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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

Podporujeme Sokolov v boji 
proti obchodu s chudobou
Město Sokolov zavedlo opat-
ření obecné povahy, na jehož 
základě nebudou moci obyva-
telé problémových částí měs-
ta získat doplatek na bydlení. 
Na dávku nebudou mít nárok 
ti, kteří se nově budou chtít 
přistěhovat do vybraných tří 
lokalit, kde se nabízejí byty 
s neúměrně vysokým nájem-
ným placeným sociálně slabý-
mi z doplatku na bydlení.

Karlovarský kraj podpořil už sa-
motnou přípravu opatření v Soko-
lově, pomáhal městu s nalezením 

přijatelné možnosti řešení a při-
pravuje další kroky, aby zamezil 
obchodu s chudobou nejen v So-
kolově, ale také v dalších oblas-
tech. „Musím velmi ocenit, že se 
na zavedení opatření shodlo celé 
vedení města, považuji to za velmi 
dobrý krok,“ říká  náměstek hejt-
manky Petr Kubis.

Doplatek na bydlení přestane 
být podle něj zdrojem zisku pod-
nikatelů s byty, kteří vydělávají na 
sociálně slabých. „Jen mě překva-
pily informace o tom, že na řešení 
problémů město zůstalo samo,“ 
dodává. Kraj podle Petra Kubise 

naopak okamžitě zareagoval na 
dopis sokolovské místostarostky 
Renaty Oulehlové s vysvětlením 
situace a od počátku společně 
s vedením města hledal cestu, jak 
zamezit přílivu nepřizpůsobivých 
osob, které se stěhují do předraže-
ných pronájmů právě v Sokolově.

„Svolali jsme na krajský úřad 
velké jednání za účasti poslan-
ců, zástupců ministerstva práce 
a sociálních věcí, úřadu práce, 
velkých zaměstnavatelů i před-
stavitelů ostatních regionů,“ říká 
náměstek hejtmanky. Diskutovalo 
se o nedostatcích zákona o sociál-

ním bydlení, který se připravoval, 
o možnosti vydání opatření obec-
né povahy, jež umožňuje novela 
zákona o hmotné nouzi, i o tom, 
jak zamezit přemístění nepřizpů-
sobivých do míst, kde opatření 
platit nebude. Kraj také domluvil 
schůzku s vedením Úřadu práce 
ČR a Svazu měst a obcí, jež bylo 
nápomocno při přípravě konkrét-
ního opatření. Toto téma se také 
stalo hlavním motivem zářijové 
debaty v rámci projektu Road 
Show – My a naše bezpečnost, 
kterou kraj po dohodě s organizá-
tory směřoval právě do Sokolova.

Kraj také předloží po ustavení 
nové sněmovny zákonodárnou 
iniciativu, která řeší zrušení do-
platku na bydlení celoplošně, te-
dy s možností rozšířit platnost na 
území celé ČR. „Samozřejmě ale 
chceme zajistit, aby to nepostihlo 
ty občany, kteří skutečně nemo-
hou pracovat, ať už jde například 
o matky samoživitelky, nebo li-
di před důchodem, kteří marně 
shánějí práci,“ dodal Petr Kubis. 
Zároveň také nabídl součinnost 
Karlovarského kraje i s dalšími 
městy, kde by podobný problém 
eskaloval.� (KÚ)
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Pohádkovová kniha Rudolfa Lukeše o školačce Markétě 
zavede čtenáře do světa lázní a pramenů.

 více na straně 6

Oplatková Markéta 
V novém chráněném území nedaleko Horního Slavkova žije 
jedna z největších populací vážek ve střední Evropě. 
 

 více na straně 2

Na Vážkách 

ZPRÁVY Z KRAJE 
Karlovy Vary
Centrální nákup plynu šetří 
finance
Karlovarský kraj má za sebou další 
úspěšný nákup na komoditní burze. 
Díky příznivým cenám a vhodnému 
načasování zaplatí za poptávaný ob-
jem zemního plynu v následujících 
dvou letech o 6 milionů korun mé-
ně. Kromě Karlovarského kraje se 
k centrálnímu nákupu připojilo ještě 
dalších 43 organizací. „Díky velké-
mu objemu poptávky získává kraj 
jako centrální zadavatel atraktivní 
cenu komodit, na niž by jednotlivé 
organizace samy nedosáhly. Původ-
ně nás megawatthodina stála 607 
korun. Nyní zaplatíme za megawatt-
hodinu 468 korun, což je pro nás 
velká úspora,“ uvedl radní pro ob-
last životního prostředí, zemědělství 
a energetiky Karel Jakobec. Nákup 
zemního plynu proběhl formou elek-
tronické aukce na komoditní burze 
Power Exchange Central Europe. 
Mezi organizace, které se k nákupu 
připojily, patří nejenom nemocnice, 
ale i střední školy nebo například 
domovy pro seniory. Nejlepší nabíd-
ku v rámci aukce předložila a novým 
dodavatelem zemního plynu se pro 
příští dva roky stala společnost Praž-
ská plynárenská.  (KÚ)  

Odrava
Lávka v Mostově se letos opraví 
a příští rok bude nová
Po dohodě s vedením obce Odra-
va se Karlovarský kraj před časem 
rozhodl převzít a opravit chátrající 
železobetonovou lávku v Mostově na 
trase Cyklostezky Ohře. Lávka je už 
delší dobu uzavřena a cyklisté, často 
rodiny s dětmi, ji musejí objíždět 4,5 
kilometru po frekventované silnici. 
„Vůbec si nedovedu představit, že 
bych tam jela s malým dítětem,“ říká 
hejtmanka Jana Vildumetzová. Po-
dle svých slov nedokáže pochopit, že 
někdo nechal vybudovat páteřní cy-
klostezku s mnohamilionovými ná-
klady, a přitom lávka přímo na trase 
zůstala neopravená. Kraj nyní nechá 
lávku neprodleně posoudit z bez-
pečnostního hlediska a opravit, aby 
ji cyklisté mohli využívat ještě letos. 
Zároveň se připravuje vybudování 
nové – bezpilířové lávky, která bude 
odpovídat parametrům stanoveným 
Povodím Ohře, aby byl zachován 
průtok vody.  Stavba by mohla začít 
v příštím roce po ukončení cyklis-
tické sezóny. V návrhu projektu se 
počítá s částkou na stavbu kolem 10 
milionů korun.  (KÚ)  

KARLOVY VARY Fakulta zdravot-
nických studií Západočeské uni-
verzity v Plzni otevřela na Střední 
zdravotnické škole a vyšší odbor-
né škole zdravotnické Karlovy 
Vary výukové místo pro kombino-
vanou formu bakalářského studia 
v oboru Všeobecná sestra. Zdra-
votní sestry tak již nemusí složitě 
dojíždět za studiem, ale mohou si 
doplnit potřebné vysokoškolské 
vzdělání rovnou v našem regionu. 
Do prvního ročníku jich nastoupi-
lo celkem pětadvacet. 

„Jsem rád, že se nám v poměrně 
krátkém čase podařilo dojednat 
otevření výukového místa v Kar-
lových Varech. Poprvé jsme se 
s paní děkankou potkali v únoru 
letošního roku a od září zde už 
běží výuka. Zdravotní sestřičky 
vykonávají velmi náročnou a zod-
povědnou práci a proto jsme jim 
chtěli alespoň touto cestou usnad-
nit již tak komplikované povinné 
vzdělávání. Na pokrytí výdajů 
souvisejících se zajištěním výuky 
v zimním semestru uvolnil Karlo-

varský kraj ze svého rozpočtu  835 
tisíc korun. Od ledna příštího ro-
ku už bude studium financováno 
z rozpočtu univerzity,“ uvedl kraj-
ský radní pro oblast zdravotnictví 
Jan Bureš.

Zájem o nabízený studijní obor 
byl veliký. „Ke studiu se přihlásilo 
celkem padesát jedna uchazečů 
a do prvního ročníku jsme jich 
přijali pětadvacet. Studentky ma-
jí za sebou řádný zápis ke studiu, 
první výuku a v polovině listopa-
du je čeká slavnostní imatrikula-
ce,“ upřesnila Ilona Mauritzová, 
děkanka Fakulty zdravotnických 
studií Západočeské univerzity 
v Plzni.

Vzdělávání je koncipováno do 
bloků. Studentky jich za semestr 
absolvují dohromady šest, při-
čemž čtyři v Karlových Varech 
a dva v Plzni. Výuka probíhá vždy 
od pátku do neděle a zajištují ji 
špičkoví odborníci z Fakulty zdra-
votnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni. 
� (KÚ)

Sestry už studují 
bakaláře ve Varech

Vyučovací předměty    V zimním semestru se bude vyučovat anatomie, biofyzika, ošetřovatelství, první pomoc nebo třeba 
specifika komunikace s nemocným Foto: KÚ

Rozsáhlé výpadky elektrické 
energie, popadané stromy na 
silnicích, škody na majetku. 
Řádění vichřice v Karlovar-
ském kraji na samém konci 
října mělo řadu následků, 
hejtmanka Jana Vildumetzová 
proto svolala jednání Krizové-
ho štábu Karlovarského kraje, 
aby jeho členové v součinnosti 
se starosty vše okamžitě řešili.

Klíčová byla především obnova 
dodávek elektřiny. Proud nešel 
v Kynšperku nad Ohří, bez elek-

třiny zůstala i část Chebu, Nejdek 
a mnoho dalších měst a obcí. Ha-
siči z celého regionu byli v poho-
tovosti od pátku 27. října a také 
společnost ČEZ Distribuce vy-
hlásila kalamitní stav - mimo jiné 
i v Karlovarském kraji, informace 
od energetiků přesto vázly.

„Hasiči odváděli skvělou práci, 
zasahovali u více než 270 událostí 
po celém regionu. Desítky měst 
a obcí ale zůstávaly v našem kraji 
bez elektřiny a my jsme neměli 
zpětnou vazbu od ČEZ, kdy se si-
tuaci podaří vyřešit a kdy se záso-

bování elektřinou obnoví. Členové 
krizového štábu proto okamžitě 
vstoupili do kontaktu se starosty, 
aby přesně zjistili, jaký je stav,“ 
vysvětluje hejtmanka.

Při dlouhodobém výpadku 
mohly nastat problémy například 
s fungováním čističek odpadních 
vod v obcích, či se zásobováním 
pitnou vodou. „Hasiči ani další 
složky však bohužel od energetiků 
přesné údaje nedostali,“ připomí-
ná hejtmanka.

V souvislosti s ničivou vichřicí 
už také vyhlásilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR výzvu v rámci 
podprogramu Obnova obecního 
a krajského majetku po živelních 
pohromách v roce 2017. Žádos-
ti o dotace lze předkládat až do 
22. ledna příštího roku. Dotace 
slouží k rekonstrukci nebo opra-
vě obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou 
pohromou. Peníze je možné vy-
užít zejména na obnovu mostů 
a komunikací, veřejného osvětle-
ní, prostranství, obecních budov 
a zařízení včetně staveb a zaříze-
ní preventivní infrastruktury. Do 

podprogramu se mohou zapojit 
pouze ty obce a kraje, na jejichž 
území nebyl vyhlášen stav nebez-
pečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora 
poskytována jako dotace na rea-
lizaci vybraných akcí až do výše 
70 procent uznatelných přímých 
nákladů. Kraje pak mohou získat 
příspěvek až do výše 40 procent. 
Dolní limit dotace na jednu akci 
přitom činí 200 tisíc korun. Bližší 
informace získají zájemci na in-
ternetových stránkách minister-
stva.� (KÚ)

S následky vichřice pomohou obcím připravené dotace
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KARLOVY VARY Díky novele zá-
kona o léčivech budou muset od 
ledna příštího roku lékaři, respek-
tive všechna zdravotnická zařízení 
předepisovat léky prostřednictvím 
takzvaných eReceptů. Ne všichni 
praktičtí lékaři, zejména v malých 
obcích, však mají ve své ordinaci 
potřebné informační technologie. 
Hrozí proto uzavírání některých 
ordinací, a to především na ven-
kově, kde obvykle působí jen jeden 
lékař a to ještě ne každý den. 

Už v polovině roku  kraj pro-
střednictvím Asociace krajů ape-
loval na ministerstvo a Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, aby tyto 
instituce umožnily výjimku. Bez 

úspěchu. „Proto jsme přišli se zá-
sadní připomínkou, která by situ-
aci pomohla alespoň částečně ře-
šit, “ připomíná krajský radní Jan 
Bureš návrh zaslaný ministerstvu 
zdravotnictví, aby se v prováděcí 
vyhlášce k novele zákona z této 
povinnosti vyjmuli lékaři v obcích 
do 500 obyvatel a lékaři nad 65 let 
věku. Nyní bude kraj očekávat sta-
novisko ministerstva zdravotnic-
tví, které by se mělo připomínkou 
zabývat.

Zároveň kraj vyhlásí nový dotač-
ní titul na vybavení ordinací prak-
tiků a pediatrů například počítači, 
tiskárnami i připojením k interne-
tu.

„Věkový průměr praktických lé-
kařů v našem kraji dosahuje skoro 
60 let, lékaři v nejmenších obcích 
navíc často nemají potřebnou 
techniku, nebo přejíždějí mezi 
několika ordinacemi. Ne všude je 
k dispozici počítač, tiskárna a při-
pojení k internetu. Pokud budou 
muset pod hrozbou likvidační 
sankce předepisovat léky výhrad-
ně formou e- receptu, raději své 
ordinace uzavřou,“ varuje Jan Bu-
reš. Někteří praktičtí lékaři podle 
něj ukončení své činnosti už avizo-
vali. „Pro náš kraj by to znamenalo 
podstatné zhoršení dostupnosti 
zdravotní péče, a to nejen v pří-
padě praktických lékařů, ale i ně-

kterých specialistů,“ míní radní 
Bureš.

Řešení? 
Dotace na techniku

Po konzultaci s praktickými lé-
kaři připravuje kraj také zavedení 
nového dotačního titulu, díky kte-
rému by mohly obce získat dotaci 
na vybavení ordinací praktických 
lékařů informačními technologi-
emi. Nový dotační titul se bude 
týkat obcí do tří tisíc obyvatel, 
takových lékařů je v regionu na 
sedm desítek. „O příspěvek bu-
de moci požádat pouze obec, na 
jejímž území lékař svou činnost 

vykonává,“ vysvětluje Jan Bureš. 
Výše dotace by měla činit maxi-
málně 35 tisíc korun včetně DPH 
na jednoho lékaře. Obec následně 
poskytne informační technolo-
gie lékaři bezplatně na základě 
smlouvy o výpůjčce. V závislosti 
na schválení vyhlášení dotačního 
titulu krajským zastupitelstvem 
by mohly obce žádat o příspěvek 
na vybavení pro praktické lékaře 
už na počátku prosince. „Záro-
veň počítáme s tím, že vyplacení 
finančních prostředků obci na 
informační technologie pro léka-
ře bude možné i zpětně, od data 
1. října 2017,“ dodává Jan Bureš. 

 (KÚ)

Kraj pomůže lékařům, přispěje jim na technikuZPRÁVY Z KRAJE 
Konference bude řešit 
perspektivy školství v kraji
Na již tři proběhlé ročníky kon-
ference Zaměstnanost chce 
navázat Karlovarský kraj, v le-
tošním roce plánuje konferenci 
pod názvem Perspektivy rozvoje 
vysokého a středního školství 
v Karlovarském kraji. Uskuteční 
se 1. prosince 2017 v konferenč-
ním sále Hotelu Dvorana a hlav-
ními tématy budou informace 
o plánovaném zahájení činnosti 
Univerzity Karlovy v Karlových 
Varech, informace o otevření 
fakulty zdravotních studií ZČU 
v Karlovarském kraji a o dalších 
možnostech zřízení poboček 
univerzit v našem kraji. Program 
bude též obohacen o informace 
ohledně možnosti získat dota-
ce v oblasti vysokého školství 
a o možnosti propojení vysokého 
a středního školství v oblasti vý-
zkumu a vývoje. Konferenci za-
jišťuje Karlovarská agentura roz-
voje podnikání v rámci projektu 
Podpora činnosti Regionální 
stálé konference Karlovarského 
kraje 2015 – 2017 financované-
ho z OP Technická pomoc. Bližší 
informace o registraci na kon-
ferenci nalezete na stránkách 
agentury www.karp-kv.cz v sekci 
Aktuality.  (KÚ)

Nový Kostel skončil druhý 
v soutěži Úřad roku Půl na půl
Nový Kostel na Chebsku bodoval 
v v soutěži „Úřad roku Půl na 
půl“ o nejlepší úřad s rovnými 
příležitostmi pro ženy a muže. 
V rámci jedednáctého ročníku 
soutěže organizované Minister-
stvem vnitra ČR skončil Nový 
Kostel v kategorii obce I. typu na 
druhém místě. Soutěžilo se pro-
střednictvím dotazníků zamě-
řených na otázky představ a cílů 
v oblasti rovných příležitostí žen 
a mužů a na jejich ukotvení v ofi-
ciálních dokumentech. Hlavní 
důraz byl kladen na úspěchy 
v roce 2016, jež mohou sloužit 
jako inspirace ostatním. Rovněž 
bylo sledováno jakým způsobem 
vedení obcí a měst vychází vstříc 
svým zaměstnancům a jaké vy-
víjí aktivity z hlediska vstřícnos-
ti ke klientům a návštěvníkům 
úřadu. Do 11. ročníku se přihlá-
silo 32 soutěžících, což je sice 
menší počet než v předchozích 
letech, ale z výsledků vyplývá, 
že se účastnili hlavně ti, kteří se 
daným tématem zabývají, mají 
výsledky a mohou být dobrým 
vzorem pro další obce, města 
a kraje. V kategorii obce I. typu 
získal již počtvrté prvenství Ka-
mýk nad Vltavou. Na druhém 
místě se umístil již zmíněný No-
vý Kostel a bronzovou příčku 
obsadily Heřmánkovice. Výstu-
pem soutěže bude elektronická 
publikace, která bude k dispozici 
na stránkách ministerstva a v níž 
budou představeny nejenom ví-
tězné úřady, ale i další, které se 
mají čím pochlubit.  (KÚ)

Žádat o dotace se už bude 
elektronicky
Nový elektronický systém přijí-
mání žádostí o dotace připravuje 
Karlovarský kraj. Na svém webu 
pod záložkou „Dotace“ budou 
žadatelé informováni o progra-
mech přijatých Zastupitelstvem 
Karlovarského kraje, o vyhlášení 
těchto programů a dalších po-
drobnostech. Součástí vyhlášení 
budou také pravidla pro příjem 
a hodnocení žádostí, poskytnutí 
a vypořádání dotace programu, 
vzorová smlouva o poskytnutí 
dotace a termín pro přijímání žá-
dostí. Stejný systém bude použit 
i v případě individuálních dotací. 
Vyhlášení programů bude násle-
dovat po schválení rozpočtu Kar-
lovarského kraje na rok 2018. Od 
roku 2018 bude možné podávat 
žádosti výhradně elektronicky. 
Na případné dotazy ochotně po-
radí úředníci jednotlivých odbo-
rů, do jejichž působnosti přísluš-
ný program nebo individuální 
dotace patří. Telefonické kon-
takty na příslušné úředníky jsou 
v seznamu dotačních programů 
pod záložkou „Dotace Karlovar-
ského kraje“.  (KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
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. 
Jana Vildumetzová bude lidem 
na Krajském úřadě Karlovarské-
ho kraje k dispozici tentokrát 6. 
prosince od 14.00 hodin. Stačí si 
jen trochu počkat, až na vás vy-
jde řada a máte slovo. Nemůžete 
přijít? Zkuste to písemně. Kromě 

již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozi-
ci i další možnost společné komunikace. Každý občan prostřednic-
tvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na 
kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-
-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se 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. Seniorům bude také znovu k dispozici právní poradna krajského 
úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to 
tedy bude 6. prosince.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

6. 
P R O S I N C E

Na Vážkách. Nové chráněné území 
střeží jednu z největších populací

Technický stav Císařských 
lázní posoudí odborníci
KARLOVY VARY   Rada Kar-
lovarského kraje odsouhlasila 
uvolnění finančních prostředků 
na odborné posouzení aktuální-
ho stavebně technického stavu 
Císařských lázní. Národní kul-
turní památka z konce 19. století 

i přes investice do opravy střechy 
stále chátrá. Vypracování doku-
mentu by mělo stát zhruba 200 
tisíc korun. 

I přes několik let probíhající ob-
novu střešního pláště z Progra-
mu záchrany architektonického 

dědictví dochází ke zhoršování 
celkového stavebně technické-
ho stavu budovy a některých 
uměleckořemeslných prvků. „Je 
dobré, abychom věděli, jestli je 
tam nějaký problém. Můžeme 
na něj pak bezprostředně reago-
vat v rámci celkové rekonstrukce 
objektu,“ uvedla hejtmanka Jana 
Vildumetzová.

Mezi vedením kraje, který je 
vlastníkem památky, a městem 
Karlovy Vary probíhá diskuse 
o dalším postupu v obnově Císař-
ských lázní a o nalezení nejvhod-
nějšího využití objektu. Hejtman-
ka se dokonce sešla s památkáři, 
aby spolu prodiskutovali mož-
nost vytvoření koncertního sálu 
pro symfonický orchestr. Tento 
záměr u nich ale narazil, protože 
by dle jejich slov došlo k naru-
šení obvodového zdiva. Památ-
káři upřednostňují, aby budova 
i v budoucnu sloužila alespoň 
zčásti původním lázeňským úče-
lům.   � (KÚ)

Na Vážkách    Nejvýznamnějším druhem na novém chráněném území je vážka běloústá Foto: Jiří Plachý

Do Ohře se vrací 
původní druhy ryb
Stejně jako v uplynulých letech 

i v tomto roce Karlovarský 
kraj podpořil výsadbu reofilních 
druhů ryb. Rybáři tak měli opět 
napilno, do revírů řeky Ohře vy-
pustili téměř 75 tisíc jelců jesenů 
a ostroretek stěhovavých.

Návrat původních druhů ryb do 
regionálních toků je důležitý pro 
udržení rovnováhy říčních spole-
čenstev a pro zachování druhové 
pestrosti rybí obsádky. „Karlo-
varský kraj na tyto účely uvolnil 
ze svého rozpočtu 150 tisíc korun. 
Věřím, že se rybám bude v řece da-
řit a že jejich počty do budoucna 

jen porostou,“ uvedl radní pro ob-
last životního prostředí, zeměděl-
ství a energetiky Karel Jakobec, 
který se s rybáři  účastnil výsadby.

Do Ohře bylo Českým rybář-
ským svazem vysazeno dohroma-
dy 74 950 kusů nových ryb. Kon-
krétně se jednalo o 35 600 kusů 
jelce jesena o velikosti 10 centi-
metrů,  9 350 kusů ostroretky stě-
hovavé o velikosti 12 centimetrů 
a 30 tisíc kusů ostroretky stěhova-
vé o velikosti 7 centimetrů. Celko-
vá hodnota vysazených ryb činila 
zhruba 200 tisíc korun.   
� (KÚ)

Úřad práce: Ve Varech 
si zdravotně postižení 
vyřídí vše na jednom místě

KARLOVY VARY Klienti se zdra-
votním postižením si mohou nově 
vyřídit veškeré záležitosti spada-
jící do kompetence Úřadu práce 
ČR na jednom místě. Oddělení 
příspěvku na péči a dávek osob se 
zdravotním postižením je už téměř 
měsíc k dispozici na Kontaktním 
pracovišti Úřadu práce ČR v Zá-
vodní ulici 385/98, kanceláři číslo 
101. Provoz Oddělení příspěvku 
na péči a dávek osob se zdravot-

ním postižením, které doposud 
fungovalo v přízemí budovy Ob-
lastního inspektorátu práce pro 
Plzeňský a Karlovarský kraj na 
adrese Svahová 24, byl ukončený. 
„Tímto krokem se snažíme lidem 
se zdravotním postižením maxi-
málně ulehčit osobní komunikaci 
s Úřadem práce ČR.  S ohledem na 
jejich zdravotní stav a také potřeby 
došlo k úpravě prostor tak, aby jimi 
mohli přicházet bez obtíží a byly 
jednoduše dostupné,“ shrnuje Ali-
ce Kalousková, pověřená ředitelka 
Krajské pobočky Úřadu práce ČR 
v Karlových Varech. Pracoviště 
Oddělení státní sociální podpory 
a dávek pěstounské péče bude i na-
dále klientům k dispozici v 1. patře 
budovy Oblastního inspektorátu 
práce pro Plzeňský a Karlovarský 
kraj ve Svahové ulici.  (KÚ)

HORNÍ SLAVKOV   Dalším chrá-
něným územím na území Karlovar-
ského kraje se od září stala přírodní 
památka Na Vážkách. Zahrnuje 
plochu Nového rybníka nedaleko 
Horního Slavkova i jeho blízké 
okolí a podle ochránců přírody zde 
žije jedna z největších populací vá-
žek ve střední Evropě. Nejvýznam-
nějším druhem je vážka běloústá. 

 „Veřejnosti je území známo spíše 
jako Komáří rybníky. Ve všech ma-
pách je však takto označován pou-
ze horní z dvojice zdejších rybníků. 
Ten je ale z pohledu vážek nezají-
mavý, nemá dostatek osluněných 

a pozvolných břehů a nebyl proto 
do chráněného území zahrnut. 
Přírodovědně cenný spodní rybník 
nese název Nový. Rybníků s tímto 
jménem je po Čechách spousta, 
a tak jsme se rozhodli pro nové, ry-
ze přírodovědné pojmenování úze-
mí Na Vážkách,“ upřesnil Přemysl 
Tájek ze Správy Chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les, který stojí 
za vyhlášením nového chráněného 
území.

Výhodou je, že rybník není dlou-
hodobě využívaný k chovným 
účelům. Zdejší voda je proto prů-
zračně čistá, jen s lehkým medo-

vě hnědým nádechem, za který 
mohou okolní rašeliniště. Rybník 
je tak nejen útočištěm řady vzác-
ných druhů vážek, ale i oblíbeným 
místem ke koupání. „Vyhlášením 
chráněného území se pro lidi, kteří 
se sem chodí rekreovat, nic nemě-
ní. Koupat se zde mohou i nadále. 
Naopak, vyhlášení přírodní památ-
ky zaručuje zachování čistoty vody 
v rybníce. Do budoucna je zde totiž 
vyloučeno případné hnojení rybní-
ka a intenzivní chov ryb, tedy hlav-
ní faktory způsobující špatný stav 
většiny našich rybníků,“ doplnil 
Tájek.  (KÚ)

Císařské lázně   Národní kulturní památka z konce 19. století i přes investice do 
opravy střechy stále chátrá.  Foto: KÚ
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KARLOVY VARY   Vyhledat 84 
dlouhodobých pěstounů a dal-
ších třicet pěstounů ročně. Až do 
roku 2019, aby děti nemusely do 
dětských domovů. Cílem dopo-
ručení uvedeného v koncepčním 
dokumentu Karlovarského kraje 
je umožnit dětem poznat, co je to 
žít v rodinném prostředí, mít indi-
viduální péči a výchovu. Na jeho 
základě se před časem rozběhla 
kampaň „Staňte se pěstounem“.
Díky kampani pěstounů meziroč-
ně přibylo, a to o víc než 13 %. Za-
tímco koncem roku 2015 jich bylo 
474, loni k 31. prosinci se jednalo 
celkem o 537 pěstounů, kteří se 
starali o 560 dětí. Rok předtím mě-
li v náhradní rodinné péči 511 ma-
lých svěřenců. 

„Všem bych jim chtěla poděkovat 
za obětavost i odvahu zapojit se do 
náhradní rodinné péče. A hlavně 
za lásku, kterou dětem poskytují. 
Naším dlouhodobým cílem je zvý-
šit počet pěstounů, děláme pro to 

velmi mnoho, snad vše, co se dá. 
Například se nám podařilo získat 
jako tvář krajské kampaně „Staňte 
se pěstounem“ legendárního žoke-
je a trenéra Josefa Váňu. Má srdce 
na pravém místě a moc dobře ví, 

jak je důležité mít rodinné zázemí 
a podporu blízkých v každodenním 
životě a ve všech aktivitách,“ říká 
hejtmanka Jana Vildumetzová.

Josefu Váňovi není, stejně jako 
vedení Karlovarského kraje, lho-

stejný osud opuštěných dětí, dětí 
v dětských domovech. Nejen proto 
kraj vede evidenci mladých lidí (ve 
věku 0 - 18 let), pro které hledá pěs-
touny či si je lze osvojit. V současné 
době v ní je celkem 251 různě sta-
rých dětí. 

„Dítě patří do rodiny, nikoliv do 
ústavního zařízení. Proto v Kar-
lovarském kraji podporujeme 
pěstounství, které vnímáme jako 
formu náhradní rodinné péče vel-
mi podobnou, ideálně shodnou, se 
životem v rodině biologické. Proto 
jsme mimo jiné uspořádali kulatý 
stůl se zástupci organizací, kteří 
se na náhradní rodinné i institu-
cionální péči podílejí,“ připomíná 
Petr Kubis, náměstek hejtmanky 
pro oblast sociálních věcí a bezpeč-
nosti. Vznikl web pestounskapece-
vkk.cz či facebookový profil zamě-
řený na pěstouny, vyšly informační 
i metodické brožury a plánuje se 
celá řada dalších aktivit. „Rovněž 
jsme zřídili novou poradní skupinu 

složenou ze čtrnácti starostů a mís-
tostarostů měst v regionu, se který-
mi se pravidelně scházíme a řešíme 
problémy v oblasti sociálních věcí. 
Je nutné poděkovat i jim, neboť se 
postupně aktivně zapojují do naší 
kampaně. Na webových stránkách 
obcí například zveřejňují video 
spoty, které natočili známí herci 
a díky kterým oslovujeme  „nové 
rodiče“ pro děti v ústavech,“ připo-
míná  Petr Kubis.

Součástí kampaně je také putovní 
výstava fotografií pěstounů z regi-
onu, která bude k viděné od zítřka 
v Café Nostress v areálu Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje. Na 
vernisáži nechyběli zástupci kraje 
a organizací, jež se zabývají ná-
hradní rodinnou i institucionální 
péčí. Akce, která naváže na expozi-
ci z roku 2016, se až do roku 2018 
bude postupně rozšiřovat o tváře 
nových pěstounů. Vidět ji bude 
možné na různých místech Karlo-
varského kraje.  (KÚ)

Nový domov u pěstounů nachází stále víc dětí NEPROPÁSNĚTE 
Podpořte svůj kraj 
v turistické anketě
Zúčastněte se internetové an-
kety s názvem „Kraj mého srd-
ce“ a pomozte vybrat region, 
který patří k turisticky nejoblí-
benějším. Svůj hlas můžete dát 
i našemu kraji, jenž návštěvní-
kům nabízí nepřeberné množ-
ství přírodních a kulturních 
krás. Anketa probíhá až do 
31. ledna příštího roku a vy-
losovaní šťastlivci se mohou 
těšit na pěkné ceny. Výsled-
ky hlasování přináší přehled 
o tom, jak je který kraj vnímán 
například v rámci dovolených, 
výletů s dětmi, pěší turistiky či 
cykloturistiky. Velkou úlohu 
zde sehrává dlouhodobá ná-
klonnost turistů, propagační 
aktivity krajských úřadů a des-
tinačních společností i zážitky 
hlasujících z návštěvy jednot-
livých míst nebo událostí. Ka-
ždoročně se v některých vyhla-
šovaných kategoriích dokonce 
svádí tuhý boj a o konečném 
pořadí může rozhodovat i je-
diný hlas. Hlasování probíhá 
on-line formou na turistickém 
portálu www.kampocesku.cz. 
Výsledky ankety budou vyhlá-
šeny 15. února, a to v první 
den 27. ročníku mezinárodní-
ho veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze. Anke-
tu pořádá Vydavatelství KAM 
po Česku spolu s veletržní 
správou IIncheba Expo Praha 
pod záštitou Asociace krajů 
České republiky. (KÚ)

Pobočka Lidická slouží 
čtenářům už padesát let
Padesát let už slouží čtená-
řům knihovna v Lidické ulici 
v Karlových Varech, historie 
současné pobočky Krajské 
knihovny však sahá až do roku 
1960, kdy byl zřízen v Karlo-
vých Varech Pedagogický in-
stitut a knihovna v něm plnila 
funkci vysokoškolské knihov-
ny. Tehdy sídlila v budově in-
stitutu na třídě Jednotných 
odborů dnes Zahradní ulice. 
Po zrušení institutu byla v le-
tech 1965 - 1967 odloučeným 
pracovištěm Pedagogické 
fakulty v Plzni. Dokončení 
nové budovy v Drahovicích, 
původně zamýšlené pro Peda-
gogický institut a následně pro 
Střední pedagogickou ško-
lu, přineslo knihovně v roce 
1965 v té době velmi moderní 
prostory v levém křídle. A tak 
zvané Studijní oddělení se prá-
vě v roce 1967 stalo součástí 
Okresní knihovny v Karlových 
Varech. „Knihovna byla plá-
nována v levém křídle Peda-
gogického institutu hned od 
počátku jeho výstavby a tak se 
dokončení stavby namontova-
ly nové regály na knihy. Když 
byl institut zrušen a regály již 
stály, knihovna v budově pro-
stě zůstala,“ vzpomíná Alena 
Vodrážková, někdejší vedoucí 
Studijního oddělení.�
� (KÚ)

Konference Perspektivy rozvoje 
vysokého a středního školství

Karlovarský kraj chce navázat 
již na tři proběhlé ročníky konfe-
rence Zaměstnanost a v letošním 
roce plánuje konferenci pod ná-
zvem Perspektivy rozvoje vysokého 
a středního  školství v Karlovar-
ském kraji, která se uskuteční dne 
1. 12. 2017 v konferenčním sále 
Hotelu Dvorana. Hlavními tématy 
budou informace o plánovaném 
zahájení činnosti Univerzity Kar-
lovy v Karlových Varech, informa-
ce o otevření fakulty zdravotních 
studií ZČU v Karlovarském kraji 
a o dalších možnostech zřízení 
poboček univerzit v našem kraji. 

Program bude též obohacen o in-
formace ohledně možnosti získat 
dotace v oblasti vysokého školství 
a o možnosti propojení vysokého 
a středního školství v oblasti výzku-
mu a vývoje. 

Konferenci zajišťuje Karlovarská 
agentura rozvoje podnikání v rámci 
projektu Podpora činnosti Regio-
nální stálé konference Karlovarské-
ho kraje 2015 – 2017 financované-
ho z OP Technická pomoc. Bližší 
informace o registraci na konferen-
ci nalezete na stránkách agentury 
www.karp-kv.cz v sekci Aktuality.

  � (KÚ)

PĚSTOUNSKÁ PÉČE V ČÍSLECH
 Ke konci roku 2014 měl Karlovarský kraj celkem 299 293 obyvatel, 

z toho bylo 54 728 dětí. Zatímco v rámci celé České republiky při pře-
počtu na 10 000 obyvatel bylo v institucionální péči 40 dětí, v Karlo-
varském kraji byl jejich počet daleko vyšší – 69 dětí na 10 000 obyva-
tel.

 O dávky pěstounské péče, mezi které patří odměna pěstouna či pří-
spěvek na úhradu potřeb dítěte, se žádá a vyplácí je Úřad práce. Od 
roku 2018 se má odměna pěstouna významně zvýšit: klasický pěstoun 
(tedy dlouhodobý, často například příbuzný) při péči o jedno dítě do-
stane místo stávajících 8 000 Kč měsíčně 12 000 Kč, při péči o dvě dě-
ti místo současných 12 000 Kč celkem 18 000 Kč, při péči o tři a více 
dětí se bude místo současných 20 000 Kč jednat o 30 000 Kč. Přičemž 
za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvýší o 6 000 Kč, dosud 
to byly 4 000 Kč. Ke konci roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních 
věcí evidovalo celkem 11 075 pěstounů. Podle odborníků chybí v celé 
České republice právě pěstouni dlouhodobí. 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO
Jiří Kubernát - Farma Děpoltovice

Máslo jemné chuti a vůně je vyrobeno tradičním způsobem 
stloukáním v máselnici z pasterizované smetany z kravského 
mléka v BIO kvalitě.
Výrobek je vyráběn ve vlastní mlékárně 
a je k prodeji ve dvou gramážích 
v prodejně přímo na farmě.

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

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

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade za cíl

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

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

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

Borská paštika brusinka - Statek Bor ZEOS spol. s r.o

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Chléb pivovarský Chýše – Karlovarská pekárna s.r.o.

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

Světlý ležák 12° - Pivovar PERMON s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

Přihlaste se do krajského kola 
jubilejního 20. ročníku soutěže 

Zlatý erb, jejímž cílem je podpořit 
modernizaci místních samospráv 
prostřednictvím rozvoje informač-
ních služeb. Na výherce čekají za-
jímavé ceny a postup do celostát-
ního finále. Uzávěrka přihlášek je 
stanovena na 19. ledna 2018. 

Smysl soutěže, kterou vyhlašu-
je spolek Český zavináč ve spolu-
práci s jednotlivými kraji, nespo-
čívá jen ve srovnávání webů měst 
a obcí, ale také v tom, že jejich 
webmasterům a provozovate-
lům poskytuje užitečné infor-
mace pro jejich další zlepšování. 
Vítězům jednotlivých kategorií 
krajských kol bude navíc zajiš-
těn vstup na konferenci ISSS 
v Hradci Králové a na odborné 

semináře zaměřené na hodnoce-
ní webů a s tím spojenou proble-
matiku.

Místní samosprávy soutěží 
v krajském i celostátním kole ve 
třech kategoriích, a to o nejlepší 
webové stránky města, nejlepší 
webové stránky obce, Smart Ci-
ty a nejlepší elektronickou služ-

bu. Odborná porota se v rámci 
hodnocení zaměří zejména na 
povinně zveřejňované informa-
ce, kvalitu úřední desky podle 
správního řádu, rozsah dalších 
zveřejněných informací či napří-
klad přehlednost a výtvarné zpra-
cování webu. Formulář přihlášky 
do soutěže včetně propozicí je 

k dispozici na webové stránce 
www.zlatyerb.cz.

Soutěž se koná pod záštitou 
Ministerstva pro místní roz-
voj ČR, Asociace krajů ČR, 
Svazu měst a obcí ČR a Sdru-
žení místních samospráv ČR. 
V uplynulém ročníku odborné 
poroty napříč regiony vybíraly 
z 504 webových stránek a pro-
jektů včetně elektronických 
služeb.  (KÚ)

Obce i města mohou soutěžit 
o nejlepší webové stránky

Multikulturalismus v oděvní tvorbě. 
Mladí návrháři zazářili v soutěži

KARLOVY VARY   Koncem září 
se konal již čtvrtý ročník celore-
publikové soutěže s mezinárodní 
účastí s názvem „Oděv a Textil, 
Liberec“. Do návrhářského klá-
ní bylo přihlášeno na 78 kolekcí. 
Studenti ze Střední umělecko-
průmyslové školy Karlovy Vary se 
v soutěži rozhodně neztratili a ob-
sadili skvělá přední místa. 
„Žáci z oděvního designu pod od-
borným vedením svých pedagogů 
navrhli a zhotovili čtyři soutěžní 
kolekce. V kategorii Jitka Klett 
- Multikulturalismus v oděvní 
tvorbě získala naše kolekce RE-
SPECT první místo a v kategorii 

Povinná četba se naše Květy zla 
umístily na krásném třetím mís-
tě. Mezi autory vítězné kolekce 
patří V. Horáková, Z. Holeček a J. 
Hrdlička. Autorkou kolekce, kte-
rá obsadila bronzové místo, je M. 
Červená,“ uvedla učitelka Lenka 
Herzogová.
Kategorie Jitka Klett probíhala 
pod záštitou stejnojmenné mód-
ní návrhářky, která si za 23 let 
v módním odvětví vybudovala ev-
ropskou autorskou značku. Sou-
těžícím poskytla určené množství 
metrů látky s originálním potis-
kem, z něhož měli vytvořit kolek-
ci maximálně 5 modelů na téma 

Multikulturalismus v oděvní tvor-
bě. Na kombinaci bylo možné po-
užít i jiný materiál. 
„Návrhářka se zároveň zavázala 
k prezentaci vítězných modelů 
v rámci svých autorských pře-
hlídek. A tak náš tým čeká první 
zahraniční předvedení kolekce 
v Košicích, coby předskokanů 
módní značky Jitka Klett na zá-
věrečném gala programu Fashi-
on weeku. Další společnou akcí 
pak bude přehlídka na Pražském 
hradě. Úspěšným mladým desig-
nérům gratulujeme,“ dodala Her-
zogová. 
 (KÚ)

Oděv a Textil, Liberec    Studenti oděvního designu ze Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary navrhli a zhotovili pod 
odborným vedením svých pedagogů čtyři soutěžní kolekce.  Foto: SUPSKV
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Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 STOLE TÍ TRADICE, K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19:
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

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 30.11. 2017 a 18.1.2018 
od 13 do 17 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků
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www.logistickaskola.cz 
 
 
 

Dny otevřených dveří: 25. a 30.11.2017, 18.1.2018 a 1.2.2018 
 
 

Nabídka oborů pro 2018/2019 

denní čtyřleté - maturita 
▪ Logistika ve službách a finančnictví 
▪ Provoz a ekonomika dopravy - logistika 

denní tříleté - výuční list 
▪ Operátor skladování a přepravy 

dálkové tříleté - maturita 
▪ Podnikání 

 

Zaměření logistiky: 

podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - nančnictví - cestovní ruch 
- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing 

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:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24. 11. 2017 a 6. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

  

 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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7.12.2017  (8 - 17 hodin) a 8.2.2018  (8 - 17 hodin)

www.szes-dalovice.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Střední škola: 
Zdravotnický asistent   
Asistent zubního technika
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnické lyceum

Vyšší odborná škola:
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný zubní technik

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  pátek 12. 1. 2018 a sobota 13. 1. 2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

Bližší informace:

webové stránky: 
www.goaml.cz

Gymnázium a obchodní akademie 
Mariánské Lázně,
příspěvková organizace

Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně
Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

tel: 354 624 166, e-mail: goaml@goaml.cz

Pro každý obor vzdělání bude v následujícím školním roce přijato 30 žáků.

- obor osmileté gymnázium kód 79-41-K/81
- obor čtyřleté gymnázium kód 79-41-K/41 
- obor obchodní akademie kód 63-41-M/02

Den otevřených dveří se koná dne 8. 12. 2017 od 8:30 do 13:00 h
Škola organizuje přijímací zkoušky nanečisto – začátek února 2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
sobota 13. ledna 2018, 9.00 – 13.00

Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov

7. 12. 2016
6. 12. 2017

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - 
Kadeřník - Pekař
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. 

Dny otevřených dveří:
29.11.2017, 17.1. 2018, 7.2.2018

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

Pro stravovací obory nabízíme 
stáže v SRN a Itálii.

Ve školním roce 2018 / 2019
otevíráme tyto obory

přijímáme studenty do 1. - 4. ročníku gymnázia

nabízíme individuální přístup

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov

jsme gymnázium, kde
je přijímána Tvoje individualita a učební styl
cíleně vyhledáváš a posiluješ své silné stránky a talenty
realizuješ své vlastní projekty
připravíš se na studium na VŠ dle svého výběru
připravíš se na studium v USA (SAT, TOEFL),
ve Velké Británii i jinde ve světě
se sebekoučuješ a harmonizuješ svou osobnost
máš prostor být leaderem a tvůrcem svého života

Dny otevřených dveří
a další informace:
tel.: 359 807 052
mob.: 777 929 364
e-mail: 
info@skolamanesova.cz 
www.skolamanesova.cz

 

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

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 *)
23-45-M/01 Dopravní prostředky

Nabízí pro školní rok 2018/2019 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 

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

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.cz

VOŠ
Sociální práce

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

UČEBNÍ OBOR
Ošetřovatel

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
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VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Studijní středisko Karlovy Vary / T. G. Masaryka 541/3, 360 01  Karlovy Vary

tel.: 357 070 081, 357 070 082 | karlovyvary@vsfs.cz | www.vsfs.cz 

Dny otevřených dveří: 14. 12. 2017 | 11. 1. 2018 | 15. 2. 2018 | 15. 3. 2018 | 12. 4. 2018 od 14 hodin.

Bakalářský studijní program:
• Marketingová komunikace
• Řízení podniku a podnikové finance
• Veřejná správa
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalisticko právní specializace

Navazující magisterský studijní program:
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalisticko právní specializace
• Právní aspekty podnikání

KRAJSKÉ LISTY_karlovarsky kraj_138x104.indd   2 31.10.2017   14:59:20

KONTAKTY:
Telefon: 354 408 011    Mobil: 734 522 684
Email: info@iss-cheb.cz     Web: www.iss-cheb.cz

Maturitní obory čtyřleté/dvouletý
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – robotizace
23-41-M/01Strojírenství - programování CNC strojů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - management kvality
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
64-41-L/51 Podnikání 

Učební obory tříleté/dvouleté
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-68/H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-52-H/01 Instalatér
33-56-H/01 Truhlář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
41-52-H/01 Zahradník
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/02 Stavební práce
65-51-E/02 Práce ve stravování

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním 
centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2018/2019 
nabízí 18 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěreč-
nou zkouškou. Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí, 
materiální vybavení a kvali� kovaný učitelský sbor. Součástí ISŠ 
Cheb, p. o. je autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov 
mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. 11. 2017 od 10. 00 do 17. 00 hodin
25. 11. 2017 od 9. 00 do 12. 00 hodin
20. 1. 2018 od 9. 00 do 12. 00 hodin

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

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

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

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

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

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

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

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

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
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(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.
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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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nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
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� Strojní mechanik 23-51-H/01
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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

� 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:
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Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
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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 2018/2019 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.

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

Pro školní rok 2018/2019  připravujeme obory vzdělávání:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
8. 12. 2017 od 14.00 do 17.00 hod.  
a 6. 1. 2018 od 9:00 do 16:00 hod.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA LOKET

Těšíme se na nové studenty našich maturitních oborů.

26-45-M/01   Telekomunikace
18-20-M/01   Informační technologie
36-45-M/01  Technická zařízení budov

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

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









NejmoderNější ryze techNická škola v karlovarském kraji otevírá pro rok 2018—2019 
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Technické lyceum / 
Mechanik opravář motorových vozidel / školu doporučují a práci absolveNtům Nabízejí: 
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČEZ / EPT CONNECTOR / 
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol.s r.o. / LASSELBERGER, s.r.o. / 
OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.  / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / 
SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / 
WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY   > více na: www.spsostrov.cz

perspektiva?

spš ostrov
vítězNá volba!

Středoškolské obory? 
Změny bude řešit pracovní skupina 
Na území Karlovarského kraje 

je v současnosti 37 středních 
škol, z toho 26 zřizovaných krajem. 
Počet žáků v nich ale spolu s úbyt-
kem obyvatel stále klesá. Zatímco 
v roce 2007 navštěvovalo střední 
školy v kraji přes 13 tisíc žáků, loni 
už to bylo jen 9 563 studentů. Ně-
které obory pro nezájem studentů 
zanikají (řezník, malíř), na druhé 
straně je vysoká poptávka po mís-
tech na gymnáziích, hlavně vícele-
tých. Po změnách v systému vzdě-
lávání volají dlouhodobě zaměst-
navatelé, ředitelé škol i starostové. 
Vedení kraje se proto rozhodlo 
provést postupné úpravy v oboro-
vé struktuře středních odborných 
škol, aby dosáhlo hlavního cíle - 
zvýšení kvality ve vzdělávání.

Změny schválil krajští zastupitelé 
na svém jednání  v první listopa-
dový den, ale zatím se žádné z na-
vrhovaných opatření neuskuteční. 
A to až do doby, než nově ustavená 
krajská pracovní skupina projedná 
změny se starosty měst a s řediteli 
škol, jichž se to týká. Důvody úprav 
oborové struktury popsal krajský 
radní pro oblast školství Jaroslav 
Bradáč: „Ani v následujících letech 
nebude demografický vývoj lepší, 
pokles počtu obyvatel pokračuje, 
naproti tomu střední školy nabízejí 
uchazečům ze základních škol ne-
úměrně vysoký počet volných míst. 
Školy pak z důvodu nedostatku 
žáků přijímají i ty uchazeče, kteří 
nemají na to, aby úspěšně zakon-
čili studium. Často pak tito „turis-
té“ přecházejí mezi dalšími obory 
a školami. Všeobecné vzdělávání 
je oblíbenější než technické - skoro 
21 procent z celkového počtu žáků 
přijatých do 1. ročníků středních 

škol ve školním roce 2016/2017 
nastoupilo do gymnázií, přitom ne 
všichni mají odpovídající předpo-
klady.“

Krajské odborné školy se přitom 
potýkají s roztříštěnými obory 
vzdělání – málo naplněné obory se 
vyučují na více školách, mezi škola-
mi dochází k nezdravé konkurenci, 
vznikají další náklady na zajištění 
výuky. „Zároveň ale bojujeme s re-
lativně nízkou úspěšností studentů 
u maturitních zkoušek. Řešením 

v oblasti středních odborných škol 
je z našeho pohledu vznik center 
vzdělávání zaměřených na tech-
nické obory, gastronomické obory 
nebo zemědělské a stavební obo-
ry. Tato centra se stanou po všech 
stránkách silnějšími a zajímavěj-
šími partnery pro zaměstnavatele 
v regionu,“ vysvětlil krajský radní. 

Školy i žáci zůstanou tam, kde jsou, 
změny se nedotknou ani ředitelů. 
Nastat by mělo sloučení oborů pod 
jednu střechu, s jedním vedením. 
Z ředitelů sloučených zařízení by 
se stali zástupci beze změny plato-
vých podmínek.

Se svými závěry seznámí pra-
covní skupina krajské zastupitele 
na zasedání 7. prosince. „Do té 
doby žádné změny nemohou na-
stat. Kromě zkvalitnění výuky ve 
školách je smyslem navržených 

opatření to, abychom v poloprázd-
ných školách zbytečně neudržovali 
souběžně několik stejných oborů 
a na zajištění výuky nevynakládali 
neúměrně vysoké peníze. Plán už 
jsme předběžně probrali s řediteli 
škol, řešil jej výbor zastupitelstva 
pro vzdělávání i krajská tripartita,“ 
doplnil radní Bradáč.   (KÚ)

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V OBOROVÉ STRUKTUŘE
V důsledku poklesu zájmu uchazečů o vybrané obory chce kraj sloučit 
Střední zemědělskou školu Dalovice a Integrovanou střední školu Cheb, 
a to s účinností od 1. ledna 2018. Chebská škola se stane od tohoto data 
nástupnickou organizací. Dále by mohlo dojít ke sloučení Střední průmy-
slové školy Loket a ISŠTE Sokolov přičemž nástupnickou organizací se 
od 1. ledna 2018 stane ISŠTE Sokolov jako centrum pro technické obory, 
centrem stavebních oborů bude Střední odborná škola stavební v Karlo-
vých Varech.  Plánuje se i sloučení Středního odborného učiliště Horní 
Slavkov a Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 
která se rovněž stane nástupnickou organizací. Centrem gastronomic-
kých oborů v tomto případě bude Střední škola živnostenská v Sokolově.  
Rozdělit by se také měla Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Nejdek s tím, že nástupnickou organizací se pro gastronomické obory 
stane Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, pro technické obory 
Střední průmyslová škola Ostrov, taktéž s platností od 1. ledna 2018.

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY KRAJI 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Karlovarský kraj tradičně 
ocenil žáky a studenty škol 

z regionu, kteří se v uplynulém 
školním roce účastnili předmě-
tových, sportovních, uměleckých 
a dalších soutěží. Slavnostní ce-
remoniál se konal v sále Základní 
umělecké školy v Horním Slavko-
vě. Pamětní listy, symbolické šeky 

i keramické smajlíky předali mla-
dým talentům hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová 
a krajský radní Jaroslav Bradáč. 
Akce se účastnili také zástupci 
Asociace školních sportovních 
klubů ČR, ředitelé škol, pedago-
gové, představitelé měst a obcí 
i rodiče.„Chtěla bych vám všem 

moc poděkovat za to, jak skvěle 
jste reprezentovali náš kraj. Ráda 
bych vám slíbila podporu i v bu-
doucnosti, ale vy zase na oplátku 
musíte slíbit nám, že se i po stu-
diích do našeho regionu budete 
vracet zpět,“ uvedla hejtmanka 
během slavnostního aktu.
� (KÚ)

Kraj ocenil úspěšné školáky

Slavnostní ceremoniál se konal v z ZUŠ v Horním Slavkově. Na snímku je zleva ředitelka MŠ a ZŠ Tři Sekery Iva Zahálková, 
starostka obce Dagmar Strnadová, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, vítěz Ústředního kola Matematického 
klokana Matouš Vlček, krajský radní Jaroslav Bradáč.  Foto: KÚ
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Proč�děti�vědí�čím�dál�méně

Dnešní generace dětí se ve ško-
le nudí, přestaly číst pro radost 
a pouze průměrné už jsou i v pří-
rodních vědách a matematice. 
Tak to je současná realita našeho 
školství. A kde je příčina? Jsou to 
snad špatně ohodnocení učitelé, 
které nebaví učit nebo rodiče, které 
vzdělání jejich dětí nezajímá?Před 
rokem 1989 jsme měli kvalitní 
školský systém, který zajišťoval 
vzdělání většině populace. Tento 

systém naučil děti psát, číst což jsou 
věci, které v praxi využijete nejvíce. 
Dnešní modernější způsob výuky 
číst, psát a kupecky počítat ve valné 
většině neumí děti naučit. A proto 
je obtížné je naučit cokoli dalšího.                                                                                                                               
Základní problém je v celkové kon-
cepci základního a středního škol-
ství. Děti musí škola bavit, musí 
se k nim přistupovat individuálně 
a hledět na jejich specifické potřeby. 
Základní školy jako celek selhá-
vají. Školní vzdělávací programy 
považují biflování za překonané. 
S algebrou či vyjmenovanými slo-
vy se tak žáci jen zdvořile sezná-
mí, ale učivo se pak již zpravidla 
neprocvičuje, neboť by to smrdělo 
memorováním.  Zrušení tzv. spe-
ciálních škol, kde se žákům mohli 
věnovat odborníci,  ke zkvalitnění 
školství také nepřispělo. Tito žáci 

jsou dnes zařazeni do běžných 
tříd a věnují se jim asistenti, kteří 
nemají vůbec odborné vzdělání.                                                                           
V případě středního školství s ma-
turitou se maturitní vzdělávání 
dnes protěžuje, tím školy musejí 
jít s požadavky na studenty dolů. 
Kdysi učební obory byly povýšeny na 
obory maturitní. Některé školy mají 
problém ročníky otevřít a z toho dů-
vodu berou žáky, kteří by se na tyto 
školy vůbec nedostali.  Následek 
toho všeho je, že žáci, kteří nejsou 
studijní typy se perou se středoškol-
ským učivem  na úkor praxe, takže 
ve výsledku neumějí pořádně ani 
jedno. Středních škol je tak mnoho, 
že berou často kohokoliv, aby vůbec 
otevřely ročník a tím naplnily úvaz-
ky učitelů. Výsledek toho všeho je, 
že studenti chodí do školy neradi. 
Jediným jejich cílem je maturita 

z povinnosti, díky které se vytratil 
zájem o učební obory. Vzhledem 
k tomu, že je škola moc nebaví věnu-
jí se při výuce něčemu naprosto jiné-
mu. Pokud chce učitel zasáhnout, 
je naprosto degradován, jelikož na 
to nemá vlastně ani právo. Máme 
mnoho středních škol a víceletých 
Gymnázií, na kterých jsou studenti, 
kteří mnohdy nejsou studijní typy. 
Centralizace škol a jejich přesun 
z malých obcí do velkých měst, což 
byl jeden z bodu 7. zasedání Za-
stupitelstva neřeší příčinu úpadku 
školství, ale jen důsledek jeho stále 
klesající úrovně. Pokud by k tako-
vému kroku došlo bude mít zásadní 
vliv na vysídlení malých obcí, kde 
mnohdy absolventi škol našli také 
profesní uplatnění a nevyřeší tak 
skutečný problém úpadku našeho 
školství.

Karla Maříková
krajská 
zastupitelka za 
SPD

Usnesení zastupitelstva Karlo-
varského kraje z 1. listopadu 2017 
o úpravě oborů v odborném vzdělá-
vání vzbudilo vlnu emocí. Doposud 
se však nenašel jediný kritik odsou-
hlasených změn, který by tvrdil, že 
je v krajském školství vše v pořád-
ku. Naopak všichni včetně kritiků 
uznávají, že se musí „něco“ udělat. 
Že je opravdu zle. Mnozí argu-
mentují věcně, uvádějí a rozebírají 
fakta, kromě jiného o kvalitě dětí 
vstupujících do škol a jejich před-
pokladech pro daný stupeň vzdělá-
ní. Jiní hodnotí úroveň pedagogů, 
další školní prostředí či „ducha“ 

školy. Většina se shodne na tom, že 
je moc široká nabídka a na školách 
je zkrátka „moc židlí“! To všechno 
potvrdil a fakty dokládá i zastupi-
telstvu předložený materiál zpra-
covaný skupinou odborníků. 

Podstatou toho, proč se teď snaží-
me něco se školami udělat, je mimo 
jiné prohloubení spolupráce škol, 
ne přetahování studentů a žáků, 
racionální využívání podmínek 
a učebních pomůcek, stejné náro-
ky a stejná pravidla při hodnocení 
výsledků studia, ne podbízení se 
za každou cenu. Museli jsme vzít 
v úvahu všechna pro a proti včetně 
toho, že školy navštěvuje spousta 
studentů a žáků, kteří musí mít 
šanci dokončit své odborné vzdě-
lání tam, kde s ním začali. A také 
proto školy nezavíráme, jen je 
připojujeme k silnému centru. Od 
vedení připojovaných škol a peda-
gogického sboru očekáváme, že se 
aktivně zapojí do procesu spolu-
práce a přenastavení podmínek 

a systému tak, aby se zlepšoval, 
nikoliv aby byl čím dál horší, jako 
doposud. 

Zatím u mnohých pedagogů 
bohužel převažují více emoce než 
střízlivá úvaha. To ale lidsky chá-
pu. Co však pochopit nechci, je 
obrana stylem „co nám to vyčítá-
te, tamti jsou ještě horší“. Změ-
ny, o kterých každý tvrdí, že jsou 
nutné, nemohou vyhovovat všem. 
I přesto jsme sebrali odvahu a roz-
hodli o nich. Nemáme žádné potě-
šení z toho, že se na nás valí vlna 
nevole a urážek. Mohli jsme se 
jim vyhnout a neudělat nic. O na-
vrženém řešení jsme přesvědčení, 
že může přinést změnu k lepšímu. 
A otevřeně říkáme, že je to první 
část úpravy systému. Musí totiž 
přijít další segmenty, mám hlav-
ně na mysli vzdělávání všeobecné, 
tedy gymnázia. Bude nutné roz-
hodnout, zda je gymnázium výbě-
rová škola pro talenty a přípravou 
na vysokou školu, nebo jen lepší 

základní školou, kam se stahují 
žáci z „běžných“ základních škol, 
čímž se nabourávají dosud fungu-
jící třídní kolektivy.

Chápu i starosty některých 
měst, kteří mají obavy, že jim školy 
a středoškoláci zmizí z města a víc 
se nevrátí. Kdyby však nahlédli do 
statistik, zjistili by, že ve slučova-
ných školách rozhodně nepřevažu-
jí místní žáci nad „přespolními“.

Náš návrh je připraven a rea-
lizován v okamžiku, kdy systému 
krajského školství zvoní hrana.  
Není to zázračný všelék, ale může 
se stát bodem obratu k lepšímu. 
Bude to však vyžadovat spoustu 
práce a odvahy i k nepopulárním 
krokům. Kromě takových chceme 
v budoucnu využít i zákonodárné 
iniciativy kraje, která by řešila od-
chod patnáctiletých ze základních 
škol rovnou na úřad práce a po-
bírání dávek, nebo dále rozdílné 
nároky státu na proces vzdělávání 
„kraj od kraje a škola od školy“. 

Krajské�střední�školství�–�co�dál?�
Jaroslav 
Bradáč 
krajský 
zastupitel bez 
PP, člen rady 
pro oblast 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy
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Jako jednou z hlavních priorit 
Programového prohlášení Rady 
KK je (cit.) – „Komunikace s ob-
čany Karlovarského kraje, se sta-
rostkami a starosty obcí a měst 
za účelem aktivního podílu všech 
zainteresovaných na řešení pro-
blémů.“ V souvislosti se schvalo-

vacím procesem Úpravy oborové 
struktury středního školství v kraji 
na mimořádném zastupitelstvu 
1. listopadu vypadá programová 
priorita jako opravdu velmi špatný 
vtip. O procesu postupného zániku 
středních škol a účilišť v Nejdku, 
Lokti, Dalovicích a Horním Slavko-
vě se totiž vedení kraje místním sa-
mosprávám ani nezmínilo, natož, 
aby s nimi tento problém jakkoliv 
řešilo! A přesto, že jsem se snažil 
na zastupitelstvu, kde byl tento 
tak zásadní materiál předložen 
dokonce až teprve v průběhu jedná-
ní, upozornit na to, že nejde o něm 
rozhodnout silově od stolu bez 
stanovisek samospráv a diskuze 

odborné veřejnosti, stalo se! Jsem 
přesvědčen, že řada zastupitelů 
hlasovala i po čtyřhodinové debatě 
pouze pocitově, emocionálně, ale 
nikoliv racionálně na základě zvá-
žení všech argumentů pro a proti. 
Ani to totiž nešlo, protože předlo-
žená prezentace vytrhla z kontextu 
mnohem obsáhlejšího materiálu 
KAP, který řešil střední školství 
jako celek, pouze odborné střední 
školy a účiliště. Navíc bez analýzy 
dlouhodobějších dopadů na sociál-
ně ekonomické prostředí v místech 
umírajících škol. A obávám se, že 
ani vznik jakési expertní komise 
kraje, která má již schválený (!) 
materiál znovu posoudit, je už jen 

jakousi „úlitbou bohů“, kteří stejně 
jakékoliv připomínky zametou pod 
stůl. Smyslem posudku expertní 
komise totiž měl být argumentář, 
podle kterého by se teprve zastu-
pitelstvo rozhodovalo. Jaký smysl 
však má mít takový argumentář, 
když už je stejně úprava schvále-
na? Že bychom snad již schválené 
usnesení na prosincovém jednání 
krajského zastupitelstva revoko-
vali? Tomu by se mi chtělo věřit, 
ale nevěřím! Přesto budu zvědav, 
jak kraj zareaguje na připomínky 
dotčených samospráv a argumenty 
odborníků… Ozývají se totiž sami, 
bez ohledu na učiněný slib krajské 
rady v programovém prohlášení.

Umíráček�bez�diskuze
Petr 
Zahradníček
krajský 
zastupitel za 
TOP 09

Kniha Oplatková Markéta zavede děti do světa lázní a pramenů
KARLOVY VARY Pohádkovou 
knihu o školačce Markétě, která 
prožije část prázdnin v lázeň-
ském městě, v uplynulém měsíci 
slavnostně pokřtil v karlovarské 
Becherově vile autor Rudolf Lu-
keš, ilustrátorka Marcela Jaklová 
a zástupci nakladatelství Agen-
tura Krigl. Křtu se účastnila také 
náměstkyně hejtmanky Daniela 
Seifertová a šéfredaktor nakla-

datelství Jiří Halberštát. „Mám 
velkou radost, že vznikla knížka 
pro děti, kterou si mohou přečíst 
samy nebo společně s rodiči. Ne-
ustále diskutujeme o tom, že děti 
v dnešní době příliš nečtou a na 
společné čtení s rodinou většinou 
není čas. Nová kniha je tedy skvě-
lou příležitostí, jak se děti mo-
hou přenést do kouzelného světa 
skřítků, lázeňských pramenů, 

mohou si uvědomit, že k lázním 
patří také kolonády a vůně opla-
tek, která je tolik typická právě 
pro Karlovarský kraj,“ uvedla 
Daniela Seifertová.

Křest byl spojený s autogrami-
ádou, předčítání úryvků z knihy 
se ujala herečka Karlovarského 
městského divadla Lucie Dome-
sová.  Návštěvníci akce besedo-
vali také s autory pohádek. Kniha 

Oplatková Markéta nabídne čte-
nářům 15 pohádkových příběhů 
o malé školačce Markétě, která 
pobývá na prázdninách v lázeň-
ském městě u strýce a tety, jež pe-
če oplatky v krámku u kolonády. 
Markéta se seznámí se skřítkem 
Vřídlovečkem, který se stane je-
jím věrným průvodcem v kou-
zelném i skutečném světě lázní 
a pramenů.  (KÚ)  
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Výstava Maxima Velčovského
Milovníci designu jsou zváni do Retromusea v Chebu na výstavu 
jednoho z nejrespektovanějších českých designérů střední genera-
ce Maxima Velčovského pojmenovanou „Smíšené zboží“. Expozice 
mimo jiné představí některé jeho ikonické práce, jako jsou porcelá-
nové vázy ve tvaru holínky Waterproof či zprofanovaná okrasná zví-
řecí sousoší Money Boxes. 
Retromuseum Cheb, 16. 11. 2017 - 25. 3. 2018

Výstava Aloise Wachsmana s komentovanou prohlídkou
Galerie umění v Karlových Varech zve na monografickou výstavu 
Aloise Wachsmana s názvem „Malířská vášeň pro hazardní hru“, 
která představuje výběr z osobité malířské tvorby zakládajícího čle-
na skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avant-
gardy. Zájemci se navíc mohou těšit na komentovanou prohlídku. 
Dílo neprávem pozapomenuté postavy poetického surrealismu při-
blíží autorka výstavní koncepce Rea Michalová 23. listopadu od 17 
hodin.
Galerie umění Karlovy Vary, 2. 11. 2017 - 1. 1. 2018

Filmový festival o zimních sportech
Městské muzeum v Mariánských Lázních bude hostit další ročník 
filmového festivalu Snow Film Fest. Jak název napovídá, během 
večera budou promítány filmy o extrémním lyžování, zimním leze-
ní, snowbordingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách. 
V hlavním programu jsou pro filmové fanoušky připraveny čtyři fil-
my, a to Obyčajní chlapci, Dog Power, Výstup na Link Sar a Ven(ca).
Městské muzeum Mariánské Lázně, 24. 11. 2017

Přednáška o jáchymovských dolech na historických výkresech
Do Královské mincovny v Jáchymově jste zváni na přednášku, ve 
které speleolog Norbert Weber ze Spolku přátel dolu sv. Mauritius 
představí nejzajímavější z unikátních historických materiálů, jež se 
týkají místních dolů. Akci pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu 
„Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti čes-
ko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erz-
gebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 25. 11. 2017

Výstava betlémů a obyčejů
V předvánočním čase se v karlovarském muzeu uskuteční výstava, 
jež přiblíží krajové zvyky, pranostiky a pověry z období od začátku 
Adventu až po Tři krále. Dozvíte se rovněž něco o historii betlémů 
a typických hraček z Krušnohoří. K vidění budou historické betlémy 
ze sbírky muzea, mimo jiné například karlovarský betlém řezbáře 
Jiřího Laina. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí určených 
zejména pro děti.
Muzeum Karlovy Vary, 29. 11. 2017 - 7. 1. 2018

Advent v muzeu
Na sobotu 2. prosince připravuje Muzeum Cheb další ze svých ad-
ventních trhů. Zváni jsou nejenom ti, kteří se rádi nechávají okouz-
lit atmosférou přicházejících Vánoc, ale především ti, kteří nechtějí 
podlehnout pouze maratónu nákupů a úklidu. Po celý den bude pro-
bíhat v expozičních prostorách muzea adventní trh doplněný o bo-
hatý doprovodný program. Na své si tedy přijdou děti i dospělí.
Muzeum Cheb, 2. 12. 2017
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V novém chráněném území 
nedaleko Horního Slavkova 
žije jedna z největších 
populací vážek ve střední 
Evropě. Jaký druh je Na 
Vážkách nejvýznamnější?

(tajenka)

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
ROK ČESKÉHO BAROKA
Výhercům, kterými jsou 
Karel Bazalka z Nejdku, 
Boženka Rossmulerová 
z Chebu a Jindřiška 
Říčková ze Sokolova 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
4. 12. 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 Dyleň žije folklorem už 60 let
Soubor písní a tanců Dyleň 

z Karlových Varů, který zpra-
covává folklor z oblasti širšího 
Karlovarska, Podkrušnohoří 
a Poohří, oslavuje v letošním 
roce jubilejní šedesáté výročí 
od svého vzniku. Při této pří-
ležitosti pořádá 9. prosince vý-
ročně-vánoční koncert v Karlo-
varském městském divadle.

Karlovarský soubor písní a tanců 
Dyleň založili v roce 1957 manže-
lé Aleša a Miroslav Balounovi. Ti 
přišli jako učitelé do vysídleného 
pohraničí po druhé světové válce 
a začali zde sbírat a studovat au-
tentický folklorní materiál. Zalo-
žili nejprve dětský pěvecký sbor 
při základní škole, který posléze 
rozšířili i o složku taneční. Postu-
pem času se z dětského kroužku 
stal dospělý soubor, který až do 
roku 1974 fungoval pod názvem 
Mládí. Nový název Dyleň byl vy-
brán podle bájemi opředené hory 
v Českém lese nedaleko němec-
kých hranic. 

 Po roce 1989, kdy pro mnohé 
soubory přišly těžké časy, začala 
Dyleň, která vždy fungovala samo-
statně a bez jakékoliv větší podpo-
ry zvenčí, prosperovat. V oblasti, 
jejíž tradice zpracovávala a zpra-
covává, v nejzápadnějším cípu 
Čech, není vztah k folkloru mezi 
obyvateli tolik zakořeněn jako 
třeba na Valašsku, Chodsku nebo 

jižní Moravě. Je tedy těžší najít si 
cestu do srdcí diváků písničkou 
z Karlovarska a jeho širšího okolí. 
Ale právě proto je tento folklor ne-
otřelý, neoposlouchaný a oslovuje 
mnoho laiků i odborníků. Kdysi 
nevyhovující německé vlivy se stá-
vají zajímavým prvkem v reperto-
áru souboru.

Dyleň vystupuje ve zrekonstru-
ovaných karlovarských lidových 
krojích. Ve svém velmi rozsáhlém 
repertoáru má například také pís-
ně a tance řemeslnické, taneční 
hry, mateníky, kolečka a přede-
vším tance humorné. 

V současné době Dyleň sdružu-

je něco kolem stovky členů od 3 
až do 68 let rozdělených do pěti 
tanečních a jedné hudební slož-
ky. Nejmenší dětičky tančí v Ho-
loubátkách, pokračují do Blešek 
a s nástupem do školy přestupují 
do Dětského folklorního souboru. 
V těchto třech dětských složkách 
se děti s folklorem seznamují a ko-
lem patnáctého roku nastupují do 
dospělého souboru – do Jelenů. 
Jeleni vznikli původně jako ně-
kolik málo tanečních párů, které 
už vyrostly z dětského souboru, 
ale do dospělého se ještě nehodi-
li. V současné době je jim kolem 
třiceti. Poslední a hlavní taneční 

složkou je takzvaný „Archiv“. 
Mnozí z nich jsou v souboru už 
od jeho založení! Tanečníky do-
provází lidová muzika ve složení 
několika smyčců, klarinetu, flét-
ny, harmoniky a dud. Dyleň se 
také může chlubit tím, že na jed-
nom pódiu spolu vystupují nejen 
rodiče a jejich děti, ale dokonce 
i vnoučata. 

Dospělá i dětská složka se pra-
videlně účastní festivalů nejen do-
ma, ale i v zahraničí. Do největší 
dálky se „Dyleňáci“ podívali do 
Mexika, Malajsie, Izraele nebo na 
Severní Kypr. Od roku 1996 Dy-
leň organizuje vlastní Karlovarský 
folklorní festival, na který každo-
ročně zve nejlepší soubory z celé-
ho světa a ze všech koutů Čech, 
Moravy a Slezska a který se stal 
neodmyslitelnou součástí kultur-
ního života v Karlových Varech, 
ale i dalších městech kraje. 

Ke svému jubileu si členové sou-
boru pro diváky připravili koncert 
v Karlovarském městském diva-
dle, který se bude konat 9. pro-
since a nese název Rok s Dylení. 
Provedou diváky zvyky a tradice-
mi, které se udržovaly v západo-
českých staveních a chalupách 
během jednotlivých ročních ob-
dobí a na konci naladí do poklidné 
vánoční atmosféry. Popřejme jim 
tedy, ať je dál baví zpívat, tancovat 
a hrát a to aspoň dalších 60 let! 
 (KÚ)  

KARLOVY VARY   Spolek na zá-
chranu kostela sv. Anny v Sedleci 
uspořádal v polovině října bene-
fiční koncert za účasti zástupců 
Karlovarského kraje, města Kar-
lovy Vary, občanů Sedlece i širo-
kého okolí. Kostelem zaplněným 
do posledního místa zněly slavné 
melodie v podání houslového vir-
tuosa Václava Hudečka, komorní-
ho hráče a sólisty Jakuba Sedláč-
ka a Karlovarského symfonického 
orchestru.

„Tento nádherný kulturní záži-
tek je další v řadě aktivit spolku, 
který se už dlouhou dobu pod 
vedením předsedy Aloise Kůrky 

stará o postupnou opravu chátra-
jícího kostela. Musím velmi ocenit 
úsilí spolku a zcela zaplněné pro-
story kostela svědčí o tom, že se 
lidé o osud kostela zajímají a jsou 
ochotni přispět na jeho obnovu,“ 
uvedla náměstkyně hejtmanky 
Karlovarského kraje Daniela Sei-
fertová, jež se akce účastnila.

Spolek na záchranu kostela sv. 
Anny v Sedleci vznikl v roce 2004 
z iniciativy současného předsedy 
Aloise Kůrky a jeho přátel. Chát-
rající kostel měl v té době propad-
lé klenby, strop i stěny nasáklé 
vlhkostí od deště pronikajícího 
do kostela rozpadající se střechou 

a vytlučenými okny. Do spolku 
se začali postupně hlásit místní 
občané a začaly první záchranné 

práce. Na opravu kostela přispívá 
také Karlovarský kraj, v letošním 
roce šlo o částku 100 tisíc korun. 

Kostelem v Sedleci zněly tóny houslí Václava Hudečka

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  
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KARLOVY VARY   Zázemí hotelu 
Imperial využil nedávno při regene-
račním pobytu v Karlových Varech 
olympionik z Ria a kajakář Jiří Prs-
kavec. „Jestli někam na odpočinek, 
tak rozhodně sem,“ vysvětloval 
s úsměvem důvody svého pobytu 
přítomným novinářům bronzový 
medailista z loňských her v Riu.

Relax, lázeňské procedury… to je 
skvělý čas na to si zabilancovat. Jiří 
Prskavec hodnotí uplynulou sezo-
nu navzdory neúspěchu v individu-
álním závodě na mistrovství světa 
jako povedenou.

Český vodní slalomář letos získal 
světový titul alespoň v kategorii hlí-
dek společně s Ondřejem Tunkou 
a Vítem Přindišem, k tomu také vy-
bojoval bronz na mistrovství Evro-
py a medailová umístění přidal i ve 
Světovém poháru.

Nyní se bude soustředit na pří-
pravu do další sezony, kdy ho čeká 
mistrovství Evropy v pražské Troji 
a MS v Rio de Janeiro. „Já jsem 
se vlastně nikdy dřív nedokázal 
celou sezonu držet na těch nejvyš-
ších příčkách. Letos se mi povedlo 
opravdu v každém mezinárodním 

závodě probojovat se do finále 
a jenom jednou jsem nevybojoval 
medaili. Takže pro mě to bylo su-
per úspěšné, až do toho mistrovství 
světa, kde věřím, že to tak mělo být 
a že se to jednou holt nepovedlo,“ 
řekl Prskavec.

S přípravou na sezonu 2018 chce 
naplno začít už na přelomu listo-
padu a prosince, kdy se chystá na 
dvoutýdenní soustředění do Jihoaf-
rické republiky. „Pak mě čeká zimní 
období, tedy převážně běžky. V půl-
ce ledna už to bude na měsíc a půl 
tradiční soustředění v Austrálii. 
A pak už zase začíná sezona,“ dopl-
nil Prskavec.

Na ME i MS se bude muset Prs-
kavec na rozdíl od Tunky a Přindiše 
ještě nominovat. Ve čtyřech nomi-
načních závodech bude jeho hlav-
ním rivalem zejména další olympij-
ský medailista Vavřinec Hradilek. 
„S těmi, se kterými tam budu závo-
dit, jsem letos mockrát neprohrál.

Takže věřím, že si to budu scho-
pen obhájit, a udělám pro to maxi-
mum. I když je náš sport v tomhle

trochu nevyzpytatelný,“ řekl.
Motivací pro Prskavce bude i sku-

tečnost, že se evropský šampionát 
odehraje na jeho domácí vodě, kde 
závodí z celého světa nejraději.

Na letošním MS Prskavec v se-
mifinále doplatil na dvě chyby 
v brankách, za které nasbíral čtyři 
trestné sekundy. Měl sice druhý 
nejrychlejší čas, ale všichni finalis-
té s výjimkou Ondřeje Tunky zajeli 
čistě. Tunka pak svou životní jízdou 
dokázal ve finále zvítězit. Stříbro 
získal s o dvě setiny sekundy hor-
ším časem Vít Přindiš.  (KÚ)

Kajakář Prskavec se po 
sezoně zotavoval ve Varech

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

Vzpírání
Čtyřicet let starý český rekord v nadhozu padl a může za to Jiří Orság, který při závěrečném kole vzpě-
račské ligy družstev v Sokolově pokořil 243 kilogramů a vylepšil tak o půl kilogramu výkon, který držel 
od listopadu 1976 Jan Nagy, další z členů vzpěračského oddílu Baník Sokolov. Pro osmého muže olym-
pijských her z Ria 2016 v nejtěžší váhové kategorii má být vrcholem sezony mistrovství světa v Anahei-
mu na začátku prosince. Osmadvacetiletý vzpěrač Baníku věří, že rekord v nadhozu ještě může posu-
nout. „Letos padne 250. Věřím tomu!“ napsal na facebooku.  (KÚ)

Volejbalový klub ČEZ Karlovar-
sko navazuje na předchozí roky, 
a tak i v nové sezoně podporuje 
rozvoj sportu na všech úrovních. 
Elitní družstvo mužů se hned 
v úvodu extraligového ročníku 
zařadilo mezi nejlepší, junioři 
pokračují v první lize a tým ka-
detů bojuje v nejvyšší republi-
kové soutěži. Členská základna 
žáků a přípravek se dramaticky 
rozrůstá a kromě toho se klub 
podílí na charitativní činnosti.

Volejbalisté podporují 
handicapované sportovce

Prvnímu kolu extraligy mužů 
v Hale míčových sportů předcházelo 
slavnostní setkání hráčů, předsta-
vitelů klubu a fanoušků, které nám 
může závidět každé družstvo v re-
publice. Předseda VK ČEZ Karlo-
varsko Jakub Novotný při té příleži-
tosti oznámil zahájení spolupráce se 
Sportovním klubem Kontakt, který 
se stará o přípravu zdravotně posti-
žených sportovců. „Jsme moc rádi, 
že můžeme s klubem SK Kontakt 
spolupracovat, jsou velmi úspěšní 
v tom, co dělají, účast na paralym-
piádě v Riu mluví za vše,“ prohlásil 
šéf klubu.

Jakub Novotný předal plavcům SK 
Kontakt šek na 10 tisíc korun. Část-
ka půjde na podporu činnosti klubu 
handicapovaných sportovců, napří-
klad na nákup plaveckých pomůcek 
nebo neoprénů pro dobrovolníky. 
Propojení volejbalistů a zdravotně 
postižených sportovců rozhodně 
nebylo jednorázové, brzy dojde 
k dalším společným aktivitám. „Rá-
di bychom spolupráci během sezony 
prohloubili, určitě chceme navště-

vovat jejich závody,“ ujistil předseda 
Novotný.

Zájem o volejbalové kroužky je 
téměř dvojnásobný 

Sport pod vysokou sítí má v kar-
lovarském regionu živnou půdu ve 
všech věkových kategoriích včetně 
té nejmladší. „Loni jsme měli dva-
cet dětí, teď je jich asi o patnáct víc,“ 
těší kapitána VK ČEZ Karlovarsko 
Ondřeje Hudečka, který vede krou-
žek Barevného minivolejbalu na ZŠ 
Komenského. „Děti, které chodily 
loni, nám přišly znovu a ještě vzaly 
svoje spolužáky. To si myslím, že 
je nejlepší způsob, jak děti přilákat 
k volejbalu, aby byly v partě, proto-
že jsme kolektivní sport.“ Tréninky 
dětí probíhají na základních ško-
lách ve více městech regionu a jsou 
významně podporovány Karlovar-
ským krajem, městem Ostrov a dal-
šími partnery volejbalového klubu.

První letní kemp slavil úspěch, 
bude mít pokračování

Sportovní areál v Tuhnicích hos-
til premiéru letního volejbalového 
kempu mládeže, který přilákal čty-
řicet dětí ve věku od šesti do sedm-
nácti let. Účastníci absolvovali den-
ně tři tréninkové jednotky, součástí 
byla i atletická průprava a návštěva 
bazénu. Tréninky se odehrávaly pod 
vedením trenérů Víti Maška, Zdeň-
ka Málka, Tomáše Širokého a hlav-
ně Ondřeje Hudečka. Pomáhali jim 
i hráči B-týmu a juniorky Ladislav 
Kuba, Tomáš Mašek, Jakub Mo-
ravec, Tomáš Petrák a Jiří Škubal. 
„Chtěl bych poděkovat všem, co 
se na akci podíleli, a hlavně těm, 
kteří naši mládež podporují: městu 

Karlovy Vary, Karlovarskému kraji, 
společnostem Nemos Group, Sed-
lecký Kaolín, ŘLP a dalším,“ uvedl 
předseda VK ČEZ Karlovarsko Ja-
kub Novotný. „Dobrá zpráva je, že 
už teď je jasné, že příští rok bude 
kemp zase.“

Extraliga kadetů poprvé doma!
Volejbaloví příznivci v karlovar-

ském regionu měli poprvé možnost 
vidět na vlastní oči nejvyšší soutěž 
kadetů. VK Karlovarsko hraje tuto 
soutěž druhým rokem a letos se mu 
konečně podařilo získat pořadatel-
ství jednoho z turnajů. „Mohli jsme 
ukázat fanouškům, rodičům a na-
šim partnerům, kteří podporují mlá-
dežnický volejbal, tedy Karlovar-
skému kraji, Městu Ostrov a Městu 
Karlovy Vary, jak nás to baví a co 
jsme se už naučili,“ uvedl manažer 
klubu Jan Meruna. Domácí mladíci 
porazili před vlastním publikem tři 
ze čtyř silných soupeřů.

Muži bojují znovu na třech 
frontách

Elitní tým VK ČEZ Karlovarsko 
patří čtvrtým rokem k absolutní 
domácí špičce a v extralize má opět 
medailové ambice. Kromě nejvyš-
ší soutěže usiluje o nejvyšší příčky 
i v Českém poháru, ve kterém ob-
hajuje finálové umístění. Navazovat 
budou svěřenci trenéra Jiřího Nová-
ka i na úspěšné tažení volejbalovou 
Evropou, v minulé sezoně postoupi-
li až do čtvrtfinále druhé nejprestiž-
nější klubové soutěže Poháru CEV. 
Tentokrát se volejbalisté Karlovar-
ska představí v Challenge Cupu, ve 
kterém byli nasazeni do hlavní sou-
těže. (KÚ)

Volejbalisté Karlovarska se starají
o mládež a podporují dobrou věc

Olympionik z Ria ve Varech   Český vodní slalomář Jiří Prskavec využíval zázemí 
hotelu Imperial.  Foto: KÚ


