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Povzbuzuje obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova. 
Ukazuje veřejnosti, co všechno se podaří, když se chce. 25. ročník 
oblíbené soutěže odstartoval. 
 více na straně 4

Vesnice roku
Veřejná vysoká škola, bydlení ve městech a obcích, Domov se 
zvláštním režimem Matyáš, budova Střední uměleckoprůmyslové 
školy a letiště v Karlových Varech budou součástí akčního plánu.  
 více na straně 2

Strategické projekty

ZPRÁVY Z KRAJE 
Na veletrh v Mnichově naváže 
kampaň pro turisty
 Na veletrhu cestovního ruchu 
v Mnichově se prostřednictvím 
regionální destinační agentu-
ry v závěru února prezentoval 
Karlovarský kraj. Na veletrhu se 
kraj představil formou bannerů 
a citylightů, nechyběla ani lé-
kařská prezentace a také se tady 
jako speciální lahůdka samo-
zřejmě nabízely regionální teplé 
lázeňské oplatky. „Navíc jsme do 
soutěže pořádané organizátory 
veletrhu zajistili tři vouchery na 
pobyt v lázních Jáchymov, Kar-
lovy Vary a Mariánské Lázně,“ 
dodává Petr Židlický, předseda 
krajské destinační agentury Živý 
kraj. Veletrhu F.RE.E 2019 Mni-
chov se pravidelně účastní 1300 
vystavovatelů ze sedmdesáti ze-
mí a je také jednou z nejvýznam-
nějších akcí svého druhu v Ně-
mecku, vždyť každoročně přiláká 
přes 130 tisíc návštěvníků pře-
devším z Bavorska. Destinační 
agentura také nyní po prezentaci 
na veletrhu plánuje zintenzivnit 
svou kampaň pro oblast Mnicho-
va, aby lidé při plánování svých 
výletů a dovolených zamířili prá-
vě do našeho regionu. (KÚ)

Stavby Karlovarského kraje. 
Soutěž začíná
O nejlepší stavby, rekonstrukce 
či projekty za uplynulé období le-
tos znovu půjde v soutěži Stavby 
Karlovarského kraje. Regionální 
stavební sdružení Karlovy Vary 
akci tradičně vyhlašuje v rámci 
Dnů stavitelství a architektury 
našeho regionu, letos to bude 
6. a 7. června. „Cílem soutěže je 
prezentovat všechny současné 
stavby na západě Čech, které 
jsou zkolaudovány a uvedeny do 
provozu v období předchozích tří 
let, a také projekty a studie zpra-
cované v předešlých pěti letech,“ 
vysvětluje Anna Vlášková, mana-
žerka Regionálního stavebního 
sdružení. Díla hodnotí odborná 
porota a veřejnost, během uply-
nulých 18 ročníků prošlo soutěží 
491 nových i méně známých sta-
veb a projektů. Návrhy do soutě-
že je možné zasílat do 20. dubna, 
hlasování na stránkách soutěže 
začne 15. května. Přihlašovate-
lem stavby může být investor, 
architekt, projektant zhotovitel 
nebo její majitel. Další informace 
včetně přihlášky najdete na webu 
Stavby Karlovarska.  (KÚ)
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Operační sály sokolovské nemocnice 
budou plné moderních technologií
SOKOLOV    Zvelebování nemoc-
nice v Sokolově pokračuje. Pacien-
tům chce v budoucnu nabídnout 
moderní operační sály vybavené 
technologiemi odpovídajícími 
požadavkům soudobé medicíny. 
Stávající sály v pavilonu B sloužily 
tři desítky let. Spolu s jejich pře-
stavbou dojde na dokončení chrá-
něných únikových cest i na úpravu 
trafostanice. Karlovarský kraj na 
akci vynaloží ze svého rozpočtu 
154 miliony korun s DPH.
„Je pro nás samozřejmé, že nejen 
pacienti v Karlovarské krajské ne-
mocnici, jejímž jediným akcioná-
řem je Karlovarský kraj, ale i obča-
né v pronajaté sokolovské nemoc-
nici si zaslouží zdravotní péči na 
vysoké úrovni. Proto chceme po-
stupně pokračovat v obnově budov 
a zařízení sokolovské nemocnice, 
stejně jako nemocnic v Karlových 
Varech a v Chebu. V Sokolově 
vznikne 6 nových operačních sálů, 
což zásadně změní podobu celého 
4. nadzemního podlaží pavilonu, 
kde se vybuduje i střešní nástavba 
nové strojovny vzduchotechniky,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Zároveň zdůrazni-
la, že se díky novým sálům podstat-
ně zkrátí čekací doba na operace.
Stavební akce provede v období od 
konce února 2019 do května 2020 
akciová společnost Geosan Group, 
která zvítězila v zadávacím řízení. 
Zároveň s budováním sálů se změ-
ní technické řešení prostor tak, aby 
měly parametry požadované pro 

chráněné únikové cesty vedoucí 
k bočním schodištím a mimo inte-
riér budovy. Změny se budou týkat 
také stávající trafostanice, kde do-
jde k celkové výměně technologie. 
Během provádění prací bude na 
místě k dispozici mobilní transfor-
mátor mimo trafostanici, aby byl 
plně zajištěný chod nemocnice.
„V našich nemocnicích se dlouho-
době zaměřujeme nejen na odbor-

ný rozvoj a zlepšování zdraví paci-
entů, ale také na kvalitu péče a spo-
kojenost našich zaměstnanců. 
Vybudování nových operačních 
sálů umožní centralizovat opera-
tivu všech chirurgických oborů na 
jedno místo. Takové uspořádání 
zvýší komfort a pracovní prostředí 
pro lékaře a sestry, zvýší průchod-
nost operačních sálů pro pacienty 
a v neposlední řadě, špičkové vy-

bavení sálů zvýší bezpečí tak ná-
ročného provozu. Jsme velmi rádi, 
že ve spolupráci s Karlovarským 
krajem můžeme tento projekt rea-
lizovat,“ uvedla Barbora Vaculíko-
vá, ředitelka Penta Hospitals CZ. 
Karlovarský kraj v oblasti zdravot-
nictví pokračuje i v dalších velkých 
investičních akcích. „V součas-
nosti dokončujeme první etapu 
přestavby porodnice v karlovarské 

nemocnici. Kompletně bychom 
měli být hotovi na podzim letoš-
ního roku, takže ještě letos uvítá-
me v nových prostorách maminky 
i jejich novorozené děti. Přestavba 
porodnice vyjde na 90, 7 milionu 
korun s DPH. V tomto roce končí 
ale i revitalizace Nemocnice Cheb 
za téměř půl miliardy korun. Naše 
zdravotnická zařízení tak budou 
moci nabídnout napříč krajem na-
prosto novou kvalitu péče,“ dodal 
náměstek hejtmanky Dalibor Bla-
žek.
Vedení kraje ale opakovaně při-
pomnělo, že nová oddělení by ne-
mohla fungovat bez dostatku léka-
řů, sestřiček a dalších zdravotníků. 
„Proto jsme v květnu loňského 
roku spustili nový systém náboro-
vých příspěvků, které nesou první 
ovoce. Podařilo se nám díky nim 
získat 11 nových lékařů, 18 sester 
a 5 dalších zdravotnických pracov-
níků do nemocnic v Karlových Va-
rech, v Chebu, v Sokolově a v Os-
trově. A to i na taková oddělení, 
kde máme dlouhodobě personální 
nouzi, jako je interna, neurologie 
či onkologie. Navíc máme v této 
chvíli avizováno více než 50 nově 
nastupujících zdravotníků. Situ-
ace v našich nemocnicích se tak 
postupně stabilizuje a mě velmi 
těší hlavně to, že se přetíženým se-
střičkám na řadě oddělení výrazně 
uleví. Pro vybraná oddělení bude-
me náborové příspěvky poskytovat 
i v budoucnu,“ řekl krajský radní 
Jan Bureš.  � (KÚ)

Maskotem dětské zimní olympiády 2020 bude lázeňská veverka
KARLOVY VARY   Hry IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR bude 
hostit v lednu 2020 Karlovarský 
kraj. Bude to vůbec poprvé v histo-
rii. Přípravy jsou v plném proudu, 
známý je už také olympijský mas-
kot. Sportovce i návštěvníky her 
bude na každém kroku provázet 
veselá a čiperná lázeňská veverka.
Autorkou vítězného návrhu mas-
kota se stala patnáctiletá Radka 
Vysloužilová z Chebu. „Bylo to 
velmi těžké rozhodování, do sou-
těže o podobu maskota nám přišlo 
216 krásných prací a museli jsme 
se sejít několikrát, abychom se 
shodli na vítězném návrhu. Na-
konec jsme vybrali dva finalisty, 
lázeňskou veverku, která je jedním 
z typických symbolů našeho kraje 
a navíc určitě potěší malé i velké 
fanoušky i sportovce. Právě tento 
návrh zvítězil. Druhým finalistou 
byl permoník, který do regionu 
spjatého s hornictvím určitě také 
patří. Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kteří se soutěže zúčastnili, 
a budu se těšit, že se s řadou z nich 
během olympiády potkáme,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Autorka vítězného 

maskota i druhý z finalistů, Voj-
těch Moutelík ze Sokolova, získali 
tablet a další dárky.

Podobu olympijského masko-
ta nechal kraj převést do grafické 
podoby a spolu s tím nechal vy-
tvořit kompletní grafický manuál, 
který zahrnuje logo a další soubor 
grafických prvků, jež se během 
olympiády budou využívat. „Kva-
lita a originalita návrhů nás mile 
překvapila, k realizaci jsme vybrali 
grafický manuál Kateřiny Nováč-
kové, studentky Střední umělec-
koprůmyslové školy v Karlových 
Varech,“ dodal Jaroslav Bradáč, 
krajský radní pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy. Finanční 

ocenění získalo celkem pět autorů 
grafického manuálu.

„Těší mě, že možnost vytvořit 
maskota, který je vždy tím nejvý-
raznějším symbolem Olympiády 
dětí a mládeže, dostaly místní děti. 
Jsou to často vrstevníci účastníků 
akce a možnost být tímto způso-
bem součástí je pro ně o to větší 
motivací přijet sportovcům fan-
dit,“ ohodnotil vítězného maskota 
Filip Šuman, místopředseda ČOV.

Zájem o hry v posledních le-
tech narostl podle Šumana nejen 
v počtu zájemců o účast, ale také 
u sportovních fanoušků. „Olympi-
áda dětí a mládeže za svou šestnác-
tiletou historii nikdy neměla tak 

velkou pozornost veřejnosti, jakou 
má od roku 2017 díky živým přeno-
sům České televize. Je proto v na-
šem zájmu poskytnout pořadatel-
skému kraji maximální podporu, 

abychom společně mohli předsta-
vit účastníkům i fanouškům spor-
tovní akci té nejvyšší kvality a pro 
mnohé i zážitek na celý život,“ řekl 
Šuman. (KÚ)

Šest nových operačních sálů   Podoba čtvrtého nadzemního podlaží pavilonu nemocnice v Sokolově se už brzy zásad-
ně změní.  Foto: Nemocnice Sokolov

S lázeňskou veverkou   Autorce maskota her Radce Vysloužilové k vítěznému 
návrhu pogratulovali předseda ČOV Jiří Kejval i hejtmanka Jana Mračková Vild-
umetzová.  Foto: KÚ

 VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

IX. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2020
Maskot her: 
1. místo: Lázeňská veverka, autorka Radka Vysloužilová (Cheb), 
2. místo: Permoník, autor Vojtěch Moutelík (Sokolov)
Grafický manuál:
vítězný návrh: Kateřina Nováčková (Sokolov), 
2. místo: Adéla Koubová (Nejdek), Eliška Šubrtová (Cheb), Matěj 
Peterka (Chomutov), Veronika Ryšánková (Cheb)



KARLOVY VARY   Robotické mul-
tifunkční figuríny, které fungují 
stejně jako lidské tělo, od nynějška 
používají při výcviku a vzdělávání 
krajští záchranáři. Moderní simu-
lační techniku pořídila Zdravotnic-
ká záchranná služba Karlovarského 
kraje s dotací z Integrovaného re-
gionálního operačního programu. 
Součástí projektu je  výcvikové pra-
coviště operátora tísňové linky 155 
a učebna výcvikového střediska.

Figuríny umějí simulovat dýchá-
ní, srdeční činnost, vydávání zvu-
ků a reagují na zahájené ošetření 
a léčbu jako živý člověk. Díky tomu 
je možná mnohem kvalitnější od-
borná příprava nejen samotných 
záchranářů. „Výukové modely pro 
simulaci odborných zdravotnických 
zásahů a multimediální a technic-

ké vybavení  tak bude k dispozici 
také při školeních a cvičeních, kte-
ré probíhají na záchrance v rámci 
součinnosti se základními složkami 
IZS,“ doplnil Jiří Smetana, ředitel 
záchranné služby.

Na projekt je poskytována fi-
nanční podpora z EU. „Moderní 
technologie už dnes nacházíme ve 
všech aspektech našeho života, ani 
záchranka nemůže zůstat pozadu. 
Proto mě těší, že se nám pro výcvik 
záchranářů podařilo získat špič-
kovou techniku, díky které mohou 
zlepšovat své dovednosti v takřka 
reálných podmínkách. Celkové vý-
daje projektu představují částku 5, 
6 milionu korun, z toho 85 procent 
tvoří příspěvek z evropských fondů, 
10 procent, tedy přes půl milionu 
korun, hradí Karlovarský kraj a zbý-

vajících 5 procent jde ze státního 
rozpočtu,“ vyčíslil Jan Bureš, kraj-
ský radní pro oblast zdravotnictví.

Pacientské simulátory lze na-
programovat na libovolný scénář. 
„Nyní totiž dokážeme nasimulovat 
jednotlivé situace, které jsme dříve 
museli jen popisovat a záchranáři 
si je museli představovat. Mají před 
sebou téměř reálného pacienta, 
který s nimi může komunikovat, 
který má reálné projevy zdravotních 
problémů a který umí reagovat na 
zvolený postup ošetření či podání 
léků,“ vysvětlila Nikola Brizgalová, 
vedoucí vzdělávacího a výcvikové-
ho střediska. V nových podmínkách 
bude také probíhat nácvik činností 
v programu pro operátory linky 155 
a v mapových podkladech. 

 (KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Nenechte si ujít třetí Bavor-
sko-český den pro firmy
V německém Grafenau se 1. 
dubna uskuteční Bavorsko-čes-
ký den pro firmy. Odborné před-
nášky a Best Practice ukáží, jak 
si mohou podniky z pohraničí 
zajistit úspěšnou budoucnost 
na celosvětovém trhu. Na ak-
ci, která se koná pod záštitou 
hejtmanky Jany Mračkové Vil-
dumetzové, se lze přihlásit do 
27. března. Bavorsko-český den 
pro firmy chce aktivně podpořit 
dialog mezi českými a němec-
kými sousedy a zároveň ukázat, 
jaké nové možnosti se podni-
kům nabízí a jak z nich mohou 
profitovat. Cílovou skupinou 
jsou nejenom firmy ze všech 
odvětví, ale také vysoké školy 
a výzkumná centra, studenti 
a další zájemci. Simultánní pře-
klad všech přednášek, možnost 
využít tlumočníky pro bilaterál-
ní rozhovory a zprostředkování 
kontaktů mezi českou a bavor-
skou stranou, jsou pak dalšími 
bezplatnými službami, kterých 
mohou návštěvníci využít. Akce 
se uskuteční v prostorách spo-
lečnosti Knauf AMF, která se již 
několik desetiletí řadí k předním 
evropským výrobcům podhle-
dových a stěnových systémů 
a disponuje celosvětovou pro-
dejní a servisní sítí. Vstup je pro 
všechny návštěvníky zdarma. 
Zájemci se však musí předem 
zaregistrovat u Jaroslavy Pon-
gratz, manažerky kontaktních 
sítí Bavorsko-Čechy, prostřed-
nictvím e-mailu j.pongratz@
euregio-bayern.de nebo telefo-
nicky +49 170 8118194.  (KÚ)

V krajské knihovně se řešila 
obnova památek a krajiny
Společenský sál krajské knihov-
ny ve Dvorech do posledního 
místa zaplnili účastníci konfe-
rence Péče o památky a krajinu 
v Karlovarském kraji. Akci, bě-
hem níž je prezentována činnost 
spolků, obcí a dalších institucí 
v oblasti záchrany kulturního 
dědictví, pořádal Spolek pro 
dokumentaci a obnovu pamá-
tek Karlovarska ve spolupráci 
s Karlovarským krajem. Záštitu 
nad akcí převzaly náměstkyně 
hejtmanky Karlovarského kraje 
pro oblast kultury a památkové 
péče Daniela Seifertová a ře-
ditelka územního odborného 
pracoviště Národního památ-
kového ústavu v Lokti Romana 
Riegerová. Konference byla 
tematicky zaměřena především 
na regionální památky a památ-
kou péči, přesahovala však také 
do oblasti cestovního ruchu, 
pro který je záchrana a obnova 
kulturního dědictví regionu dů-
ležitým aspektem rozvoje. Mezi 
přednášejícími byli nejenom 
pracovníci regionálních muzeí 
a dalších odborných institucí, 
ale také starostové obcí, zástup-
ci nejrůznějších spolků i majite-
lé památkových objektů.  (KÚ)

Němečtí novináři obdivovali 
krásy regionu
 Na veletrhu cestovního ruchu 
v Mnichově se prostřednictvím 
regionální destinační agentury 
prezentoval Karlovarský kraj. 
Ještě před zahájením akce po-
zvali zástupci agentury němec-
ká média zaměřená na cestovní 
ruch, aby se seznámila s atrak-
tivitami našeho regionu, který 
patří mezi oblíbené cíle návštěv-
níků z Mnichova i jeho okolí. Na 
přípravě press tripu spolupra-
covalo zahraniční zastoupení 
agentury CzechTourism v Ber-
líně, které zajistilo účast devíti 
novinářů. Kromě měst samot-
ných měli představitelé médií 
možnost prohlédnout si Jan 
Becher muzeum, hrad a zámek 
v Bečově i botanickou zahra-
du či unikátní historické krovy 
v Chebu. Výsledky press tripu 
na sebe nenechaly dlouho čekat 
a informace o bohaté nabídce 
kraje se objevily mimo jiné na 
mnichovském portálu WellSpa 
Portal zaměřeném na lázeňství 
a wellnes i v dalších médiích.
 (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 28. března 
od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te slovo. Nemůžete přijít? Zkuste 

to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny 
zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan 
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou 
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat 
také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se nemo-
hou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či 
pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak 
upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, 
vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vy-
světluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou 
lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovar-
sky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je 
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starob-
ním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřa-
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy 
bude 3. dubna.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

28. 
B Ř E Z N A

KARLOVY VARY   Na 5 strategic-
kých projektů, které se stanou sou-
částí akčního plánu programu, chce 
finance z programu RE:START zís-
kat Karlovarský kraj. K financování 
je následně bude schvalovat vláda. 
Jde o projekty zaměřené na zalo-
žení veřejné vysoké školy, zlepšení 
bydlení ve městech a obcích, stav-
bu Domova se zvláštním režimem 
Matyáš, novou budovu Střední 
uměleckoprůmyslové školy i rozvoj 
letiště v Karlových Varech. Podpo-
ru kraj bude chtít i pro další pláno-
vané akce měst a obcí. Strategické 
projekty by měly přispět ke zlepšení 
ukazatelů, ve který je kraj pozadu 
oproti ostatním regionům ČR.
V první řadě půjde o řešení problé-
mu s chybějící veřejnou vysokou 
školou v kraji. „Připravujeme pod-
pis smlouvy s Fakultou dopravní 
ČVUT Praha, která by měla v na-
šem kraji umožnit studium pro 
piloty a letištní specialisty. Pra-
cujeme ale také na vzniku veřejné 
výzkumné instituce, schválili jsme 
zřizovací listinu Institutu balneolo-
gie a lázeňství zaměřeného na vědu 
a výzkum v oblasti balneologie,“ 
vysvětlila hejtmanka Jana Mračko-
vá Vildumetzová.

Dalším projektem je zlepšení 
kvality bydlení, opravy stávajících 
a výstavba nových bytů ve městech 
a obcích regionu. „Svolali jsme 
starosty 15 největších měst v kra-

ji a z jejich úst zaznělo, že občané 
především potřebují zlepšit kvalitu 
bydlení, je třeba nabídnout i no-
vé možnosti, aby nám lidé z kraje 
neodcházeli,“ uvedla hejtmanka 
s tím, že by se města zapojila do pří-
pravy a realizace projektu.

Kraj také stojí před rozhodnu-
tím, jestli nechá provést kompletní 

rekonstrukci staticky narušené bu-
dovy Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Karlových Varech, nebo po-
staví na jiném místě novou budovu. 
„Jde o školu s naprosto unikátním 
zaměřením v rámci republiky, ke-
ramický průmysl je s naším krajem 
historicky spjatý, a proto chceme 
tyto obory nadále podporovat,“ do-

plnila hejtmanka.
Stále roste počet seniorů v kraji 

a vzhledem ke stárnutí popula-
ce, která bude potřebovat široké 
spektrum sociálních služeb, chce 
kraj nechat rovněž vybudovat nový 
Domov se zvláštním režimem Ma-
tyáš. Vytipoval si pro to pozemek 
na území krajského města a o mož-

nosti jeho získání se nyní jedná 
s městem.

Dlouhodobě se také diskutuje 
o nutnosti rozšířit a prodloužit 
přistávací dráhu mezinárodního 
letiště v Karlových Varech. „Leti-
štěm se musíme zabývat už proto, 
že má z mého pohledu velký nevy-
užitý potenciál,“ dodala hejtmanka 
s tím, že kdyby se přistávací plocha 
rozšířila a prodloužila, umožnilo 
by to i přílet větších letadel a na-
bídka letiště by se stala mnohem 
atraktivnější. 

Za každý ze strategických pro-
jektů zodpovídá některý ze členů 
Rady kraje. „Na projektech musí-
me rychle zapracovat, proto každý 
radní dostal konkrétní projekt na 
starost. Do 29. března musí vznik-
nout pro jednotlivé projekty projek-
tový tým, podrobný harmonogram 
akce a je třeba stanovit předběžné 
finanční náklady spojené například 
s projektovou přípravou. Každý 
projektový tým bude za uskutečně-
ní projektu plně zodpovědný,“ uza-
vřela hejtmanka. O strategických 
projektech bude ještě diskutovat 
krajská tripartita a krajští zastupi-
telé, poté budou předloženy vládě.

Program RE:START má pomoci 
strukturálně postiženým regionům 
v ČR, mezi něž patří i Karlovarský 
kraj, zlepšit životní úroveň obyvatel 
a nastartovat rozvoj území. 

 (KÚ)

strategických projektů cílí na akční plán
PROGRAM RE:START MÁ FINANCOVAT LEPŠÍ BYDLENÍ ČI ŠKOLSTVÍ I ROZVOJ LETIŠTĚ 

Krajská záchranka má nové 
robotické pomocníky

Strukturálně postižené 
regiony řešili 
i evropští komisaři
Další naplňování programu 
RE:START řešili na Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR  začátkem 
února zástupci Evropské komise. 
Prostřednictvím programu řeší 
vláda pomoc strukturálně posti-
ženým regionům, tedy Karlovar-
skému, Ústeckému a Moravsko-
slezskému kraji. 

Tématem jednání byla stala 
energetika, revitalizace a resoci-
alizace území po těžbě uhlí a re-
generace starých nevyužívaných 
areálů zejména ve městech a ob-
cích. Představeny byly i příklady 
konkrétních projektů – například 
resocializace Jezera Milada, vý-
zkum využití geotermální energie 
v Litoměřicích, Energetické cent-
rum Moravskoslezského kraje.

Ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová zdůraznila, že 
celý proces týkající se zlepšení 
situace ve strukturálně postiže-
ných krajích musí pokračovat 
ještě intenzivněji. „Dochází totiž 
k útlumu těžby uhlí a přechodu 
na nízkouhlíkovou energetiku, je 

tedy potřeba dotčeným krajům 
pomoci, aby dokázaly reagovat na 
související ekonomické a sociální 
změny,“ řekla ministryně.

Evropská komise (EK), kte-
rá před rokem založila Platfor-
mu pro uhelné regiony, vyslala 
k jednání do ČR zástupce deseti 
ředitelství EK. Česká republika 
se v rámci této platformy stala 
jednou z pilotních zemí. Právě 
český program RE:START ozna-
čili evropští komisaři za vzor pro 
ostatní uhelné regiony v Evropě. 
Na program RE:START se počítá 
s celkovou částkou 62 miliard ko-
run, jež by měla být vyčerpána po-
stupně do roku 2030. Jednotlivá 
opatření jsou financovaná kom-
binací národních, evropských 
a soukromých zdrojů. Pro platfor-
mu se vyjednává fond ve výši 4,8 
miliardy eur na sedm let, který je 
odsouhlasen v rozpočtu EU. Fond 
se bude soustředit na transfor-
maci a modernizaci ekonomiky 
a na revitalizaci devastovaných 
posthornických měst.  (KÚ)

5 

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary   Statika budovy je narušená, potřebuje kompletní rekonstrukci.  
 Foto: KÚ

Kdo jsem a kam patřím? Od-
povědi na tyto otázky jsou v době 
politických krizí, rozdělené společ-
nosti a na prahu nevratné klimatic-
ké změny stále složitější. O to více 
potřebujeme najít vlastní identitu, 
která nám dává pocit jistoty a bez-
pečí. Jak chápat sama sebe, odlišit 
se od ostatních a nevytvořit při-
tom ve společnosti hlubokou pro-
past? Po tom bude pátrat letošní 
4. ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět, který se koná 
v Karlových Varech od 29. do 31. 
3. 2019 v kině Drahomíra. 

Bezpečná blízkost odkazuje na 
stav, kdy si lidé ve společnosti, ač je 
každý jiný, dokáží porozumět a na-
slouchat. „Nenávistné šermování 
s identitou se stalo zbraní v rukou 
některých médií a politiků, kteří se 
snaží poštvat jednu skupinu proti 
druhé. Vzniká tak propast – my 
versus oni. Chceme zjistit, co nás 
od sebe navzájem odlišuje; najít to, 
co nás spojuje a skrze co si může-
me být bezpečně blízko,“ říká On-
dřej Kamenický, ředitel Jednoho 
světa.

„Všichni víme, že jsme obyvateli 
stejného jednoho světa a přesto 
o odlišeném a jiném často pochy-
bujeme a klademe si otázky. Mož-
ná vnitřně soupeříme s předsudky 
a strachem. Zapomínáme, kolik 
máme společného. Bezpečná blíz-

kost bude prostupovat každý z pro-
mítaných dokumentů,“ vysvětluje 
Nikola Florianová, koordinátorka 
festivalu v Karlových Varech.

Diváci budou mít možnost vi-
dět filmy s ekologickými tématy, 
o Alzheimerově nemoci, o netra-
dičním cestování, o zemích zasa-
žených válkou, o slumech v Africe 
a dalších lidskoprávní témata. 
„Letos jsme se zaměřili především 
na zahraniční tvorbu, protože tyto 
kvalitní snímky mají diváci mož-
nost shlédnout pouze na našem 
festivalu. Nechat si tuto příležitost 
ujít, by nám přišlo škoda,“ říká Ni-
kola Florianová.

Po většině projekcí následuje 
debata k filmu a tématu. A letoš-
ní festivalové diskuze budou díky 
jedinečným hostům opravdu zají-
mavé.

I letos bude Jeden svět opravdu 
pro všechny. Usilujeme o přístup-
nost našich projekcí a doprovod-
ných akcí pro co nejširší spektrum 
diváků, včetně lidí s postižením. 
Letošní ročník uvede filmy s titulky 
pro neslyšící a nedoslýchavé, které 
barevně rozlišují mluvčí a signali-
zují relevantní zvuky. Festivalové 
kino i kavárna Drahomíra jsou 
bezbariérové. Program promítání 
festivalu Jeden svět v Karlových 
Varech bude známý do konce úno-
ra, ke každému filmu bude i struč-
ná anotace.

Kromě festivalových filmů je le-
tos připravená také předprojekce 
z filmotéky Promítej i ty! v kině 
Drahomíra. Film „Stát se tím, kým 
jsem byl“ se bude ve spolupráci 
s organizací SK Kontakt sdružující 
handicapované sportovce promí-
tat ve čtvrtek 14. března v 17.00 
hodin.

V programu se toho ovšem na-
jde ještě mnohem víc. Připravená 
bude pro návštěvníky výstava fo-
tografií s příběhem „Poznej své 
boty“, multikulturní festivalová 
snídaně, sobotní jedinečná beseda 
„Migrace do Evropy“ s projekcí 
fotografií novinářky a cestovatelky 
Markéty Kutilové, školní projekce 
pro základní i střední školy, večer-
ní koncerty či dílna na potisk vlast-
ních triček.  

Speciální akcí je nezávodní fes-
tivalový „Běh pro jeden svět“ na 3 
kilometry. Proběhnout se srdcem 
Karlových Varů máte možnost 
v pátek 22. března v 17.00 hodin. 
Jarní tréninkový rozběh pro spor-
tovce, srandaběh pro rodiny s dět-
mi, svižná procházka pro seniory, 
kočárkový závod nebo akční jízda 
na invalidním vozíku či běh s prů-
vodcem pro nevidomé. Je jen na 
Vás, jak naplníte představu Jed-
noho světa pro všechny a okusíte 
„bezpečnou blízkost“ trochou po-
hybu. Jste srdečně zváni.

 Nikola�Florianová

Identita, jistota, bezpečí. Jeden svět. 
Dokumentární festival hledá, co nás spojuje
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní 

nebo ambulantní služba posky-
tovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění (včetně 
psychického) nebo zdravotního 
postižení (tělesného, mentálního, 
smyslového). Dále je poskytována 
rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba podporuje život v přiroze-
ném prostředí a využívání běžně 
dostupných veřejných služeb, včet-
ně udržení běžných vazeb v komu-
nitě. Služba by měla doplňovat péči 
rodiny, podporovat rodinu při po-
chopení potřeb uživatele a pomoci 
rodině nastavit péči o uživatele, tzn. 
zprostředkovat nácvik péče, pomo-
ci se zajištěním technických podmí-
nek pro péči v rodinném prostředí. 
V ideálním případě by služba měla 
být dostupná dle potřeb uživatelů, 
minimálně od 7 do 22 hodin, včetně 
víkendů a svátků. V Karlovarském 
kraji většina pečovatelských slu-
žeb prochází tzv. transformačním 
procesem a je schopna své služby 
poskytovat i ve večerních hodinách, 
o víkendech a svátcích.

Pečovatelská služba poskytuje 
uživatelům tyto základní úkony. 
Pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu (pomoc při 
podávání jídla a pití, pomoc při ob-
lékání a svlékání, pomoc při prosto-
rové orientaci a samostatném po-
hybu ve vnitřním prostoru, pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík), 
pomoc při osobní hygieně (pomoc 
při úkonech osobní hygieny, pomoc 
při základní péči o nehty a vlasy, 
pomoc při použití WC), poskytnu-
tí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy (zajištění stravy odpovídají-
cí věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, 
dovoz nebo donáška jídla, pomoc 

při přípravě jídla a pití, příprava 
a podání jídla a pití), pomoc při 
zajištění chodu domácnosti (běžný 
úklid a údržba domácnosti, pomoc 
při zajištění velkého úklidu do-
mácnosti, např. sezonního úklidu, 
úklidu po malování, donáška vody, 
topení v kamnech včetně donášky 
a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení, běžné nákupy a pochůz-
ky, velký nákup, např. týdenní 
nákup, nákup ošacení a nezbyt-
ného vybavení domácnosti, praní 
a žehlení ložního prádla, popřípadě 
jeho drobné opravy, praní a žeh-
lení osobního prádla, popřípadě 
jeho drobné opravy). Dále se jedná 
o zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (doprováze-
ní dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovázení zpět, dopro-
vázení dospělých do školy, školské-
ho zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a dopro-
vázení zpět).

Pečovatelská služba je placená 
sociální služba. Maximální výše 
úhrady je stanovena vyhláškou č. 
505/2006 Sb. a činí 130 Kč za hodi-
nu, podle skutečně spotřebovaného 
času nezbytného k zajištění úkonů. 
Dále se hradí (maximální výše) za 
poskytnutí stravy 170 Kč denně za 
celodenní stravu v rozsahu min. 
3 hlavních jídel, 30 Kč za dovoz či 
donášku jídla, 115 Kč za velký ná-
kup, 70 Kč za kilogram prádla při 
praní a žehlení ložního či osobního 
prádla. Některým osobám je však 
pečovatelská služba poskytována 
bezplatně (s výjimkou poskytnutí 
stravy) a to např. rodinám, ve kte-
rých se narodily současně 3 nebo ví-
ce dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

V Karlovarském kraji poskytu-
je pečovatelskou službu celkem 
dvacet organizací, třináct z nich 
zřizují obce, ostatní jsou nestátní 

neziskové organizace a společnos-
ti s ručením omezeným.  Zájemci 
o službu se mohou obracet přímo 
na konkrétní organizaci pečovatel-
ské služby. 

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba 

poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění 
(včetně psychického onemocnění, 
např. demence) nebo zdravotního 
postižení (tělesného, smyslového, 
mentálního), jejichž situace vy-
žaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba umožňuje uživatelům žít ve 
vlastní domácnosti životem blíží-
cím se běžnému standardu. Služba 
doplňuje péči rodiny a podporuje 
rodinu při pochopení potřeb uživa-
tele a nastavení péče – zprostřed-
kuje nácvik péče, pomáhá se zajiš-
těním technických podmínek pro 
péči v rodinném prostředí. Služba 
se poskytuje bez časového omezení, 
v přirozeném sociálním prostředí 
osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. Základní činnosti, které 
služba zajišťuje, jsou téměř shodné 
s činnostmi, které zajišťuje pečova-
telská služba, navíc jsou zajišťovány 
výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti a pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Osobní asistence je rovněž place-
nou sociální službou, úhrada za po-
skytnutí služby činí max. 130 Kč za 
hodinu, podle skutečně spotřebova-
ného času. Pokud poskytnutí služby 
netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí.

V Karlovarském kraji poskytuje 
službu osobní asistence celkem pět 
organizací. 

Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, 

kterou se poskytuje nepřetržitá dis-
tanční hlasová a elektronická ko-
munikace s osobami vystavenými 
stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života v případě náhlé-
ho zhoršení jejich zdravotního stavu 
nebo schopností. Služba zahrnuje 
tyto základní činnosti: poskytnutí 
nebo zprostředkování neodkladné 

pomoci při krizové situaci (posky-
tování nepřetržité distanční hlasové 
a elektronické komunikace, v přípa-
dě akutního ohrožení života nebo 
zdraví zprostředkování zákroku 
zdravotnické záchranné služby, po-
licie nebo hasičů), sociálně terape-
utické činnosti (činnosti, jejichž po-
skytování vede k rozvoji nebo udrže-
ní osobních a sociálních schopností 

a dovedností), zprostředkování 
kontaktu se společenským prostře-
dím, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarává-
ní osobních záležitostí. Maximální 
výše úhrady za tuto službu se rovná 
skutečným nákladům na provoz 
technických komunikačních pro-
středků, tj. mobilního telefonu uži-
vatele. Tísňová péče je poskytována 

v návaznosti na poskytování pečo-
vatelské služby nebo osobní asisten-
ce. V Karlovarském kraji zajišťuje 
tísňovou péči Agentura domácí pé-
če Ladara, o.p.s., tel.: 353 549 325.

Základní informace o všech uve-
dených sociálních službách mohou 
zájemcům poskytnout také sociální 
pracovníci na obecních a městských 
úřadech.    (KÚ)

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

Pečovatelská služba, kontakty: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o., tel.: 354 416 246, Domov 
pro seniory Žlutice, p.o., tel.: 353 393 269, Město Aš, tel.: 354 526 805, Město Františkovy Lázně, tel.: 354 479 242, Město Habartov, 
tel.: 352 324 030, Město Chodov, tel.: 352 377 712, Město Kraslice, tel.: 352 370 438, Město Rotava, tel.: 778 421 710, Město Toužim, 
tel.: 354 224 500, Městské zařízení sociálních služeb, p.o. tel.: 353 563 171, Pečovatelská služba, p.o., tel.: 352 698 316, Pečovatelská 
služba v Teplé, p.o., tel.: 353 301 111, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o., tel.: 607 051 088, Agentura domácí péče 
Ladara, o.p.s., tel.: 353 549 325, Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., tel.: 352 601 958, Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o., tel.: 777 
780 122, DOP-HC, s.r.o., tel.: 352 628 698, Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, z.ú., tel.: 776 612 500, Pomoc v nouzi, o.p.s., tel.: 734 
389 745, Res Vitae, z.s., tel.: 353 566 426. 
Osobní asistence, kontakty: Agentura domácí péče Ladara, s.r.o., tel.: 353 549 325, Agentura osobní asistence a sociálního poraden-
ství, o.p.s. tel.: 352 600 588, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., tel.: 602 340 549, Dveře dokořán, z.s., tel.: 
353 235 267, Joker, z.s., tel.: 737 215 480. 
Tísňová péče, kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, 
tel.: 359 808 130, MÚ Cheb – Bc. Anna Doubková, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Láz-
ně – Mgr. Roman Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 
354 224 887, MÚ Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 
352 350 661, MÚ Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. 
Ivana Mikulová, tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 
142, případně také na Krajském úřadu Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petrůjová, tel.: 354 222 485, Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599.

Miliardy z emisních povolenek? 
Stát by je měl vrátit do kraje
SOKOLOV   Peníze z emisních 
povolenek jsou mimořádným pří-
jmem státu, který by se měl vrátit do 
strukturálně postiženého regionu. 
Takový je požadavek Karlovarského 
kraje, o kterém chce jednat s premi-
érem Andrejem Babišem. V příštích 
čtyřech letech jde o více než 8 mili-
ard korun, které odejdou do státní-
ho rozpočtu. Kraj by je místo toho 
mohl využít například na podporu 
vzniku vysoce kvalifikovaných pra-
covních míst. Po jednání se zástup-
ci společnosti Sokolovská uhelná 
a s vedením měst Sokolov a Chodov 
to řekla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.
Karlovarský kraj zároveň osloví 
další dva strukturálně postižené 
regiony, aby společně vytvořily zá-
konodárnou iniciativu, tedy změnu 
zákona o obchodování s emisními 
povolenkami, případně zákona 
o regionálním rozvoji. „Cena emis-
ních povolenek se navyšuje, a tak 
nám už dnes hrozí, že i když má 
Sokolovská uhelná zásoby uhlí na 
20 let, k útlumu těžby může dojít 
mnohem dříve. Je proto nutné, aby 
finanční prostředky, které odchá-

zejí do státního rozpočtu, zůstaly 
v našem regionu. Ten je v mnoha 
ukazatelích na posledních příčkách 
mezi kraji, ať se to týká HDP na 
obyvatele, přílivu peněz ze státního 
rozpočtu i EU. Chceme, aby peníze 
za emisní povolenky v regionu zů-
staly na zvláštním účtu, ze kterého 
by šly peníze do programu na tvorbu 
vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst a dalších důležitých projektů,“ 
vysvětlila hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Společnost v součas-
nosti zaměstnává 3 tisíce lidí, útlum 
těžby se ale dotkne až 15 tisíc obyva-
tel regionu.
Slova hejtmanky potvrzuje také 
František Štěpánek, předseda Do-
zorčí rady společnosti Sokolovská 
uhelná. Podobně jako v sousedním 
Německu musí také náš kraj podle 
něj už dnes řešit, co bude po odtěže-
ní uhlí. „Cílem systému povinnosti 
nákupu tzv. emisních povolenek pro 
vypouštění CO2 je potlačení spotře-
by fosilních paliv, prioritně uhlí, při 
výrobě energií. Tzn. omezení a v ko-
nečném důsledku rychlejší ukon-
čení těžby a spalování uhlí. V soko-
lovském regionu dojde k urychlení 

útlumu oboru, který byl po mnoho 
generací zcela dominantní. Vlivem 
zdražení emisních povolenek na 
úroveň přesahující 20 EURO za jed-
nu povolenku dosáhne v následují-
cích letech platba za Sokolovskou 
uhelnou úroveň 2,5 miliardy Kč roč-
ně. Považujeme za korektní a nutné, 
aby tyto finanční prostředky byly 
v plné míře využity pro strukturální 

změnu našeho regionu, prioritně 
pro tvorbu nových pracovních míst 
s odpovídající kvalifikací,“ míní.

Pro stabilní budoucnost regionu 
je podle Františka Štěpánka nutno 
zabránit odlivu kvalifikované části 
obyvatel a vytvořit odpovídající pod-
mínky pro návrat vzdělané mladé 
generace po studiích zpět. „Očeká-
váme obdobný přístup k regionům 

s útlumem uhlí v České republice, 
jako je připravený v sousedním Ně-
mecku. Jsem přesvědčený, že by se 
na Sokolovsku vzhledem k rozsahu 
útlumu mohl a měl realizovat pi-
lotní projekt, který by prokázal, že 
lze provést řízený útlum souběžně 
s restrukturalizací a bez sociálních 
otřesů. Je plně oprávněný a srozumi-
telný požadavek, aby finanční pro-
středky získané ekonomických tla-
kem na útlum těžby uhlí byly využity 
ke kvalitní strukturální změně v po-
stiženém regionu,“ říká Štěpánek.

Evropská komise navrhuje v bu-
doucím programovém období roz-
dělit čerpání dotací od roku 2021 
v evropských regionech na tři sku-
piny. Karlovarský kraj by přitom 
spadal mezi ty méně rozvinuté, 
kam by šly desítky milionů korun 
a nejvyšší dotace na jednotlivé pro-
jekty. Vláda ČR chce naproti tomu 
rozdělit regiony jen do dvou skupin, 
strukturálně postižené kraje včetně 
Karlovarského by tak musely soutě-
žit o peníze na projekty s podstatně 
bohatšími regiony. Také o tomto 
postoji vlády chce hejtmanka mluvit 
s premiérem a ministry.  (KÚ)

STAŇTE SE 
PĚSTOUNEM 
KARLOVY VARY V Karlovar-
ském kraji žije okolo 180 dětí 
umístěných v dětských domo-
vech, pro které hledá Krajský úřad 
Karlovarského kraje zájemce 
o pěstounskou péči. Pěstounská 
péče je jednou z forem náhradní 
rodinné péče a je finančně pod-
porována státem. Děti, pro které 
hledá Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje pěstouny, mají vlastní ro-
diče, ale tito se z různých důvodů 
nemohou, nebo nechtějí o své děti 
starat.  Pěstouni těmto dětem po-
skytnou zázemí rodiny. Vzhledem 
k tomu, že je dlouhodobě malý 
zájem o výkon této „profese“ má 
Karlovarský kraj zájem situaci 
dětí řešit. V roce 2016 byla zahá-
jena informační kampaň „Staňte 
se pěstounem“, která pokračuje 
i v letošním roce. Cílem kampaně 
je zvýšit informovanost široké ve-
řejnosti o pěstounské péči. V roce 
2019 je v rámci plánu aktivit kam-
paně kladen největší důraz na dis-
tribuci informačních materiálů, 
a to formami, které se osvědčily 
v předchozích letech. Jedná se ze-
jména o provozování webových 
stránek ke kampani, facebooko-
vého profilu, konání výstav na 
téma pěstounské péče, uveřejňo-
vání video spotů a rádio spotu, 
apod. Informace o pěstounské 
péči a o způsobu, jak se stát pěs-
tounem, mohou zájemci získat na 
Krajském úřadu kraje, na odboru 
sociálních věcí, u pracovnic pro 
náhradní rodinnou péči: Mgr. Jar-
mily Pavláskové Petřekové, tel. 
354 222 592, nebo  Mgr. Miluše 
Merklové, tel. 354 222 497. Po-
drobné informace je možné také 
získat na webových stránkách 
kampaně: www.pestounskape-
cevkk.cz, případě na stránkách 
www.kr-karlovarsky.cz. 
 (KÚ)

Emisní povolenky   V příštích čtyřech letech odejde do státního rozpočtu více než 
8 miliard korun.  Ilustrační foto: RABE
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KARLOVY VARY   Bezúplatným 
převodem získá pozemky u Sva-
tošských skal Karlovarský kraj. 
Bude tak moci zachovat volno-
časový areál, který v místě sídlí, 
a postavit novou lávku přes ře-
ku Ohři, po které bez problému 
projedou i vozy zdravotnických 
záchranářů. O bezúplatném pře-
vodu vlastnictví od státního pod-
niku Česká pošta na svém jednání 

rozhodla Vláda ČR. Materiál pro 
jednání vlády ve věci návrhu na 
bezúplatný převod nepotřebného 
majetku státu, s nímž má právo 
hospodařit státní podnik Česká 
pošta, do vlastnictví Karlovarské-
ho kraje zpracovalo Ministerstvo 
vnitra ČR. Dokument prošel me-
ziresortním připomínkovým říze-
ním a vláda jej následně schválila 
i proto, že kraj požadoval převe-

dení majetku z důvodu veřejného 
zájmu.

„Mám z toho velkou radost, do 
volnočasového areálu dál budou 
moci chodit rodiče s dětmi i další 
turisté, zachová se i lesní mateřská 
školka a další aktivity. Kraj také 
vybuduje novou lávku přes Ohři, 
protože ta stará už je nevyhovující 
a hlavně v cyklistické sezóně pře-
tížená. Teď dokončujeme projek-

tovou dokumentaci, až bude lávka 
hotová, budou ji moci využívat 
nejen cykloturisté, ale i záchranáři 
a další složky Integrovaného zá-
chranného systému, kterým se tak 
velmi usnadní přístup do oblasti,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová. Ta rovněž doplnila, 
že kraj zachová současný nájemní 
vztah s provozovatelem volnočaso-
vého areálu „dětského ráje“.

Kraj se snažil pozemky získat či 
odkoupit už delší dobu. Nedošlo 
ale k dohodě o ceně se státním pod-
nikem Česká pošta. Zastupitelstvo 
Karlovarského kraje totiž schválilo 
kupní cenu v souladu se zákonem 
o krajích, která ale byla nižší, než 
požadovala Česká pošta. Bezúplat-
ný převod však problém vyřešil. Se 
stavbou nové lávky by kraj chtěl za-
čít ještě v tomto roce.  (KÚ)

Svatošské skály: přes Ohři povede nová lávka
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NEPROPÁSNĚTE 
Kotlíkové dotace. Nová vý-
zva k čerpání přijde v dubnu
Rozhodnutí o udělení dotace 
na výměny kotlů obdržel od Mi-
nisterstva životního prostředí 
(MŽP ČR) v polovině února 
Karlovarský kraj. Jde celkem 
o 66, 5 milionu korun pro chys-
tanou třetí vlnu kotlíkových do-
tací. „V dubnu vyhlásíme výzvu 
pro naše občany, kteří budou 
mít zájem o kotlíkovou dotaci. 
Zveřejníme pravidla pro podání 
žádostí o výměnu starého kotle 
na tuhá paliva s ručním přiklá-
dáním za nový, ekologický zdroj 
vytápění a veškeré další infor-
mace, které s čerpáním dotací 
souvisejí, na krajských interne-
tových stránkách, v Krajských 
listech, obešleme také města 
a obce v regionu,“ uvedl náměs-
tek hejtmanky Dalibor Blažek. 
Samotný příjem žádostí bude 
zahájen v průběhu měsíce červ-
na. V období od vyhlášení výzvy 
do příjmu žádostí bude probíhat 
také informační kampaň a semi-
náře pro zájemce ve vybraných 
místech Karlovarského kraje. 
Tým, který má na krajském úřa-
dě na starosti příjem žádostí 
i komunikaci s žadateli, bude 
připraven zodpovědět dotazy 
a pomoci s náležitostmi potřeb-
nými k úspěšnému podání žá-
dosti. Nově budou moci občané 
v našem kraji na výměnu kotle 
využít bezúročné půjčky, na 
které poskytuje finance městům 
a obcím MŽP ČR. „O přidělení 
půjčky budou rozhodovat pří-
mo obce a města podle toho, 
kde dojde k výměně kotle. Bližší 
informace získají lidé na pří-
slušných městských či obecních 
úřadech,“ dodal náměstek hejt-
manky. Současná výzva k čer-
pání kotlíkových dotací končí 
v březnu, veškeré finance v rám-
ci výzvy už byly vyčerpány, ale 
v zásobníku ještě čeká 50 žádos-
tí na případné nevyužité dotace. 
„Z tohoto důvodu bychom rádi 
požádali zájemce o kotlíkové do-
tace, aby vyčkali s podáním žá-
dostí na vyhlášení třetí vlny kot-
líkových dotací, tedy do června 
letošního roku,“ dodal Michal 
Mottl z odboru investic a správa 
majetku krajského úřadu.  (KÚ)

eRecepty: S vybavením 
ordinace pomůže dotace
Také v letošním roce vyhlásil 
Karlovarský kraj dotační titul, 
z něhož je možné čerpat pro-
středky na vybavení ordinací 
informačními technologiemi ne-
zbytnými pro vydávání eRecep-
tů. Jeho snahou je zamezit ukon-
čování činnosti praktických lé-
kařů na malých obcích v našem 
regionu. O dotaci lze požádat 
kdykoli v průběhu roku, a to až 
do vyčerpání alokace programu. 
Program, který se v minulém 
roce osvědčil, je určen na vyba-
vení ordinací praktických léka-
řů v oboru všeobecné praktické 
lékařství, praktické lékařství 
pro děti a dorost nebo pediatrie. 
O podporu mohou zažádat obce 
do 3 tisíc obyvatel. „Reagovali 
jsme na hrozbu uzavírání ordi-
nací zejména na venkově. Do-
tační titul má pomoci například 
v situacích, kdy lékař dojíždí do 
několika obcí najednou a mu-
sel by v každé z nich investovat 
do vybavení, které je potřebné 
pro vydávání eReceptů. Celkem 
jsme z rozpočtu Karlovarského 
kraje vyčlenili na tyto účely pro 
letošní rok 500 tisíc korun a pro-
zatím evidujeme pouze jednu žá-
dost o dotaci,“ uvedl Jan Bureš, 
radní pro oblast zdravotnictví. 
Na jednu ordinaci mohou obce 
od Karlovarského kraje získat 
příspěvek ve výši až 35 tisíc ko-
run. Dotace je neinvestičního 
charakteru a lze ji použít napří-
klad na nákup počítače, tiskár-
ny či připojení k internetu. Více 
informací najdete na interneto-
vých stránkách Karlovarského 
kraje v záložce Dotace, kde jsou 
uvedeny i kontakty na pověře-
né pracovníky úřadu, kteří jsou 
připraveni zodpovědět případné 
dotazy. 
 (KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVY VARY   Povzbudit ven-
kovské obyvatele k aktivní účasti 
na rozvoji svého domova a zároveň 
ukázat veřejnosti, co všechno se 
jim daří realizovat. To je cíl soutěže 
Vesnice roku, jejíž 25. ročník právě 
odstartoval. Na vítěze i další oceně-
né čekají lákavé finanční odměny. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
má pro obce připraveno bezmála 
32 milionů korun, přičemž v na-
šem regionu budou s přispěním 
Karlovarského kraje rozděleny více 
jak 4 miliony korun. Své přihlášky 
mohou obce odevzdávat až do 30. 
dubna 2019.

„Věřím, že i letos se do soutěže za-
pojí co největší počet obcí z našeho 
regionu a že se podaří navázat na 
úspěchy z minulých ročníků,“ říká 
Josef Janů, krajský radní pro oblast 
regionálního rozvoje, projektové-
ho řízení a informatiky.

Soutěže se mohou zúčastnit 
všechny obce vesnického charak-
teru s maximálně 7,5 tisíci obyva-
tel, které mají zpracovaný vlastní 
strategický dokument zabývající se 
rozvojem obce, programem obno-
vy vesnice nebo programem rozvo-

je svého územního obvodu. 
Oblíbené klání každoročně vy-

hlašuje Spolek pro obnovu ven-

kova ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Ministerstvo zemědělství ČR. Za 
dobu své existence si získala celo-
republikovou prestiž, o čemž svěd-
čí i rostoucí počet přihlašovaných 
obcí. Jen vloni o titul Vesnice roku 
usilovalo na 228 obcí ze všech kou-
tů naší země. V Karlovarském kraji 
zvítězil Nový Kostel z Chebska, 
který zároveň obsadil skvělé třetí 
místo v celostátním finále.

Do soutěže bude zařazena každá 
obec, která v termínu nejpozději do 
30. dubna 2019 doručí řádně vypl-
něnou přihlášku na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR k rukám ta-
jemnice soutěže. V květnu a červnu 
následně proběhnou krajská kola 
soutěže, kdy všechny přihlášené 
obce navštíví krajské hodnotitelské 
komise. Vítězové krajských kol po-
stupují do celostátního finále, jež 
se uskuteční první zářijový týden. 
Slavnostní vyhlášení výsledků pak 
proběhne v polovině září na Jar-
marku venkova v Luhačovicích. 
Veškeré podrobnosti o soutěži 
najdete na těchto internetových 
stránkách.  (KÚ)

Vesnice roku: 25. ročník 
právě odstartoval

 Zlatý erb 2019: Postupují 
Karlovy Vary, Tři Sekery a Cheb
KARLOVY VARY    Pětadvacet 
projektů, z toho sedm z oblasti 
turistických prezentací, se letos 
zúčastnilo krajského kola 21. roč-
níku soutěže Zlatý erb. S webový-
mi stránkami tentokrát bodovaly 
Karlovy Vary a Tři Sekery, do celo-
státního finále postupuje s nejlepší 
elektronickou službou Cheb. Vítě-
zové budou slavnostně vyhlášeni 
na konferenci ISSS 1. dubna 2019 
v Hradci Králové.

Zástupci měst a obcí převzali ce-
ny pro vítěze jednotlivých kategorií 
z rukou hejtmanky Jany Mračkové 
Vildumetzové a člena Rady kraje 
Josefa Janů.

„Karlovarský kraj se do soutěže 
zapojil v letošním roce již potřetí 
a já mám opravdu velkou radost 
z toho, že se obce a města z na-
šeho regionu chtějí pochlubit se 
svými stránkami a ukázat, jaké 
informační služby svým občanům 
nabízejí. Všem nám, kteří jsme 
v denním kontaktu s občany, je 
více než jasné, že právě snadno 
dostupné informace a možnost 
jednoduše komunikovat s obcí či 
městem jsou pro občany klíčové 
a velmi jim usnadňují život. Díky 
vyhlašované soutěži Zlatý erb tak 
můžeme každoročně sledovat, jak 
se informační služby napříč regio-
ny vyvíjí a zároveň vylepšují. Moc 

blahopřeji vítězům k postupu do 
celostátního kola a všem zúčastně-
ným děkuji za jejich nápady a ori-
ginální internetové prezentace,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová během slavnostního 
předání cen.

Celkově se letos do soutěže opět 
zapojilo všech 14 krajů České re-
publiky s 432 projekty, včetně těch, 
které usilovaly o Cenu ministryně 
pro místní rozvoj za nejlepší turis-
tickou prezentaci. Předsedou kraj-
ské poroty byl Josef Janů, člen rady 
Karlovarského kraje. „Díky soutěži 
Zlatý erb mám možnost třetím ro-
kem podrobně sledovat vývoj ob-
sahu, uspořádání a vzhledu webů 
našich měst a obcí. Můj subjektivní 
názor je zcela jasný a tím je pozi-
tivní posun ve všech ukazatelích 
přihlášených webů. Zde musím 
účastníky soutěže pochválit a záro-
veň si trochu nasypat popel na svou 
hlavu za pomalé řešení situace ko-
lem našeho krajského webu. Úkol 
je jasný, musím zařídit, abychom 
i krajský web, který je informačně 
veden velmi dobře, pozitivně posu-
nuli v oblasti navigace a atraktivity 
vzhledu. Pro příští rok bych si přál 
účast i dalších měst i obcí a vyšší 
počet přihlášek v kategorii inova-
tivních webových služeb,“ řekl Jo-
sef Janů.  (KÚ)

Oto Teuber   V létě se starosta Nové-
ho Kostela mohl radovat z prvenství 
v krajském kole soutěže Vesnice roku 
2018 a na podzim měl znovu důvod 
k oslavám. Obec z Karlovarského 
kraje obsadila v celostátním finále 
skvělé třetí místo.  Foto: KÚ

CHEB   Po více než dvou letech 
došlo k ukončení sporu o vzácná 
národopisná kamna od krásenské-
ho sochaře a keramika Willibalda 
Russe. Okresní soud v Karlových 
Varech zamítl žalobu města Lokte 
a rozhodl, že zůstávají ve vlastnic-
tví Karlovarského kraje a ve správě 
Muzea Cheb. Koncem ledna nabyl 
rozsudek právní moci. 

Kamna, která jsou nejenom po 
technické, ale i po umělecké strán-
ce světovým unikátem, vznikla na 
objednávku Národopisného mu-
zea v Chebu v letech 1941 - 1944. 
Dokončené dílo však již do města 
nedoputovalo, a to kvůli hrozícímu 
bombardování. Poválečná sna-
ha dovézt kamna do Chebu vyšla 
v tehdejší složité době na prázdno 
a poté byla na nějaký čas k vidění 
na hradě v Lokti. Odtud byla kvů-
li ideovým sporům s tehdejším 

režimem v roce 1972 odstraněna 
a navrácena počátkem 80. let zpět 
do Chebu, kde byla po obtížné re-
konstrukci od roku 1993 vystavena 
v prostorách hradu. V roce 2016 
započal spor s městem Loket o je-
jich vydání.

„Mohutné těleso z glazované 
keramiky je zdobeno plastickými 
reliéfy, na nichž jsou zachyceny 
výjevy ze života sedláků s důrazem 
na jejich zvyky a obyčeje. Jsem pro-
to moc ráda, že kamna zůstávají 
v Chebu, pro který byla původně 
vytvořena a s jehož novodobou his-
torií jsou úzce spojena. Ba co víc, 
do budoucna s nimi máme velké 
plány,“ uvedla náměstkyně hejt-
manky Daniela Seifertová s tím, 
že chce navázat na ideový záměr 
bývalého ředitele Muzea Cheb 
Zbyňka Černého. Podle něho se 
měla kamna zrestaurovat a poté 

přesunout do expozičních prostor 
muzea. Kraj na tyto účely již vyčle-
nil ze svého rozpočtu pro letošní 
rok jeden milion korun.

„V brzké době bude dokončen 
podrobný restaurátorský průzkum 
díla, po němž bude následovat od-
borné rozebrání a přesun z prostor 
chebského hradu, kde jsou kamna 
v současné době umístěna. Po zre-
staurování jednotlivých částí bude 
proces financovaný z rozpočtu 
Karlovarského kraje završen jejich 
opětovným sestavením. Realizace 
náročného podniku bude předmě-
tem veřejné soutěže. Nezbývá, než 
si přát, aby se národopisná kamna 
po všech těchto peripetiích koneč-
ně dočkala důstojné prezentace 
v rámci stálé expozice Muzea Cheb 
a stala se její součástí a ozdobou,“ 
dodala Martina Kulová, ředitelka 
Muzea Cheb.  (KÚ)

Národopisná kamna 
ozdobí chebské muzeum

ZLATÝ ERB 2019 

Nejlepší webové stránky města: 
1. Karlovy Vary (www.mmkv.cz)
2. Ostrov (www.ostrov.cz)
3. Habartov (www. mestohabartov.cz)

Nejlepší webová stránka obce: 
1. Tři Sekery (www.trisekery.cz), 
2. Velká Hleďsebe (www.velkahledsebe.cz), 
3. Pila (www.obec.pila.cz)

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba: 
1. Cheb (https://web.cheb.cz/mss/ - Mapa sociální pomoci)

Vzácná národopisná kamna od krásenského sochaře a keramika Willibalda Russe vznikla na objednávku Ná-
rodopisného muzea v Chebu v letech 1941 – 1944.  Foto: KÚ
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Evropské prvenství získala 
i budoucí kosmetička ze Sokolova
SOKOLOV Žákyně 3. ročníku 
Střední školy živnostenské Soko-
lov Bára Petráčková úspěšně re-
prezentovala Karlovarský kraj  na 
mezinárodní soutěži Open Inter-
national Championship of Europe 
2019 – Koruna kreativity, která se 
v začátkem února konala v Praze. 
S dávkou vlastní zručnosti ukáza-
la, co dokáže vytvořit na zadané 
téma „Freak Show – Cirque Du 
Soleil“. Odměnou jí bylo skvělé 
první místo. 

Do soutěže, jež je největší své-
ho druhu v České republice i ve 
střední Evropě, se probojovaly 
celkem tři žákyně ze Střední školy 
živnostenské Sokolov. Medailové 
umístění uteklo pouze o jediný bod 
žákyni 2. ročníku Sarah Kotálové. 
V disciplíně „Face painting“ pak 
reprezentovala školu také Edita 
Mikulovská ze 2. ročníku, která do 
soutěže postoupila přes vyřazovací 
kola. „Soutěžící vybíráme v rámci 
školního kola soutěže. Ty žákyně, 
které se umístí na prvních třech 

místech, pak své nápady propraco-
vávají a doplňují v průběhu celého 
pololetí. Letošním finalistkám jistě 
také pomohlo specializované ško-
lení zaměřené na profi make-up 
artistické techniky a styling, které 

v listopadu všechny naše kosmetič-
ky absolvovaly. Od prosince se pak 
soutěžní tým scházel minimálně 
jednou týdně, aby propracoval pre-
ciznost, rychlost a čistotu provede-
ní,“ upřesnila ředitelka školy Ilona 

Medunová.
Samostatnou kapitolou je celko-

vá image modelek. „Jsme rádi, že 
jsme mohli vybírat nejen z vlast-
ních žákyň, ale spolupráci nám 
nabídly i modelky z karlovarské 
modelingové agentury, pro které 
je prezentace na takové akci velkou 
příležitostí k rozšíření profesního 
portfolia. Soutěžní outfity navrhly 
soutěžící s učitelkami odborného 
výcviku. Některé jejich součásti 
pak ušila maminka jedné z dívek 
- paní Kotounová, které patří také 
velký dík. Účesy modelkám vy-
tvořily naše žákyně nástavbového 
studia Vlasová kosmetika Petra 
Telepovská a Štěpánka Sochorová. 
Celý tým koordinovaly a nad rámec 
svých běžných povinností pomá-
haly s přípravami učitelky odbor-
ného výcviku paní Jitka Čedíková 
a paní Martina Přindišová, kterým 
tímto skládáme obrovskou poklo-
nu a přejeme mnoho dalších takto 
úspěšných svěřenkyň,“ dodala Ilo-
na Medunová.  (KÚ)

KARLOVY VARY   Slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže Youtuber 
proběhlo na krajském úřadě začát-
kem února. Cenu v podobě mobil-
ního telefonu si z rukou radního 
pro oblast regionálního rozvoje, 
projektového řízení a informa-
tiky Josefa Janů převzala Hanka 
Pechmanová z Karlových Varů, 
která natočila originální video s ná-
zvem „Jdu za svým snem“. 

Cílem soutěže, kterou pořádala 
Karlovarská agentura rozvoje pod-
nikání, bylo přimět žáky základních 
škol z našeho regionu, aby přemýš-
leli o svém budoucím povolání, 
a zároveň je motivovat ke studiu 

na střední škole. Snem třináctileté 
dívky z Růžového Vrchu je stát se 
učitelkou v mateřské škole. Jejím 
velkým vzorem je pro ni maminka, 
která pracuje ve školství jako vy-
chovatelka. Ve svém volném čase se 
Hanka věnuje malým dětem a učí je 
novým věcem.  Aby si zvýšila šance 
dostat se na pedagogickou školu, 
začala hrát na klavír a zpívat.

„Ačkoliv zájem ze strany žáků 
nebyl příliš velký, video Hanky jed-
noznačně předčilo všechny přihlá-
šené snímky. Naprosto jedinečným 
způsobem vyjádřila, čím by se v bu-
doucnu chtěla stát a proč si právě 
vybrala studium na střední pedago-

gické škole. Budu jí držet palce, aby 
se jí její sen splnil, protože povolání 
učitelky má velký smysl a budouc-
nost,“ uvedl radní Josef Janů, který 
vítězce předal hlavní cenu v podobě 
iPhonu. Mobilní telefon do soutěže 
věnovala společnost ept connector 
z Habartova.

Vítězný snímek má něco přes mi-
nutu a devítičlennou odbornou po-
rotu zaujal svým originálním zpra-
cováním. Autorka využívá prvky 
animace, kdy mluvené slovo vtipně 
doplňuje kresbou na papír. Natoče-
ní videa trvalo Hance zhruba týden 
a výsledný snímek doplnila i vlastní 
klavírní skladbou.  (KÚ)

Freak Show – Cirque Du Soleil   Kreace na zadané téma vyšla Báře Petráčko-
vé na mezinárodní soutěži v Praze náramně.   Foto: SŠ živnostenská Sokolov

Youtuberka jde za svým snem. 
Stát se učitelkouKARLOVY VARY   Střední škola 

stravování a služeb Karlovy Vary do-
sáhla zcela mimořádného úspěchu 
v prestižní soutěži Koruna kreativity 
2019, která je současně otevřeným 
mistrovstvím Evropy. Žák 3. roční-
ku oboru Kadeřník Cao Tan Hoang 
postoupil z oblastního kola do finá-
le a zvítězil v kategorii Pánský střih 
a styling. Zároveň byl vyhlášen i ab-
solutním vítězem celé soutěže. 

Talentovaného a pracovitého žáka 
připravovala na soutěž učitelka od-
borného výcviku Alena Strnadová. 
„Střední škola stravování a služeb 
Karlovy Vary tak prokázala, že doká-
že kraj a město skvěle reprezentovat 
nejen tradičně v gastronomii, ale 

i v dalším oboru, kterému se věnuje 
teprve třetím rokem. Pro obor Ka-
deřník škola vybudovala atraktivní 
zázemí v podobě dobře vybaveného 
a esteticky ztvárněného školního ka-

deřnického salonu a odborné učebny 
a zajistila pro výuku zkušené odbor-
níky. Tyto podmínky škole přivádí do 
oboru Kadeřník kvalitní a motivova-
né žáky se zájmem o odborný rozvoj. 
A je potěšitelné, že tato strategie již 
tak brzy začíná přinášet výsledky,“ 
uvedl ředitel školy Jiří Neumann.

Koruna kreativity je jediným ofici-
álním mistrovstvím České republiky 
pro studenty oborů Kadeřník, Kos-
metička, Vizážista, a to díky akredi-
taci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Soutěž je konána 
především se záměrem nejen zvyšo-
vání profesní úrovně studentů, ale 
rovněž kvůli jejich potenciálnímu 
uplatnění na trhu práce.  (KÚ)

Koruna kreativity 2019: 
Středoškolák z Varů je mistrem Evropy

Cao Tan Hoang    Karlovarský kadeř-
ník zvítězil na otevřeném ME v kate-
gorii Pánský střih a styling.   Foto: SŠ
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Pavel Janus
ředitel ISŠTE 
Sokolov

Region jsme si jen
vypůjčili od svých dětí

zijemeregionem.cz

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

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

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

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

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov pro seniory v Lázních KynžvartVýkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

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

Ahoj. Jmenuji se Nelinka a bydlím 
v Kraslicích. Jsem takové sluníčko, 
co dělá radost nejenom babičce 
a dědovi, ale i těm, co mě zna-
jí. Jsem hodně velká bojovnice 
a mám chuť se rozběhnout, ale bez 
pomoci to nedokážu. A netrápí mě 
jen to. Chceš vědět, jak mi můžeš 
podat pomocnou ruku?

TRANSPARENTNÍ ÚČET: 
2501582917/2010.

KRASLICE Mikrocephalie, cent-
rální hypotonický syndrom, spas-
ticita dolních končetin, opožděný 
vývoj. Kvůli svému handicapu 
potřebuje pomoc okolí, nákladnou 

léčbu nehradí zdravotní pojišťov-
na. Co přesně Nelinka potřebuje 
a jaká léčba ji čeká, to v rozhovoru 
s Ladislavou Cichockou, která se 
o vnučku stará se svým manželem 
Romanem.

Jak náročná je péče?
Především fyzicky, a to nejen 

pro mne, ale i pro Nelinku. Denně 
spolu musíme cvičit. Jde například 
o rehabilitace s míčem, balanční 
cvičení, protahovací cviky, tréno-
vání mimiky, stability a další. Je 
po těžké operaci nožiček v pražské 
FN Motol. Až po tomto zákroku 
se teprve nedávno začala stavět na 
nožičky, ale nechodí. Ne vždy se jí 
cvičení líbí. Mnohdy je to boj, ale 
snažím se vše dělat formou hry, aby 
to malinkou bavilo. Nelinka neumí 
mluvit, a je navíc na plenách, o to je 
to těžší. Také pro ni musím připra-
vovat speciální stravu, což spolu 
s rehabilitačními pomůckami nebo 
speciální obuví není levná záleži-
tost. To nepočítám hygienické po-
třeby pro Nelinku anebo cesty za 
lékaři. Drtivá většina jejích specia-
listů je v Praze, kam musíme často 
dojíždět a vše si platíme sami.

Speciální léčbu nehradí zdra-
votní pojišťovny, v čem spočívá 
a jak je nákladná?

Nelinka potřebuje speciální 
léčbu, kde ji takzvaně rozchodí. 
Jednomu dítěti se věnují dva až tři 
specialisté a výsledky jsou opravdu 
úžasné. Viděla jsem videa od ma-
minek postižených dětí, a co všich-
ni dokázali za tři až čtyři týdny, 
je dech beroucí a člověku se chce 
tleskat a brečet zároveň. Jde o vy-
soce intenzivní program pohybové 
terapie, která unikátním způso-
bem propojuje několikahodinové 
každodenní individuální cvičení 
s fyzioterapeuty, podpůrné účinky 
speciálního stabilizačního obleč-
ku, moderní rehabilitační přístroje 
a další podpůrné procedury. Mě-
síční pobyt stojí zhruba 100 tisíc 
korun a tento program není bohu-
žel hrazený pojišťovnou. Co k tomu 
říct? Je mi to líto, protože já Nelin-
ce při cvičeních doma nedám to, co 
potřebuje. Snažíme se jí pořídit ale-
spoň rehabilitační pomůcky domů, 
což také není levná záležitost. Dále 
speciální autosedačku za desítky 
tisíc, jídelní židličku, vertikalizátor 
apod.� (KÚ)

Pětiletá Nelinka potřebuje nákladnou léčbu

Bude�letecká�škola�F�Air�
pro�kraj�přínosem?

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Neustálá rotace deseti až dva-
nácti strojů, nadbytečné světelné 
znečištění, emisní a hluková zá-
těž, možné bezpečnostní riziko, 
to jsou možná rizika provozu školy 
pilotů v Karlových Varech. V září 
2018 jsme si mohli přečíst v tisku, 
že škola pilotů ve Varech už ob-
jednává letadla a nabírá zaměst-
nance. Podle informacích, které 
byly podány na posledním ZZ 
Karlovarského kraje, tak o tomto 
projektu se jednalo už začátkem 
loňského roku, ale nebyla v této 
věci vedena vůbec žádná diskuze, 
dokud se Spolek přátel Olšových 
Vrat nevzbouřil. Podle vedení kra-
je by letecká škola měla pomoci 
ekonomice letiště, která není nijak 
pozitivní. Zisk z hangárování, ná-
jmů a přistávací poplatky budou 

však činit za rok pouze 2,5 milionů 
korun. Výcvik zahraničních pilotů 
bude trvat něco kolem čtrnácti mě-
síců a zahraniční studenti budou 
ubytování na internátě. Příjem 
tedy z ubytování není taktéž nijak 
velký. V prezentaci školy je uvede-
no, že v rámci studia budou pou-
žívána 2-4 místná letadla s nízkou 
hladinou hlukových emisí a někdy 
jsou přirovnávána k Fábii. Je roz-
díl, když taková Fábie vzlétne a od-
letí a když Vám celý den krouží 
nad hlavou. Proto mě překvapuje, 
že není zpracována hluková stu-
dii o jaké hlukové zatížení se bude 
jednat v konkrétní oblasti dotče-
ných obcí, pro konkrétní počet letů 
a jaký vliv to bude mít na zdraví 
obyvatel, turismus v Karlových 
Varech a živočichy v dané oblasti. 
Výstup nové hlukové studie by měl 
být podle jednatel letiště v dubnu, 
tak proč vedení kraje k tomuto pro-
jektu přistoupilo bez patřičných 
aktualizovaných studií? Nad-
měrný hluku má na lidské zdraví 
negativní vliv v podobě kardiovas-
kulárních onemocněních, ovliv-
ňuje osvojování řeči a čtení u dětí, 
v noci způsobuje poruchy spánku 
a tím se zvyšuje příjem léků na 

spaní atd. Škola se prezentuje, že 
neměla žádnou nehodu. Taková 
záruka je značně nedostatečná, 
jelikož vše je jednou poprvé a tak 
musí být bráno v jaké oblasti lety 
probíhají, za jakých klimatických 
podmínek, povětrnostních. A to se 
liší oblast od oblasti. Ani v tomto 
případě není vypracována studie. 
Nevím zda si vůbec někdo uvědo-
mil, že nepůjde o profesionální pi-
loty, ale studenty. Náš kraj nemá 
mnoho co by našim obyvatelům 
nabídl, když vezmeme, že v kraji 
máme nejnižší mzdy, zdravot-
nictví nám pokulhává a kulturní 
vyžití je také v kraji mizerné, ale 
máme jedno z nejzachovalejších 
životních prostředí a měli bychom 
vyvinout maximální úsilí si toto 
udržet, ale ani v tomto případě 
není zpracovaná žádná studie 
vlivu provozu této školy na životní 
prostředí a to především kvalitu 
vody, jelikož lety budou probíhat 
nad Stanovickou přehradou, kte-
rá je zdrojem pitné vody pro tisíce 
obyvatel našeho kraje. Každému 
takovému projektu by měla před-
cházet diskuze, studie a poté až 
realizace. V tomto případě je tomu 
však naprosto naopak. 

Karlovarský kraj má v současné době vyhlášeny veřejné sbírky na:
· Pořízení schodolezu pro Václava Kolína, který je odkázán na invalidní vozík, 
 bankovní účet 115-8527850227/0100,

· Lázeňskou léčbu pro Natálku Hajduovou, která trpí dětskou mozkovou obrnou, 
 bankovní účet 115-8415450237/0100,

· Opravu jedinečné národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech, 
 bankovní účet 115-5144640237/0100.

Přispět lze rovněž do zapečetěných sběracích pokladniček umístěných na recepci budovy A Krajského úřa-
du Karlovarského kraje, Závodní 353/88 Karlovy Vary. Zájemci najdou pokladničky také na všech akcích 
pořádaných Karlovarským krajem. 
Děkujeme všem nezištným dárcům, kteří se rozhodnou přispět a pomoci dobré věci.

NAPSALI JSTE NÁM
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KŘÍŽOVKA 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Alej přátelství 
u jezera Medard

Pat a Mat. Možná neporadí, 
rozhodně však pobaví

Pat a Mat. Kdo by neznal 
dva pověstně nešiky, kteří 
si umí vždy poradit a své 
kutilství si také patřičně 
užít. Interaktivní výstavu 
věnovanou postavičkám 
z oblíbeného seriálu 
můžete shlédnout až 
do 28. dubna v Muzeu 
Karlovy Vary. Přichystaná 
je animační dílna, 
originální scény a loutky 
z oblíbeného večerníčku, 
herna a fotokoutek. Chybět 
nebude ani komorní kino, 
které bude promítat film 
Pat a Mat i snímek o tom, 
jak se takový film natáčí. 
Seznámíte se rovněž 
s historií natáčení seriálu 
i s dějinami animace jako 
takové. Malé děti určitě 
zaujmou molitanové kostky, 
z nichž si budou moci 
poskládat veselé obrázky 
s Patem a Matem, starší 
děti pak zúročí nabité 
znalosti z výstavy při 
luštění křížovky. Tajenka 
naší tentokrát nesoutěžní 
křížovky skrývá název 
předchůdce kinematografu 
a kde jej na výstavě 
najdete.

BŘEZEN | 2019

Výstava představí dílo známého keramika
Nenechte si ujít výstavu v Becherově vile, která nabízí průřez celoživotní 
tvorbou významného karlovarského výtvarníka Ladislava Švarce. Ten si 
svým dlouholetým působením v oblasti výtvarného zpracování porcelá-
nu, dokonalým zvládnutím malířského řemesla, porozuměním specific-
kým vlastnostem porcelánové hmoty i touhou experimentovat, získal 
uznání v našem regionu i mimo něj.
Interaktivní galerie Becherova vila K. Vary, 28. 2. - 31. 3. 2019

Co odhaluje grafologie, přiblíží přednáška
Zajímá vás grafologie? Pak byste si neměli nechat ujít přednášku Ireny 
Michalákové, ve které vám přiblíží, co grafologie odkrývá, s čím grafo-
log pracuje a k čemu může být grafologie užitečná. Takzvaná psycholo-
gie písma je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, jež je založena 
na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlast-
nostmi pisatele. Chybět nebudou ani ukázky písma a obrázků. Začátek 
akce je naplánován na 17 hodinu.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 21. 3. 2019

Galerie zve na výstavu Body language
Art Centrum Galerie 4 představuje výstavu známého portrétního a umě-
leckého fotografa Petra Jedináka, který se tělesností a jejími projevy 
zabývá prakticky celou svou profesionální kariéru. Tím, že v obsáhlých 
cyklech odhaluje skryté stránky lidské existence, má jeho tvorba nepopi-
ratelně také edukační význam a stejně tak nerezignuje ani na dokumen-
tační potenciál. 
Art Centrum Galerie 4 Cheb, 15. 3. - 28. 4. 2019

Folklorní slavnost připomene staré zvyky
Folklorní soubor Marjánek z Mariánských Lázní připravuje akci s ná-
zvem Marjánkovské jarnění. V Anglikánském kostele se o Velikonoční 
neděli mohou návštěvníci seznámit se starými zvyky a chybět nebudou 
ani ochutnávky tradičních pokrmů, jako jsou masopustní koblihy, be-
ránci, jidáše a další. Součástí slavnosti budou rovněž taneční a hudební 
vystoupení či tvůrčí dílna.
Anglikánský kostel v Mariánských Lázních, 21. 4. 2019

Akce Kámen. Výstava Falešné hranice ukazuje zločiny StB
Výsledky výzkumu Václavy Jandečkové prokázaly, že během čtyř let rané 
doby komunismu se přísně utajovaná metoda „Kámen“ pro své rozšíře-
ní, rozmanitost účelu použití a různě tragické důsledky proměnila ze sys-
témového opatření policejního aparátu v ostudný fenomén našich dějin. 
Lesní mlýn - Donbas, Mariánské Lázně, 22. 3. - 30. 4. 2019

KULTURNÍ TIPY Stopy Velké války mapuje 
jedinečná publikace

SOKOLOV   Muzeum Sokolov vy-
dalo unikátní publikaci s názvem 
„Stopy Velké války“, která mapuje 
pomníky 1. světové války v Karlo-
varském kraji. Za jejím vznikem 
stojí kolektiv autorů, mezi nimiž 
nechybí ani významný regionální 
historik a publicista Vladimír Bru-
žeňák.

„I když byl náš kraj daleko od 
frontových linií, zasáhla ho 1. svě-
tová válka obzvlášť ničivě. Nejen 
tím, že mnoho mladých mužů mu-
selo narukovat a mnozí z nich se 
domů vrátili jako invalidé, nebo se 
nevrátili vůbec, ale i tím, že s po-
stupujícími válečnými léty obyva-
telstvo strádalo hladem a následně 
umíralo na podvýživu a různé ne-
moci. Aby vzpomínka na utrpe-
ní nevybledla, stavěla jednotlivá 
města, obce,  spolky i církve svým 
padlým pomníky, pomníčky, nebo 
alespoň pamětní desky. A právě 
jejich osudu je nyní věnována tato 
úžasná publikace. Přeji si, aby tato 
kniha byla mementem nejen nám, 
ale i našim potomkům, a aby si 

našla mnoho čtenářů,“ uvedla ná-
městkyně hejtmanky Daniela Sei-
fertová u příležitosti křtu knihy.

Po stopách 1. světové války v re-
gionu se kromě Vladimíra Bruže-
ňáka vydala Romana Beranová, 
Tomáš Kárník, Josef Macke a Ja-
roslav Vyčichlo. Výsledkem jejich 
snažení se stala 400stránková 
publikace, ve které čtenáři najdou 
podrobné informace o 311 pom-
nících a 3 zajateckých táborech. 
Texty doprovází bohatá fotodoku-
mentace. Vydání knihy bylo pod-
pořeno dotací od Karlovarského 
kraje, jenž na ní v rámci programu 
na vydávání neperiodických publi-
kací uvolnil 45 tisíc korun. 

Publikace, jež je v podstatě ja-
kousi vlastivědnou encyklopedií, 
nadchne nejenom zájemce o re-
gionální historii. Zajímavá může 
být i pro turisty, kteří přijíždějí do 
našeho regionu a kteří z ní mohou 
čerpat inspiraci k navštívení nej-
různějších míst. K zakoupení je na 
pokladně Muzea Sokolov i v jeho 
pobočkách.  (KÚ)

KARLOVY VARY U příležitosti 
loňských oslav vzniku Česko-
slovenské republiky uspořádal 
Karlovarský kraj soutěž pro 
amatérské i profesionální foto-
grafy. Jejich úkolem bylo zachy-
tit proměnu některého z míst či 
pamětihodností v našem regi-
onu za posledních 100 let. Vy-
brané soutěžní snímky si můžete 
prohlédnout v rámci putovní vý-
stavy, která je až do konce dubna 
právě k vidění v karlovarské Be-
cherově vile.

Účastníci soutěže měli za úkol 
vyfotit současný stav obcí a měst 
v kontrastu se stavem znázorně-
ným na historických snímcích. 
Ty vznikly zhruba před 100 lety 
a do soutěže je poskytla městská 

a krajská muzea. Ve stanove-
ném termínu Karlovarský kraj 
obdržel na pět desítek velice po-
vedených fotografií, přičemž na 
prvním místě se nakonec umístil 
snímek Františkánské zahra-
dy v Chebu od Tomáše Kipro-
va, druhá příčka patřila Elišce 
Ryšavé, která vyfotila kostel sv. 
Jakuba v Sokolově, a třetí pak 
skončila fotografie Kladské od 
Františka Krejčího.

Putovní výstavu k fotografické 
soutěži v lednu hostil městský 
úřad v Chebu, v únoru si jí mohli 
zájemci prohlédnout v Muzeu 
Ašska, a to konkrétně v prosto-
rách bývalé hasičárny na Poštov-
ním náměstí. 

 (KÚ)

GENESY, Kříženeckého nám. 322,  Praha 5-Barrandov
mobil: 774 602 260, 601 343 305

CHCETE  SI ZAHRÁT VE FILMU ???

HLEDÁME
MUŽE, ŽENY, DĚTI

pro natáčení německého seriálu

,, SHADOWPLAY”
 v Karlových Varech v měsíci květnu/červnu 2019

NÁBORY PROBĚHNOU:
Ve SPA HOTELU THERMAL, červený salonek, 1.patro

v sobotu 6. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hod.
adresa: I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary a v KC Svoboda

v neděli 7. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hod.
adresa: Za Mostní branou 5, Cheb

Výstava k fotografické soutěži 
putuje napříč regionem

Stopy Velké války     Na slavnostní křest knihy dorazila do zimní zahrady soko-
lovského zámku i Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury 
a památkové péče.  Foto: KÚ 

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

S.V.I. RUBIKON s.r.o.
nabízí pro �rmy a instituce
ARCHIVACI A SKARTACI PÍSEMNOSTÍ
v souladu s platnou legislativou
tel. 774 535 402-3
www.svirubikon.cz
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ATLETIKA 
Blahopřejeme karlovarské atletce Anně Korbové k zisku titulu juniorské mistryně republiky. Na 400met-
rové trati znovu ukázala velký závodní potenciál a bojovného ducha, když na Mistrovství ČR v hale dorostu 
a juniorů pro rok 2019 dokázala nejen zvítězit, ale také si vytvořila nový osobní rekord - halový i ten absolut-
ní má teď hodnotu 56,50. Mezi juniorkami je prvním rokem, mistryní ČR se stala již podruhé. Další medaili 
do sbírky přidala na MČR ve štafetě. Juniorky v sestavě Markofová, Navrátilová, Burešová a Korbová si na 
trati 4x200 metrů doběhly pro bronz. Po diskvalifikaci štafety AC Pardubice, tak byly rychlejší jen štafety 
AK Škoda Plzeň a ASK Slavia Praha. Děvčata předvedla skvělý kolektivní výkon a perfektní předávky na 
jednotlivých úsecích. Závěrečný úsek finišmanky Anny Korbové byl excelentní, když dokázala předběhnout 
dvě velmi rychlé soupeřky. (KÚ)

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮMStředoškoláci se už chystají na maraton
Juniorský maraton. Největší bě-
žecký závod pro studenty střed-
ních škol z celé České republiky 
opět zamíří do Karlových Varů 
a registrace jsou již v plném 
proudu!  Která škola v kraji bude 
ta nejrychlejší? To se uvidí už ve 
čtvrtek 11. dubna ve Smetano-
vých sadech.

KARLOVY VARY Juniorský maraton 
je projektem organizátorů závodů 
RunCzech, jehož cílem je rozběhat 
středoškolské studenty po celé Čes-
ké republice. Stačí dát dohromady 
desetičlenný tým, ve kterém musí 
být alespoň tři dívky. Každý člen tý-
mu běží svůj štafetový úsek o délce 
4,2 kilometry. Studenti tak postupně 
zdolají celou maratonskou vzdále-
nost. Cíl je jednoduchý a sice společ-
ným úsilím dorazit do cíle dřív než 
soupeři. Účast v projektu je zdarma. 
Svůj školní tým lze registrovat na 
stránkách www.runczech.com/jmc.

Vítězné týmy z krajských kol po-
stupují do finále. To se uskuteční 
v neděli 5. května v rámci Volksw-

agen Maratonu Praha a studentské 
štafety odstartují z první řady po bo-
ku nejlepších světových vytrvalců! 
Pro nejlepší týmy je to fantastická 
příležitost, jak si zazávodit s nejlep-
šími světovými vytrvalci. Ti nejrych-
lejší studenti s nimi doběhnou třeba 
až na Karlův most. Finalisté Junior-
ského maratonu mají pokryté ces-
tovní náklady a zajištěné ubytovaní 
zdarma.

Každý účastník se kromě sportov-

ního zážitku může těšit také na bě-
žecké tričko s originálním motivem, 
pitný režim i bohatý doprovodný 
program. 

V roce 2018 se semifinálových kol 
zúčastnilo rekordních 263 týmů, te-
dy 2 630 studentů. Přidejte se k nim! 
Juniorského maratonu se kromě 
studentů mohou aktivně zúčastnit 
i učitelé, kteří kromě podpory svého 
týmu také skládají vlastní učitelské 
štafety. Bližší informace o Junior-
ském maratonu včetně registrační-
ho formuláře do semifinálových kol 
najdete na www.runczech.com/jmc.
 (KÚ)

Semifinále 2018   V karlovarských 
Smetanových sadech se loni na trať 
juniorského maratonu postavili žáci ze 
třinácti středních škol z kraje. Nejlep-
šího času dosáhli studenti Gymnázia 
Cheb.  Foto: KÚ

Libor Dočkal. Pedagog, trenér a kamarád

V úterý 19. února zemřel ve věku 
54 let pedagog,  trenér a kamarád 
Mgr. Libor Dočkal.

Libor Dočkal začínal svojí atle-
tickou dráhu v žákovském věku 
v Březové u Sokolova, odkud se 
přestěhoval s rodiči do Chodova 
a pokračoval v dorosteneckém 
věku pod vedením Petra Berna-
ta v dresu Baníku Sokolov. Byl 
úspěšným skokanem do dálky, kde 
dosáhl na medaile na Mistrovství 
Československa.

Ještě v průběhu studií na Peda-
gogické fakultě zahájil svou učitel-
skou činnost na II. Základní škole 
v Chodově, později přešel do školy 
v Husově ulici a tam se později stal 
i ředitelem školy.

V roce 1991 byl spoluzaklada-
telem Školního atletického klubu 
v Chodově.  V jeho čele stál více než 
27 let až do 22. prosince 2018, kdy 
ze zdravotních důvodů rezignoval 
na funkci jeho předsedy.

Za dobu své trenérské a funk-
cionářské kariéry vychoval řadu 
výborných atletů, z nichž mnozí 
získávali medaile na Mistrovství 
České republiky a někteří oblékli 
reprezentační dres. Pod jeho do-
hledem byl v Chodově vybudován 
nejprve škvárový atletický stadion 
Klubu olympioniků, který přije-
ly otevřít legendy české atletiky  
manželé Zátopkovi či Ludvík Da-
něk. Stál u rekonstrukce stadionu 
a položení umělého povrchu. Stej-
ně tak jako u mnoha atletických 
závodů např. Chodovská tretra či 
Běh Smolnickým kopcem, které 
záhy získaly i nadregionální vý-
znam a do Chodova začali přijíždět 
i přední čeští atleti, aby se předsta-
vili chodovským divákům.

Libor Dočkal byl i vedoucím tre-
nérem Sportovního centra mládeže 
v Karlovarském kraji a členem vý-
konného výboru Krajského atletic-
kého svazu. Jeho trenérskými sku-
pinami prošly stovky atletů, z nich 

velká část našla v atletice místo pro 
svoje výkony ale i srdce.  Spoustu 
z jeho svěřenců u atletiky zůstali 
a stali se postupně jeho oddílovými 
kolegy, trenéry či funkcionáři.

Současný předseda ŠAKu Cho-
dov o Liborovi říká:. „S Liborem 
jsem se poprvé potkal na atletic-
kých trénincích v Chodově v roce 
1977, znali jsme se tedy více než 40 
let. Libor zůstane navždy zapsán 
v historii chodovské atletiky, byl 
pro náš klub tahounem veškerého 
dění. Dokázal kolem sebe vybudo-
vat skvělý tým trenérů, rozhodčích 
a organizátorů. Děkujeme za jeho 
úspěšnou práci, již nyní nám moc 
chybí. Pokusíme se na jeho činnost 
navázat, aby na nás mohl s hrdostí 
koukat z atletického nebe při tra-
dičních závodech v Chodově. Hlu-
bokou soustrast Liborově rodině.“

Libor Dočkal zůstane navždy 
zapsán v historii nejen chodov-
ské atletiky. Ale hlavně v srdcích 
těch, kterým ukázal cestu k tomu-
to sportu a to že poctivá práce se 
vždy zúročí, někdy dříve a někdy 
později.

Libore, čest Tvoji památce. Bylo 
nám ctí s tebou a vedle tebe praco-
vat. Miloš�Volek

SARAJEVO   Na led padaly helmy 
a hokejky. Siréna, která oznamova-
la konec zápasu, přitom zazněla až 
vzápětí. A pak už kompletní smečka 
mladých dravců v prostoru za brá-
nou zalehla karlovarského gólmana 
Jana Bednáře. Čeští mladíci pora-
zili ve finále hokejového turnaje na 
Evropském olympijském festivalu 
mládeže v Sarajevu Bělorusko 2:1. 
Olympijské zlato vystříleli pro Čes-
ko Tobiáš Handl s Pavlem Matějem 
a vychytal jej gólman extraligové 
Energie.
„Byl to těžký zápas, dlouho se nám 
nedařilo dát gól. Všichni jsme ale 
věřili, že to nakonec vyjde,“ říká 
gólman Jan Bednář. „Je to nesku-
tečný pocit. Možná je to naposledy 
v životě, co hrajeme olympijský tur-
naj. Já jsem hrozně rád, že se povedl 
vyhrát.“
Tři zápasy ve čtyřech dnech daly 

mladíkům zabrat. „Bylo to o de-
tailech i o tom, jak se podaří zre-
generovat,“ uvažuje karlovarský 
gólman. „Nám se to podařilo. A to 
rozhodlo.“
Čechům fandila velká část výpravy. 
Mladé české naděje napříč sporty 
dorazily do haly společně autobu-
sem. Čas na fandění si našla také 
Marie Kreisingerová, která se na 
Evropském olympijském festiva-
lu mládeže v Sarajevu postarala 
o první medaili pro českou výpravu. 
Patnáctiletá snowboarďačka z Bo-
žího Daru se na své první „evropské 
olympiádě“ teprve rozkoukávala, 
přesto získala v disciplíně slopesty-
le bronzovou medaili. „Byla jsem se 
podívat na hokeji. Vyhráli jsme nad 
Ruskem, tak to bylo super,“ rozpo-
vídala se. A už se smíchem pak ještě 
dodala: „Jo a taky bydlím s krasob-
ruslařkou.“

Boj o cenné kovy komplikovalo hus-
té snažení, které zápolení posunulo. 
„Byl to docela dobrý závod. Jen se 
nejelo semifinále, protože nám den 
předtím soutěž kvůli špatnému po-
časí zrušili,“ připomíná Marie Kre-
isingerová nepříznivé podmínky 
pro závodníky během olympijského 
klání. Z kvalifikace se proto po-
stupovalo rovnou do finále, kde se 
o medaili utkalo šest závodnic.
Trať nebyla nikterak složitá a tak 
rozhodovaly detaily. „Čekali jsme ji 
úplně jinou,“ přiznává kouč Daniel 
Kašpar. „Byla taková malá, krátká 
a zajímavě jednoduchá. Zábradlí 
bylo blízko k sobě, na skok zase ne-
byla rychlost, navíc velký skok tam 
byl jen jeden,“ vypočítává.
„Takže rozhodovalo, kdo doletí dál, 
výš, líp chytne prkno,“ dodává Ma-
rie Kreisingerová. „Triky měly holky 
dost podobné.“  (KÚ)

Olympijský festival mládeže: Bednář 
má zlato, Kreisingerová bronz

NOVINKY V ROCE 2019
 Speciální odměna pro učitele, 

kteří přihlásí 2 a více týmů
 Originální motiv Juniorského 

maratonu
 Speciální odměna pro nejrych-

lejšího běžce ze semifinálových 
kol

 Nová trasa v Olomouci, Liberci 
a Českých Budějovicích


