje hlava těm, 
kteří zrovna nejsou přítomni. 

Často k tomu dochází zcela ne-
vinně a nenápadně. Běžně se 
bavíme o společných známých 
a tu a tam utrousíme věci, kte-
ré by ty, o nichž je řeč, možná 
ranily. Někdy samozřejmě vě-
domě, chceme třeba druhé po-
bavit a zaujmout, mnohdy ale 
nechtěně, jen z nešikovnosti. 
Jenže slovo “pomluva” je jed-
noznačné a rozhodně nezní pří-
jemně, zejména když se týká vás 
nebo vašich blízkých. O tom ví 
své každý, kdo se marně snažil 
nějakou pomluvu vyvracet.

Proč o tom všem na začátku 
nového roku píšu? 

Všichni zajisté svým rodinám, 
blízkým, známým, přátelům, 
ale i sami sobě přejeme, aby ten 
nový magický rok 2020 byl tím 
nejlepším rokem plným lásky, 
pohody a harmonie. Já přidá-
vám ještě jedno přání, které 
jsem si vybrala i jako svoje no-
voroční předsevzetí: Pojďme se 
nad každou zprávou a sděle-
ním, které “posíláme dál”, as-
poň půl minuty zamyslet, jestli 
to náhodou není lež a nemůže 
někomu ublížit. Bude se nám 
lépe žít. 

Zdražení čeká také Karlovarský kraj
Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Karlovarský kraj obsazuje již 
několik let poslední příčku ne-
jen počtem obyvatel, ale také 
nejnižší průměrnou mzdou, 
i tak si obyvatelé našeho kra-
je sáhnou hlouběji do kapes. 
V roce 2020 nás čeká zvýšení 
vodného a stočného, ale také 
elektřiny. S cenou elektřiny to 
však nevypadá do budoucna 
pozitivně nejen pro Karlovarský 
kraj, ale také pro celou Českou 
republiku. Jaderné elektrárny 
Dukovany a Temelín dnes vy-
robí necelou třetinu české elek-
třiny. V roce 2040 to má být víc 
než polovina. Ke splnění tohoto 
cíle je třeba rozšířit jadernou 
elektrárnu Dukovany, která  
s největší pravděpodobností 
doslouží v roce 2035.  A právě 

k tomuto datu požaduje energe-
tická koncepce spuštění nových 
reaktorů, které by je dokázaly 
přinejmenším nahradit.  Před-
chozí snahy státem kontrolo-
vaného koncernu ČEZ postavit 
dva nové reaktory v jaderné 
elektrárně Temelín přitom ztro-
skotaly. Tendr byl zrušen v roce 
2014 mimo jiné kvůli nejasným 
státním zárukám. 

Pokud mají nové bloky sku-
tečně dodávat elektřinu „už“ 
za patnáct let, je třeba začít je 
připravovat co nejdříve. Celý 
proces od počátku schvalování 
po zapojení do sítě totiž běžně 
zabere dvě desetiletí. Příklady 
tří evropských zemí ukazují, že 
v posledních letech se navíc pod-
statně prodlužují. Podle minis-
tra obchodu a průmyslu Karla 
Havlíčka je v současné době roz-
jednaná cesta pro výstavbu blo-
ku číslo 5 v Dukovanech. S tím, 
že na začátku července 2019 
bylo připraveno vládní usnese-
ní, na konci srpna proběhla EIA 
(posouzení vlivů záměrů na ži-
votní prostředí), v tuto chvíli 
finalizujeme dohoda s ČEZ, 

kde se dojednává tzv. investiční 
a dodavatelský model. Dále se 
předpokládá s prodloužením 
životnosti stávajících čtyř blo-
ků do roku 2048. Tlakem EU 
budeme nuceni nahradit uhelné 
zdroje, situace se dotkne také 
Karlovarského kraje, kdy tě-
žební firma Sokolovská uhelná 
a.s. (SUAS) začne s postupným 
útlumem těžby. Z tohoto důvo-
du musíme tento zdroj nahradit 
jiným zdrojem a je tedy nutné 
myslet i na rozšíření Temelína 
a zahájit diskusi podobně jako 
se zahájila o rozšíření Duko-
van. Protože mít vlastní zdroj 
energetický jakožto jaderný, 
případně vlastní obnovitelné 
zdroje, znamená energetickou 
nezávislost, soběstačnost a sa-
mozřejmě tím pádem i úplně 
jinou pozici ČR pro jakékoli 
vyjednávání. Uvidíme tedy zda 
snahy státu rozšířit jaderné 
elektrárny Dukovany a Temelín 
neztroskotají a Česká republi-
ka, která nyní energii vyváží ji 
nebude muset kupovat a my si 
nebudeme muset sáhnout do 
kapes ještě hlouběji. 

Dopravní kolaps na horách jako cíleně 
„řízený“ proces regionálního rozvoje

Ing. Jan 
Horník  
senátor, 
starosta 
města Boží 
Dar a krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD

 

Naplánovaný regionální roz-
voj v horských částech Karlovar-
ska se značně liší od současné 
reality. Máme sice platné Zása-
dy územního rozvoje Karlovar-
ského kraje, ale v praxi běžně 
narážíme na skutečnost, že jeho 
rozvojové oblasti nejsou dosta-
tečně provázány zejména s do-
pravou. Kraj ani pověřené obce 
a jejich úředníci nemají většinou 
místní povědomí a tak vydávají 
investorům k jejich investicím 
bezproblémově vyjádření bez 
ohledu na to, jestli tyto budoucí 
investice nemohou ohrozit stá-
vající dopravní stabilitu v úze-
mí. Kdyby se obce ležící na silni-
ci první třídy I/25 vedoucí z Os-
trova na hraniční přechod Boží 

Dar - Oberwiesenthal nezačaly 
zajímat o dopravu v souvislosti 
s novou výstavbou průmyslové 
zóny v bývalém areálu Škoda 
Ostrov, tak by na této silnici 
zřejmě v budoucnosti hrozilo 
naprosté selhání plynulosti do-
pravy, které by způsobilo až 960 
kamionů denně, jež by z části 
mohly právě jezdit i přes nejvyš-
ší partie Krušných hor. 

Stejně nekoordinovaně se 
povolují investice v nejvyšších 
polohách Centrálního Krušno-
hoří a to opět bez provázanosti 
na dopravu včetně té v klidu. 
Plánuje se např. cykloturistic-
ká krušnohorská hřebenovka, 
ale nikdo už se nezabývá tím, 
že současně nebo spíš v před-
stihu se musí vyřešit parkování 
pro odstavení vozidel budoucích 
uživatelů této cyklostezky. 

Obdobné je to třeba s inves-
ticemi do lanovek. V zahraničí 
investor neobdrží souhlasné 
stanovisko s výstavbou nové 
lanovky nebo s jejím zkapacit-
něním do té doby, dokud na-
příklad neprokáže, že v rámci 

této investice má vyřešenou 
i dopravní infrastrukturu včet-
ně té v klidu (parkoviště), a že 
má zajištěné kvalitní sociální 
zařízení v dolní a na horní sta-
nici lanovky. V České republice 
nic takového neexistuje, a pro-
to panuje na našich horách 
už nejenom v návštěvnických 
špičkách naprostý chaos. Právě 
proběhlý čas vánočních svátků 
se silvestrovskou oslavou konce 
roku byly pro obyvatele Božího 
Daru a nejbližšího okolí doslova 
utrpením. 

Nekvalitní práce v oblasti 
(ne)provázanosti regionálního 
rozvoje a dopravy, tak dlouho 
dozrávala, až přinesla své hoř-
ké plody „hojnosti“. Slova jako 
bilance a únosnost území, ja-
koby pro nejvyšší polohy Kruš-
ných hor neplatily. Asi se na ně 
zapomnělo, anebo že by se jimi 
nechtěl raději nikdo seriózně 
zabývat? Tak nebo tak, ale teď 
se už musí něco stát a proto si 
tato slova musí politici a zodpo-
vědní úředníci konečně osvojit 
a především dle nich i konat.    
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Křížovka o ceny 

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: OLGA PIŠTEJOVÁ; 
PAVLA ANDREJKIVOVÁ

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou 
Miroslav Liška ze Sokolova, 
Jiřina Podroužková z Chodova 
a Jarmila Brucknerová 
z Vojkovic nad Ohří.

Když jej v první polovině 
13. století vyrobili na zakázku pro 
benediktýnský klášter v belgickém 
Florennes, dalo se tušit, že jednou 
bude velmi vzácným. Co se 
však nedalo předpokládat, byla 
jeho pohnutá pouť staletími. 
Po francouzské revoluci, kdy 
byl klášter ve Florennes zrušen, 
se jako částečně poškozený 
ocitl mezi starým nábytkem 
v sakristii spřáteleného farního 
kostela. V roce 1838 jej pak od 
církevní rady odkoupil Alfred 
de Beaufort-Spontin a o několik 
let později jej nechal za tři tisíce 
franků zrestaurovat. V roce 
1889 ho Beaufort přemístil do 
Karlovarského kraje, kde vlastnil 
zámek. 
Po 2. světové válce, když 
Beaufortové museli, kvůli 
kolaboraci s nacisty, opustit zemi, 
se však po něm doslova slehla 
země. Na dlouhých 40 let. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 2. 2020 na 
email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Svobodová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Výstava zavede návštěvníky do Indie
Art Centrum Galerie 4 představuje výstavu kanadského reportážního 
fotografa indického původu Samiho Sivi, který se zajímá o společen-
ské a politické události v Severní Americe, na indickém subkonti-
nentu a ve východní Evropě. Jeho práce byly mimo jiné publikovány 
v mnoha časopisech. V Chebu se můžete těšit na sérii fotografií Indie, 
které se vymykají západnímu vnímání této země, přesto zobrazují rea-
litu, jež je pro mnohé součást každého dne.
Art centrum Galerie 4, Cheb, 6. 12. 2019 - 26. 1. 2020

Připomeňte si sváteční chvíle
Ačkoliv jsou Vánoce už dávno minulostí, připomeňte si sváteční chví-
le návštěvou výstavy „Pojďme spolu do betléma“, kterou každý rok 
pořádá Muzeum Sokolov. V prvním patře sokolovského zámku jsou 
k vidění betlémy z nejrůznějších materiálů, mimo jiné z papíru, dřeva, 
cínu, keramiky či z kukuřičného šustí. Nechybí ani rozměrný betlém 
s několika desítkami postaviček z překližky  na motivy kreseb Josefa 
Lady, jejichž autorem je sokolovský nadšenec Vladimír Krist. Expozi-
ce obsahuje celkem 54 betlémů.
Muzeum Sokolov, 16. 11. 2019 - 2. 2. 2020

Od českého tolaru ke světovému dolaru
Výstava, která je nyní k vidění v Královské mincovně, přibližuje vznik 
a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku byla 
ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové 
pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb toho-
to typu. Panelové výstavě nechybí s využitím fotografií a s nalepenými 
galvanoplastickými kopiemi mincí půvab trojrozměrných exponátů.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 11. 1. - 29. 3. 2020

Přednáška odhalí jednu z největších záhad Třetí říše
Měl to být největší poklad Třetí říše, celkem 540 beden, naplněných 
cennostmi, které se prý nacistům už nepodařilo propašovat do Ar-
gentiny. Kdo si romantický příběh o zlatu a cennostech vymyslel a co 
jím kryl? Proč Štěchovická přehrada stala jednou z nejdůležitějších 
staveb nacistů? Co hledal ve Štěchovicích na sklonku války šéf vývoje 
tajných zbraní Hans Kammler a kde mizí jeho stopa? Na všechny tyto 
otázky odpoví reportér a publicista Jaroslav Mareš ve své přednášce 
o Štěchovickém pokladu v Městské knihovně Ostrov.
Městská knihovna Ostrov, 20. 1. 2020

Benefiční výstava ukáže regionální uměleckou tvorbu
Výstava s názvem „Karlovarský salón 2020“ pořádaná ve spoluprá-
ci s karlovarským Rotary clubem představí aktuální tvorbu umělců 
různých generací působících v karlovarském regionu. Přehlídka při-
pomene zaniklou tradici výtvarných salonů z 60. let 20. století a bude 
benefičně zaměřená na získání finančních prostředků k realizaci jez-
deckého pomníku Karla IV. v Karlových Varech podle návrhu sochaře 
Michala Gabriela.
Galerie umění Karlovy Vary, 13. 2. - 1. 3. 2020

KULTURNÍ TIPY

KARLOVARSKÝ KRAJ   Tajemno 
ke krajině Krušných hor neodmy-
slitelně patří, a není proto divu, že 
se tajemné příhody ze zdejších lesů, 
luk, roklí a starobylých hornických 
děl objeví tu a tam mezi lidmi. Du-
chů a bytostí mají Krušné hory více, 
ale jedna mezi ostatními kraluje, jak 
četností výskytu v kronikách, tak 
přímo v krajině. Je sympatické, že 
nejznámější legendou Krušných hor 
je žena, dívka. Jmenuje se Marcebi-
la, někde jí říkají Marybila či Maře-
bila. Stejně jako se mění její jméno, 
mění se i její podoba. Pro někoho je 
vysoká hubená stařena, pro někoho 
selka či křehká dívka. V čem se ale 
všichni shodují, je barva jejích vla-
sů. Jsou tmavé a prolínají se s jejím 
mlžným závojem. V roce 2012 byla 
lidmi v anketě vybrána patronkou 
Krušných hor. Její legendě se věnuje 
spolek Marcebiologů. Vznikla kni-
ha Tajná zpráva o Marcebile Petra 
Mikšíčka a v roce 2016 byl její pří-
běh i natočen.  

Marcebila nyní opět ožívá v „geo-
hře-negeohře“ publikované v apli-
kaci GeoFun – výletní hry s mobi-
lem. Hráči se společně s místní le-
gendou vydají na strastiplnou pouť 
Krušnými horami, jenž bude lemo-
vána místními pověstmi a zajíma-
vostmi. Zábavnou formou seznámí 
s dvaceti městy a obcemi, jenž spo-
juje svazek Sdružení Krušné hory – 
západ, který tuto hru přináší.

„Těší nás, že naše sdružení mohlo 
stát u první hry tohoto druhu v his-
torii GeoFunu. Věříme, že bude 
nejen lákat návštěvníky do Krušno-
hoří, ale především místním odhalí 
zdejší zajímavosti a nabídne zají-
mavé tipy, kam se vydat na výlet,“ 

říká Kateřina Krumphanzlová, 
manažerka Sdružení Krušné hory 
– západ.

Spuštění je možné online z pre-
zentace hry na www.schoolfun.
cz/s-marcebilou-krusnohorim. Lze 
odehrát i offline na chytrém telefo-
nu, stačí otevřít adresu qr.geofun.
cz/517. Telefon sám nabídne insta-
laci bezplatné aplikace GEOFUN 
a následně stažení hry „S Marcebi-
lou Krušnohořím“. Hru lze spustit 
kdekoliv, třeba z pohodlí oblíbené 
pohovky. Hra je mimo jiné doplněna 
záběry jednotlivých obcí a měst po-
řízenými z dronu. Každý tak může 
poznat západní Krušnohoří i z ptačí 
perspektivy. Hru je možné odehrát 
kdykoliv a je dobré si na ni vyčlenit 
alespoň jednu hodinu. Na hráče 
čeká mnoho místních historických 
zajímavostí, budou také plnit různé 
úkoly a kvízy, aby Marcebile v jejím 
poslání pomohli.

Hra je první negeolokační hrou 
tohoto druhu. Je zařazena do pro-
jektu SchoolFun což je Zábavná 
škola, která je součástí GeoFunu 
a obsahuje rozličné e-learningové 
negeolokační hry. Většina aktuálně 
dostupných programů je primárně 
určena pro děti v mateřských a zá-
kladních školách. Dále byl vytvořen 
tzv. Georegion, kde jsou zařazeny 
již existující geolokační hry v našem 
regionu.

Navštivte tedy Abertamy, Boží 
Dar, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, 
Horní Blatnou, Hroznětín, Jenišov, 
Jáchymov, Krásný les, Merklín, No-
vé Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, 
Potůčky, Sadov, Smolné pece, Šem-
nice a Velichov.  Přejeme příjemnou 
cestu.  (KÚ)

Marcebila znovu ožívá

Marcebilu na videích Petra Mikšíčka ztvárnila Pavla Janišová, video efekty jsou 
prací Martina Strnada.  Foto: Sdružení Krušné hory – západ

Věk pro nás 
není překážkou
KARLOVY VARY   V pořadí již sedmý ročník oblíbené výtvarné sou-
těže pro seniory je v plném běhu. Účastnit se mohou obyvatelé Kar-
lovarského kraje, kteří jsou starší šedesáti let a věnují se některé z vý-
tvarných činností. Práce lze odevzdávat až do 28. února 2020.
Cílem vyhlašované soutěže je ukázat, že i v pokročilém věku může být 
člověk stále aktivní a že dokáže tvořit povedená umělecká díla. Soutě-
ží se celkem ve třech kategoriích, přihlašovat lze nejenom ruční práce, 
ale také obrazy a fotografie. Autoři tří nejlepších prací v každé katego-
rii se mohou těšit na dárkové koše a publikace o našem regionu.
Každý ze seniorů může přihlásit pouze jedno dílo v dané kategorii, 
které by nemělo být starší více jak dva roky. Práci může osobně doru-
čit po telefonické domluvě do kanceláře Veroniky Svobodové, telefon: 
354 222 116, nebo ji poslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovar-
ského kraje, Veronika Svobodová, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 
Vary. Dílo musí být opatřeno popiskem se jménem a příjmením, vě-
kem a kontaktem. Zapotřebí je uvést jak adresu, tak i telefon.
Výsledky soutěže budou uveřejněny v dubnu na webu Karlovarského 
kraje, facebooku  a v měsíčníku Krajské listy. Výtvory všech soutěží-
cích budou následně k vidění na společné výstavě v prostorách Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje.  (KÚ)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

Rozjeď to v novém 
voze SEAT Ateca
se zvýhodněním až 110 400 Kč.*

Kombinovaná spotřeba paliva 4,6–6,9 l / 100 km. Kombinované emise CO2 120–156 g/km. *Uvedené 
zvýhodnění je platné pouze s financováním od SEAT Financial  Services v  akci SEAT PLUS a Trade In. 
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Akce platí na 
skladové vozy, detailní nabídka je k dispozici u participujících dealerů SEAT, akce trvá do 29. 2. 2020 
nebo do odvolání. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

SEATManfredSchoner seat_west

Manfred Schöner – Autoservis 
Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 352 350 934 – www.autoschoner.cz
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HOKEJISTŮM HC ENERGIE KARLOVY VARY k obhajobě vítězství v charitativním utkání O pohár hejt-
manky Karlovarského kraje. Třetí adventní neděle měla v našem regionu hokejový podtón, každoroční 
charitativní derby Karlových Varů a Sokolova hrané na zimním stadionu v Chebu tentokrát rozhodovaly až 
samostatné nájezdy. Výrazně omlazená Energie dvakrát prohospodařila dvoubrankový náskok, přesto si 
však nakonec zajistila, že trofej zůstane pro další rok v krajském městě. A co víc, hlavní cíl třetího ročníku 
akce, tedy přispět na dobrou věc, byl splněn. Pro nemocnou Magdalenku z Lipové, která bojuje se zhoub-
ným nádorem, a děti z dětského domova se díky bohaté tombole a aukci dresu podařilo vybrat celkem 51 
172 korun. Diváci navíc v závěru utkání naházeli na ledovou plochu i plyšové hračky.  Foto: hokejkv.cz

BLAHOPŘEJEME

Z karlovarského Thermalu 
se stal olympijský dům
KARLOVY VARY   Centrem dě-
ní Her IX. zimní olympiády dětí 
a mládeže v Karlovarském kraji se 
mezi 19. a 24. lednem stal lázeňský 
hotel Thermal v Karlových Varech. 
Olympijský dům, v který se Ther-
mal proměnil, nabídl zajímavý 
doprovodný program pro širokou 

veřejnost se zapojením olympij-
ských ambasadorů z řad známých 
a slavných sportovců. Fungoval 
zároveň také jako informační a tis-
kové středisko. Před olympijským 
domem v Thermalu se také usku-
tečnil jeden z medailových ceremo-
niálů. Vítěze disciplín prvních dvou 

závodních dnů v úterý 21. ledna 
uvedli populární moderátoři Libor 
Bouček a Radek Šilhan. Součástí 
doprovodného programu bylo i bu-
benické vystoupení Drum Bandu 
z Ostrova a exhibice Karate Cham-
pions Teamu. Ceremoniál pak za-
končil velkolepý ohňostroj.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ    Sauna, 
bruslení, hvězdárna nebo třeba ki-
no. To je jen výběr aktivit, kterými 
si akreditovaní účastníci olympiá-
dy dětí a mládeže zpestřili ledno-
vou návštěvu Karlovarského kraje. 
Organizátoři ve spolupráci s part-
nery připravili pro mládežnické 
olympioniky bohatý mimozávodní 
program.

Nejširší nabídka aktivit účastníky 
olympiády dětí a mládeže čekala 
pochopitelně v centru olympij-
ského dění v Karlových Varech. 
V první řadě to byly akce pořádané 
v olympijském domě - Thermalu. 
V západočeské metropoli mohli 
zájemci dále využít za poloviční 
vstupné dvou bazénů: v KV Areně 
a Alžbětiných lázních nedaleko 
olympijského domu. V budově láz-
ní bylo možné využít také slevu do 
Caffé Sissi. Organizátoři mysleli 
i na ty, kteří si v průběhu týdenní-

ho sportování našli chvíli i na stu-
dium. Městská knihovna a Hvěz-
dárna Františka Krejčího jim své 
služby nabídla bezplatně. Výčet 
sportovně-kulturního vyžití v Kar-
lových Varech doplnila také sleva 
do Kina Drahomíra.

Mimozávodní program byl při-
pravený i pro účastníky ubytované 
v horských střediscích. Božídarské 
Apartmány Engadin poskytly služ-
by svého wellness centra a hostily 
také zábavný večer spojený s au-
togramiádou známého sportovce. 
Relaxovat bylo možné i v nedale-
kém Jáchymově, olympionikům 
se v pondělí 20. ledna odpoledne 
bezplatně otevřela tamní Aquacen-
trum Agricola. Perfektní příleži-
tostí k vypuštění závodní nervozity 
byla i bobovačka s Pojišťovnou 211 
na Božím Daru. Kulturní program 
pak ve středu obstaral jáchymov-
ský dům Radium, naplánováno 

bylo promítání filmu a koncert zná-
mého interpreta.

Zajímavý program nechyběl ani 
v dalších partnerských městech. 
Mariánské Lázně, které se staly 
centrem karatistů, pro účastní-
ky připravily bezplatný vstup do 
bazénu a parku Boheminium, ve 
kterém si návštěvníci mohli pro-
hlédnout dokonalé zmenšeniny 
nejvýznamnějších památek Česka. 
Cheb dle programu olympiády dětí 
a mládeže hostil hokejovou skupi-
nu B a následné zápasy o medaile 
a po ledu nenasytné účastníky byl 
připravený také bezplatný vstup 
na kluziště na náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad. Zdarma byl rovněž 
vstup do chebského plaveckého 
bazénu. Zpestření náročného 
sportovního zápolení pak nabídl 
Dům Kultury v Ostrově, kde měli 
sportovci a doprovod volný vstup 
na promítání filmů.  (KÚ)

Mladí sportovci si užili bohatý doprovodný program

Olympiáda dětí a mládeže 
lákala ke sledování 
u obrazovek i na sportovištích
KARLOVY VARY    V neděli 19. led-
na 2020 začaly Hry IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže v Karlo-
varském kraji. Olympiádu neza-
stavil ani nedostatek sněhu, kvůli 
kterému se řešil přesun některých 
sportovních disciplín. Výpravy 
sportovců ze všech 13 krajů a hlav-
ního města se představily v karlo-
varské KV Areně během slavnost-
ního zahajovacího ceremoniálu. 
Mladí olympionici se utkali nejen 
v zimních sportech po celém re-
gionu. Hry přinesla již počtvrté 
ČT sport v rozsahu až osmi hodin 
denně. Fanoušci si užili přenosy 
z různých sportovišť, známé spor-
tovní hosty v olympijském studiu 
a samozřejmě také živý přenos ze 
slavnostního zahájení, který běžel 
na iVysilani.

Kromě oficiálního webu ODM si 
mohli účastníci i fanoušci stáhnout 
aplikaci a veškeré informace o dění 
na největší multisportovní akci mě-
li tak přehledně v mobilu. „Olym-
piáda dětí a mládeže je neustále se 
vyvíjející projekt, každým rokem se 
ji snažíme vylepšovat jak pro spor-
tovce, tak i pro fanoušky. Proto 
jsme přistoupili i k vývoji mobilní 
aplikace, která uživatelům usnad-
ní přístup k informacím,“ vysvětlil 
místopředseda ČOV Filip Šuman.

Karlovarský kraj oslovil vý-
znamné sportovní osobnosti 
našeho regionu i z celé ČR, aby 
se stali ambasadory olympiády. 
Tenistka Markéta Vondroušová 
a další hvězdy se v průběhu akce 
zapojovaly do medailových cere-
moniálů či setkání se sportovci 
i fanoušky. „Za Karlovarský kraj 
se navíc garantem olympiády sta-
la rovněž velká sportovní legenda 
– krajský radní Josef Váňa, který 
je osminásobným vítězem Velké 
pardubické a úspěšným trenérem 
dostihových koní,“ upozorňuje 
předsedkyně řídicího výboru akce 
Jana Mračková Vildumetzová.

Zahajovací ceremoniál se konal 
v karlovarské KV Areně, ten me-
dailový probíhal před Olympij-
ským domem, tedy hotelem Ther-
mal. Vyhlášení vítězů zbývajících 
závodů i nejúspěšnějších kraj-
ských výprav se pak stalo součástí 
závěrečného ceremoniálu v KV 
Areně.

Hry IX. zimní olympiády dětí 
a mládeže v Karlovarském kraji 
se pořádaly ve dvanácti sportech. 
Alpské lyžování, běžecké lyžo-
vání, biatlon i snowboard našly 
zázemí v krušnohorských areá-
lech, poprvé v historii olympiády 
sportovci zavítali do jiné země, 

závodilo se totiž v německé Ski-
areně Fichtelberg. Hokejisté se 
představili v karlovarské KV Are-
ně a na Zimním stadionu v Che-
bu, krasobruslařům patřil Zimní 
stadion v Ostrově, rychlobrusla-
řům Zimní stadion v Sokolově. 
Olympijské boje absolvovali také 
šachisté, a to v hotelu Thermal 
v Karlových Varech, kde soutěžili 
i hráči na elektronické klávesové 
nástroje. Karate zas našlo zázemí 
v Městské sportovní hale v Mari-
ánských Lázních. 

Pro případ potřeby zdravotní pé-
če či rychlého zásahu byli v olym-
pijských areálech k dispozici 
zdravotničtí záchranáři a členové 
Horské služby ČR, o bezpečnost 
všech se starali městští policisté 
i Policie ČR.

V souladu s olympijskou tradicí 
se nejúspěšnější sportovci dočkali 
prvního ocenění přímo na spor-
tovištích, kde proběhly květinové 
ceremoniály. Šest nejlepších spor-
tovců z každého závodu obdrželo 
diplom a plyšového maskota, ve-
verku Čiperku, a dárky od part-
nerských měst. 

A jak dopadla všechna ta olym-
pijská klání? To se dozvíte v příš-
tím vydání.  

 (KÚ)

Ambasadoři ZOH dětí a mládeže   S maskotem zimních her veverkou Čiperkou pózují na snímku krasobruslařka 
Michaela Lucie Hanzlíková a hokejový brankář Lukáš Mensator.  Foto: KÚ


