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

V Krušných horách sází 
na běžecké lyžování

Krušné hory jsou konečně pod 
sněhem a vydat se tak za krásami 
zasněžené krajiny nyní můžete 
i na běžkách. Připravena je roz-
sáhlá síť kvalitních běžeckých tra-
tí, které se daří udržovat s přispě-
ním Karlovarského kraje. S na-
plánováním vhodné trasy vám 
pomůže internetová aplikace, jež 
informuje o stavu upravenosti 
jednotlivých stop. 

Karlovarský kraj dlouhodobě pod
poruje aktivity v rozvoji běžeckého 
lyžování. Pro letošní zimní sezónu vy
členil ze svého rozpočtu téměř 1,6 mi
lionu korun na budování a údržbu 
běžeckých tratí v regionu. V minulých 
letech zprovoznil pro běžkaře i uži
tečnou internetovou aplikaci. „I letos 
nabízíme milovníkům běžeckého ly
žování aplikaci, která zobrazuje stav 
úpravy konkrétních tras. Najdete ji 
na krajských stránkách pod záložkou 
Sport. Těším se na setkání v bílé sto
pě,“ uvedl Josef Janů, radní pro oblast 
regionálního rozvoje, projektového 
řízení a informatiky.

Údržbu běžeckých tras v Krušných 
horách koordinuje obecně prospěšná 
společnost První Krušnohorská. Pro 
zájemce, kteří by chtěli podpořit úpra
vu stop, přichystala sběratelské plac
ky s fotkami úspěšných regionálních 
lyžařů. Placky v hodnotě 100 korun 
a 300 korun jsou k dostání v infocen
trech a na dalších vybraných místech.

Návštěvníci Krušných hor by ne
měli vynechat ani závody a akce pro 
veřejnost, které nabídnou nevšední 
zimní podívanou. Jejich výčet najdete 
na internetových stránkách obecně 
prospěšné společnosti. Pokud se roz
hodnete vyrazit za zimními radován
kami do Krušných hor, nezapomeňte 
navštívit turistický portál Živý kraj, 
kde naleznete veškeré potřebné in
formace, včetně nabídek ubytování, 
stavování a dopravy. (KÚ)
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Štít Krušných hor    Tradiční je pro závod termín o prvním lednovém víkendu, místo závodů na Jahodové louce v areálu v bezprostřední blízkosti Božího 
Daru i hojná účast lyžařů. Od velkých až po ty nejmenší.  Foto: Jan Šimeček

Letiště Karlovy Vary potřebuje širší pás vzletové a přistávací 
dráhy. Evropská výjimka pro dopravní letadla pomalu končí 
a stále se čeká na vyřešení situace kolem pozemků.

 více na straně 4

Letišti končí výjimka
Hejtmanka Jana Vildumetzová a karlovarský primátor 
Petr Kulhánek potvrdili shodu na budoucí spolupráci kraje 
a města týkající se obnovy Císařských lázní. 

 více na straně 3

Obnova Císařských lázní

ZPRÁVY Z KRAJE 
Den s hejtmankou
K Janě Vildumetzové můžete 
zajít prvního února
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své 
zkušenosti, názory či nápady 
podělit a přispět tak ke zlepšení 
života kolem nás? Přesně pro vás 
je připravený Den s hejtmankou.  
Na Krajském úřadě Karlovarské
ho kraje se koná pravidelně vždy 
první středu v měsíci, hejtmanka 
Jana Vildumetzová bude tedy li
dem z Karlovarského kraje k dis
pozici 1. února od 14 do 17 hodin. 
Stačí si jen trochu počkat, až na 
vás vyjde řada a máte slovo. (KÚ)  

Vítejte v roce 2017
První narozená miminka 
budou chránit zlatí andělíčci

Prvním miminkem, narozeným 
roku 2017 v našem kraji, se stala 
malá Karolínka z Březové u Soko
lova. Od kraje dostalo děvčátko, 
společně s dalšími pěti miminky 
narozenými na Nový rok, vedle 
jiných dárků také zlaté andělíčky, 
jakožto symboly ochrany dětí na 
jejich životní cestě. Čtyři děti, z to
ho dvě děvčátka a dva chlapečci, 
se narodily v Karlových Varech 
a dvě děti, dívka a chlapec, v Che
bu. Všem jejich maminkám pře
dala květinu a poblahopřála hejt
manka Jana Vildumetzová. (KÚ)

Dopis od vás
Poděkování místostarostovi 
Jindřichovic a tamním hasičům
Rád bych poděkoval místosta
rostovi obce Jindřichovice Jiřímu 
Némethovi a tamním hasičům za 
pomoc při řešení nelehké situace 
mé tety Mariany Grasserové v do
bě, kdy na počátku ledna přišlo 
silné sněžení. Teta, žijící v Jin
dřichovicích, pečuje o manžela 
vozíčkáře a kvůli množství sněhu 
měla problém vůbec vyjet na ná
kup. Obrátil jsem se proto na pa
na místostarostu, a ten nám vyšel 
velmi ochotně vstříc, vyslal hasiče 
na odklizení sněhu a ti se postarali 
o to, aby bylo možné od domu od
jet. Pavel Matiska Vánoční dárky potěšily děti 

z karlovarského dětského domova
KARLOVY VARY   Hračky a dal
ší dárky v podobě dětské výživy 
a kosmetiky přivezla dětem z Kraj
ského dětského domova pro děti 
do tří let návštěva z Karlovarského 
kraje. Z velké radosti malých oby
vatel domova se společně s hejt
mankou těšil radní Jan Bureš.
Ředitelka příspěvkové organizace 
Erika Pavlová provedla návštěv
níky celým domovem. Zajímali 
se o chod zařízení a dotkli se i ak
tuálního právního nastavení mož
nosti osvojení či pěstounské péče. 
Praxe je nyní spíš taková, že děti 
z porodnice míří rovnou do pro

fesionálních pěstounských rodin 
než do ústavu. Do něho se pak po 
rozhodnutí soudu dostávají děti, 
jimž nelze zajistit řádné rodinné 
zázemí.

V kraji jediný svého druhu
Domov pro děti do tří let, který se 
v současné době stará o 25 dětí, 
funguje déle než 60 let a na území 
kraje je jediným zařízením svého 
druhu. „Péče o takto malé děti je 
velmi náročná, považuju proto 
za důležité, aby se tato instituce 
dostala do podvědomí veřejnosti. 
Sami občané mohou vstoupit jako 

dobrovolníci do mateřských cen
ter, která s domovem spolupracují. 
Tam získají potřebná školení, aby 
mohli vzít děti třeba na procházku 
nebo do kina. Společně strávený 
čas je možná natolik sblíží, že se 
odhodlají i k adopci. Proto jsem 
mateřským centrům velmi vděčná 
za tuto aktivitu a byla bych ráda, 
kdyby se zapojili i další lidé, kteří 
mohou kontaktovat například Ma
teřské centrum Karlovy Vary. Na
ším společným cílem je, aby vyrůs
talo co nejvíce dětí v přirozeném 
prostředí rodiny,“ přeje si hejtman
ka Jana Vildumetzová.  (KÚ)

MARIÁNSKÁ   V podkrušnohor
ském areálu na Mariánské nabízí 
Karlovarský kraj od nového roku 
služby domova pro seniory. Domov 
má 28 lůžek a je určen pro zájemce 
z celého regionu. Dosud krajské za
řízení na Mariánské poskytovalo jen 
sociální službu pro osoby se zdra
votním postižením. Nabídka souvisí 
především s rekonstrukcí Domova 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 
která bude probíhat do konce roku 
2018 a odkud bylo zapotřebí kvůli 
stavebním pracím přemístit část 
obyvatel. „Rozsáhlá rekonstrukce si 
vyžádala dočasné snížení počtu lů
žek z původních 109 na 52. Nemohli 
jsme nechat seniory bez zajištění 

vhodných náhradních prostor a zá
roveň jsme pro ně potřebovali za
bezpečit kvalitní zázemí se vším, na 
co byli zvyklí. Takovou možnost po
skytl právě areál na Mariánské, který 
mohou využít nejen lidé z chebské 
SKALKY, ale i další senioři,“ uvedl 
Petr Kubis, náměstek hejtmanky pro 
oblast sociálních věcí. O žádostech 
k přijetí do domova bude rozhodo
vat přímo vedení zařízení. Potřebné 
kontakty lze najít na webových strán
kách domova. Ty sice v současnosti 
procházejí úpravou, zavolat však 
můžete na následující telefonní čísla. 
Ředitel: 731449310. Sociální pra
covnice: 602554234, 730524749, 
354224205, 354224207. (KÚ)

Kraj nabízí na Mariánské 
místa v domově pro seniory
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BOŽÍ DAR   Hory, to nejsou jen bez
starostné radovánky na sněhu. Po
kud to přeženete, může se snadno 
stát, že skončíte v péči horské služ
by. A že se to bohužel stává v Kruš
ných horách celkem často, o tom 
svědčí hned jedenatřicet zásahů HS 
během prvního lednového víkendu. 
V jednom případě se jednalo do
konce o velmi těžká zranění.

Vše začalo v pátek zřejmě nejtěž
ším úrazem dvanáctiletého lyžaře 
během večerní jízdy na sjezdové 
trati v Potůčkách. Malý lyžař nara
zil při dojezdu na konci sjezdovky 
v plné rychlosti do jedné z budov. 
„Následkem tvrdého nárazu si při
vodil mnoho zranění jak trupu, tak 
hlavy, takže jsme museli požádat 
o spolupráci vrtulník Letecké zá
chranné služby Armády ČR z Plz
něLíní,“ uvedl k tomuto zásahu 
Miroslav Güttner, náčelník Horské 
služby Krušné hory.

Nejčastější byly po celý víkend 
úrazy, které bychom mohli nazvat 
běžnými. Šlo především o pora
nění horních a dolních končetin 
po pádu během lyžování. Kromě 
toho také horští záchranáři ošetřili 
dva lehčí úrazy hlavy. „Jen v lyžař
ském areálu na Klínovci ošetřili 
za tyto dny naši členové deset úra
zů, v ostatních lokalitách po dvou 
i třech vážnějších zranění,“ doplnil 
náčelník Güttner.

Řada úrazů byla podle něj způ
sobena nedodržováním bezpeč
nostních pravidel. „Je nutné, aby 
všichni, kteří se na sjezdových tra
tích pohybují, dodržovali bezpod
mínečně Desatero FIS,“ důrazně 
apeloval na návštěvníky pohoří ná
čelník Güttner.

A která to jsou? Především platí, 
jako i jindy v životě: berte ohledy 
na ostatní. Neohrožujte nebo nepo
škozujte někoho jiného. Mějte pod 
kontrolou rychlost a způsob jízdy. 
Předjíždět se může ze shora nebo 
zespoda, zprava nebo zleva, ale 
vždy jen s odstupem. Pokud chcete 
vjet do sjezdové tratě nebo se chcete 
po zastavení opět rozjet, musíte se 
rozhlédnout nahoru a dolů a pře
svědčit se, že to můžete učinit bez 
nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 
Jako na silnici. Zbytečně se nezdr

žujte na úzkých nebo nepřehled
ných místech sjezdové tratě. A po
kud upadnete, musíte takové místo 
uvolnit co nejrychleji. Stoupáte 
nebo sestupujete pěšky? Musíte 
používat okraj sjezdové tratě. Re
spektujte značení a signalizaci, 
pamatujte na povinnost poskytnutí 
první pomoci a nezapomeňte, že 
v případě úrazu musíte prokázat 
své osobní údaje.

Noste sebou nabitý mobil
V případě možného zbloudění 

náčelník Horské služby Krušné 
hory doporučuje, aby měli běžka
ři i jiní turisté především nabitý 
mobilní telefon s číslem HS +420 
1210. „Optimální pak je mít v te
lefonu nainstalovanou aplikaci 
Horská služba, protože její použití 
velmi zjednoduší pátrání,“ doplnil 
Güttner. 

K pohybu ve volném terénu se 
pak řiďte deseti „zlatými“ pravi

dly: Nikdy se do volného terénu 
nevydávejte sami. Uzpůsobte túru 
předpovědi počasí a lavinovému 
nebezpečí a informujte se u spo
lehlivé osoby na vámi zamýšlenou 
oblast či trasu. Nikdy nezapomeň
te lavinový vyhledávač stejně jako 
lavinovou lopatu, sondu a mobil
ní telefon (každý musí mít celý 
komplet). Tam, kde je sníh velmi 
hluboký, používejte když tak ly
žařské brzdičky a ne bezpečnostní 
řemínky a nepoužívejte řemínky na 

hůlkách. Vyhněte se místům s hlu
bokým sněhem alespoň tři nejbližší 
dny po velkém sněžení. Nelyžujte 
mimo sjezdovky a v hlubokém sně
hu bez dobře nacvičené záchrany, 
včetně první pomoci, a bez schop
nosti správného použití lavinových 
záchranných pomůcek. Používejte 
airbag, ale nevkládejte do něj pří
liš velkou naději, mohlo by to vést 
k podcenění rizik.

Udržujte bezpečnou vzdálenost 
mezi vámi a vašimi kamarády jak 

během výstupu, tak i během sjez
du, aby se případné riziko v kritic
kých momentech omezilo pouze 
na jedinou osobu v danou chvíli. 
Vyhněte se místům s navátým hlu
bokým sněhem (tzv. polštářům) na 
závětrných svazích.

Používejte stejnou trasu pro 
sjezd, jakou jste použili pro výstup, 
tak totiž budete znát lépe stav sně
hové pokrývky a terén. V případě 
pochyb či dokonce zlé předtuchy – 
vždy řekněte ne! Pavel Mrhálek

Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Pro všechny, kteří rádi 
           sportují

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě 
poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, 
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní 
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že 
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, 
a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí 
z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. 

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Lékárenská 
pohotovost lidem 
chybí. Kraj pracuje 
na jejím zajištění
KARLOVY VARY   Na území Kar
lovarského kraje v současnosti 
není zabezpečena lékárenská 
pohotovost. Lidé proto využívali 
v akutních případech o víkendech 
a svátcích dlouhé otevírací doby 
lékáren v supermarketech. Nove
la zákona o prodejní době v ma
loobchodě a velkoobchodě však 
způsobila, že o svátcích zůstávají 
zavřena i velká nákupní centra, 
včetně lékáren.
Vedení Karlovarského kraje pro
to intenzivně pracuje na záměru 
prodloužit otevírací dobu lékárny 
v některé z nemocnic na maximál
ní možnou dobu. Zvažují se i další 
možné varianty.

„Zajištění pohotovostní léká
renské služby je jedním z našich 
cílů, kterého se budeme snažit 
dosáhnout. Naše občany to trápí, 
během vánočních svátků se na nás 
obrátili lidé, kteří potřebovali léky 
pro své dítě, a nepodařilo se jim 
sehnat žádnou otevřenou lékárnu. 
Připravujeme proto s manage
mentem nemocnic takové řešení, 
aby lidé s akutními zdravotními 
problémy nezůstali o svátcích bez 
potřebných medikamentů,“ uvedl 
krajský radní pro oblast zdravot
nictví Jan Bureš a dodal, že lékař 
může pacientovi poskytnout lék 
přímo v ordinaci v případě, že to 
neodkladně vyžaduje zdravotní 
stav nemocného a vzhledem k ne
dostupnosti lékárny nebo výdej
ny léčiv není možné tento výdej 
zajistit jiným způsobem. Pacient 
v těchto případech nehradí po
skytnutý lék. „Pokud lékař poskyt
ne lék, tak je mu samozřejmě ze 
strany zdravotní pojišťovny uhra
zen,“ upřesnil radní.

Kraj má možnost především 
dosáhnout změny otevírací doby 
v lékárnách v Karlovarské krajské 
nemocnici, protože je jejím jedi
ným akcionářem. Nyní mají lékár
ny v karlovarské i chebské nemoc
nici otevírací dobu v pracovní dny 
od 7.30 do 17 hodin. O víkendech 
a svátcích ale zůstávají uzavřeny. 
 (KÚ)

Dodržujte na horách pravidla,
předejdete tak zraněním 

NEPROPÁSNĚTE 
Braňte se proti 
chřipce očkováním

Zimní měsíce jsou obdobím, 
kdy narůstá počet onemocnění 
chřipkou. Virové onemocnění 
v mnoha případech doprovází 
zdravotní komplikace, které 
často vedou k úmrtí. Ročně 
u nás zemře na chřipku přibliž
ně 2 tisíce lidí, což je více než 
u dopravních nehod.  Jak se te
dy úspěšně bránit proti nákaze? 
Jediným účinným způsobem je 
podle hygieniků očkování. To 
je doporučováno zejména paci
entům s chronickým onemoc
něním, u kterých může chřipka 
vyvolat zhoršení jejich celko
vého zdravotního stavu, a také 
osobám, u nichž v případě one
mocnění chřipkou existuje vy
soké riziko výskytu komplikací. 
Myslete tedy na svoje zdraví 
a domluvte si se svým lékařem 
termín očkování. Ti, kteří již 
byli očkováni, by měli mít na 
paměti, že chřipkové vakcíny se 
obměňují každý rok, a to z dů
vodu schopnosti mutace viru. 
Loňské očkování vás již neoch
rání. 

Více informací naleznete na 
internetových stránkách Kraj
ské hygienické stanice Karlo
varského kraje (www.khskv.cz). 
 (KÚ)

NOVÁ APLIKACE: 
Horskou službu noste i v mobilu

Hlavní funkcí nové aplikace pro operač
ní systémy mobilních telefonů iOS (Apple) 
a Android je právě rychlé a snadné přivolání 
pomoci nejbližší hlídky Horské služby v pří
padě nouze.

Tato funkce navíc není závislá na dostup
nosti datového signálu, ale pracuje s lokali
zací pomocí GPS. Aplikace dokáže rovněž 
odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu 

s přesnou polohou uživatele telefonu. Mobilní „Horská služba“ po
může také vyhledat lyžařská střediska, poskytne základní aktuální 
informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí a poča
sí na daném místě. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít 
nejbližší stanici Horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu 
provozu. Součástí aplikace jsou čtyři informační oblasti: desatero 
Horské služby, návod, jak poskytnout 
první pomoc, pravidla jízdy na sjezdov
kách a instrukce, jak předcházet nebez
pečí v lavinových oblastech.

Stanice horské služby
Boží Dar
Tel.: (+420) 353 815 140
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz
Klínovec
Tel.: (+420) 353 542 486
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz
Plešivec
Tel.: (+420) 601 302 637
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz
Pernink
Tel.: (+420) 601 302 638
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz
Nové Hamry
Tel.: (+420) 601 302 639
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz
Bublava
Tel.: (+420) 601 302 640
Email: hskrusnehory@horskasluzba.cz

Zásah HS   Během prvního lednového víkendu zasahovala horská služba v Krušných horách celkem jedenatřicetkrát.  Foto: HS
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TIP PRO ČTENÁŘE 
Právě vychází: Vzácné a ohrožené 
houby Karlovarského kraje

KARLOVY VARY   Milovníci přírody se mohou těšit na unikátní kni
hu s názvem „Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje“. Jedná se 
o první publikaci, která podává informace o tajemném světě těchto orga
nismů, vyskytujících se přímo na našem území. 
„Kniha, jejímiž autory jsou Martin Chochel a Daniel Hrčka, vychází v ná
kladu dvou tisíc kusů. Karlovarský kraj tak doplnil edici, která v současné 
době čítá pět publikací, vztahujících se k přírodě našeho regionu,“ uvedl 
Karel Jakobec, radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a ener
getiky.

Čtenáře jistě potěší bohatý obrazový materiál. Nejedná se však o atlas 
hub s vyčerpávajícím výčtem jednotlivých druhů. Dokonce i čerstvě po 
uzávěrce byly nově nalezeny další druhy, které by si do budoucna jistě za
sloužily publicitu.  „Cílem publikace je seznámení běžného houbaře nebo 
zájemce o přírodu s tím, že kromě základního dělení hub na jedlé a pra
šivky, existuje celá řada zajímavých a vzácných druhů, které si zasluhují 
naši pozornost a ochranu a které není třeba hledat jen v lese, ale prakticky 
všude kolem nás,“ dodal Martin Chochel.

Zájemci si mohou knihu i další tituly z edice Karlovarského kraje zapůj
čit v knihovnách či si je bezplatně vyzvednout na krajském úřadě v kance
láři číslo C 231. Již nyní o ně projevili zájem čtenáři i ze zahraničí.   (KÚ)

KARLOVY VARY   Prvním čle
nem vlády, který v letošním roce 
zavítal do Karlovarského kraje, 
se stala hned na počátku ledna 
ministryně pro místí rozvoj Karla 
Šlechtová. Společně s hejtman
kou Janou Vildumetzovou jedna
ly o přípravě projektů na opravy 
silnic II. a III. tříd v regionu a o je
jich šanci na úspěch v získání 
evropských dotací, o možnosti fi
nancovat rozšíření kapacity kraj
ské knihovny z Integrovaného 
regionálního programu (IROP) 
i o rozvoji průmyslových zón.

Podle náměstka hejtmanky Mar
tina Hurajčíka má kraj připrave

no 26 projektů oprav krajských 
silnic k čerpání evropských dotací 
z různých programů. Jde o ak
ce za téměř 1, 6 miliardy korun. 
V některých případech už kraj 
podal žádosti, v dalších se  podání 
teprve připravuje. „V tuto chvíli 
máte na Ministerstvu pro místní 
rozvoj předschváleno 5 projektů 
za 172 milionů korun,“ upřesnila 
ministryně Šlechtová a zároveň 
zdůraznila, že Karlovarskému 
kraji nebylo zapotřebí vyloučit 
žádnou ze žádostí pro chyby po 
formální stránce, jako se to stalo 
v případě některých jiných regio
nů. „Je to pochvala pro lidi, kteří 

žádosti připravovali,“ dodala.
Zástupci Karlovarského kra

je také upozornili ministryni na 
plán rozšíření nové průmyslové 
zóny v Chebu, kde se ještě stále 
řeší vynětí pozemků, potřebných 
pro založení průmyslového par
ku, ze zemědělského půdního 
fondu. „Rozhodně chceme novou 
průmyslovou plochu v Chebu, ale 
je nutné, aby byla nadále podpo
rována i zóna na Sokolovsku, kte
ré má největší nezaměstnanost 
v Karlovarském kraji,“ vysvětlila 
hejtmanka Jana Vildumetzová. 

Ta také s ministryní hovořila 
o tom, že kraj určitě využije mož

nosti čerpat prostředky z IROP 
na projekt rozšíření kapacity 
krajské knihovny, a přislíbila, že 
informace ministerstva, důležité 
pro města a obce, bude staros
tům předávat i kraj. Krajský rad
ní Josef Janů rovněž informoval 
o tom, že by se během příštích 
dvou let měla v Karlových Varech 
otevřít vysoká škola se zaměře
ním na balneologii a fyzioterapii. 
V závěru návštěvy ujistila mini
stryně Šlechtová představitele 
regionu, že je připravena s Karlo
varským krajem i s Asociací krajů 
ČR nastavit novou úroveň spolu
práce.   (KÚ)

Ministryně Šlechtová řešila v kraji 
opravy silnic i rozvoj průmyslových zón

Výtvarná soutěž pro seniory: 
Věk pro nás není překážkou
Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová vyhlašuje v pořadí 
již 4. ročník oblíbené výtvarné soutěže s názvem „Věk pro nás není pře-
kážkou“. Soutěž je určena pro všechny seniory starší 60 let, kteří rádi 
tvoří a věnují se některé z výtvarných činností. Jejím cílem je ukázat, že 
i v pokročilém věku se dá žít aktivním životem. Práce mohou soutěžící 
posílat v termínu od 2. ledna do 28. února 2017, soutěží se celkem ve 
třech kategoriích: ruční práce; kresba, malba, grafika; fotografie. Každý 
soutěžící může přihlásit pouze jednu práci. Práce musí mít popisek se 
jménem a příjmením, věkem a kontaktem, důležitá je adresa a telefonní 
číslo. Svá díla mohou soutěžící posílat poštou na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 360 06 Kar-
lovy Vary. Nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě do 
kanceláře Veroniky Severové (telefon: 354 222 116). V každé soutěžní 
kategorii budou odbornou porotou vybráni tři vítězové, kteří se mohou 
těšit na dárkový koš a knihy o Karlovarském kraji.  (KÚ)

KARLOVY VARY   Rekonstrukce 
pavilonu C, kterou zahájil Kar
lovarský kraj v květnu letošního 
roku, se chýlí ke konci. Díky in
vestiční akci za 71 milionů korun 
byla provedena nástavba budovy, 
do níž se ze starého nevyhovují
cího pavilonu přestěhuje plicní 
oddělení.

Na rekonstrukci, která probíha
la za plného provozu nemocnice, 
se podařilo získat dotaci Minister
stva zdravotnictví ve výši 36 mi
lionů korun. Deseti miliony akci 
finančně podpořilo také město 
Karlovy Vary a zbytek hradí Karlo
varský kraj. Zhotovitelem nástav
by na stávající lůžkový pavilon C 
byla akciová společnost OHL ŽS. 
„Pacienti i zdravotnický personál 
díky přestavbě opustí poslední 
z historických budov Karlovarské 
krajské nemocnice a přestěhují 
se do moderního zázemí nového 
oddělení. Jeho součástí je sedm 
pokojů s kapacitou 22 lůžek, zá
krokový sál i ordinace spirometrie 
a inhalace,“ uvedla Jana Vildume

tzová, hejtmanka Karlovarského 
kraje.

„Jsem velmi rád, že se tato re
konstrukce uskutečnila, jelikož 
součástí stavebních prací nebyla 
jen vlastní nástavba, ale také za
teplení současného pavilonu in
terních oborů, nová fasáda, opra
va schodišť a vybudování nové 
strojovny. Proběhla také obnova 
balkonů, které již byly v havarij
ním stavu,” uvedl generální ředitel 
nemocnice Josef März. Do stavby 
byly zahrnuty i úpravy, které mu
sí vyhovovat současným požárně 
bezpečnostním normám. „Nové 
lůžkové plicní oddělení nabídne 
po přestěhování do nových pro
stor pacientům, lékařům i sestrám 
podstatně komfortnější zázemí 
a dojde ke zvýšení standardu po
skytované zdravotní péče,“ uvedl 
krajský radní pro oblast zdravot
nictví Jan Bureš.

Nástavbou plicního oddělení po
kračuje modernizace Nemocnice 
v Karlových Varech. V minulém ro
ce byla dokončena centralizace lé
kařské péče za 129 milionů korun, 
která přinesla sestěhování jednotli
vých oddělení ze starých budov do 
hlavních pavilonů, disponujících 
moderním zázemím.  (KÚ)

Karlovarská nemocnice 
otevírá nové plicní oddělení

Rossbach cider zabodoval 
v prestižní soutiži SISGA‘16
Hranický výrobce jablečného cideru opět zabodoval, ze španělské pro-
vincie Asturie si dovezl krásné druhé místo. Druhou příčku obhájil před 
mnoha dalšími cidery z celého světa v kategorii ledový cider: Smiling 
Dog Frozen-In-Time. Není to poprvé, co tento regionální produkt získává 
významné ocenění, nedávno například získal stříbrnou medaili v ame-
rickém Michiganu. (KÚ)

KARLOVY VARY   Hejtmanka Kar
lovarského kraje Jana Vildumetzo
vá a primátor města Karlovy Vary 
Petr Kulhánek potvrdili shodu na 
budoucí spolupráci kraje a města 
týkající se obnovy Císařských lázní. 
Vyplynulo to ze společného jednání 
v posledním prosincovém týdnu. 
Zástupci kraje a města dále disku
tovali o dalším setrvání Karlovar
ského kraje v zájmovém sdružení, 
které národní kulturní památku 
spravuje, i o podmínkách rekon
strukce budovy.

Dohodli se na tom, že veškerá 
práva, povinnosti a závazky, spoje
né se zrušením zájmového sdružení 
Císařské lázně Karlovy Vary, i sprá
va a obnova památky by měly přejít 
jen na jednoho člena sdružení, tedy 
buď na kraj nebo město. 

„Karlovarský kraj garantuje to, 
k čemu se v minulosti zavázal, tedy 
řádně opravit tuto památku, která 
je perlou našeho regionu. Na dru
hou stranu musím konstatovat, 
že se do dnešního dne obnovu Cí
sařských lázní nikomu nepodařilo 
dotáhnout do konce a památku 
zrekonstruovat. Pokud přejdou 
závazky zájmového sdružení na 
Karlovarský kraj, jsme připraveni 
budovu opravit. Chceme ale trans
parentní výběrové řízení s jasně 
krytým financováním. Otevřeme 
také veřejnou diskusi o projektu, 
týkající se především dispozičního 
uspořádání. A v neposlední řadě 
kraj vynaloží veškeré úsilí, aby
chom získali dotace z evropských 
fondů na celou stavbu, což by 
významně uspořilo peníze z kraj

ského rozpočtu,“ zdůraznila hejt
manka Jana Vildumetzová s tím, že 
dosud vedení kraje nemělo dosta
tek informací o činnosti zájmového 
sdružení, které původně vzniklo 
proto, aby na rekonstrukci lázní 
dokázalo získat dotace. 

Podle karlovarského primátora 
Petra Kulhánka je rovněž město 
připraveno převzít závazky zájmo
vého sdružení. „V současné době 
máme obnovu Císařských lázní za

hrnutou v Integrovaném plánu roz
voje území a počítáme s možností 
získat na tuto akci evropské dotace. 
Na lednovém jednání zastupitel
stva města proto budu předkládat 
návrh, aby závazky, tedy příprava 
a provedení opravy, přešly na měs
to Karlovy Vary. Předpokládám 
ovšem, že Karlovarský kraj bude 
nadále partnerem akce a finančně 
se na obnově bude podílet,“ uvedl 
primátor.

O budoucnosti Císařských láz
ní rozhodnou v lednu zastupitelé 
města a následně v únoru se téma
tem bude zabývat krajské zastu
pitelstvo. „Já i pan primátor jsme 
přesvědčeni, že najdeme společnou 
řeč ve věci přípravy a skutečné rea
lizace rekonstrukce budovy. Náš cíl 
je stejný, a sice konečně opravenou 
národní kulturní památku otevřít 
široké veřejnosti,“ dodala Jana Vil
dumetzová.  (KÚ)

Císařské lázně ve Varech 
chce obnovit kraj i město

Obnova Císařských lázní   Dosud nikomu se nepodařilo dotáhnout rekonstrukci památky až do konce.  Foto: HS

Mirákl byl na mistrovství světa 
Sbírají jednu cenu za druhou, jedním z posledních velkých zážitků pro 
tanečnice ze souboru Mirákl byla říjnová účast na Mistrovství světa v ně-
meckém Wetzlaru. Taneční skupina Mirákl byla založena v roce 1995 
v Sokolově a z původních osmi děvčat se rychle rozrostla na dnešních 
150 členů souboru v šesti věkových kategoriích. Dnes se Mirákl zamě-
řuje především na práci s dětmi a mládeží a v počtu vyhraných titulů na 
evropských a světových soutěžích se může směle poměřovat s nejlep-
šími tanečními skupinami ČR. (KÚ)
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Pro rozvoj letiště Karlovy Vary 
je nutná spolupráce kraje a města
KARLOVY VARY   Karlovarský 
kraj je krajem lázní a památek. 
Proto bylo samozřejmé, že jed
nou z největších priorit všech 
krajských vlád byl kromě jiného 
rozvoj cestovního ruchu, do kte
rého se investovaly za 16 let exis
tence kraje stovky milionů korun. 
Velkou investicí byla také moder
nizace Letiště Karlovy Vary, které 
především do krajského města 
přivádí ročně tisíce lázeňských 
hostů. Přestavba a provoz letiště 
není zejména v dnešní době roz
hodně jednoduchou a levnou zá
ležitostí, proto se toho ujal právě 
Karlovarský kraj. 
Stále přísnější předpisy pro pro
voz letišť a v neposlední řadě i bu
doucí rozvoj letiště nebude mož
né zajistit bez úzké spolupráce 
kraje a města. Aktuálním problé
mem se v tuto chvíli jeví nutnost 
naplnění evropské směrnice na 
minimální šířku tzv. pásu vzle
tové a přistávací dráhy, na kte
rou má karlovarské letiště zatím 
výjimku. Vyřešení tohoto úkolu 
není složité. Jedná se pouze o po
sunutí plotů severně od vzletové 
dráhy. Potíž je v tom, že pozemky 
o výměře zhruba 29 000 m2 ne
jsou ve vlastnictví Karlovarské
ho kraje ale města Karlovy Vary. 
Proto již v roce 2010 požádal 
kraj město o bezúplatný převod 
stejně, jako se to děje například 
při výstavbě silničních obchvatů 
kolem měst, kdy jsou pozem
ky oboustranně také převáděny 
v rámci veřejného zájmu bezplat
ně. Město Karlovy Vary tuto žá
dost projednalo, zveřejnilo záměr 
prodeje a nechalo udělat znalecký 
posudek, z něhož vyplynula suma 
v řádu mnoha desítek milionů ko
run. A to byl důvod, který zastavil 
jednání o převodu pozemků. 
V březnu roku 2014 proto ad
resoval Karlovarský kraj městu 
nabídku na směnu pozemků, kdy 

za pozemky, potřebné k posunutí 
oplocení, nabízel jiné. V únoru 
2016 město Karlovy Vary schváli
lo směnu pozemků s podmínkou 
finančního vyrovnání, protože 
kraj nebyl schopen nabídnout 
v této lokalitě své pozemky, které 
by se výměrou rovnaly. Zároveň 
s tím kraj zahájil jednání o bez
úplatném převodu pozemků stá
tu v okolí letiště spravovaných 
Státním pozemkovým úřadem. 
Po získání těchto pozemků by 
bylo možné vyměnit pozemky 
s městem bez vysokých doplatků. 
V tuto chvíli kraj čeká na vyjádře
ní Státního pozemkového úřadu 
a času, který díky výjimce umož
ňuje přistávání dopravních leta
del na karlovarském letišti, bo
hužel pomalu ubývá.  Rozumím 
sice snaze vedení magistrátu ne
dat  kraji nic „zadarmo“ a získat 
finanční prostředky za pozemky, 
které jiný subjekt nutně potřebu
je. Zároveň se ale zamýšlím nad 
otázkou, kdo nejvíce doplatí na 
případné omezení provozu letiště 
(zákaz letů dopravních letadel) 
z důvodu nesplnění evropské 
směrnice? Bude to jednoznačně 
město Karlovy Vary, jeho hote
lové komplexy, lázeňská zařízení 
a v neposlední řadě obchodníci. 
Bude to i filmový festival, na kte
rý kraj dobrovolně každoročně 
přispívá miliony korun, omezí 
se i mnoho dalších aktivit. Cho
vat se s péčí řádného hospodáře 
podle mého názoru, který se opí
rá o 17 let zkušeností ve funk
ci starosty, neznamená jenom 
okamžitý finanční prospěch, ale 
také výhled do budoucnosti, vize 
možného rozvoje. A o ten zde ta
ké v neposlední řadě jde. 
Zatím jsem se totiž zmiňoval 
pouze o „hašení“ současné
ho problému končící výjimky. 
Letiště Karlovy Vary má však 
s městem projednány další plá

ny. Jedná se v prvé řadě o nutné 
prodloužení přistávací dráhy, 
které by umožnilo letadlům vy
užít svůj plný výkon a mimo jiné 
neomezovat kapacitu cestujících, 
tedy potenciálních hostů Karlo
varského kraje a zejména města 
Karlovy Vary. I zde bude nutná 
dohoda o spolupráci a půjde 
o daleko větší výměry pozemků. 

Ty jsou sice ve vlastnictví státu 
a spravované společností Lesy 
České republiky, ale jsem pře
svědčen, že společný zájem kra
je a města může vést k úspěchu 
daleko dříve, než pouze žádost 
samotného Karlovarského kraje. 
Je třeba si uvědomit, že karlovar
ské letiště patří mezi pouhých pět 
páteřních mezinárodních letišť 

v České republice a je jediné, je
hož vybudování i provozu se ujal 
ten nejmenší a nejchudší kraj. 
Bez této iniciativy by zde meziná
rodní letiště nikdy nebylo a proto 
by zejména Karlovaráci  měli být  
na „své“ letiště pyšní a snažit se 
jeho rozvoj maximálně podporo
vat. Jsem si jist, že tak tomu do 
budoucna také bude a společná 

práce přinese úspěch v rozvíjení 
aktivit Letiště Karlovy Vary a tím 
samozřejmě také pomůže rozvo
ji lázeňství a cestovnímu ruchu 
v našem krásném kraji.

Dalibor Blažek, 
náměstek hejtmanky 
Karlovarského kraje 

pro oblast správy majetku

Dalibor Blažek   Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast správy majetku (vlevo) na obhlídce Letiště Karlovy Vary.  Foto: KÚ

ZPRÁVY Z KRAJE 
Mění se vedení
Krajskou nemocnici, letiště 
i silničáře povedou noví lidé
Karlovarská krajská nemoc
nice, Letiště Karlovy Vary 
a Údržba silnic Karlovarského 
kraje mění složení svých vý
konných a kontrolních orgánů. 
Ve funkci člena dozorčí rady 
Letiště Karlovy Vary odvola
ného Martina Havla střídá Jan 
Zborník, v Karlovarské kraj
ské nemocnici odvolané členy 
dozorčí rady Petra Navrátila, 
Edmunda Janische, Petra Kul
hánka, Jiřího Červenku a Jiří
ho Kotka nahradí nově zvole
ní Věra Procházková, Helena 
TrtkováŘíhová, Jiří Vaněček, 
Milan Rusev a Josef Kubiček. 
Historicky první výběrové ří
zení na členy představenstva 
Údržby silnic KK rozhodlo 
o tom, že odvolané členy Ja
roslava Fialu, Michala Riška 
a Jana Bureše vystřídají Mar
tin Leichter, Jan Lichtneger 
a Pavel Raška. Změny nastaly 
i v dozorčí radě, tady odvola
né členy Karla Jakobce, Jiřího 
Veselého, Tomáše Svobodu 
a Petra Zahradníčka nahradí 
Martin Dušek, Ladislav Sedlá
ček, Jaroslav Fujdiar a Helena 
Hejnová. Rudolf Pocklan v do
zorčí radě zůstává.  (KÚ)

Dejte nám vědět
Chodí i k vám Krajské listy?
Rádi byste se do Krajských 
listů začetli pravidelně, ale 
dostanete se k nim jen zřídka 
kdy anebo vůbec? Dejte nám 
vědět a my celou situaci ne
prodleně napravíme. Všechny 
potřebné kontakty naleznete 
v tiráži. Na čtenářích nám 
skutečně záleží.  (KÚ)

Marie Haaková oslavila sto let
Sto let. Úctyhodné kulatiny oslavila ve zdraví v polovině ledna Marie 
Haaková z Karlových Varů. Její recept na dlouhověkost? Jíst brambory, 
libové maso, hodně zeleniny, pít kyselé mléko a chodit často ven. Paní 
Marii k výročí osobně poblahopřála hejtmanka Jana Vildumetzová (KÚ)



Výstava obrazů inspirovaných kameny
Chebská Galerie výtvarného umění zve na výstavu nazvanou 
„Prism“. Ústředním tématem expozice Šárky Koudelové je její osobní 
zkušenost s mineralogií. Zabývá se jí už od dětství a dnes představuje 
základní inspirační zdroj její tvorby. Dokládají to i vystavené obrazy, 
v nichž se vedle četných odkazů na minerály objevují i pseudovědecké 
a alchymistické reálie navozující hledačskou atmosféru.
Galerie výtvarného umění v Chebu, 5. 1. – 26. 3. 2017

Přednáška o Mexiku a Yucatanu
Milovníci cestování by neměli vynechat přednášku, kterou pro ně při
chystala Městská knihovna v Chodově. Za památkami, přírodou a kul
turou starých Mayů se tentokrát vydají do Jižního Mexika a na polo
ostrov Yucatan. Průvodcem na cestě za poznáním jim bude Vladimír 
Bružeňák.
Městská knihovna Chodov, 26. 1. 2017, od 18:00 hodin

Koncert symfoniků
Koncert Karlovarského symfonického orchestru a Hudební vysoké 
školy ve Výmaru zahájí symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína 
Dvořáka. Poté zazní Koncert C dur pro trubku a orchestr, který napsal 
francouzský skladatel Henri Tomasi. Koncert vyvrcholí Symfonií č. 2 
D dur Ludwiga van Beethovena, jednoho z největších skladatelů všech 
dob.
Windsor Carlsbad - Lázně III, Karlovy Vary, 27. 1. 2017, od 19:30 
hodin

Tradiční závod na běžkách
Příznivci bílé stopy se opět mohou těšit na další ročník Karlova běhu. 
Druhého nejstaršího závodu jednotlivců na úzkých prkýnkách v Če
chách se pravidelně účastní stovky nadšených lyžařů. Kromě závodů 
na 22 a 45 kilometrů nebudou chybět ani dětské a cyklistické závody 
na fatbikách. Nenechte si ujít tuto nevšední sportovní podívanou na 
Božím Daru.
Boží Dar, 11. – 12. 2. 2017 

Výstava věnovaná totalitním vězňům
V klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově se uskuteční 
výstava s názvem „Nad krajinou slz a radiace“. Návštěvníci uvidí od
tajněné letecké fotografie z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy 
i zajímavé příběhy nasazených vězňů v Jáchymově a na Příbramsku.
Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově, 10. 1. – 2. 4. 2017

LEDEN | 2017 KULTURA  |  KŘÍŽOVKA  |  INZERCE

KULTURNÍ TIPY

KŘÍŽOVKA 
Tajenka z minulého čísla:
VINNÁ KLOBÁSA 
GLOBUS

Výhercům, kterými jsou  
pan Petr Homolka, 
pan Ivan Šiling a paní 
Nikola Vodičková, zasíláme 
poukázku na nákup do 
Globusu v hodnotě 500 Kč. 

Opravdová pekárna, ne rozpe-
kárna. Každý den se v Globu-
su vyrábí čerstvé pečivo, díky 
tomu do něj nemusí být přidá-
vány žádné stabilizátory. Kvalit-
ní mouka je jen od osvědčených 
českých a moravských mlyná-
řů. Standardně jsou v nabídce 
pekařství a cukrářství Globus 
nejrůznější druhy chlebů a pe-
čiva slaného a sladkého. A také 
dorty – krémové i ovocné. Spe-
cialitou cukrářů je dort Sacher, 
který se učili vyrábět přímo ve 
Vídni. Vlastní pekařství najdete 
v každém hypermarketu Glo-
bus. Pečivo pro vás každý den 
vyrábí více než 750 rukou pe-
kařů a 210 cukrářů z Globusu. 
Více nejen o vlastních výrobách 
se dozvíte na www.globus.cz.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6.2.2017 
na e-mail: info@mediaas.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Media a.s.,Botanická 252/6, 
362 63 Dalovice, zn. Křížovka

Výkup 
starého papíru

za 8 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  

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR,
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICE VYCHOVATEL

A STRÁŽNÝ.

VYCHOVATEL
minimálně vyšší odborné vzdělání, čistý trestní rejstřík, 

osobnostní a zdravotní způsobilost

STRÁŽNÝ
minimálně střední vzdělání s maturitou, čistý trestní rejstřík, 

osobnostní, fyzickou a zdravotní způsobilost, 
bez viditelného tetování a piercingu

NABÍZÍME
práci na plný úvazek s nástupem ihned, 6 týdnů dovolené, 

pro vychovatele 5 dnů sick day, možnost ubytování, 
závodní stravování, bezplatné využití sportovního zařízení 

a další zaměstnanecké benefi ty

KONTAKT: 
Bc. Jiří Prančl, tel. 778 469 779, email: jprancl@vez.kyn.justice.cz

www.vscr.cz

KARLOVY VARY   Začátek led
na každoročně patří Tříkrálové 
sbírce, díky níž se daří pomáhat 
lidem, kteří to nejvíce potřebují. 
Stovky dobrovolníků v kostýmech 
Kašpara, Melichara a Baltazara 
se vydávají do ulic, aby do zapeče
těných kasiček vybrali co nejvíce 
peněz. Ty pak pomohou k vybu
dování terapeutické zahrady pro 
pacienty trpící Alzheimerovou 
chorobou.

Koledníci byli k vidění v celém 
regionu, na Karlovarsku, Cheb
sku i Sokolovsku. Lidé se mohli 
těšit na řadu doprovodných akcí, 
včetně Tříkrálového koncertu, 
který se uskutečnil v sobotu 7. led
na ve Vánočním domě v Doubí. 
V krajském městě a jeho okolí or
ganizuje sbírku již sedmnáctým 
rokem Farní charita Karlovy Va
ry. „V našem stacionáři pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou ve 
Staré Roli bychom rádi přetvořili 
část pozemku na terapeutickou 
zahradu. Zde by se pak mohli kli
enti pohybovat sami, bez cizí po
moci,“ upřesnil Aleš Klůc, ředitel 
Farní charity Karlovy Vary.

V Karlových Varech tradiční 

Tříkrálovou sbírku letos zahájila 
spolu se zástupci města, církve 
a charity hejtmanka Karlovarské

ho kraje Jana Vildumetzová. 
Všem přítomným následně po

žehnal emeritní plzeňský biskup 

František Radkovský a nechybělo 
ani vystoupení dívčího pěveckého 
sboru.  (KÚ)

Tříkrálová sbírka pomůže pacientům 
trpícím Alzheimerovou chorobou

Tříkrálová sbírka    Emeritní biskup plzeňský František Radkovský se účastnil Tříkrálové sbírky v Karlových 
Varech.  Foto: KÚ
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www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

 Střední zemědělská škola 
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

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

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

Den otevřených dveří:
14. 2. 2017  (8-17 hodin)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

Pro školní rok 2017 / 2018 přijímáme žáky pro

OBORY VZDĚLÁNÍ - VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce
   ŠVP - Zámečnické práce
   ŠVP - Obráběcí práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Žákům poskytujeme zdarma pracovní oděvy a zapůjčujeme 
učebnice. 
Rádi vás u nás vždy přivítáme a provedeme vás po škole.

Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:

79-41-K/81  Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01  Průmyslová ekologie

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

Den otevřených dveří: 
v úterý 24. 1. 2017 (14 – 18 h.)

kontakt: 733 626 364, 739 322 447
www.gasos.cz

www.facebook.com/oa.chodov

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

Gymnázium a  střední odborná škola 
Chodov, příspěvková organizace

Komenského 273
357 35 Chodov

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

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

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18:
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

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie 

Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie

Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

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

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz
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Zde začni psát … 

ŠKOLA NABÍZÍ VELMI KVALITNÍ 
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I PRO DÍVKY.

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů *)
26-51-H/01 Elektrikář *) 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel *)
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
23-41-M/01 Strojírenství *)
18-20-M/01 Informační technologie *)
26-41-M/01 Elektrotechnika *)
36-47-M/01 Stavebnictví *)
23-45-M/01 Dopravní prostředky
Nabízí pro školní rok 2017/2018 obory, které patří mezi zaměstnavateli k nejžáda-
nějším a velmi podporovaným. Dny otevřených dveří máme každý den, po domluvě 
na tel. čísle 352 603 825, e-mail: pavel.janus@isste.cz.
*) tyto technické obory jsou vhodné i pro dívky

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ 
SOKOLOV JE ŠKOLOU, KAM MÁ SMYSL CHODIT.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
nabízí pro školní rok 2015/2016 tyto obory vzdělávání: 

 
 
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou) 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
18-20-M/01 Informační technologie 
23-41-M/01 Strojírenství 
26-41-M/01 Elektrotechnika                                                                  
36-47-M/01 Stavebnictví  
23-45-M/01 Dopravní prostředky                   
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
 
Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                            „Škola, kam má smysl chodit.“ 
26-51-H/01 Elektrikář 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
 
Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci 
strojírenských oborů získají svářecí průkaz. ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací k výkonu řemesla. 
ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví mají možnost získat výuční list oboru Zedník. 

 
                DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:     
                      
                28. LISTOPADU 2014 (8 - 17 HODIN) 
                23. LEDNA 2015 (8 - 17 HODIN)            
 
 
 

Stipendium 

až 9000,- Kč/ročně 

Stipendium až 10.000 Kč/ročně

 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV JE 
ŠKOLOU, KAM MÁ SMYSL CHODIT. 

Škola nabízí velmi kvalitní technické vzdělávání i pro dívky.  
 
Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-56-H/01 Obráběč kovů *) 
26-51-H/01 Elektrikář *)  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel *) 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
 
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou) 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
23-41-M/01 Strojírenství *) 
18-20-M/01 Informační technologie *) 
26-41-M/01 Elektrotechnika *) 
36-47-M/01 Stavebnictví *) 
23-45-M/01 Dopravní prostředky 
 

Nabízí pro školní rok 2017/2018 obory, které patří mezi zaměstnavateli k nejžádanějším a velmi podporovaným. 
Dny otevřených dveří máme každý den, po domluvě na tel. čísle 352 603 825, e-mail: pavel.janus@isste.cz 

*) tyto technické obory jsou vhodné i pro dívky 
 

 

Stipendium 
až 10 000,- Kč/ročně 

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 - Prodavač - 
Aranžér - Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ)
Zpracování dřeva (délka studia tři roky) - Provoz společného stravování 
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

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

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

Žáci všech oborů mohou získat 
prospěchové stipendium.

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

Den otevřených dveří:
17.2.2017 9 - 17 hodin

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

Pro stravovací obory nabízíme 
stáže v SRN a Itálii.

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

StřeDní ZDravotnicKÁ šKola 
a vyšší oDBornÁ šKola cheB

Kvalitou vzdělání K jistotě zaměstnání

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

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

škola s tradicí a perspektivou

www.szsavoscheb.czDny otevřených Dveří a Další informace:   tel.: 351 011 061
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VOŠ
Sociální práce

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

UČEBNÍ OBOR
Ošetřovatel

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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Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
Střední škola: 
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Masér sportovní a rekondiční
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika

Vyšší odborná škola:
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný nutriční terapeut 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

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

gymnázium  gymnázium  gymnázium
s	přírodovědným
zaměřením

www.gymso.cz

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

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

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

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 
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Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum, 
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Zaměření logistiky:
podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch

- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing

2014
2015

...UPLATNÍŠ SE VŠUDE

www.logistickaskola.cz

Den otevřených dveří: 2. 2. 2017

BUĎ INNabídka oborů pro 2017/2018

denní čtyřleté - maturita

denní tříleté - výuční list

dálkové tříleté - maturita
 Podnikání

dálkové tříleté - výuční list
 Operátor skladování a přepravy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté 
nástavbové studium:          podnikání

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

- cca 300 metrů od školy i od dílen.



LEDEN | 2017 ŠKOLNÍ ROK 2017-2018  |  NÁZORY 

Vysoká škola finanční a správní, univerzita se 
17letou tradicí, nově v Karlových Varech 
nabízí také navazující magisterské studium! 

Navštívit nás můžete osobně na adrese T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, rádi 
Vám také poskytneme informace prostřednictvím e-mailu: karlovyvary@vsfs.cz 
nebo telefonicky na tel. 357 070 081, 357 070 082.

Bakalářský studijní program

Marketingová komunikace

Řízení podniku a podnikové finance

Veřejná správa

Bezpečnostně právní studia

Kriminalisticko právní specializace

Právo v podnikání

Navazující magisterský studijní program

Řízení podniku

Veřejná správa

Bezpečnostně právní studia

Kriminalisticko právní specializace

Právní aspekty podnikání

www.vsfs.cz
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Ing./Mgr.
MBA

BSBA

Ph.D.
Bc.

Využijte našich dnů otevřených dveří v roce 2017: 
02. 02. | 09. 03. | 13. 04. | 11. 05. | 08. 06. | 13.07. | 10. 08. | 14. 09.

karlovy vary osmina stranky.indd   1 11. 1. 2017   14:15:26

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním centrem 
odborného vzdělávání, které pro školní rok 2017/2018 nabízí 21 oborů vzdělání 
ukončovaných maturitní i závěrečnou zkouškou. Škola patří mezi vzdělávací 
instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní technika, 
elektrotechnika, stavebnictví), ekonomické, stravování a služby. Unikátní sou-
částí školy je obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů Škola poskytuje 
žákům kvalitní zázemí (odborné a IT učebny, dílny) a materiální vybavení. 
Součástí ISŠ Cheb je i autoškola, svářečská škola, školní jídelna 
a domov mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

26-45-M/01 Telekomunikace 
18-20-M/01 Informační technologie 
36-47-M/01 Stavebnictví 

Pro školní rok 2017/2018  připravujeme obory vzdělávání:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA LOKET

Těšíme se na nové studenty našich maturitních oborů.

26-45-M/01   Telekomunikace

18-20-M/01   Informační technologie

36-47-M/01   Stavebnictví

T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz
Web: www.spsloket.cz









NOVINKA

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.
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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

TříleTé učební obor y
� 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

TříleTé učební obor y
� 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

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

pro školní rok 2016/2017 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal&Uhlír s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice 
s.r.o., Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a další.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

pro školní rok 2017/2018 nabízí zajímavé obory

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

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

TříleTé učební obor y
� 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

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

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

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny 
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo 
u smluvních partnerů /budoucích zaměstnavatelů. Využívání 
moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřej-
mostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připra-
veni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je 
nově zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory Karlovar-
ského kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. 

Mezi partnery pro praktické vyučová-
ní patří například: Kornet s.r.o., Kukal 
DSS s.r.o. , Amati - Denak s.r.o., Same-
tex 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 Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

pro školní rok 2015/2016 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal DSS, Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice s.r.o. 
Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a  další.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propo-
jeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probí-
hat přímo u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.

Tříleté učební obory
 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 obrábě-
cích strojů. Možnost přechodu na nástavbové studium.
 Strojní mechanik 23-51-H/01

Příprava k  rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 
135 W01 a ZK 311 W01.
 Výrobce textilí 23-57-H/01

Čtyřleté studijní obory s maturitou
 Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie

Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším 
podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením biologicko-chemic-
kého myšlení.
 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatér-
ských 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 obrá-
běcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kresle-
ní (CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� 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

Dny otevřených dveří: 30. 1. 2015  Úspěšným žákům vyplácíme prospěchové stiendium.

Prosadili jsme kompenzaci Jáchymovu, 
podporujeme mobilitu pracovních sil

Vážení a milí čtenáři, 
vstupujeme do nového roku, 

a proto mi při této příležitosti 
dovolte poděkovat vám za zájem 
o mou práci, za vaše názory, kte-
ré mi osobně i prostřednictvím 
elektronické pošty sdělujete, ale 
hlavně vám děkuji za vaši pod-
poru.

V roce 2016 se podařilo zvlád-
nout mnoho úkolů v obcích, 
v celém Karlovarském kraji ale 
i v Poslanecké sněmovně PČR. 

Namátkou připomenu, že jsme 
společnými silami prosadili 
schválení jednorázové kompen-
zace ve výši 50 milionů korun 
Jáchymovu za úložiště radioak-
tivního odpadu.

Karlovarský kraj byl v roce 
2016 zahrnut do pilotního pro-
jektu „Mobility pracovních sil“. 
Tento projekt motivuje dlouho-
době nezaměstnané, aby „ne-
seděli doma“ a nespoléhali na 
sociální dávky, naopak přispívá 
lidem na dojíždění do zaměst-
nání a to ve výši od 1000 až do 
3500 korun. Zařazení Karlovar-
ského kraje mezi ty regiony, které 
mohou takto aktivně podporovat 
dojíždění do zaměstnání, pova-
žuji za úspěch. Pevně věřím, že 
se tato podpora povede do bu-
doucna rozšířit i na větší okruh 
případných zaměstnanců.

V neposlední řadě musím zmí-
nit podporu aktivního života 
dětí a mládeže. V oblasti sportu 
se nám, zastupitelům a členům 
sportovní komise Karlovarského 
kraje, povedlo v roce 2016 pod-
pořit sportovní a volnočasovou 
činnost dětí a mládeže i vrcho-
lových sportovců a zároveň při-
spět na sportovní akce bezmála 
21 miliony korun. Zájem o rozvoj 
sportu a aktivní trávení volné-
ho času stále roste, z původních 
několika desítek organizací dnes 
v regionu pracuje na 300 klubů 
a spolků, což je rozhodně dobrý 
signál do příštího období.

Závěrem bych vám všem obča-
nům Karlovarského kraje chtěla 
do nového roku popřát hodně 
zdraví a veliký kus štěstí, protože 
se zdravím a štěstím se dá zvlád-
nout každá překážka.

Markéta 
Wernerová
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje za ČSSD

Masivní kampaň? V kraji máme jen 
o jednoho policistu více než před rokem

Karlovarský kraj se již několik 
let potýká s nedostatkem poli-
cistů. Stav k listopadu minulého 
roku byl 1 279 příslušníků v celém 
kraji. Je to o 51 policistů méně, 
než by mělo skutečně být. Schází 
především policisté v přímém vý-
konu služby, tedy ti, které máme 
vidět na ulicích. K rozšíření řad 
Policie ČR v kraji nepřispěla ani 
rozsáhlá náborová kampaň v mi-
nulém roce. Dá se říci, že po této 
masivní kampani máme v kraji 
jen o jednoho policistu více, než 
před rokem. Jednou z hlavních 
příčin je jejich nedostatečné fi-

nanční ohodnocení. Úsporná 
opatření zavedená předchozí vlá-
dou v roce 2010 ovlivňují příjmy 
policistů i v současné době. Ná-
stupní plat policisty se pohybuje 
okolo 18 tisíc hrubého. Po vyko-
nání základní odborné přípravy, 
která trvá jeden rok, je policista 
zařazen do 3. tarifní třídy. Jeho 
hrubý příjem pak i s příplatky 
dosáhne maximálně 22 980 Kč. 
Navýšením platů v letošním roce 
se jen dosáhlo úrovně platů z roku 
2010. Ani příplatek za svátek, 
proplácení přesčasů nebo nábo-
rový příspěvek nepřispějí k řešení 
tohoto problému. Pro srovnání, 
mnoho firem z průmyslových zón 
v kraji nabízí zaměstnancům za 
běžné dělnické profese vyšší ná-
stupní plat a řadu benefitů (tj. 
13. plat, příspěvek na dojíždění, 
stravné), které bohužel policis-
té nedostávají. Mnoho zájemců 
o práci odchází i do Německa.

Nedávno jsem se sešel se zá-

stupci Nezávislého odborového 
svazu PČR Karlovarského kraje 
ohledně problematiky platů po-
licistů. Dle jejich informací chce 
policejní prezidium kvůli nedo-
statku policistů v Praze zavést 
ještě další povinnou roční praxi 
nováčků v Praze. Pokud to na-
stane, pak se nepodaří do kraje 
nabrat už vůbec žádného nového 
policistu.

Rád pomůžu v rámci svých 
kompetencí poslance Parlamen-
tu ČR zvoleného za Karlovarský 
kraj. Proto jsem se začal o toto 
téma detailněji zajímat. Obrátil 
jsem se na ministra vnitra Cho-
vance i na premiéra Sobotku. 
Zajímá mně, jak tento problém 
hodlá vláda řešit. Zda bude 
vláda podporovat návrh každo-
ročního navýšení platů policistů 
o 10 %. Konkrétní odpovědi jsem 
se zatím nedočkal. Nicméně je 
budu i nadále vyžadovat a vás 
informovat. 

Roman 
Procházka
zastupitel 
Karlovarského 
kraje za ANO

Chceme Karlovarský kraj, kde bude 
chtít žít nejen ten, kdo se zde narodil

Nejen do roku 2017, ale zá-
roveň do celého volebního ob-
dobí 2016/20 přejeme celému 
Karlovarskému kraji, abychom 
my, vámi zvolení správci věcí ve-
řejných na krajské úrovni, byli 
přínosem pro dny příští. Dovolí-
me si speciálně poděkovat vám, 
kteří jste měli tu odvahu a svým 
hlasem jste umožnili Pirátům 
přímou účast při správě kraje. 
Nyní je na nás ukázat, že volba 

koaliční práce, kdy chceme ře-
šit konkrétní problémy každého 
z nás, byla správnou volbou.

Regionální rozvoj od nás oče-
kává představení vize kraje do 
příštích let. Kraje, kde bude chtít 
žít nejen ten, kdo se zde narodil, 
ale za prací a plnohodnotným 
životem se přistěhují i lidé z ji-
ných regionů. Kvalitní školství, 
pestré pracovní příležitosti, in-
tegrovaná doprava, dostupné 
zdravotnické služby, čisté životní 
prostředí, aktivní i pasivní vol-
nočasové aktivity a další jednot-
livosti vytvoří celek, který bude 
atraktivním a perspektivním 
místem pro život.

Informatika přehledně nabíd-
ne dostatek návodů, jak se orien-
tovat v bludišti životních situací 
a poskytne podněty k zapojení do 
společných aktivit, jak pracov-

ních, tak volnočasových. V těchto 
zimních dnech například mož-
nost jízdy v bílé stopě s informací 
na http://gis.kr-karlovarsky.cz/
klm/.

Lázeňství, cestovní ruch 
a UNESCO jsou cestou k jedi-
nečnosti našeho regionu v evrop-
ském kontextu a oslovení turistů 
i z celého světa.

Na naplnění ambicí ve výše 
zmíněných oblastech budou pra-
covat:

Josef Janů, člen rady pro oblast 
regionálního rozvoje, projektové-
ho řízení a informatiky (Piráti)

Vojtěch Franta, uvolněný 
člen zastupitelstva pro oblast 
lázeňství, cestovního ruchu 
a UNESCO (Piráti)

Petr Třešňák, člen zastupitel-
stva (Piráti).

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Josef Janů
člen rady 
pro oblast 
regionálního 
rozvoje, 
projektového 
řízení 
a informatiky za 
Piráty

Zodpovědně povedeme finanční a kontrolní 
výbor. Tichou podporu odmítáme

Po krajských volbách se ujalo 
práce nové vedení kraje a jeho 
součástí koalice nejsou komunis-
té, protože se „nevešli“ do žádné 
koncepce budoucích možných 
koalic.  Nezasahovali jsme do 
jednotlivých vyjednávání, nepod-
bízeli jsme se. Čekali jsme, jak 
povede jednotlivá jednání vítěz 
voleb, kterým bylo hnutí ANO 

2011. Pokud kdokoli projevil zá-
jem se s námi setkat, abychom 
mohli prezentovat naše před-
stavy případné spolupráce, ale 
také odkud kam jsme ochotni 
jít, přišli jsme a dle mého mínění 
korektně jednali. Také jsme jasně 
deklarovali, že pokud nebudeme 
regulérně součástí koalice, od-
cházíme do opozice. Žádná tichá 
podpora nebyla nikomu slíbena, 
ale naopak byla jednoznačně od-
mítnuta.

Něco jiného je podpora zvolení 
nového vedení kraje. Neměli jsme 
zájem jakkoliv blokovat zvolení 
nového vedení, především proto, 
aby nebyla paralyzována čin-
nost kraje. Podporu jsme vyjád-
řili pouze současné hejtmance, 

nikoli už radě jako celku. Část 
současné koalice určitě o naše 
hlasy nestála, vzhledem k tomu, 
že s námi odmítá komunikovat. 

A teď ještě k dvěma funkcím 
předsedů finančního a kontrol-
ního výboru krajského zastupi-
telstva. Byli jsme osloveni a na-
bídku jsme přijali. Přesto jsme 
jasně zdůraznili, že zůstáváme 
opozicí a velice kriticky bude-
me sledovat činnost nové Rady 
Karlovarského kraje. Závěrem si 
mohu pouze přát, aby předvoleb-
ní sliby byly vrchovatě naplněny 
a to především ku prospěchu oby-
vatel Karlovarského kraje. Všem 
občanům zároveň přeji, aby pro 
ně rok 2017 byl rokem šťastným 
a prožitým ve zdraví.

Eva Valjentová
předsedkyně 
klubu zastupitelů 
za KSČM 
Karlovarského 
kraje
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BOŽÍ DAR Štít Krušných hor, Český 
pohár a Zahajovačky. Lyžaři z karlo
varského Slovanu měli na přelomu 
roku hodně napilno, během čtrnácti 
dní uspořádali hned tři závody a po
slední z nich  Štít Krušných hor se 
vrátil společně s přívaly sněhu „do
mů“ do závodního areálu Jahodová 
louka poblíž Božího Daru.

„Ledoví muži spráskli ruce nad po
sledními zimami a na svůj tříkrálový 
den se domluvili s Mrazíkem, aby 
nám sem za roh foukl něco málo ze 
Sibiře,“ připomíná počasí první po
loviny ledna za pořadatele Jitka Pe
řina, místopředsedkyně Karlovarské 
krajské organizace České unie spor
tu a Sportovní unie Karlovarska. 
Celkově nasněžilo místy až ke čty
řiceti centimetrům. „Díky Mrazíku 
těch pár dní stačilo. Teploty k minus 
dvaceti stupňům nám chybět nebu
dou,“ usmívá se Jitka Peřina.

Tradiční pro Štít Krušných hor je 
termín o prvním lednovém víkendu 
místo závodů na Jahodové louce, 
v závodním areálu v bezprostřední 
blízkosti Božího Daru. Oba dva dny 
se závodilo na standardních tratích 
0,5 až 5 kilometrů. V sobotu to bylo 
klasickou technikou s intervalovým 
startem, v neděli se jela letošní no
vinka – Americké štafety. Celkem se 
závodů zúčastnilo na 196 závodníků, 
z toho 69 z pořádajícího Slovanu. 
„Stejně jako Zahajovaček se závodů 
účastnili pak hlavně Radoňáci, Ose
čáci, tepličtí, plzeňští, ústečtí a ašští 
závodníci,“ vypočítává Peřina.

V sobotu se klasickou technikou 
s intervalovým startem ve dvojici 
jel přebor Karlovarského kraje na 
krátkých tratích. Závodníci domá
cího Slovanu od nejmenších po nej
starší získali 5 zlatých, 8 stříbrných 
a 6 bronzových medailí.

V neděli se jel závod v rámci Me
moriálu Jaroslava Mašaty jako 
„Americké štafety“ dvojic v kombi
naci s přezouvačkou. „Jde o závod, 
kdy se jede kombinace klasické 
a volné techniky. Dva závodníci se 
střídají a postupně odjedou jak kla
sický, tak bruslící okruh,“ vysvětluje 
Jitka Peřina novinku, která se jela 
o víkendu od staršího žactva výše. 
Závodníci Slovanu znovu dosáhli 
několikrát na nejlepší místa: sedm

krát zlatá, třikrát stříbrná a třikrát 
bronzová medaile.

Štítu Krušných hor se jako prvního 
týkala další novinka a tou je seriál 
závodů SKI série, pořádaná Janem 
Novákem. „Závodní víkend to byl 
celkově velmi povedený. Dobrá nála
da, sněhové podmínky, počet závod
níků a také výsledky pomohly závod
níkům nemyslet tolik na mrazivější 
počasí. „Děkujeme všem za účast 
a doufáme, že si nikdo neodnesl 
omrzliny,“ věří Jitka Peřina.

Dva závody přesunul 
nedostatek sněhu na 
Fichtelberg

Znovu po roce karlovarský Slovan 
pořádal Český pohár dorostu a do
spělých, tentokrát to bylo těsně před 
Vánoci a kvůli nedostatku sněhu se 
závody konaly hned za hranicemi 
Božího Daru ve Sparkassen  Skia
rena na Fichtelbergu. Na perfektně 
upravených tratích se závodilo první 
den (čtvrtek) ve sprintu klasickou 
technikou a druhý den (pátek) vol
nou technikou. Českého poháru se 
zúčastnilo čtrnáct závodníků Slo
vanu, kteří vybojovali dvě zlaté me
daile.

Během prvního závodu v klasic
kém sprintu postoupilo z kvalifikace 
devět lyžařů domácího oddílu. Nej
víc se zadařilo vítěznému Ondřeji 
Černému a čtvrtému Kryštofu Hu
sákovi.

Na závod volnou technikou se zá
vodníci vydali intervalovým startem 
po půl minutě. Nejlepší výsledek, 
první místo, v mužích přivezl Petr 
Novák. Na osmém místě doběhl To
máš Kotraba a Ondřej Černý na mís
tě devátém. Z děvčat se vešla na kraj 
první desítky Karolína Pavlasová, 
která skončila desátá, s třináctým 
místem byla spokojená i Štěpánka 
Slívová.

Jako druhý závod pod taktovkou 
LK Slovanu se jely den před Silves
trem populární Zahajovačky a také 
ty se kvůli nedostatku sněhu konaly 
na Fichtelbergu. „Ve skvělém záze
mí jsme poprvé zkusili část závodu 
odjet za umělého osvětlení na tříki
lometrovém okruhu,“ dodává Jitka 
Peřina.

První závodníci na trať vyrazili 
v 16 hodin. Závodu se zúčastnilo 
159 závodníků, lyžaři domácího
Slovanu vybojovali ve čtrnácti ka
tegoriích deset zlatých, osm stří
brných a osm bronzových medailí. 
 (pmk)

Lyžaři Slovanu pořádali přebor 
Karlovarského kraje

Na Jahodové louce   Tři závody uspořádali běžci na lyžích ze Slovanu 
Karlovy Vary v rozmezí čtrnácti dní na přelomu roku, posledním z nich 
byl tradiční Štít Krušných hor.  Foto: Jan Šimeček

Hráči karlovarské osmé třídy si 
ozvláštnili vánoční svátky výle
tem za oceán. Během zámořské
ho výjezdu mimo jiné navštívili 
utkání NHL, potkali se s českým 
brankářem Petrem Mrázkem, 

ale především zcela suverén
ně ovládli turnaj v kanadském 
Windsoru. Svěřenci trenéra Lu
káše Lomického nejprve zvládli 
základní skupiny, ve které ve čty
řech utkáních neztratili ani bod. 

Nezaváhali však ani ve vyřazova
cích bojích. V semifinále přehráli 
Windsor Jr. Spitfores 3:1 a v sou
boji o titul pak o jedinou branku 
přehráli celek Belle River Cana
diens.  (kub)

Karlovarští osmáci vyhráli 
turnaj v Kanadě

FINÁLE
HC Energie Karlovy Vary  Belle 
River Canadiens 4:3
Branky: Blecha, Remeš, Hrůša, 
Sapoušek

SEMIFINÁLE
HC Energie Karlovy Vary  Wind
sor Jr. Spitfires 3:1
Branky: Prošek, Fuksa, Rymon.

ZÁKLADNÍ SKUPINA
HC Energie Karlovy Vary  River
side Rangers 6:1
Branky: Sapoušek, Rymon, Re
meš, Hrůša, Šlechta, Blecha

HC Energie Karlovy Vary  Fox 
Motors 3:2
Branky: Houdek, Blecha, Rymon

HC Energie Karlovy Vary  Wind
sor Jr. Spitfires 5:1
Branky: Remeš 2x, Šlechta, Sa
poušek, Houdek

HC Energie Karlovy Vary  Lasalle 
Sabres 6:1
Branky: Remeš 2x, Svoboda, Sa
poušek, Rymon, Blecha

Energie ve Windsoru, výsledky turnaje


