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Kraj ocenil dárce krve
KARLOVY VARY   Téměř šede-
sátka dárců krve z našeho kraje 
už překonala hranici osmdesáti 
a více dobrovolných bezplatných 
odběrů krve. I bez vidiny jakéko-
liv odměny tak tito lidé pomáhají 
ostatním. Hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová 
jim proto spolu se starosty měst 
a obcí, zástupci Českého červe-
ného kříže a nemocnic předala 
ocenění.

Zlatý kříž III. za 80 a více odbě-
rů a další dárky získalo celkem 
48 dárců, Zlatý kříž a II. stupně 
za 120 a více odběrů převzalo 11 
dárců. „Svým dárcovstvím ne-
zištně a opakovaně pomáháte za-
chraňovat životy. Jen málo z nás 
se odhodlá k tomu, aby svou krev 
darovalo. Přeji vám pevné zdra-
ví,“ uvedla hejtmanka během 
slavnostního předávání cen. 

Karlovarský kraj ve spolupráci 
s Českým červeným křížem oce-
ňuje místní dárce pravidelně. Ti 
jako poděkování dostali plakety 
Zlatého kříže, pamětní listy, dár-
kové balíčky a další pozornosti. 
Předávání vyznamenání se ko-
ná u příležitosti Světového dne 
dárců krve, který připadá na 14. 
června. Motto toho letošního zní 
„Každý dárce krve je hrdina“. 
Díky rozvoji medicíny a rostoucí 
potřebě transfúzních přípravků 
je dárcovství stále aktuálním té-
matem.� (KÚ)
� Přehled�oceněných�na�straně�2

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

Z Olympiády dětí a mládeže v Brně přivezli mladí sportovci 
z našeho kraje 30 cenných kovů.

 více na straně 8

Třicet medailí z olympiády
Fakulta zdravotnických studií ZČU otevře dvě konzultační 
místa v našem kraji

 více na straně 2

Studujte VŠ v našem kraji

ZPRÁVY Z KRAJE 
Kraj i město chtějí udržet 
prvoligový hokej v regionu
I po sestupu z hokejové extraligy 
udělají kraj a město všechno pro 
to, aby se v Karlových Varech 
udržel prvoligový hokejový klub. 
Je na něj totiž zároveň navázá-
na široká mládežnická základ-
na, která vychovává hokejisty 
od nejmladšího věku a má na 
krajské i městské úrovni dlou-
hodobou podporu. Shodli se na 
tom během společného jednání 
hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová a primátor 
Karlových Varů Petr Kulhánek. 
Pro letošní rok rozhodlo krajské 
zastupitelstvo na svém červno-
vém zasedání o finanční podpo-
ře pro hokejový klub ve výši 6 
milionů korun. Peníze však klub 
dostane za podmínky, že takovou 
podporu umožní platná legislati-
va. Karlovarská HC Energie se-
stoupila z hokejové extraligy po 
marných bojích letos v dubnu, 
poté generální sponzor týmu, 
společnost Sokolovská uhelná, 
oznámil, že na chod klubu už na-
dále nebude přispívat. (KÚ)  

Kraj podpoří domácí hospice 
Domácí hospicová péče není 
v současnosti hrazena z veřejné-
ho zdravotního pojištění a pro-
vozovatelé těchto služeb jsou 
odkázáni na sponzorské dary 
a nejrůznější příspěvky. Karlo-
varský kraj proto v lednu tohoto 
roku vyhlásil dotační program 
na jejich podporu. Díky organi-
zacím, které poskytují paliativní 
péči těžce nemocným a umírají-
cím lidem v regionu, mohou ne-
mocní strávit poslední momenty 
svého života doma v kruhu svých 
nejbližších. Z rozpočtu Karlo-
varského kraje byly na tyto účely 
pro letošní rok vyčleněny 2 mili-
ony korun. Žádosti o dotace se 
předkládaly v průběhu března, 
přičemž maximální výše dotace, 
kterou žadatelé mohli dostat, 
činila 300 tisíc korun. Do pro-
gramu se přihlásilo celkem pět 
provozovatelů domácí hospicové 
péče, kteří si dohromady požá-
dali o téměř 1,5 milionu korun. 
O přidělení peněz rozhodli kraj-
ští zastupitelé v červnu. Z finanč-
ních prostředků budou hrazeny 
provozní náklady nezbytné pro 
poskytování činnosti včetně vý-
dajů na dopravu, ale také mzdo-
vé náklady. (KÚ)  

Dárcovství krve pomáhá zachraňovat zdraví a životy lidí Foto: KÚ

Odpoledne plné tanečních vystoupení, písniček, ale i balónků, větrníků, festivalových slamáčků, focení ve stylu 
filmových hvězd si užili na karlovarském meandru všichni, kteří přišli na festivalovou akci Karlovarského kraje. 
Malé i velké návštěvníky přišel pozdravit prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška. Děkujeme všem, kteří prostřed-
nictvím dobrovolného vstupného přispěli třem handicapovaným občanům z našeho kraje na nákup zdravotnických 
pomůcek. Foto: KÚ

ROZTANČENÝ FESTIVAL S KARLOVARSKÝM KRAJEM BAVIL DĚTI I DOSPĚLÉ
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DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 31. července 
od 14 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te slovo. Nemůžete přijít? Zkuste 

to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zá-
jemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan 
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou 
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasí-
lat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se 
nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou 
radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou 
mě tak upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině 
společně, vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do 
pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání 
dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu 
www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro 
spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.  
 (KÚ)

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Stavby Karlovarského kraje 
znají své vítěze

17. ročník soutěže Stavby 
Karlovarského kraje vyvrcho-
lil slavnostním předáním cen 
v Karlovarském městském 
divadle. Stavbou roku 2017 
se stalo Malé Versailles v Kar-
lových Varech, projektem roz-
hledna Rusalka a zachráněnou 
památkou Andělská Hora. Ce-
nu hejtmanky Karlovarského 
kraje získalo nově vybudované 
zázemí fotbalového klubu Os-
trov a rozhledna Bučina nad 
Kyselkou. Zahradní restaurace 
Malé Versailles pochází z po-
loviny 18. století a původně se 
jmenovala Cihelna. Kvůli ka-
tastrofálnímu stavu byla nut-
ná její radikální rekonstrukce. 
Podoba původního zahradní-
ho hostince byla zachována, 
stejně tak i celková dispozice 
objektu. Rozhledna Rusalka, 
která se stala projektem roku, 
má vyrůst na Božím Daru, kde 
původně stála jedna z prvních 
větrných elektráren v Čechách. 
Ve veřejném hlasování bylo 
letos odevzdáno více než 11 ti-
síc platných hlasů, nejvíce jich 
mezi stavbami získala rozhled-
na Bučina (603 hlasů), mezi 
projekty rozhledna Rusalka 
(917 hlasů) a ze zachráněných 
památek Andělská Hora (625 
hlasů).� (KÚ)

Kraj chce vybudovat 
parkoviště u bývalého 
zajateckého tábora 
v Jindřichovicích
Nedaleko pohřebiště bývalého 
zajateckého tábora v Jindři-
chovicích, ve kterém byli za 
první světové války drženi hlav-
ně srbští, ruští a italští vojáci, 
by v budoucnu mělo vzniknout 
parkoviště. Návštěvníci tak 
pohodlně zaparkují v přímé 
blízkosti památky. Karlovarský 
kraj nyní řeší odkup pozemků 
se soukromým vlastníkem. Pří-
ští rok uplyne sto let od konce 
první světové války a v této 
souvislosti jsou naplánovány 
nejrůznější připomínkové ak-
ce. „Chceme, aby pohřebiště 
v Jindřichovicích bylo repre-
zentativním a důstojným mís-
tem. Proto jsme oslovili maji-
tele pozemku se žádostí, zda 
by byl ochoten část pozemku 
prodat Karlovarskému kraji, 
aby zde mohlo být postaveno 
parkoviště. Majitel s prodejem 
souhlasil,“ uvedl krajský radní 
Josef Janů. V Jindřichovicích 
na Sokolovsku se nacházel je-
den z největších zajateckých tá-
borů na území tehdejší rakous-
ké monarchie. V lágru s pláno-
vanou kapacitou 25 tisíc osob 
jich bylo internováno až 35 
tisíc. Zajatci zastupovali muže 
odvelené na frontu, pracovali 
například v nedalekých rotav-
ských železárnách a stavěli 
chemickou továrnu v Sokolo-
vě. Na nejrůznější nemoci, šíří-
cí se epidemie a podvýživu jich 
tu zemřely přibližně 4 tisíce. Po 
skončení první světové války 
byly hromadné hroby exhumo-
vány a na místě bývalé vodárny 
vzniklo mauzoleum. V roce 
1932 bylo pod záštitou prvního 
československého prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka 
a jugoslávského krále Alexan-
dra I. slavnostně vysvěceno.
 (KÚ)

KARLOVY VARY   Mezinárodní 
filmový festival Karlovy Vary, který 
patří mezi nejprestižnější akce své-
ho druhu ve střední a východní Ev-
ropě, je úspěšně za námi. O slavné 
filmové tvůrce a herce nebyla opět 
nouze. Mezi hlavní hvězdy festiva-
lu patřil herec, scenárista, režisér, 
producent a letošní držitel Oscara 
a Zlatého glóbu Casey Affleck, he-
rečka a producentka Uma Thur-
man či herec a hudebník Jeremy 
Renner. Po červeném koberci se 
prošel i hudební skladatel James 
Newton Howard, který obdržel 

Křišťálový glóbus za mimořádný 
umělecký přínos světové kinema-
tografii. Cenu prezidenta festivalu 
za přínos české kinematografii 
naopak získal scenárista a režisér 
Václav Vorlíček. Během letošní fil-
mové přehlídky se divákům před-
stavilo na 170 snímků, přičemž 
řada z nich byla uvedena ve světové 
či evropské premiéře. Karlovarský 
kraj jakožto jeden z hlavních part-
nerů akce měl v hotelu Thermal 
vlastní stánek, kde se soutěžilo 
o oblíbené slamáčky, barevné větr-
níky či sluneční brýle. Kromě toho 

uspořádal pro své obyvatele soutěž 
o volné vstupenky na filmová před-
stavení, zajistil exkluzivní předpre-
miéru filmu Oklamaný v kinech 
po regionu a pro rodiny s dětmi 
přichystal v areálu Meandru Ohře 
program plný tance a zábavy. Ti, 
kteří si budou chtít připomenout 
atmosféru mezinárodního filmo-
vého festivalu, mohou až do konce 
července navštívit výstavu vášnivé-
ho amatérského fotografa a sběra-
tele autogramů slavných osobností 
Vladimíra Zábranského ve foyer 
krajského úřadu. (KÚ)

Ohlédnutí za  52. ročníkem 
Mezinárodního filmového festivalu 

KARLOVY VARY   Zdravotní se-
stry z našeho kraje si budou moci 
při zaměstnání doplnit potřebné 
vysokoškolské vzdělání přímo v 
Karlovarském kraji. Fakulta zdra-
votnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni otevře v kraji od 
nového akademického roku kon-
zultační středisko pro kombinova-
nou formu studia v oboru Všeobec-
ná sestra. Ke studiu fakulta přijme 
celkem 25 studentů. Informovala o 
tom děkanka fakulty Ilona Mauri-
tzová.

Fakulta vyhlásila 2. kolo přijíma-
cího řízení pro příští akademický 
rok, které se uskuteční dne 24. 
srpna 2017 v budově Západočeské 
univerzity v Plzni, Husova 11. Zá-
jemci mohou přihlášky podávat do 
15. srpna 2017, formulář najdou 
na internetových stránkách fakul-
ty, stejně jako celou řadu dalších 
potřebných informací.

Zázemí pro konzultační místa 
vznikne ve spolupráci s Fakul-
tou ekonomickou ZČU v Chebu 
a v prostorách karlovarské vyšší 
odborné školy zdravotnické, kde 
se budou vyučovat některé prak-
tické předměty. Výuka bude probí-
hat v pátek a o víkendech a zajistí 
ji špičkoví odborníci fakulty z Plz-
ně. „Zájem je velký už teď, infor-

maci o možnosti studia šíříme do 
nemocnic a ozvalo se více než 50 
lidí. Je třeba zvýšit počet sester 
v Karlovarském kraji a od otevře-
ní střediska si slibujeme, že díky 

této možnosti budou sestry v kraji 
zůstávat,“ řekla děkanka. Fakulta 
chce také požádat o akreditaci po-
bočky v regionu.

Na vzniku pracovišť se vedení 

fakulty dohodlo s Karlovarským 
krajem. „Jednali jsme o tom už 
od února a jsem rád, že se v tak 
extrémně krátkém čase podaři-
lo záměr uskutečnit. Sestrám to 

významně zjednoduší možnost 
studia při práci a praxi budou vy-
konávat v prostředí nemocnic, na 
které jsou zvyklé. Kraj na podporu 
činnosti těchto míst vynaloží okolo 
1 milionu korun, od ledna příštího 
kalendářního roku si už bude škola 
náklady hradit ze svých zdrojů,“ 
uvedl krajský radní Jan Bureš.

Stále platí, že absolventi střed-
ních zdravotnických škol v oboru 
zdravotnický asistent musí po-
kračovat ve vzdělávání po ma-
turitě buď v bakalářském oboru 
všeobecná sestra na vysoké škole, 
či ve tříletém studijním oboru na 
vyšší odborné škole. Novela záko-
na o nelékařských povoláních by 
ale měla umožnit od září letošní-
ho roku zkrácení potřebné délky 
studia všeobecných sester až o 2 
roky, tedy čtyřletý maturitní obor 
+ 1 rok zkrácený nástavbový obor. 
Novela se ale nevztahuje na stu-
denty oboru zdravotnické lyceum 
na středních zdravotnických ško-
lách. K vysokoškolskému studiu se 
hlásí navíc i absolventi gymnázií 
a jiných středních škol, kteří pro 
kvalifikaci všeobecná sestra potře-
bují právě bakalářské vzdělání. To 
je potřebné například také pro vy-
konávání funkce vrchní sestr.

 (KÚ)

Vysokoškolské vzdělání pro zdravotní sestry? 
Přihlášky podávejte do 15. srpna

P Ř I J Ď T E 

31. 
Č E R V E N C E

VŠ vzdělávání zdravotních sester   Zájemci o vysokoškolské studium oboru Všeobecná sestra mohou studovat 
přímo v našem regionu.  Foto: KÚ

Za jubilantkou Marií Buchálkovou, která na konci minulého mě-
síce oslavila 101. narozeniny, zavítala do Nové Role hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová v doprovodu novorolské 
starostky Jitky Pokorné. Hejtmanka oslavenkyni popřála pevné 
zdraví do dalších dnů, a pak začalo velké vzpomínání na dětství 
a mládí paní Buchálkové. Ta od 13 let tvrdě pracovala u sedláka na 
Vysočině, pracovní zkušenosti ale sbírala také třeba v porcelánce, 
drůbežárně nebo ve vojenských lázních. Narodilo se jí celkem pět 
dětí. Svěřila se i s tím, co má nejraději k jídlu, dietology by ale asi 
nepotěšila. Nejvíce jí totiž chutnají kuřecí řízky a svíčková.

Máte-li ve svém okolí jubilanta, který oslavil nebo brzy oslaví stov-
ku, či překročí tento úctyhodný věk, dejte nám vědět, abychom mu 
mohli blahopřát. 
Kontakt: Bc. Monika Veselá, monika.vesela@kr-karlovarsky.cz

BLAHOPŘEJEME

Zlatý kříž III. stupně 
za 80 a více bezplatných 
odběrů krve
Miroslav Vejvar, Sokolov
Miroslav Navrátil, Habartov
Josef Pajunčík, Rovná u Sokolova
Petr Šlingr, Hranice u Aše
Bohumil Čížek, Oloví
Josef Novák, Sokolov
Jaroslav Dlouhý, Loket
Jaroslav Brousil, Habartov
Robert Šlechta, Sokolov
Jan Vávra, Kraslice
Josef Zvolánek, Karlovy Vary
Zbyněk Davídek, Aš
Marek Klement, Dalovice
Josef Kučera, Karlovy Vary
Lenka Kuklová, Sokolov
Roman Priadka, Sokolov
Zdeněk Smola, Žlutice
Vladimír Vachoušek, Chodov
Josef Zikmund, Kynšperk n. Ohří

Petr Jungmann, Karlovy Vary
Jaroslav Přibáň, Chodov
Jitka Andrejsová, Karlovy Vary
Josef Demen, Nové Hamry
Marta Dubnická, Chodov
Roman Pavlík, Toužim
Robert Velechovský, Chodov
Martin Šafář, Ostrov
Jozef Hančík, Hranice
Ladislav Kinčeš, Aš
Vladimír Koča, Karlovy Vary
Josef Majorszký, Karlovy Vary
Jarmila Záhorová, Kraslice
Jiří Psohlavec, Ostrov
Miroslav Holejšovský, Dolní 
Rychnov
Stanislav Salajka, Karlovy Vary
Jan Červenka, Krásno
Tomáš Zajaček, Horní Slavkov
Martin Hruška, Chodov
Marek Pospíchal, Loket
Karel Šťastný, Bečov nad Teplou

Petr Samec, Aš
Josef Kolda, Habartov
Jaroslav Bartovský, Bublava
Anton Novák, Nové Sedlo
Jiří Hrůza, Cheb
František Volek, Cheb
Jaroslav Hurt, Cheb
Marie Novotná, Luby u Chebu

Zlatý kříž II. stupně za 120 
a více bezplatných odběrů krve
Jiří Martan, Habartov
Antonín Hrabák, Svatava
Jiří Rosenberg, Sokolov
Pavel Čermák, Sokolov
Martin Vosecký, Smolné Pece
Jiří Kot, Chodov
Miroslav Cvrk, Krajková
Jiří Navrátil, Sokolov
Michal Hrádek, Horní Slavkov
Rudolf Pejcal, Hranice
Bohuslav März, Sokolov

Přehled oceněných dárců krve

MFF 2017   Karlovarský kraj měl poprvé v historii svůj festivalový stánek v hotelu Thermal. Stánek si okamžitě získal 
velkou popularitu návštěvníků, líbily se nejen soutěžní slamáčky, větrníky nebo festivalové brýle s logem Živého kraje, 
ale také fotostěna, u které se mohli návštěvníci vyfotit s rekvizitami jako pravé filmové hvězdy. Foto: KÚ

101. narozeniny   Zleva starostka Nové Role Jitka Pokorná, oslavenkyně 
Marie Buchálková, hejtmanka Jana Vildumetzová. Foto: KÚ
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Krajský Domov pro seniory SKALKA 
v Chebu nabízí modernější prostředí

Vesnicí roku v Karlovarském 
kraji se stala Skalná, oslavy 
propuknou  6. srpna

SKALNÁ   Obce z celé České repub-
liky mohly již po třiadvacáté soutěžit 
o prestižní titul Vesnice roku. Z na-
šeho regionu se do oblíbené soutě-
že přihlásilo celkem osmnáct obcí. 
Vítězem krajského kola a držitelem 
Zlaté stuhy se nakonec stala Skalná 
z Chebska.

Soutěž každoročně vyhlašuje 
Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo 
zemědělství ČR. Do soutěžního klá-
ní se mohou zapojit všechny obce 
vesnického charakteru, které mají 
maximálně 7 500 obyvatel a dispo-
nují vlastním strategickým doku-
mentem zabývajícím se rozvojem 
obce. Z Chebska se do soutěže letos 
přihlásily Hazlov, Křižovatka, Nový 
Kostel, Podhradí, Poustka, Skalná, 
Stará Voda, Tři Sekery a Velká Hleď-
sebe. Sokolovsko zastupovaly Dolní 
Rychnov a Těšovice a Karlovarsko 
Dalovice, Hájek, Horní Blatná, 
Krásné Údolí, Nové Hamry, Sadov 
a Smolné Pece. 

„Cílem soutěže je povzbudit ven-
kovské obyvatele k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova. Těší mne pro-
to, že se do soutěže přihlásilo tolik 
obcí z našeho regionu a že se mohou 
pochlubit vším, co se jim daří reali-
zovat. Velice si vážím práce všech 
starostů a starostek, kterým není 
život v jejich obci lhostejný a snaží 
se toho pro své obyvatele udělat co 
nejvíce,“ uvedla hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová.

O vítězích rozhodovala krajská 

hodnotitelská komise, ve které kro-
mě zástupců organizátorů zasedli 
také starostové obcí oceněných z mi-
nulých let. „Krajská hodnotitelská 
komise navštívila každou přihláše-
nou obce a provedla rozhovor s její-
mi zástupci. U Skalné jsme ocenili 
především to, že se věnuje komplex-
ně všem oblastem. Žije bohatým 
spolkovým, společenským a kultur-
ním životem. Veřejná prostranství 
poskytují dostatek prostoru pro se-
tkávání obyvatel a volnočasové akti-
vity a jsou kvalitně navržena, vkusně 
vybavena a je o ně řádně postaráno. 
Péče obce o životní prostředí je též 
mimořádná,“ upřesnil předseda ko-
mise a starosta obce Krásná Luboš 
Pokorný.

Skalná se nachází dvanáct kilome-
trů severně od Chebu v bezprostřed-
ní blízkosti německých hranic a její 
dominantou je jeden z nejstarších 
a nejzachovalejších románských 
vodních hradů v Česku Vildštejn. 
Město, v jehož čele stojí starostka 
Rita Skalová, má v současnosti té-
měř dva tisíce obyvatel. „Je nám 
velkou ctí, že jsme po 12 letech opět 
získali toto ocenění. Děkuji všem, 
kteří se na přípravě soutěže podíleli 
a věnovali pro společnou věc svůj 
čas i nápady,“ dodala starostka Rita 
Skalová.

Celostátní kolo, do kterého postu-
pují vítězové krajských kol, proběh-
ne na začátku září. Vítěz a nositel 
titulu Vesnice roku 2017 bude vy-
hlášen 16. září na Jarmarku venkova 
v Luhačovicích.� (KÚ)

ZPRÁVY Z KRAJE 
Se starosty
Radní kraje zamířili za 
starosty Sokolovska 
a Kraslicka
Do Sokolova zamířila v minu-
lém měsíci krajská rada na se-
tkání se starosty ze Sokolovska 
a Kraslicka. Společně probrali 
aktuální problémy města a ob-
cí. Patří mezi ně například při-
bývající povinnosti, které stát 
čím více přenechává obcím, 
čerpání dotací z národních 
programů, i to, že je stále těžší 
získat praktické lékaře. Cho-
dovský starosta Patrik Pizin-
ger upozornil na to, že se stát 
postupně zbavuje svých po-
vinností a předává je na kraje, 
města a obce. Ať už se to týká 
nečekaného navyšování mezd 
různým profesním skupinám, 
nebo provozu pošt, případně 
dalších oblastí. Zároveň také 
stát opomíjí takzvané obce II. 
typu, mezi které patří i Chodov. 
Město má i se spádovou oblastí 
celkem 22 tisíc obyvatel, kteří 
ale nemohou například výmě-
nu řidičského průkazu nebo 
pořízení cestovního pasu usku-
tečnit přímo v Chodově a musí 
cestovat do Sokolova, tedy do 
obce s rozšířenou působností. 
Starostové také hovořili o tom, 
že je pro řadu obcí obtížné zís-
kat dotace například z progra-
mů jednotlivých ministerstev. 
Jiří Halberštát, starosta Těšo-
vic, uvedl jako příklad dotace 
na opravu místních komuni-
kací, které bylo možno čerpat 
z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Podle něj obce 
v Karlovarském kraji dostanou 
nejméně dotací, řada starostů 
se totiž kvůli podmínkám či 
složité administraci ani o zís-
kání dotace nepokouší. Hejt-
manka se domluvila se staros-
ty, že si zmapuje výsledky pro-
gramu, v němž bylo k dispozici 
300 milionů korun. Shodli se 
na tom, že by ocenili vyhlášení 
nového krajského dotačního 
programu na opravy komuni-
kací v obcích. Stejně tak uvítali 
myšlenku krajského příspěvku 
na pořízení vozu pro odvoz se-
niorů například k lékaři. 
 (KÚ)  

Spolupráce s ministerstvem
Kraje podepsaly 
spolupráci s ministerstvem 
zahraničních věcí
Ministr zahraničních věcí Lu-
bomír Zaorálek a předsedkyně 
Rady Asociace krajů ČR Jana 
Vildumetzová podepsali v Pra-
ze Memorandum o spolupráci 
v oblasti ekonomické diploma-
cie mezi Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR a Asociací kra-
jů ČR. „Spolupráci mezi Minis-
terstvem zahraničních věcí ČR 
a jednotlivými kraji zatím nevy-
mezoval žádný dokument. Čas-
to se uskutečňovala roztříštěně 
a nedokázali jsme využít všech-
ny možnosti, hlavně v oblasti 
výměny informací. To by se teď 
mělo změnit,“ řekl k podpisu 
memoranda ministr zahranič-
ních věcí Lubomír Zaorálek. 
Memorandum by mělo přinést 
podporu českým regionálním 
podnikatelským při navazo-
vání kontaktů a získávání in-
formací o zahraničních trzích 
a obchodních příležitostech; 
zviditelnění prezentace ekono-
mického potenciálu jednotli-
vých krajů v zahraničí a aktivní 
výměnu informací a zkušeností 
mezi ministerstvem zahrani-
čí, zastupitelskými úřady ČR 
v zahraničí a jednotlivými kraji 
ČR. „Jménem všech hejtma-
nů velice vítám, že se nám po-
dařilo uzavřít memorandum 
o spolupráci s ministerstvem 
zahraničních věcí a věřím, že 
bude přínosem pro obě strany, 
tedy pro kraje i pro stát. Díky 
podpisu memoranda by mě-
lo dojít ke koordinovanému 
přenosu informací směrem od 
ministerstva ke krajům a zpět, 
což bylo velmi zapotřebí,“ řek-
la předsedkyně Asociace krajů 
ČR a hejtmanka Karlovarské-
ho kraje Jana Vildumetzová.
 (KÚ)  

Situace sportovních svazů a klubů je kvůli dotační 
kauze na ministerstvu školství alarmující. 
Některé kraje zvažují bezúročnou zápůjčku

Ministerstvo školství pozastavi-
lo vyplácení peněz z některých 

dotačních programů. Toto opatře-
ní výrazně zasáhlo do financování 
sportu v Karlovarském kraji i ostat-
ních regionech. Ubyde zřejmě ta-
ké významných sportovních akcí. 
Zástupci Karlovarské krajské orga-
nizace České unie sportu (ČUS) se 
proto obrátili na hejtmanku Karlo-
varského kraje Janu Vildumetzo-
vou, aby jim pomohla najít řešení.

Zatímco v jiných letech měly kraj-
ské sportovní svazy v tuto dobu od 
ministerstva na účtech okolo 2 mili-
onů korun,  letos nemají z programu 
MŠMT ani korunu. „Tato situace se 
týká konkrétně i programu, ze kte-
rého jdou peníze na provoz a údržbu 
tělovýchovných zařízení.  Zcela bez 
prostředků jsou také krajské orga-
nizace České unie sportu, které fun-
gují jako servisní centra a odborně 
pomáhají spolkům v jejich činnos-
ti, například s administrací dotací 
nebo v účetnictví. Jednoty a kluby 
se pak místo byrokracie mohou ví-
ce věnovat sportu. V našem kraji 
se problém s pozastavením peněz 
dotkl více než 31 tisíc organizova-
ných sportovců, z toho je téměř 11 
tisíc dětí a mladých lidí. Proto jsme 
v polovině května prostřednictvím 
valné hromady České unie sportu 
vyzvali vládu, aby neprodleně zajis-
tila financování sportu po celé zemi, 
protože může dojít ke kolapsu celé 
sportovní struktury. Vždyť minister-
stvo školství zásadním způsobem 
porušuje zásady vlády pro finan-
cování neziskového sektoru, kam 
sport samozřejmě patří. Vláda na to 
ale zatím nereagovala,“ upozornil 
Jaroslav Lebeda, předseda Karlo-
varské krajské organizace ČUS. 

Krajská organizace ČUS v regio-

nu sdružuje 17 sportovních svazů 
z celkových dvaceti, dále 229 tělo-
výchovných jednot a sportovních 
klubů.  Problém se ale týká i těch 
svazů, které pod krajskou organiza-
ci ČUS nespadají. „V Karlovarském 
kraji v minulosti takto nepříznivý 
stav ještě nebyl. Vzhledem k postoji 
ministerstva to bez účinné pomoci 
kraje, měst a obcí nezvládneme,“ 
varovala Jitka Peřina, místopřed-
sedkyně Karlovarské krajské orga-
nizace ČUS. Ministerstvo školství 
zrušilo navíc už schválené dotační 
programy a nově vyhlásilo projekty, 
které ale mají takové podmínky čer-
pání dotací, že jsou pro svazy nepři-
jatelné.

Do problémů se podle Jitky Peřiny 
dostali rovněž pořadatelé velkých 
sportovních akcí. Například v zimě 
se na Božím Daru a Klínovci konalo 
mistrovství světa ve snowboardingu 
juniorů. Na uskutečnění akce orga-
nizátoři získali od ministerstva pří-
slib 15 milionů korun, dostanou ale 

jen 8 milionů, což je likvidační.
Kraje už se několikrát obracely na 

premiéra Bohuslava Sobotku, aby 
situaci sportovních klubů a svazů 
řešil, nicméně bez konkrétního vý-
sledku. Proto se nyní některé regio-
ny včetně Karlovarského rozhodly, 
že poskytnou sportovním klubům 
a oddílům bezúročnou půjčku.  
Česká unie sportu následně vyzvala 
hejtmany v dalších krajích, aby po-
moc sportovcům také zvážili. „ Kra-
je poskytnou bezúročnou zápůjčku 
dle zákona o krajích, aby sportovní 
kluby a svazy mohly překonat dobu, 
po kterou jsou jim pozastaveny pe-
níze z dotací ministerstva školství,“ 
řekla předsedkyně Asociace krajů 
ČR a hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová. Takovou 
půjčku mohou kraje poskytnout do 
výše 200 tisíc korun a na dobu do 
18 měsíců se souhlasem Rady kra-
je, o vyšších částkách a delší době 
splatnosti pak musí rozhodnout 
krajské zastupitelstvo.  (KÚ)

NÁVRH NA OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE

CHEB   Domov pro seniory SKALKA 
má za sebou první etapu celkové ob-
novy vnitřních prostor. Rozsáhlou 
stavební akci, spočívající v komplet-
ní modernizaci dvoupodlažní pří-
stavby hlavní budovy domova, ne-
chal provést Karlovarský kraj. Oby-
vatelé domova mají nyní k dispozici 
útulnou jídelnu se zimní zahradou 
plnou světla, supermoderní kuchyni 
a vznikly také nové plně vybavené 
jednolůžkové pokoje pro klienty tr-
pící stařeckou demencí. 

„Právě dokončená první etapa re-
konstrukce stála celkem 40, 7 mili-
onu korun včetně DPH. Významnou 
část nákladů ve výši 26, 5 milionu 
korun získal Karlovarský kraj z do-
tačního programu „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny so-
ciálních služeb“ Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Jsme velmi 
rádi, že obyvatelé domova mají nyní 
k dispozici příjemné a důstojné pro-
středí, kde mohou stolovat, ale kde 
se také mohou setkávat i s rodinou 
a s přáteli. V oddělení pro klienty 
s demencí navíc lidé budou mít bez-
pečné zázemí a potřebné soukromí,“ 
uvedl náměstek hejtmanky Karlo-
varského kraje Petr Kubis.

Přestavbu zahájili stavebníci 

ze společnosti CL-EVANS s.r.o. 
v březnu 2016. Postupně vybudova-
li novou jídelnu se zimní zahradou, 
posezení s občerstvením, prostory 
kuchyně a část domova, kde žijí oso-
by s demencí. „Díky zdařilé rekon-
strukci se u nás bude lépe žít nejen 
těm obyvatelům domova, kteří se 
potýkají se stařeckou demencí, ale 
komfortní vybavení mají i zaměst-
nanci zajišťující především provoz 
kuchyně,“ vysvětlila ředitelka DPS 
SKALKA Alena Samuelová.

Ve zvelebování SKALKY bude 
Karlovarský kraj pokračovat. Úspěš-
ně se mu podařilo získat dotaci i na 
druhou etapu, která se týká vnitř-
ní rekonstrukce budovy. „V osmi-
podlažní budově bude provedena 
výměna všech stávajících dožilých 
instalací a vytvoření bezbariérových 
koupelen v každém pokoji klienta. 
Na akci kraj vynaloží celkem 28 mili-
onů korun, dalších 50 milionů korun 
nákladů pokryje dotace z programu 
„Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny sociálních služeb“ 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR,“ vyčíslil náměstek Kubis. Cel-
ková rekonstrukce by měla skončit 
v roce 2018.
 (KÚ)

Základní informace o nominovaném
Jméno :*   

Příjmení :*   
 

Adresa trvalého bydliště :   

Kontaktní adresa :   (liší-li se od adresy trvalého bydliště)

Telefon :     E-mail :   

  
Zdůvodnění návrhu nominace   

Stručný popis důvodů nominace :* 
(např. popis dlouhodobé činnosti, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy o rozvoj či propagaci kraje apod.)

Nominaci podává
Jméno :*   

Příjmení :*   

Adresa trvalého bydliště :*   

Telefon :*      E-mail :*

Vyplněný naskenovaný formulář zašlete e-mailem na adresu: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz nebo jej 
můžete zaslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmanky a vněj-
ších vztahů, Ing. Lydie Stráská, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
(* - povinné položky)

Skalná na Chebsku se pyšní titulem Vesnice roku Karlovarského kraje 2017 
 Foto: město Skalná

Domov pro seniory SKALKA   Ředitelka DPS SKALKA v Chebu Alena Sa-
muelová s náměstkem hejtmanky pro oblast sociálních věcí Petrem Kubisem 
v nově vybudované jídelně.  Foto: KÚ

Dotace pro sportovce   Jitka Peřina, místopředsedkyně Karlovarské kraj-
ské organizace České unie sportu, upozornila na existenční potíže řady svazů 
a klubů v kraji i v celé ČR.  Foto: KÚ



STRANA 4, 5ZPRAVODAJSTVÍ

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

NEPROPÁSNĚTE 
Loučení s prázdninami
Karlovarský kraj chystá „Lou-
čení s prázdninami“ pro děti 
i dospělé. Akce se bude konat 
2. září 2017 od 13 do 17 hodin 
v areálu krajského úřadu v Kar-
lových Varech Dvorech. Těšit 
se můžete na nafukovací dráhu 
s mottem „Přelez, přeskoč, re-
cykluj“, na sokolníky a před-
stavení záchranné stanice han-
dicapovaných zvířat, na stánek 
s hrami k třídění elektroodpadu 
i na živou hudbu. Součástí pro-
gramu bude i vyhlášení výsled-
ků soutěže nejlepší regionálních 
výrobků místních potravinářů 
a zemědělců „Dobrota Karlo-
varského kraje“ s ochutnávkou.
 (KÚ)

Využijte krajské právní po-
radny pro seniory
Další pravidelná právní porad-
na pro seniory se uskuteční ve 
středu 2. srpna 2017 od 13 do 
16 hodin v budově A Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje, 
Závodní 353/88. Zaměstnanci 
úřadu seniorům poradí s práv-
ní problematikou, informovat 
je mohou například o otázkách 
občanského soužití či o dědic-
kém řízení. Karlovarský kraj 
právní poradnu otevírá vždy 
první středu v měsíci.  (KÚ)

Kraj rozdělil 429 milionů korun 
z přebytku hospodaření
Na úhradu dluhů z minulosti 

a do Fondu budoucnosti pů-
jdou největší částky z přebytku 
hospodaření kraje za uplynulý rok. 
Rozhodli o tom krajští zastupitelé 
na svém jednání 22. června 2017.  
Přebytek hospodaření činil 429 mi-
lionů korun.

Do Fondu budoucnosti dá kraj 
200 milionů korun na předfinanco-
vání projektů. Celkem 105 milionů 
korun půjde na mimořádnou splát-

ku úvěru. Dalších 30 milionů ko-
run půjde na opravy krajských sil-
nic II. a III. tříd a 10 milionů vydal 
na mzdy zdravotních sester v kar-
lovarské a chebské nemocnici. 

Mimoto zastupitelé rozhodli také 
o podpoře hokejového klubu HC 
Energie, který sestoupil z extraligy 
do první ligy a kraj i město se shod-
ly na společné podpoře hokeje, 
který má širokou základnu pro děti 
a mládež. Klub by měl získat 6 mi-

lionů korun, ovšem jen za podmín-
ky, že bude taková forma podpory 
legislativně možná. Kraj si na to 
nechá zpracovat právní posouzení.

Přebytek hospodaření původně 
schodkového rozpočtu za rok 2016 
vznikl zejména lepším výběrem da-
ní a tím, že se nedokončily některé 
z připravovaných projektů.  Výdaje 
a příjmy kraje loni dosáhly okolo 
šesti miliard korun.

 (KÚ)

Ředitelé středních škol 
jednali o budoucnosti 
krajského školství
KARLOVY VARY   Na krajském 
úřadě proběhlo jednání ředitelů 
středních škol zřizovaných Kar-
lovarským krajem. Spolu s hejt-
mankou Janou Vildumetzovou 
a radním pro školství Jaroslavem 
Bradáčem diskutovali o stavu 
středoškolského vzdělávání v re-
gionu a o nutnosti nastavit obo-
rovou strukturu tak, aby lépe vy-
hovovala demografickému vývoji 
a poptávce na trhu práce. Spo-
lečná východiska budou hledat 
i během dalších jednání, která 
vedení kraje uskuteční s řediteli 
středních škol podle jednotlivých 
okresů v nadcházejícím období.

Ředitelé místních škol byli se-
známeni se statistikami počtu 
studentů v průběhu posledních 
let a v jednotlivých oborech. 
„Z dat jednoznačně vyplývá, 
že počty žáků stoupají jen u ví-
celetých gymnázií, u ostatních 
oborů nikoliv a nabídka volných 
míst na školách vysoce převyšu-
je jejich zájem. Chceme, aby se 
studentům dostalo především 
kvalitního vzdělání, se kterým 
naleznou uplatnění. Svolali jsme 

proto společné jednání, abychom 
hovořili zejména o optimalizaci 
oborové struktury, která by lépe 
odpovídala poptávce. Nechceme 
jít cestou zavírání jednotlivých 
škol, ale rádi bychom ve spo-
lupráci s vámi, s řediteli škol, 
efektivně nastavili oborovou 
strukturu tak, aby byla přizpů-
sobena potřebám kraje,“ uvedla 
hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová.

„Naše představa optimaliza-
ce vychází ze dvou pilířů, a to 
zapojit do systému vzdělávání 
především zaměstnavatele, kteří 
by přesně formulovali své poža-
davky na absolventy a zreduko-
vat nabídku počtu volných míst 
ve středních školách maximálně 
do výše počtu žáků základních 
škol,“ uvedl krajský radní Jaro-
slav Bradáč. Vzhledem k tomu, že 
nábory na školní rok 2018/2019 
začínají už od září letošního ro-
ku, jednotliví ředitelé středních 
škol předloží vedení kraje změny 
v oborové struktuře, o nichž bu-
dou dále konkrétně jednat. 
 (KÚ)

Zájemci o pracovní pozici mohou kontaktovat:
Michal Kulhánek

Produkce BC a HMS, Provozní technik Haly míčových sportů a referent Bazénového centra
Tel.: +420 607 697 211

E–mail: micovahala@kvarena.cz

www.kvarena.cz

HLEDÁME PLAVECKÉHO INSTRUKTORA
-DPP převážně dopoledne

-pružná pracovní doba až 8 hodin týdně
150 Kč/h

-z‡jemci se prokazuj’ certiÞk‡tem kurzu plavčíka

Obdivujte barokní památky 
a vyhrajte jednu ze zajímavých cen 

Máte rádi barokní architek-
turu a cestování vás prostě 

baví? Pak se zúčastněte turistické 
soutěže, kterou pro vás vyhlásil 
Karlovarský kraj. Stačí navštívit 
vybraná barokní místa v regionu 
a nasbírat určitý počet soutěžních 
samolepek. Na vítěze čekají hod-
notné ceny.
Letošní rok byl agenturou Czech-
Tourism vyhlášen jako „Rok ba-
roka“. Na území našeho regionu 
se nachází celá řada míst spjatých 
s tímto uměleckým slohem, ať už 
se jedná o Zámek Valeč, který je 
ukázkou vrcholného barokního 
stavitelství a krajinného urbani-

smu, nebo například Kostel sv. 
Máří Magdaleny v samotném srd-
ci Karlových Varů či poutní areál 
Lorety ve Starém Hrozňatově ne-
daleko Chebu. Obdivovat jejich 
krásu se nyní můžete vydat spolu 
s Karlovarským krajem.

Úkolem soutěžících je navštívit 
vybrané barokní památky a na-
sbírat osm samolepek do soutěžní 
karty. Tu si zájemci mohou stáh-
nout z webových stránek www.zi-
vykraj.cz nebo vyzvednout na kon-
krétních místech, jejichž seznam 
je uveřejněn na stejnojmenných 
stránkách. Po nalepení požado-
vaného počtu samolepek je nutné 

soutěžní kartu odeslat na uvede-
nou adresu do 30. září 2017. 

Veškeré informace k soutěži 
jsou uvedeny na webovém portálu 
www.zivykraj.cz v sekci „Baro-
ko“.  Kromě jiného tam najdete 
i další tipy na výlety a zajímavé in-
formace, které jste o baroku zcela 
jistě nevěděli. Nechybí ani přehled 
akcí pořádaných Karlovarským 
krajem. Budeme rádi, když se 
stanete fanouškem facebookové 
stránky „Živý kraj“ a podělíte se 
s námi o fotografie z navštívených 
míst. Vkládat je můžete i na Insta-
gram s hashtagem #zivykraj nebo 
#livingland.  (KÚ)

Barokní památky   Areál probošství Chlum Svaté Maří  Foto: KÚ

Stavebníci dokončili hrubou stavbu 
hospice v Nejdku podle plánu
NEJDEK  Hrubá stavba hospice 
v areálu Zařízení následné rehabi-
litační a hospicové péče (REHOS) 
Nejdek už je hotova. Práce budou 
v příštích dnech pokračovat mon-
táží střechy, topení a vzduchotech-
niky, pak přijde na řadu fasáda. Bě-
hem kontrolního dne to na konci 
června potvrdil vedoucí projektu 
Milan Vaňkát.

Krajský radní pro oblast zdravot-
nictví Jan Bureš se zástupci firmy 
Metrostav prošel dokončené pro-
story: „Stavba běží podle plánu, za-
tím se proinvestovalo okolo 18 mi-
lionů korun z celkových 78, 5 mili-
onů. Třípatrová budova s terasou 
bude mít kromě třiadvaceti pokojů 
pro paliativní péči i společenskou 
místnost a malou kapli. Hospic by 
měl začít sloužit klientům na jaře 
příštího roku,“ uvedl. Podle ředi-
telky REHOS Nejdek Olgy Pištejo-
vé probíhá neustále komunikace se 
stavební firmou o možných úspo-
rách a o harmonogramu projektu. 

Kromě výstavby kamenného hos-
pice podporuje Karlovarský kraj ta-
ké mobilní hospicové služby napříč 

regionem. „Krajští zastupitelé na 
svém jednání 22. června schválili 
žádosti o dotace, které předložilo 
celkem pět provozovatelů domácí 
hospicové péče. Čtyři z nich dosta-
nou dotaci ve výši 300 tisíc korun, 
jeden získá 280 tisíc. Celkem jde 
o téměř 1, 5 milionu korun na po-
skytování mobilních hospicových 
služeb. Jsem toho názoru, že lidé 
v našem kraji potřebují jak mobil-

ní hospice, které umožní člověku 
zůstat do posledních chvil života 
v domácím prostředí, tak i hospi-
covou budovu s veškerým potřeb-
ným zdravotnickým, sociálním, ale 
i duchovním zázemím,“ dodal Jan 
Bureš. Program na podporu mobil-
ních hospicových služeb proto za-
řadí do návrhu krajského rozpočtu 
i na rok 2018.
 (KÚ)

Budova hospicové péče, kterou kraj nechává vystavět v Nejdku, bude do-
končena v únoru 2018.  Foto: KÚ
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Překvapení v hlavním městě Evropy aneb 
bruselské zážitky chebských gymnazistů
BRUSEL  Život přináší různá pře-
kvapení. Díky jednomu z nich se 
běžkyně a běžci Gymnázia Cheb 
ocitli v Bruselu na třídenním po-
znávacím zájezdu, který organizo-
valo Zastoupení Evropské komise 
v ČR. Pro připomenutí: naše štafeta 
v dubnu zvítězila v krajském kole 
Juniorského maratonu středních 
škol v Karlových Varech. Startovala 
proto v květnovém celostátním finá-
le, které bylo součástí Volkswagen 
Maratonu Praha, a zde určil los bru-
selský výlet právě nám. A byl to los 
opravdu šťastný!

Překvapením pro nás bylo už to, 
že během tak krátké doby je možné 
navštívit a celkem zasvěceně poznat 
všechny tři klíčové instituce Evrop-
ské Unie - Parlament, Komisi a Ra-
du. V Evropském parlamentu jsme 
se kromě prohlídky budovy a hlaso-
vacího sálu setkali například s euro-
poslankyní Michaelou Šojdrovou, 
která nám „bruselsko-poslaneckou“ 
práci přiblížila na základě vlastních 
zkušeností. Tak schválně: věděli bys-
te kolik je v Evropském parlamentu 
poslanců a v kolika jazycích jejich 
jednání probíhají? Nejspíš ne, správ-
ná odpověď zní 751 a 24.

V Radě EU jsme při simulovaném 
zasedání seděli na místech, která 
jinak patří ministrům členských ze-
mí. Zajímavý pocit – a pro někoho 
možná další překvapení. Brusel nám 
nic nenařizuje, jak často zaznívá nad 
českými pivními půllitry, ale s před-
loženými návrhy musí souhlasit i vr-
cholní představitelé unijních států. 

A ještě jedno „překvápko“ v souvis-
losti s Radou EU, sice neviditelné, 
zato nečekaně aktuální (Brexit). 
Když v rámci českého předsednictví 
v r. 2009 umístil v budově Rady EU 
umělec David Černý svoji satirickou 
plastiku Entropa, symbolicky vysti-
hující jednotlivé členské země, Vel-
kou Británii v ní zobrazil prázdným 
místem – jako chybějící díl…

Naše bruselská překvapení pokra-
čovala. Cesta do Berlaymontu, což je 
hlavní sídlo Evropské komise, nám 
zabrala zhruba okolo šedesáti. Niko-
liv minut, ale kroků, neboť tak blízko 
od zřejmě nejznámější „evropské 
budovy“ jsme byli ubytováni. Komi-
saři v ní sídlící nejsou vymyšlenými 
detektivy typu Maigreta a Moulina, 
ale skutečnými a důležitými politi-
ky. Nás přijala česká eurokomisařka 

Věra Jourová (viz foto výše), která 
má pro celou EU na starosti přede-
vším problematiku spravedlnosti. 
No a co myslíte? Další překvapení, 
a to opravdu velmi příjemné. Díky 
vstřícnosti a bezprostřednosti paní 
Jourové se zajímavá diskuse nako-
nec protáhla na téměř dvojnásobek 
plánovaného času.

Některá překvapení se naopak 
nekonala. Můžeme třeba potvrdit, 
že v Bruselu často prší, že více úřed-
níků zde jezdí do práce na kole než 
autem, že tu mají otevřené dveře stu-
denti ovládající cizí jazyky nebo že 
je to město mnoha paradoxů. Stačí 
chvilka a už se místo v institucionál-
ním srdci „hlavního města Evropy“ 
ocitnete v podstatně chudší, cizinec-
ké čtvrti. To zrychlí vaši procházko-
vou rychlost, takže za okamžik se 

zase vynoříte pod některou z mno-
ha výškových budov… V Bruselu si 
opravdu přijdou na své jak milovníci 
historických památek (za všechny: 
úchvatné náměstí Grand-Place), tak 
obdivovatelé business paláců ze skla 
a oceli.

Správný běžec si jde zaběhat i na 
dovolené či na zájezdu. Ani my jsme 
se proto ve volném čase nezapomně-
li tréninkově proběhnout, což nám 
umožnilo poznat další krásná místa 
a bruselská zákoutí. Řekněte sami: 
kdy jindy poběžíte společně jakožto 
vítězný tým pod slavným vítězným 
obloukem? I když – třeba jsme ne-
běhali v Parc du Cinquantenaire na-
posledy. Třeba se nám to poštěstí za 
rok nebo za dva znovu. Život přináší 
různá překvapení.
 Mgr.Milan�Kůtek

Chebští gymnazisté v pohybu u vítězného oblouku (Parc du Cinquantenaire) Foto: Mgr. Jan Žídek

Kraj rozdělil dotace v programu na podporu kreativity mládeže
KARLOVY VARY  Během dubna 
letošního roku mohly regionální ne-
ziskové organizace pracující s mla-
dými lidmi žádat o dotace v progra-
mu „Podpora kreativity, spolupráce 
a zdravého životního stylu dětí 
a mládeže v Karlovarském kraji“. 
Částkou přesahující 150 tisíc budou 
nakonec podpořeni 4 žadatelé. 
Cílem dotačního programu je při-
spět ke zvyšování kvality života mla-

dých lidí, zejména prostřednictvím 
rozvoje jejich osobnosti tak, aby 
dokázali využívat svůj tvůrčí a ino-
vativní potenciál. Každý z žadatelů 
mohl získat dotaci ve výši maximál-
ně 50 tisíc korun. Do stanoveného 
termínu bylo přijato 6 žádostí, při-
čemž výběrová komise doporučila 
Radě Karlovarského kraje ke schvá-
lení 4 projekty. „Celkový objem pe-
něz, který si mezi sebou organizace 

rozdělí, činí 156 676 korun. Dotace 
jsou ze 70 procent hrazeny z pro-
středků ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, 30 procent pak 
jde z krajského rozpočtu,“ uvedl 
radní pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.
Dotaci získá obecně prospěšná spo-
lečnost Český západ na volnočasové 
aktivity pro děti, především pak pro 
truhlářský a keramický kroužek. 

Podpořena budou i střediska Juná-
ka Arnika Horní Slavkov a Dakota 
Cheb, která prostředky využijí na 
méně obvyklé rukodělné aktivity, ja-
ko je například výroba šperků, drá-
tování, vázané stavby a podobně. 
Peníze poputují také ke Sdružení 
rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/
Loket, kde poslouží na muzikotera-
pii a výtvarné workshopy.
 (KÚ)

Karlovarští gymnazisté absolvovali 
výměnný pobyt v Plavně
KARLOVY VARY  V rámci evrop-
ského projektu „Všemi smysly 
vnímat společné tradice“ navští-
vili studenti Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech 
na jaře letošního roku Lessing-
-Gymnasium v Plavně. Tři dny 
plné němčiny, nových kamarádů, 
poučení i zábavy se nesly ve zna-
mení jarních tradic. Pobytu se zú-
častnilo 25 českých a stejný počet 
německých gymnazistů. 
Pro žáky byl připraven bohatý 
program. V malebných středo-
věkých tkalcovských domcích 
v historickém centru Plavna si vy-
zkoušeli různá řemesla například 
vyřezávání ze dřeva, pletení jar-
ních dekorací z vrbového proutí 
či tvoření z keramické hlíny. Při 
návštěvě Drážďan si česko-ně-
mecká skupina prohlédla nejzná-
mější památky města, obrazárnu 
Zwinger a budovu Semperovy 

opery, v kostele Frauenkirche 
si poslechli varhanní koncert 
a došlo i na procházku po Prager 
Straße. Znalosti přírodních věd 
si studenti rozšířili v Muzeu hy-
gieny, kde je zaujala nejen inter-
aktivní výstava o řeči, ale i hlavní 
expozice zaměřená na zdraví 
a pokrok v medicíně.
Žáky i učitele také přijal starosta 
města pan Steffen Zenner, který 
vyjádřil svou podporu partnerství 
obou škol. Po závěrečném zhod-
nocení návštěvy se čeští studenti 
vydali na zpáteční cestu. Výměn-
ného pobytu se zúčastnili žáci 
tercie A Prvního českého gym-
názia v Karlových Varech, které 
v září na oplátku navštíví studen-
ti z Lessingova gymnázia. Projekt 
finančně podpořil Karlovarský 
kraj, Euregio Egrensis a Evrop-
ský fond pro regionální rozvoj
 (KÚ)

Vábiči ze Žlutic opět zabodovali

ZÁMEK OHRADA    V sobotu 24. 
června se v areálu loveckého zám-
ku Ohrada uskutečnily tradiční 
Národní myslivecké slavnosti. 
Vrcholem slavností bylo i letos di-
vácky atraktivní Mistrovství České 
republiky ve vábení jelenů. Střední 
lesnická škola Žlutice měla bez-
konkurenčně největší zastoupení 
vábičů. 
V dopoledních hodinách proběhlo 
mistrovství ve vábení jiných druhů 
zvěře, kde škola zaznamenala vel-
ký úspěch v podobě 3. místa Jiřího 
Horníka. Odpoledne pak začalo 

hlavní klání ve vábení jelenů, na 
které se sjeli nejlepší vábiči ČR. 
„Konkurence byla vysoká, ale naši 
vábiči, se nenechali zastrašit. Do 
postupové jedenáctky se probojo-
vali žáci Michal Mašát, Jakub Šil-
hánek a Miloš Fajfr. Naše trojice 
bojovala statečně a tak si velkou 
pochvalu zaslouží Michal Mašát, 
který se umístil na 8. místě,“ uved-
la Radka Stolariková, ředitelka 
SLŠ Žlutice.  Kromě úspěchů vá-
biči nasbírali spoustu dobrých rad 
a zkušeností, které se jistě budou 
hodit do dalších soutěží.  (KÚ)

Na Mistrovství ČR ve vábení jelenů získal 3. Místo Jiří Horník ze SLŠ Žlutice 
(zcela vpravo)  Foto: KÚ
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Již před čtyřmi roky jsem upozor-
ňovala na blížící se problémy spoje-
né s výskytem sucha v našem kraji. 
Sucho samozřejmě neohrožuje jen 
náš kraj a celou naší zemi, ale stále 
více míst a lidí po celé naší planetě. 
Již před čtyřmi roky jsem navrho-
vala, aby se hrozba sucha v našem 
kraji řešila vybudováním přehrady 
a dalších menších projektů zadržu-
jících vodu v krajině. Čtyři roky je 
něco kolem 1460 dnů, což je více než 
35 000 hodin. Za tu dobu se bohu-
žel věci neposunuly od slov k činům.  
Nejde o žádnou banalitu. V roce 
2020 budou suchem ohroženy stov-
ky milionů obyvatel planety, což jsou 
alarmující čísla. Takto závažné kli-
matické změny nelze ignorovat a vy-
žadují akci bez ohledu na to, kdo je 
v jakém politickém triku. 

S nástupem horkých letních dní se 
opět začalo živě debatovat o hroz-

bě stále častějších obdobích sucha. 
Experti se shodují, že státy i jed-
notlivé oblasti by se na tuto hrozbu 
měly připravit. Česká republika má 
v tomto ohledu specifickou pozici 
i proto, že do ní nepřitéká žádná 
řeka. Státní orgány však dlouhou 
dobu toto téma neřešily, také posuny 
na krajské úrovni byly minimální. 
Vláda v lednu letošního roku schvá-
lila Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu. 

Karlovarský kraj však na tyto změ-
ny musí být připraven. Jedna z věcí, 
kterou dlouhodobě prosazuji, je re-
alizace projektu vodní nádrže Hlu-
bocká Pila ve vojenském újezdu Hra-
diště, ale i nádrž navrženou v mezi 
obcemi Prameny, Mnichov a Nová 
Ves, která skýtá obrovský význam 
především pro Mariánskolázeň-
sko. Hlubocká Pila je však unikátní 
v tom, že na její výstavbu se nemusí 
zničit žádné obydlí a neomezí život 
žádnému obyvateli. Což je pro Čes-
kou republiku naprosto ojedinělé.

O její stavbě se uvažuje již od 60. 
let minulého století, ale zatím bo-
hužel zůstává jen u plánů. Přehrada 
by měla vyřešit současné problémy 
s nedostatkem vody, navíc nabíd-
ne řadu pracovních příležitostí. Po 
dobu zhruba 8 let tak můžeme dát 
práci zhruba 4 tisícům lidí. 

O vzniku nádrže jsme začali jed-
nat už v roce 2013.  Jednala jsem 
i se zástupci Povodí Ohře a infor-
movala jsem veřejnost o možnostech 
financování. Nápad postavit toto 
vodní dílo se však zatím nesetkal 
s přílišným nadšením. Ministerstvo 
obrany k tomuto záměru vydalo 
negativní stanovisko a minister-
stvo zemědělství, kterému výstavba 
vodní nádrže přísluší, to okamžitě 
vzdalo. Případné vybudování tohoto 
vodního díla přitom nebude zname-
nat poškození oblasti pro odborné 
zázemí a výcvik armády, jde jen o to 
najít cestu, jak může obojí společně 
existovat. Jako další řešení zvět-
šujících se problémů se suchem se 
jeví konkrétní projekty zadržování 
vody v krajině, revitalizace vodních 
toků a údolních niv nebo důsledná 
ochrany spodních vod. Jenže to je 
málo a stačit to rozhodně nebude!

Já ale téma zadržování vod v kra-
jině opustit rozhodně nemíním. 
Ukazuje se totiž, že je více aktuál-
ní, než si někteří myslí. Nemůžeme 
tvořit jenom teď a pro sebe, ale i pro 
budoucí generace. A tohle téma 
není pravicové nebo levicové. Je to 
téma kvality přírody a života, proto 
doufám, že budu mít stále více spo-
jenců, starosty počínaje a Vládou 
ČR konče.

Letecká záchranná služba je sice 
nákladnou, ale také velmi důležitou 
součástí Integrovaného záchranného 
systému ČR. Není to tak dávno, co se 
konečně po letech podařilo zprovoz-
nit heliport v karlovarské nemocnici 
i pro těžké vojenské vrtulníky. A prak-

ticky za pár korun. Jen stačilo chtít. 
Teď bychom se měli snažit o to, aby 
letecká záchranka měla své stano-
viště v našem kraji. Je proto několik 
důvodů. Z hlediska pokrytí jsme na 
tom nejhůř ze všech krajů. Mají nás 
na starosti vrtulníky startující buď 
z Ústí nad Labem, nebo z Plzně. Tím 
pádem více než 80 procent obyvatel 
našeho kraje nemá zajištěnu leteckou 
záchranku tak, jako ostatní občané 
ČR. Přitom v regionu chybí specia-
lizovaná centra (traumacentrum + 
popáleninové centrum, dětská resus-
citační péče, komplexní cerebrovas-
kulární centrum, komplexní kardio-
vaskulární centrum). Krušné hory se 

stávají čím dále více navštěvovanou 
turistickou destinací, a to zvláště 
v zimním období. Koná se tady celá 
řada významných akcí, jako je kar-
lovarský půlmaraton s účastí tisíců 
sportovců, filmový festival. To vše s se-
bou nese logický požadavek mít letec-
kou záchranku přímo v místě. Mezi-
národní letiště v Karlových Varech je 
schopno poskytnout kvalitní zázemí. 
Mimochodem již dnes stále narůstá 
počet zásahů letecké záchranné služ-
by. I proto budeme usilovat o to, aby 
vrtulníky startovaly z našeho kraje. 
V současnosti plánovaná reorgani-
zace systému LZS, chystaná vládou, 
nám k tomu dává příležitost.

STRANA 6, 7NÁZORY

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

Léto�budiž�pochváleno

Tak praví klasik a jen na nás je, 
zda – li  tento letní čas využijeme 
pro relax našich těl i duší. Čas 
prázdnin a dovolených je příleži-
tostí vybočit z každodenních ste-
reotypů a ne vždy je nutno cestovat 
mimo region. Karlovarský kraj na-

bízí vedle mnoha kulturních zážit-
ků, kdy můžeme pookřát na duchu 
i dostatek možností, jak zpevnit 
tělo a sejít se s přáteli. A protože 
není nad konkrétní příklady, tak si 
dovoluji nabídnout ochutnávku: 

Poslední červencovou sobotu 
(29. 7. 2017) proběhne „Den 
Ohře“. Akce, jejíž ambicí je vzdát 
hold dominantnímu toku našeho 
regionu, sejít se, zasportovat si 
a pobavit se.  Na aktivní účast se 
těší u lávky v Kynšperku nad Ohří, 
kam doplujete od Chocovického 
mostu. 

Druhý víkend v srpnu 
(12. - 13. 8. 2017) se můžeme stát 
přímými účastníky pokusu o obno-
vu slávy volejbalových Porceláno-

vých her, kdy klasickou antuku na-
hradí pískový povrch připomínající 
trampské prvorepublikové období 
odbíjené, jež dalo vzniknout všeo-
becné oblibě tohoto společenské-
ho sportovního fenoménu. Účast 
čtyřčlenných smíšených družstev 
s možností průběžného střídání 
dává možnost zapojení všech ge-
nerací, navázání nových a utužení 
stávajících přátelství. Sobotní kva-
lifikace na mnoha místech našeho 
regionu bude v neděli gradovat na 
sokolovském koupališti Michal.

Každý z nás se cítíme lépe, když 
se to naše tělo slušně hýbe a když 
ubyde nějaký ten špíček, tak to 
k zahození také není. 

Těším se osobní setkání :-). 

Sucho�se�Karlovarskému�kraji�
nevyhne,�musíme�jednat!

Ing. Markéta 
Wernerová
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
ČSSD

Potřebujeme�stanoviště�
letecké�záchranky�v�kraji

Ing. Jan Bureš 
člen rady 
pro oblast 
zdravotnictví 
a krajský 
zastupitel za 
ODS

Parlament v současném složení 
nestihne přijmout dlouho očeká-
vaný zákon o sociálním bydlení. 
To znamená, že hlavně majitelé 
nechvalně proslulých ubytoven bu-
dou dál provozovat „obchod s chu-
dobou“.  Na neurčito se odkládá 
zneužívání státního sociálního 
příspěvku na bydlení a doplatku na 
bydlení.  Někteří lidé budou na sys-
tému dál parazitovat, pro skutečně 
potřebné, jakou jsou senioři, matky 
samoživitelky, zdravotně postižení 
… pro ně bude solidární pomoc ne-
dostupná. Kdo a co to způsobilo? 
Jednoznačně předkladatel daného 
zákona – MPSV – které nedokáza-
lo za čtyři roky, dané mu mandátem 

volebního období – předložit kon-
senzuální návrh. 

Ministerstvu se předně nepoda-
řilo přesvědčit většinu obcí a měst, 
aby se stali garantem sociálního 
bydlení na svém území. Vzniknul 
jakýsi hybrid na nepovinnou účast 
v systému. Za ty radnice, které tuto 
odpovědnost nepřevezmou, bude 
poskytovatelem sociálního bydlení 
stát. Rovněž se nepodařilo imple-
mentovat do návrhu princip, podle 
kterého by – zdůrazňuji zdravý 
žadatel o sociální bydlení v pro-
duktivním věku – měl projevit zá-
jem o nabízené zaměstnání, anebo 
alespoň o veřejně prospěšné práce 
a veřejnou službu. Návrh zákona 
rovněž předpokládá poměrně ma-
sivní výstavbu sociálních bytů, což 
téměř vylučuje zajistit rozptýlení 
sociálně potřebných, tedy predikuje 
to vytváření nových ghet – se všemi 
předpokládanými sociopatologic-
kými důsledky. Přitom na volném 
trhu s nájemným bydlením je bytů 
nadbytek.

Jeden z mála návrhů, na kterém 
panuje téměř úplná shoda, je zruše-
ní dosavadního státního příspěvku 
na bydlení + doplatku na bydlení 
a vytvoření pouze jediné dávky. 
Ta by byla vyplácena na základně 
místního obvyklého nájemného. 
V podstatě by to znamenalo konec 
libovolné cenotvorby ze strany ně-
kterých majitelů ubytoven. Tedy 
značné omezení byznysu s chudo-
bou.

Nicméně většina poslanců odmít-
la projednávat zákon jako celek. Já 
to považuji za chybu. V rozpravě 
jsem na půdě Poslanecké sněmovny 
navrhnul přijmout alespoň mini-
malistickou verzi zákona o sociál-
ním bydlení. Tedy akceptovat to, na 
čem je shoda, o ostatním dál disku-
tovat. Bohužel, můj návrh nenašel 
podporu.  A tak se bude dál mrhat 
penězi, někteří lidé budou systém 
dál zneužívat, jiní – ti slušní – při-
jdou zkrátka.  Snad bude mít nová 
garnitura zákonodárců, vzešlá 
z podzimních voleb, víc rozumu.

Byznys�s�chudobou�nekončí
PhDr. Zdeněk 
Soukup
poslanec 
a krajský 
zastupitel za 
ANO

Ing. Josef Janů 
člen rady 
pro oblast 
regionálního 
rozvoje, 
projektového 
řízení a 
informatiky a 
krajský zastupitel 
za Piráty

Zkusím laicky vysvětlit, o co jde 
v případě zamýšlené těžby lithia 
v Horním Slavkově - Kounici… Má 
tu vzniknout zpracovatelský závod, 
který bude zhruba 13 let přetěžo-
vat hlušinu a písky s cílem oddělit 
lithium. S tím je spojeno doprav-
ní zatížení regionu vyjádřené 160 
kamiony denně (!), nebo doprava 
po železnici. Dotčené obce, města 
i kraj se vyjádřily, že jediným ak-
ceptovatelným způsobem dopravy 
je železnice. Jenže vlečka, která by 
z Kounice přesouvala písky na trať 
Horní Slavkov – Krásný Jez patří 
soukromé společnosti a její využití 

se zdá být nereálné, protože vlečka 
plně pokrývá kapacitu vlastníka. To 
znamená, že i kdyby se ministerstvo 
životního prostředí vyjádřilo při po-
suzování EIA v souladu s obcemi, 
městy i kraje, není přeprava vlečkou 
vůbec možná, protože se těžařská 
firma s firmou provozující vlečku 
nedohodla, nehledě na to, že to 
kapacitně prostě nejde zvládnout. 
A v takovém případě se vracíme zpět 
ke kamionové přepravě… Předsta-
va, že by se Krásnem, nebo Údolím 
v Lokti (kde není ani pořádný chod-
ník) mělo prohánět 160 kamionů 
denně je prostě nepředstavitelná, 
nemluvě o dopadu na průjezd Lok-
tem, který je se svým historickým 
hradem nejnavštěvovanější turis-
tickou památkou v regionu! Totéž 
lze říci o průjezdu Krásnem nebo 
Bečovem.

Nejde o to, zakázat těžbu lithia, 
jde o to minimalizovat pokud mož-
no všechny negativní dopady s tím 
spojené. A v tom tkví podstata pro-

blému, protože ani města, ani kraj 
nemají dostatečné „páky“ na zákaz 
možné automobilové nákladní pře-
pravy. Proto je třeba být neustále 
ve střehu a využít každé legislativní 
možnosti, jak tomu zabránit. I pro-
to vznikla občanská iniciativa a pe-
tice, která podporuje boj dotčených 
měst a obcí. Osobně se do Kounice 
přijel podívat i Miroslav Kalousek, 
který slíbil přítomným starostům, 
že bude v této záležitosti interpelo-
vat ve sněmovně ministra životního 
prostředí. Je tu také ještě možnost 
obnovení zdevastované železniční 
trati Horní Slavkov – Loket, ale to 
se bavíme o stovkách milionů korun, 
kde pochybuji, že by se stát kvůli zá-
jmům soukromé těžařské firmy an-
gažoval, když to neudělal pro obyva-
telstvo zmíněného regionu doposud. 
V každém případě je naší povinností 
celou věc kolem těžby lithia pozorně 
sledovat a všemi dostupnými pro-
středky bránit zájmy tisíců obyvatel, 
kterých se to přímo dotýká.

Jak�to�dopadne�s�těžbou�lithia?
Mgr. Petr 
Zahradníček
krajský 
zastupitel za 
TOP 09
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Fotografie slavných osobností
Ve foyer Krajského úřadu Karlovarského kraje můžete zhlédnout výsta-
vu vášnivého amatérského fotografa a sběratele autogramů slavných 
osobností Vladimíra Zábranského. Výstava mapuje Mezinárodní filmo-
vý festival Karlovy Vary od roku 1968 až po současnost.
Krajský úřad Karlovarského kraje, 28. 6. - 31. 7. 2017

Výstava módní návrhářky
Muzeum Karlovy Vary zve na retrospektivní výstavu oděvní tvorby He-
leny Fejkové, která je zaměřena na kolekce inspirované architekturou, 
historickými obdobími i výtvarným uměním. Expozice je doplněna vel-
koformátovými fotografiemi Gabiny Fárové, Dušana Šimánka, Marie 
Votavové, Pavla Hejného, Michala Hančovského a dalších.
Muzeum Karlovy Vary, 5. 7. - 3. 9. 2017

Anenská pouť 
Každoroční setkání milovníků hor se uskuteční na svátek svaté Anny 
na Božím Daru. Tradiční krušnohorské umělce a řemeslníky doplní díl-
ničky pro děti a dospělé. Přijďte si užít den plný hudby, pohody a milých 
setkání s přáteli v nejvýše položeném městě v České republice.
Boží Dar, 29. 7. 2017, 10 – 17 hodin

Vodácký závod
V Kynšperku nad Ohří se u lávky přes řeku uskuteční 12. ročník vodác-
kého závodu amatérů o Pohár Povodí Ohře. Pro návštěvníky je připra-
ven kulturně-sportovní program, který zpříjemní svým vystoupením 
živá hudba.  Soutěžit se bude rovněž v silových, rychlostních a zručnost-
ních disciplínách. Večerní oblohu pak prozáří ohňostroj.
Kynšperk nad Ohří, 29. 7. 2017, 14 - 23 hodin

Plážový festival 
Na pláži přírodního koupaliště v Nové Roli u Karlových Varů se uskuteč-
ní open-air hudební festival Rock iN Roll. Během akce vystoupí spousta 
známých kapel. Těšit se můžete na Davida Kollera, Vladimíra Mišíka & 
Etc…, Davida Krause, Xaviera Baumaxu & Jazz Punk Trio či Jablkoň.
Nová Role, 29. 7. 2017

Chopinův festival
Mariánské Lázně budou opět dějištěm Chopinova festivalu, tentokrát 
jeho 58. ročníku. Jedná se o druhý nejstarší hudební festival v České 
republice, který patří mezi nejvýznamnější v Evropě. Na symfonických 
koncertech, klavírních recitálech, sobotních a nedělních matiné účin-
kují umělci světových jmen. K festivalu se váže doprovodný program, 
jehož součástí bude výstava plakátů či golfový turnaj.
Mariánské Lázně, 17. – 26. 8. 2017
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SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

Ke kulturnímu dění letního 
Karlovarského kraje patří 
neodmyslitelně již desítky let 
mezinárodně uznávaný
(viz. tajenka) 

Tajenka z minulého čísla:
LETECKÝ DEN V CHEBU

Výhercům, kterými jsou  
Danuše Fleischmannová 
z Chodova
Jan Balada z Libavského 
Údolí
Miroslava Holá z Ostrova.
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
7. 8. 2017 na e-mail: 
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06, 
Karlovy Vary.

KULTURNÍ TIPY

SLEDUJTE NÁS

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  

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



Chod Daniel 
Karate klub Chodov

1. místo karate kumite jednotlivci, starší žáci -50kg
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Naši sportovci získali na Olympiádě dětí a mládeže 30 medailí
Celkem 30 cenných kovů, z toho 9 zlatých, 9 stříbrných a 12 bronzových 

medailí přivezli z VIII. Olympiády dětí a mládeže mladí sportovci z na-
šeho kraje. Olympijské boje probíhaly v Brně ve dnech 24. – 29. června 
2017.„Chtěla bych moc poděkovat sportovcům, kteří se olympiády účast-
nili, za skvělou reprezentaci našeho kraje, blahopřeji medailistům k fantas-
tickým výkonům a všem přeji další velké sportovní úspěchy,“ ocenila hejt-
manka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala, že velký dík patří 
zároveň trenérům a rodičům sportovců za vytvoření potřebného zázemí. 
Nejúspěšnější sportovkyní výpravy Karlovarského kraje i nejlepší ve svém 
odvětví se stala handicapovaná plavkyně Vendula Dušková z SK Kontakt 
Karlovy Vary.� (KÚ)

Medailisté VIII. Olympiády dětí a mládeže 2017 – Karlovarský kraj

JEDNOTLIVCI

Akce se účastnilo přes 3600 mladých sportovců ze všech krajů naší re-
publiky.  V celkovém pořadí podle počtu bodů zvítězil Jihomoravský kraj. 
Podle počtu medailí byly výsledky následující: 
1. Jihomoravský kraj (40 zlatých - 34 stříbrných - 44 bronzových), 
2. Praha (31 - 26 - 27), 3. Plzeňský kraj (27 - 17 - 15), 4. Středočes-
ký kraj (25 - 26 - 29), 5. Jihočeský kraj (22 - 15 - 11), 6. Liberecký 
kraj (16 - 20 - 22), 7. Moravskoslezský kraj (16 - 10 - 22), 8. Krá-
lovéhradecký kraj (14 - 19 - 20), 9. Ústecký kraj (11 - 10 - 11), 10. 
Olomoucký kraj (10 - 21 - 12), 11. Karlovarský kraj (9 - 9 - 12), 
12. Kraj Vysočina (7 - 12 - 9), 13. Pardubický kraj (6 - 9 - 13), 14. 
Zlínský kraj (4 - 10 - 18).

Dušková Vendula 
SK Kontakt Karlovy Vary 

plavání handicapovaných
1. místo 100 m volný způsob, dívky
1. místo 200 m polohový závod, dívky
1. místo 400 m volný způsob, dívky
1. místo celkové pořadí sportu, dívky
2. místo 100 m motýlek, dívky

Eliáš Martin  
Karate klub Tygr Karlovy Vary

1. místo karate kumite jednotlivci, starší žáci 
+50kg

Juránek Lukáš 
X-team BaNo Karlovy Vary

1. místo triatlon závod jednotlivců, starší žáci

Juránková Heidi  
X-team BaNo Karlovy Vary

1. místo triatlon závod jednotlivců, starší žákyně

Habermannová Nicole  
SK Kontakt Karlovy Vary           

plavání handicapovaných 
2. místo 100 m znak, dívky
3. místo 100 m volný způsob, dívky
3. místo 200 m polohový závod, dívky

Endršt Jiří 
Champions team Chodov

2. místo karate kumite jednotlivci, mladší žáci 
+40kg

Hradská Aneta  
AK Sokolov

2. místo atletika míček, mladší dívky

Peterková Sára  
Cykloteam Ostrov                      

cyklistika, dráha 
2. místo 500 m pevný start, žákyně
3. místo 200 m letmý start, žákyně
3. místo stíhací závod jednotlivců 1 km, dívky

Pokorná Eliška 
Champions team Chodov

2. místo karate kumite jednotlivci, mladší žákyně 
-35kg

Štecová Kateřina  
Champions team Chodov

2. místo karate kumite jednotlivci, mladší žákyně 
+35kg

Flekačová Petra   
SK Kontakt Karlovy Vary

plavání handicapovaných
3. místo 100 m motýlek, dívky

Harmašová Nicole    
Slovan Karlovy Vary

3. místo plavání 200 polohový závod, dívky 

Juštíková Karolína    
Slovan Karlovy Vary                 

3. místo plavání 100 m motýlek, dívky 
3. místo plavání 200 m motýlek, dívky

Liška Marek   
Cykloteam Ostrov

3. místo cyklistika, dráha stíhací závod jednotlivců 
2 km, kadeti 

Růžička Martin   
Baník Sokolov                             

3. místo plavání 100 m znak, chlapci
3. místo plavání 200 m znak, chlapci

Voráček Jakub    
SK Kontakt Karlovy Vary

3. místo plavání handicapovaných 50 m volný způ-
sob, chlapci

KOLEKTIVY

Karate kumite team mladší žáci a žákyně   
2. místo Karlovarský kraj mladší žáci a žákyně 
Eliška Pokorná, Kateřina Štecová, Jiří Vrba, Jiří Endršt
Všichni Champions team Chodov

Karate kumite team starší žáci a žákyně  
2. místo Karlovarský kraj starší žáci a žákyně 
Barbora Kerbelová, Elena Pešanová – Champions team Chodov
Daniel Chod – Karate klub Chodov
Martin Eliáš – Karate klub Tygr Karlovy Vary


