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Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Máří Magdalény je nově nemovitou národní kulturní 
památkou.
 více na straně 3

Máme novou národní kulturní památku

Deset moderních multifunkčních zařízení bude sloužit jednotce 
intermediární péče novorozeneckého oddělení.

 více na straně 2

Karlovarská nemocnice má nové inkubátory

ZPRÁVY Z KRAJE 
Úřad Regionální rady
Agenda se přesouvá 
do Ústí nad Labem
Na základě rozhodnutí Výboru 
Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severozápad proběhnou na 
Úřadu Regionální rady organizač-
ní změny. V souvislosti s nimi bu-
de postupně docházet k omezení 
činnosti a následně od 1. dubna 
2018 k úplnému uzavření pobočky 
v Karlových Varech. Agenda jed-
notlivých projektů bude přecházet 
na projektové a finanční manažery 
v Ústí nad Labem. O termínu pře-
dání agendy a kontaktu na nového 
projektového a finančního ma-
nažera byli příjemci informováni 
prostřednictvím dopisů. S novým 
manažerem projektu se příjemci 
už také osobně setkali na společné 
schůzce v polovině února na po-
bočce v Karlových Varech, kde byli 
v rámci schůzky zároveň seznáme-
ni s veškerými podrobnostmi týka-
jícími se této změny. Více informací 
najdete na internetových stránkách 
Regionálního operačního progra-
mu Severozápad.  (KÚ)  

Senior Pas
Registrační lístky nabízí 
i speciální automobil
Víte, že Senior Pasy nově propaga-
guje také speciálně upravený au-
tomobil? Určitě jej nepřehlédnete. 
Vybavený je však nejen výraznými 
reklamními polepy, ale především 
registračními lístky, které napříč 
regionem rozváží novým zájem-
cům o slevové karty. O Senior Pasy 
je totiž velký zájem, v Karlovar-
ském kraji si o ně zažádalo již přes 
deset tisíc lidí. V kraji už proběhlo 
pět velkých prezentací ve městech, 
jakými byly Karlovy Vary, Marián-
ské Lázně, Ostrov, Cheb, Aš, a dal-
ších asi dvacet menších setkání na 
městských úřadech a v klubech 
seniorů. Speciálně polepený auto-
mobil je teď další z možností, jak po 
sérii prezentací oslovit lidi nad pět-
apadesát let. Vozidlo bude zároveň 
částečně využíváno pro služební 
cesty úředníků, přednostně však 
bude sloužit k prezentacím Senior 
Pasu. Na karosérii vozu nechybí 
telefonický kontakt ani odkaz na 
webové stránky, vlastníci chytrých 
telefonů si navíc mohou přímo 
u auta stáhnout QR kód a následně 
si v klidu svého domova přečíst dal-
ší informace o projektu a nabíze-
ných slevách nebo si přímo zažádat 
o Senior Pas. (KÚ)  

Stipendia pomohou dalším vysokoškolákům
KARLOVY VARY   Vysokoškol-
ské stipendium dostane v aktu-
álním akademickém roce osm-
náct nových studentů. Karlovar-
ský kraj se tak snaží u mladých 
lidí vzbudit zájem o studium 
a zároveň je motivovat k tomu, 
aby po ukončení vysoké školy 

neodcházeli z našeho regionu. 
Vyhověno bylo všem žadatelům, 
kteří projevili o stipendium zá-
jem a splnili podmínky dotační-
ho programu. Celkové náklady 
na pokrytí stipendií pro osmnáct 
nových studentů dosahují část-
ky 432 tisíc korun. „Je to opět 

převážně na obory, které jsou 
v našem regionu žádané. Jsou 
tam lékaři, strojní technici, elek-
trotechnici, ale i právníci. Jsme 
rádi, že ten zájem mají. Podmín-
kou samozřejmě je, že se vrátí 
do kraje a budou pracovat tady,“ 
uvedl Jaroslav Bradáč, radní pro 

oblast školství, mládeže a tělo-
výchovy. 

Stipendijní program je určen 
pro všechny studenty vysokých 
škol, kteří mají trvalé bydliště na 
území regionu a kteří absolvova-
li první ročník studia. Pokud spl-
ní požadované podmínky, mo-

hou získat 24 tisíc korun ročně. 
Stipendia současně nadále po-
bírají i studenti, kterým už kraj 
příspěvek schválil v minulých 
letech. Více informací o mož-
nostech získaní podpory najdete 
na Školském portále Karlovar-
ského kraje.  (KÚ)  

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary   
 
Telefon (ústředna): 354 222 300 
Fax (podatelna): 353 331 509 
Datová schránka:  siqbxt2 
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

Vojenská střední škola otevře 
třídu v Sokolově už letos
Vojenská střední škola a Vyš-
ší odborná škola Ministerstva 
obrany Moravská Třebová ote-
vře svou pobočku v Karlovar-
ském kraji pro nové studenty 
už pro nadcházející školní rok. 
Dvaatřicet nováčků v detašova-
né třídě začne od 1. září 2018 se 
studiem oboru Elektrotechni-
ka v Integrované střední škole 
technické a ekonomické Soko-
lov. 

SOKOLOV Moderní zázemí pro 
výuku, ubytování v domově mlá-
deže v areálu školy včetně celo-
denního stravování. Vše naleznou 
noví studenti vojenského oboru 
Elektrotechnika v ISŠTE Sokolov, 
která je krajskou příspěvkovou or-
ganizací. Na otevření detašované 
třídy Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obrany 
Moravská Třebová se během pra-
covního jednání v Sokolově dohod-
li s vedením ISŠTE Sokolov mimo 
jiné zástupci Ministerstva obrany 
ČR, Armády ČR, Karlovarského 
kraje, města Sokolov, společnosti 
Sokolovská uhelná a Krajského vo-
jenského velitelství.

Zájem otevřít atraktivní obor 
vojenské střední školy v Sokolově 
potvrdil náměstek hejtmanky Kar-
lovarského kraje Petr Kubis: „Udě-
láme maximum proto, aby se poda-
řilo pro žáky i pedagogy detašované 
třídy připravit veškeré potřebné 
podmínky k výuce i mimoškolní 
činnosti. Doufám, že o studium bu-
de zájem a do 1. března, kdy končí 
možnost podat přihlášku ke studiu 
v 1. kole, využije této možnosti co 
nejvíc uchazečů. Karlovarský kraj 
bude nápomocen jak při zabezpe-
čení provozních záležitostí otevření 
pobočky, tak v případě spolufinan-
cování jejího chodu.“

Vzdělávací program, prostory 
pro výuku i zázemí pro pedagogy 
poskytne  ISŠTE Sokolov. „Obor 
zaměřený na elektrotechniku se na 
naší škole vyučuje od roku 1993, 
máme plně kvalifikovaný peda-
gogický sbor a počítáme s tím, že 
bychom mohli plně zajistit potřeby 
pobočky,“ deklaroval ředitel školy 
Pavel Janus. V areálu školy najdou 
žáci také ubytování v domově mlá-

deže. Přestavbu ubytovacích pro-
stor pro žáky 1. ročníku vojenské 
střední školy nechá provést společ-
nost Sokolovská uhelná, která na 
projektu plně spolupracuje. Žáci 

budou mít také přímo v budově do-
mova zajištěnou lékařkou péči.

Účastníci schůzky si prohlédli 
příjemné prostředí školy, jednotli-
vých odborných učeben i prostory, 

kde bude sídlit domov mládeže. 
„Škola je velmi pěkná, budoucí žá-
ci se v ní určitě budou cítit dobře 
a já pevně věřím, že vše zvládneme 
úspěšně připravit tak, aby nic ne-

bránilo otevření detašované třídy 
v Sokolově,“ shrnul na závěr jed-
nání Petr Vančura, státní tajemník 
v Ministerstvu obrany ČR.

Potvrzení záměru otevřít poboč-
ku vojenské střední školy v regionu 
před časem uvítala také hejtmanka 
Jana Vildumetzová: „Budu se těšit 
na žáky nově otevíraného oboru vo-
jenské střední školy a přála bych si, 
aby pro ně studium bylo zajímavé. 
Pokud se pobočce bude dařit, v ná-
sledujících letech bychom pak chtě-
li otevřít další atraktivní obor. V bu-
doucnu by zde mohla vzniknout 
kompletní vojenská střední škola. 
Do kraje se navíc vrací armáda, do 
tří let by mělo být vybudováno na 
Doupově nové výcvikové středisko 
a úspěšní absolventi školy by tam 
jistě našli uplatnění. To vše může 
pomoci našemu kraji nastartovat 
svůj další rozvoj.“

 (KÚ)  

Studenti elektrotechniky    Na výkon služby vojáka z povolání přípraví čtyřleté denní studium. Výuka je zaměřena na technické předměty a výuku anglického jazyka. Obsahová 
náplň je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem.  Foto: vsmt.cz

Co je třeba udělat pro zdárné přihlášení se ke studiu:
 Navštívit do 22. 2. 2018 rekrutační pracoviště Armády ČR v doprovodu rodiče nebo zákonného zástup-

ce (17. 2. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin byla rekrutační kancelář otevřena pro zájemce v areálu Krajského 
vojenského velitelství Karlovy Vary v ulici Počernická 553/2 (Sachrův dvůr), kde uchazeči o studium získa-
li potřebnou dokumentaci a mohli se objednat k lékařské prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici Praha. 
Další možnost měli zájemci 21. 2. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin během prohlídky prostor Integrované školy 
technické a ekonomické v Sokolově, kde otevřeli zástupci Armády ČR svůj stánek a taktéž nabídli potřebné 
informace o studiu včetně možnosti objednat se na lékařskou prohlídku. Individuální setkání v rekrutač-
ním pracovišti Plzeň lze v těchto dnech telefonicky domluvit s nadpraporčíkem Tomášem Klasňákem, 
telefon: 973 340 476, mobilní telefon 601 582 113.

 Absolvovat lékařskou prohlídku, která je jednou z nebytných podmínek přijetí ke vzdělávání ve vojenské 
střední škole, a to v mimořádném termínu do 19. 3. 2018. Dále pak zaslat posudek o zdravotní způsobi-
losti do 22. 3. 2018 vedení školy.

 Podat přihlášku ke studiu v termínu do 1. 3. 2018. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího 
řízení zašle velitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky, která se uskuteční na VSŠ a VOŠ 
MO v Moravské Třebové.
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KARLOVY VARY   Miminkům z ce-
lého kraje, která se narodila před-
časně, slouží od nynějška 10 nových 
multifunkčních inkubátorů. Jsou 
určeny pro jednotku intermediár-
ní péče novorozeneckého oddělení 
karlovarské nemocnice. Jednotka 
přitom tvoří součást Perinatologic-
kého centra II. typu. Do inkubátorů 
zdravotníci umisťují nezralé novo-
rozence narozené od 31. týdne těho-
tenství.
Podle zástupce primáře dětského 
oddělení Zdeňka Vaňka jde o uni-
kátní kombinaci inkubátoru s mo-
derním vybavením a výhřevného 
lůžka, což zapadá do konceptu „něž-
né rozvojové péče“ o nezralé děti. 
Inkubátory jsou méně hlučné, mají 
zabudovanou váhu i externí zdroj 
energie, děti tedy není nutné zbyteč-
ně rušit a manipulovat s nimi. Roč-
ně zdravotníci umístí do inkubátorů 
v karlovarské nemocnici okolo 250 
novorozenců.

Inkubátory pořídila nemocnice 
z dotace prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operačního 
programu a přišly na asi 9 milionů 

korun s DPH. „Karlovarská krajská 
nemocnice je v podávání žádostí do 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu velmi úspěšná, 

pořídili jsme z něj nejen inkubátory, 
ale i další přístroje. Tuhle možnost 
máme díky kraji, který akce předfi-
nancovává,“ upřesnila předsedkyně 

představenstva KKN Jitka Samáko-
vá. Nově pořízené inkubátory splňu-
jí maximální standard pro intenziv-
ní péči.
Speciální sanitku s inkubátorem 
má také krajská záchranka. Určená 
je pro převoz miminek například 
do centra v Praze a k transportu je 
připravena 24 hodin denně. Nemoc-
nice chystá i pořízení inkubátoru ur-
čeného pro převoz vrtulníkem. Kraj-
ský radní Jan Bureš během prohlíd-
ky inkubátorů připomněl, že kraj 
opakovaně vyhlásí výběrové řízení 
na dlouhodobě plánovanou pře-
stavbu karlovarské porodnice. Do 
předchozích tendrů se totiž přihlásil 
pouze jeden uchazeč a v jednom pří-
padě dokonce překročil stanovenou 
finanční částku, se kterou kraj na 
přestavbu počítal. „Nyní bude kraj 
znovu vypisovat výběrové řízení s li-
mitem 75 milionů korun, doufám, 
že se nám podaří vše dotáhnout do 
konce,“ dodal Jan Bureš.  (KÚ)

Karlovarská nemocnice má nové inkubátoryZPRÁVY Z KRAJE 
SelfCheck. Čtenáři 
se obslouží také sami
Krajská knihovna pořídila pro své 
čtenáře nové samoobslužné zaří-
zení SelfCheck. Stanice umožní 
čtenářům provádět bez asistence 
knihovníků výpůjčky knih a do-
kumentů pomocí čárových kódů 
a usnadní přístup ke čtenářské-
mu kontu například pro pro-
dloužení doby výpůjček. „Stanice 
bude komunikovat s knihovním 
systémem Aleph a čtenáře bude 
identifikovat prostřednictvím 
čtenářských průkazů s čárovým 
kódem. Jsme jednou z posledních 
krajských knihoven, která toto 
zařízení zatím neměla,“ upřesnil 
ředitel knihovny Vratislav Emler. 
Smyslem samoobslužného zaří-
zení je usnadnění výpůjček, kteří 
tak nemusí stát frontu u pultu. 
Pomoci by mohl také neslyší-
cím, pro které je komunikace 
s personálem knihovny přece jen 
obtížnější. A je také mnoho lidí, 
kterým není příjemné, když ně-
kdo vidí, které knihy si vypůjčili, 
i těm může SelfCheck posloužit. 
Pro komfort čtenářů je stanice 
vybavena velkou dotykovou ob-
razovkou, která dokáže zobrazit 
najednou co nejvíce položek a její 
obsluha je velmi snadná. I přes-
to jsou knihovníci u centrálního 
pultu připraveni zájemcům o vy-
užívání SelfChecku pomoci a se-
známit je s jeho obsluhou. Přímo 
u zařízení najdou lidé informační 
letáky s jednoduchým návodem 
k obsluze. Součástí SelfChecku 
je i tiskárna pro tisk stvrzenek 
o výpůjčkách a změnách prove-
dených na čtenářském kontě. 
Celková cena zařízení včetně 
montáže činila přes 435  tisíc ko-
run.  (KÚ)

Chebské muzeum 
má novou ředitelku
Martina Kulová je novou ředitel-
kou Muzea Cheb. Dosavadní ve-
doucí provozního oddělení jme-
novala  do čela příspěvkové orga-
nizace na svém prvním letošním 
zasedání  Rada Karlovarského 
kraje za Zbyňka Černého, který 
zemřel nečekaně vloni v listopadu 
po krátké těžké nemoci. Kulová
se řízení  Muzea Cheb ujala 9. 
ledna a ve funkci setrvá na dobu 
určitou, důvodem je uvolnění 
Romana Procházky k výkonu ve-
řejné funkce člena Zastupitelstva 
Karlovarského kraje. Náměst-
kem pro odbornou činnost se stal 
Michal Beránek, který v muzeu 
zastává pozici archeologa. Veš-
keré potřebné kontakty Muzea 
Cheb naleznete na internetových 
stránkách příspěvkové organiza-
ce.  (KÚ)

Kraj se představil 
na veletrzích v Brně
Na veletrzích cestovního ruchu 
Go a Regiontour v Brně se v nej-
větší národní prezentaci vyjíma-
la mezi nabídkami cestovních 
kanceláří a agentur i jednotlivých 
regionů expozice Karlovarského 
kraje, kterou prezentovala agen-
tura CzechTourism. Vzhledem 
k účasti převážně domácích zá-
jemců prezentoval kraj na veletr-
zích především turistické atrakti-
vity pro využití volného času a ak-
tivní dovolené, dále také nabídky 
pro rodiny s dětmi. Nechyběly ani 
informace k lázeňským městům 
a nabídky lázeňských pobytů. 
Představený byl například adre-
nalinový park na Plešivci, který 
přitahuje návštěvníky do Kruš-
ných hor i v letním období, statek 
Bernard na Sokolovsku s jeho 
řemeslnými dílnami a modelem 
řeky Ohře, malé pivovary v Kyn-
šperku nad Ohří, Kraslicích, Chy-
ši nebo v Lokti, které stále více 
získávají na oblibě. Nabízena by-
la také Fabrik Tour, tedy putování 
po porcelánkách v kraji, s důra-
zem na „porcelánovou školičku“ 
v Nové Roli, kde se děti mohou 
seznámit s postupem výroby por-
celánu a samy si práci vyzkoušet. 
Návštěvníci expozice také mohli 
získat propagační materiály a pu-
blikace, v nichž našli například 
informace o montánních památ-
kách v kraji, cyklostezkách i výle-
tech po regionu.  (KÚ)

Časná defibrilace. V projektu 
je zapojená také policie
KARLOVY VARY    Krajské ředi-
telství policie Karlovarského kraje 
se zapojilo do projektu „Časná 
defibrilace v Karlovarském kraji.“ 
Z finančních prostředků Karlo-
varského kraje byly zakoupeny 
přístroje AED (automatizovaný 
externí defibrilátor). V současné 
době bylo vybráno 11 obvodních 
oddělení, kam byly přístroje AED 
zapůjčeny. Výběr oddělení byl 
určen podle míst, které nejsou 

plně pokryté Zdravotnickou zá-
chrannou službou, a je předpo-
klad, že policisté budou na místě 
případného zásahu dříve, než 
záchranáři. Téměř 200 policistů 
bylo v několika etapách od září 
2017 do konce roku proškoleno 
lektory ze zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje a jsou 
připraveni defibrilátory, které bu-
dou stále vozit ve služebních vo-
zidlech, začít používat. A k čemu 

defibrilátor slouží? V režimu AED 
je určen pouze k použití u paci-
entů, u kterých došlo k zástavě 
dechu a srdeční činnosti. Pacient 
musí být ve stavu, kdy nereaguje, 
nedýchá normálně a nevykazuje 
známky krevního oběhu. V letoš-
ním roce se bude počet defibriláto-
rů přidělených karlovarské policii 
s největší pravděpodobností ještě 
navyšovat. (mjr. Mgr. Kateřina 
Böhmová) (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 Karlovar-
ského kraje k dispozici tentokrát 
26. března 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 dispozici 
i další možnost společné komunikace. Každý občan prostřednictvím 
krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou 
hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. 
„Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se nemohou zúčast-
nit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, 
ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upo-
zornit 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 na-
jdou 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. Senio-
rům bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, ko-
nat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 
7. března.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

26. 
B Ř E Z N A

Praktickým lékařům kraj přispěje 
na vybavení ordinací
KARLOVY VARY    Od prvního 
ledna letošního roku musí na zá-
kladě novely zákona o léčivech 
všechna zdravotnická zařízení 
předepisovat léky prostřednic-
tvím takzvaných eReceptů. Kar-
lovarský kraj proto v minulém 
roce vyhlásil dotační program, 
ze kterého je možné čerpat pro-
středky na vybavení ordinací 
praktických lékařů informačními 
technologiemi. O příspěvek si 
zažádaly již čtyři obce, konkrét-

ně Citice, Merklín, Hroznětín 
a Oloví. Program je ovšem stále 
otevřený a v průběhu roku se do 
něj mohou hlásit i další obce. 
Karlovarský kraj vyčlenil na tyto 
účely 2 450 000 korun, pro kaž-
dou z obcí je připraveno 35 tisíc 
korun. Dotace obcím ještě musí 
odsouhlasit Zastupitelstvo Kar-
lovarského kraje a následně bude 
s jednotlivými subjekty uzavřena 
veřejnoprávní smlouva. Program 
Karlovarského kraje je určen pro 

vybavení ordinací praktických 
lékařů v oboru všeobecné prak-
tické lékařství, praktické lékařství 
pro děti a dorost nebo pediatrie. 
Žadatelem může být pouze obec 
s počtem obyvatel maximálně do 
3 tisíc. Dotace je neinvestičního 
charakteru a lze ji použít napří-
klad na nákup počítače, tiskárny 
či připojení k internetu. Více in-
formací najdete na internetových 
stránkách Karlovarského kraje. 
 (KÚ)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZČU 
PŘIJÍMÁ UCHAZEČE KE STUDIU JIŽ 10 LET
Pro akademický rok 2018/2019  nabízí fakulta studium v těchto baka-
lářských oborech:
Všeobecná sestra – prezenční a kombinovaná forma studia
Porodní asistentka – prezenční forma studia
Zdravotnický záchranář – prezenční forma studia
Zdravotní laborant – prezenční forma studia
Radiologický asistent – prezenční forma studia
Fyzioterapie – prezenční forma studia
Ergoterapie – prezenční forma studia
Ortotik-protetik – prezenční forma studia

a v těchto navazujících magisterských oborech:
Ošetřovatelská péče v interních oborech – kombinovaná forma studia
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – prezenční forma studia

Přihlášky ke studiu je možné podat do 31. 3. 3018, poplatek činní 
500 Kč za každý obor.
Přijímací zkouška je realizována pomocí písemného testu se zaměřením 
na biologii člověka a pro uchazeče pro obor Zdravotní laborant jsou dále 
součástí písemného testu otázky z chemie a všeobecného rozhledu. Test 
pro uchazeče na magisterské studijní obory je zaměřen na oblasti -  teo-
rie ošetřovatelství, behaviorální vědy a klinické ošetřovatelství.
 
Fakulta zdravotnických studií pořádá přípravné kurzy pro uchazeče ke 
studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních progra-
mů. Kurzy budou realizovány v měsících březen až květen, přihlášky je 
možné podávat již nyní.
Podrobnější informace naleznete na www.fzs.zcu.cz

Na zdravotnická studia připraví kurzy
Fakulta zdravotnických stu-

dií ZČU přijímá uchazeče ke 
studiu již 10 let, pro akademický 
rok 2018/2019 nabízí prezenční 
studium v těchto bakalářských 
oborech: všeobecná sestra (také 
kombinovaná forma studia), po-
rodní asistentka, zdravotnický 
záchranář, zdravotní laborant, ra-
diologický asistent, fyzioterapie, 
ergoterapie, ortotik-protetik. Na-
vazující magisterské obory jsou: 
ošetřovatelská péče v interních 

oborech (také v kombinované 
formě studia), ošetřovatelská pé-
če v chirurgických oborech. Při-
hlášky ke studiu je možné podat 
do 31. března 2018, poplatek činí 
500 korun za každý obor. Přijíma-
cí zkouška se skládá z písemného 
testu se zaměřením na biologii 
člověka a pro uchazeče pro obor 
Zdravotní laborant jsou dále 
součástí písemného testu otázky 
z chemie a všeobecného rozhledu. 
Test pro uchazeče na magisterské 

studijní obory je zaměřen na ob-
lasti -  teorie ošetřovatelství, be-
haviorální vědy a klinické ošetřo-
vatelství. Pro uchazeče ke studiu 
bakalářských a navazujících ma-
gisterských studijních programů 
pořádá Fakulta zdravotnických 
studií také přípravné kurzy. Rea-
lizovány budou v měsících březen 
až květen, přihlášky je možné po-
dávat již nyní. Podrobnější infor-
mace naleznete na webu fzs.zcu.
cz.  (KÚ)

INZERUJTE 
V KRAJSKÝCH LISTECH

t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz
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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

KARLOVY VARY Poutní areál 
Chlum Svaté Maří s kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Máří 
Magdalény je nově nemovitou ná-
rodní kulturní památkou. Vláda 
ČR schválila na návrh ministerstva 
kultury celkem devatenáct paměti-
hodností, především významných 
poutních míst. A svého zástupce má 
mezi nimi také Karlovarský kraj.

„Návrh ministerstva kultury se 
tentokrát soustředil především na 
památky církevního charakteru, 
které mají mimořádnou památko-
vou hodnotu. Díky prohlášení za 
národní kulturní památku se oteví-
rají lepší možnosti získat dotaci na 
obnovu těchto staveb, ať už z národ-
ních nebo evropských programů,“ 
vysvětluje náměstkyně hejtmanky 
Daniela Seifertová.

Kromě posuzování mimořádných 
uměleckých a historických hod-
not je při výběru kladen důraz i na 
to, aby tyto kulturní památky byly 

v obecném povědomí chápány sku-
tečně jako národní památky, které 
významným způsobem přispěly 
k evropským dějinám, popřípadě 
měly vztah k osobnostem světového 
významu. „Dlouhodobou snahou 
Ministerstva kultury je zařazovat 
do souboru národních kulturních 
památek nejvýznamnější představi-
tele všech typů a skupin kulturních 
památek tak, aby tento soubor dá-
val ucelenou představu o širokém 
spektru našeho kulturního dědic-
tví,“ uvedl ministr kultury Ilja Šmíd.

V současné době má ČR přes 300 
národních kulturních památek. 
Nejpočetnější skupinu tvoří ne-
movitosti - dřívější šlechtická sídla 
a církevní stavby, postupně jsou 
prohlašovány také objekty lidové 
architektury i unikátní technické 
památky. Na území našeho regionu 
bylo dosud celkem 15 národních 
kulturních památek. 

 (KÚ)

Chlum Svaté Maří je už národní kulturní památkou NEPROPÁSNĚTE 
Program obnovy venkova. 
Žadatele o dotace čekají 
novinky
V Programu obnovy venkova 
si žadatelé mezi sebou rozdělí 
19 milionů korun. Dotace jsou 
určeny na opravy a údržbu ven-
kovské zástavby a občanské vy-
bavenosti, veřejných prostran-
ství, místních komunikací či 
například na činnost manažerů 
mikroregionů. Upozorňujeme 
však všechny zájemce, že došlo 
ke změně pravidel. První a dů-
ležitou novinkou je elektronické 
podávání žádostí o dotace pro-
střednictvím webového portálu 
Karlovarského kraje. Žádosti 
budou přijímány ve stanove-
ném termínu, a sice od 1. do 
15. března. Další důležité změ-
ny se týkají prvního až třetího 
podprogramu. Jednak došlo 
k navýšení počtu žádostí o do-
tace, kdy žadatel může namísto 
jedné žádosti předložit rovnou 
dvě. Zároveň byla zvýšena ma-
ximální výše poskytnuté dotace 
na 300 tisíc korun. Nově také 
budou moci žádat o podporu ob-
ce do 3 tisíc obyvatel, doposud 
byl program určen pouze obcím 
do 2 tisíc obyvatel. V případě 
převisu žádostí bude žadatelům 
se dvěma žádostmi poskytnuta 
dotace pouze na jednu žádost 
a maximální výše dotace bude 
všem poměrně krácena. O dota-
ce v Programu obnovy venkova 
mohou žádat obce, mikroregi-
ony, spolky, nadace nebo hos-
podářské komory. Dotační titul 
je rozdělen do čtyř podprogra-
mů, přičemž v prvním je možné 
čerpat finanční prostředky na 
obnovu a údržbu venkovské zá-
stavby a občanské vybavenosti. 
Druhý podprogram je zaměřen 
na komplexní úpravu veřejných 
prostranství, obnovu a zřizování 
veřejné zeleně a třetí je věnován 
rekonstrukci, opravám a výstav-
bě místních komunikací, pě-
ších stezek, veřejného osvětlení 
a rozhlasu. Konečně ze čtvrtého 
podprogramu lze získat dotace 
na činnost manažerů mikrore-
gionů, hospodářských komor, 
spolků a nadací. Podrobná pra-
vidla najdete na internetových 
stránkách Karlovarského kraje. 
 (KÚ)

Stavby Karlovarského kraje. 
Soutěž vstupuje 
do 18. ročníku

V rámci Dnů 
s t a v i t e l s t v í 
a architektury 
Karlovarské-
ho kraje 2018 
se již tradičně 

uskuteční soutěž o nejlepší stav-
by a projekty v regionu. Během 
uplynulých sedmnácti ročníků 
se v soutěži pořádané Regio-
nálním stavebním sdružením 
Karlovy Vary prezentovalo 469 
staveb včetně projektů. „Snahou 
je, aby se nejširší odborná i laic-
ká veřejnost seznámila s tím, jak 
je na tom stavebnictví v Karlo-
varském kraji, které nové stav-
by zde vznikly a připravují se,“ 
uvedla manažeřka Regionálního 
stavebního sdružení Anna Vláš-
ková. Zájemci o účast v soutěži 
mohou přihlašovat stavby, které 
byly zkolaudovány a uvedeny do 
provozu v období předchozích 
tří let, tedy od 1. ledna 2015 do 
20. dubna 2018, Soutěžit mo-
hou ale také projekty staveb, 
architektonické a urbanistické 
studie připravované k realizaci 
během uplynulých pěti let, kon-
krétně od 1. ledna 2013 do 20. 
dubna 2018. Přihlašovatelem 
stavby může být investor, archi-
tekt, projektant zhotovitel nebo 
její majitel. Stavby bude hodno-
tit jak odborná porota, tak i ši-
roká veřejnost prostřednictvím 
internetu. Od 16. května budou 
stavby a projekty umístěny na 
internetové stránce Stavby Kar-
lovarska, kde bude do uzávěrky 
soutěže, 8. června 16 hodin, 
probíhat veřejné hlasování. Zá-
roveň bude možné na stejném 
webu hlasovat pro zachráněné 
památky Karlovarska. Najdete 
tam rovněž další informace včet-
ně přihlášky a podmínek soutě-
že.  (KÚ)

AŠ   Interaktivní centrum biodiver-
zity Artenoah by mělo v budoucnu 
vzniknout v těsné blízkosti české 
hranice v lokalitě Neuhausen. 
Na unikátním projektu pracují 
zástupci partnerských měst Aše 
a Rehau již několik let. Zážitko-
vého centrum má návštěvníkům 
představit druhovou rozmanitost 
naprosto jedinečného biotopu na 
českoněmeckém pomezí.

Společnou snahou všech zain-
teresovaných stran je intenzivněji 
využít turistického potenciálu re-
gionu a cíleně oslovit především 
návštěvníky z okolního Bavorska, 
Saska a Čech. „Tento projekt nemá 
u nás obdoby a bude mít pro Kar-
lovarský kraj velký význam, zejmé-
na v oblasti rozvoje cestovního ru-
chu. Jsme proto připraveni projekt 
maximálně podpořit. Zároveň by 
se souběžně s jeho realizací měla 

řešit i infrastruktura, kde bychom 
mohli využít dotace z programu 
přeshraniční spolupráce,“ uvedla 
hejtmanka Jana Vildumetzová.

Kromě moderních budov s uni-
kátními expozicemi věnovanými 
fauně a flóře mají v areálu vznik-
nout také tematické promenády. 
Chybět nebudou ani dětská hřiště 
nebo restaurace s výhledem na 
Smrčiny, kde bude pro návštěvní-
ky připravena ochutnávka regio-
nálních specialit.

Autorem architektonického ná-
vrhu je kancelář z Barcelony, která 
má za sebou celou řadu úspěšných 
zakázek. S realizací projektu, na 
níž budeme čerpat dotaci z národ-
ních zdrojů, bychom chtěli začít 
v příštím roce, přičemž v tom-
to roce chceme dořešit všechny 
potřebné náležitosti. S jeho do-
končením se počítá v roce 2020. 

„Velice by nám pomohlo, kdyby 
Karlovarský kraj vyjádřil projektu 
oficiální podporu formou prohlá-
šení a kdyby se zaměřil na zlepšení 
infrastruktury na svém území. Od-
hadem by do centra mělo zavítat 
sedmdesát až osmdesát tisíc lidí 
ročně,“ upřesnil Michael Abra-
ham, starosta Rehau.

K areálu budoucího centra vede 
z české strany komunikace třetí 
třídy, jež je ve vlastnictví Karlovar-
ského kraje. „Jedná se o zhruba 
dva až tři kilometry dlouhý úsek, 
který je potřeba zmodernizovat. 
Zároveň zde vede i železnice. Ta je 
ovšem v útlumu, projede tu jeden 
vlak denně. Zvažuje se tedy navý-
šení četnosti spojů i vybudování 
nové železniční zastávky,“ doplnil 
Dalibor Blažek, náměstek hejt-
manky a starosta Aše. 
 (KÚ)

Zážitkové centrum představí druhovou rozmanitost

Máte ve vaší obci lípu republiky?
Naše dějiny připomínají nejen 

stavby a památníky, ale také 
stromy, které nesou historická po-
selství. Dřeviny jsou u nás tradičně 
vysazovány na paměť důležitých 
událostí. 

Letošní rok se nese ve znamení 
oslav 100. let od vzniku Českoslo-
venska. Na jeho vznik a výročí jsou 
od roku 1918 vysazovány jubilejní 
stromy. Nejčastěji se jedná o lípu, 
protože je naším národním stro-
mem. Pokud však tyto dřeviny ne-
byly řádně označeny, tak jejich po-
selství zaniká a mizí. Tím se ochu-
zujeme o tyto jedinečné velikány, 
které často rostou na čestných 
místech v našich obcích a městech.  

Zachránit poselství stromů re-
publiky se u příležitosti kulatého 
výročí chopila skupina odborníků, 
kteří založili web Lípy republiky 
– www.lipyrepubliky.cz a snaží se 
vzbudit zájem tyto pamětní stromy. 
Lípy připomínající vznik republiky 
či naši národní svobodu a demo-
kracií můžete zadávat do veřejně 
přístupné celorepublikové databá-
ze na webu www.lipyrepubliky.cz 
či kontaktovat nadšence na emai-
lové adrese info@lipyrepubliky.cz.  

Web zároveň podává návody, jak 
naplánovat jubilejní výsadbu lípy 
republiky v letošním roce. 

Jedna z dosud objevených lip re-
publiky v Karlovarském kraji roste 
na Sokolovsku v Dolních Nivách. 
Byla vysazena v roce 1968 na pa-
měť 50. výroční vzniku Českoslo-
venska. Statná lípa má stabilní 
označení, které sděluje její posel-
ství.  (Aleš Rudl)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ KAPKY
Karlovarská pekárna s.r.o.

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

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.

Lípa v Dolních Nivách  Jedna z dosud objevených lip republiky v Karlovar-
ském kraji roste na Sokolovsku.   Foto: lipyrepubliky.cz

Krásné 100. narozeniny oslavil pan Josef Vrabec z Karlových Varů. 
Poblahopřát mu přišla hejtmanka Jana Vildumetzová, která mu zá-
roveň předala koš plný jeho oblíbených dobrot. Společně si povídali 
o tom, jak se dostal jubilant v mládí z Ukrajiny do Čech, o jeho rodi-
ně i o tom, že se vysokého věku dožil především proto, že se rád smě-
je a dlouho jedl domácí zeleninu a maso.  (Foto: KÚ)

BLAHOPŘEJEME

Chlum Svaté Maří   Rozsáhlý architektonicky jednotný barokní areál poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény a přilehlého proboštství řádu Křižovníků s červenou hvězdou 
byl vystavěn na místě staršího gotického kostela v letech 1687-1728 podle plánu architekta Kryštofa Dientzenhofera. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války 
kostel postupně chátral. Od roku 1992 tento jedinečný poutní areál postupnou rozsáhlou obnovou. Rozhodnutím vlády se nyní stává národní kulturní památkou.  Foto: KV POINT
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Program přeshraniční spolupráce 
podpoří další projekty
KARLOVY VARY    Rezervace SO-
OS, čtvrtohorní sopka Komorní 
Hůrka, bývalá továrna v Plesné, 
ekocentra v regionu Euregio Egren-
sis a podpořená bude také biodiver-
zita netopýrů v historických parcích 
v Kynžvartu a Bečově nad Teplou. 
Pět projektů z Karlovarského kraje 
získalo dotaci z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. Na svém 
v pořadí již šestém zasedání v hor-
nofalckém městě Rötz je v prosinci 
schválil Monitorovací výbor Pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2014 – 2020. Celkově se 
jeho členové usnesli na podpoře 
dvaceti projektů v souhrnné výši 
15,1 milionů eur. 

V rámci druhé prioritní osy zamě-
řené na ochranu životního prostředí 
a účinné využívání zdrojů byly od-
souhlaseny čtyři projekty z našeho 
regionu. „Úspěšný byl společný 
projekt Chebu, Františkových Láz-
ní a Fichtelbergu, který si klade za 
cíl zpřístupnit a propojit geologické 
a montánní památky v pohraničí. 
Podpořen byl částkou 2,3 milionu 
eur. Díky němu se lidé mohou tě-
šit na nové návštěvnické centrum 

v areálu unikátní rezervace SOOS 
nebo například na zpřístupnění 
vstupní části štoly na bývalé sopce 
Komorní Hůrka. Dalším z projek-
tů, jenž dosáhl na dotaci ve výši 2,2 
milionu eur, byl projekt Plesné a Er-
bendorfu. V areálu bývalé továrny 
v Plesné vznikne expozice věnovaná 
geologii, historii města a regionu, 
popisu jednotlivých etap osidlová-
ní území a vývoji řemesel. Zajíma-
vým tématem bude i vylíčení osudu 
posledního německého starosty. 
Součástí budou i semináře pro ve-
řejnost, zřízení nových webových 
stránek a vydávání informačních 

a odborných publikací,“ upřesnil 
Josef Janů, radní pro oblast regio-
nálního rozvoje, projektového říze-
ní a informatiky.

V oblasti životního prostředí a sí-
ťování byly schváleny projekty, kte-
ré jsou zaměřeny na ochranu živoči-
chů nebo například na efektivnější 
fungování ekocenter. „Jeden pro-
jekt je věnován podpoře biodiver-
zity netopýrů v pohraničí prostřed-
nictvím zachování a dalšího rozvoje 
tří historických parků a jejich okolí. 
Konkrétně jde o parky v Kathari-
nenbergu, Kynžvartu a Bečově nad 
Teplou. Součástí projektu, který 

získal dotaci téměř 800 tisíc eur, 
bude i mapování výskytu netopýrů 
ve spolupráci s Karlovou univer-
zitou. Další projekt si klade za cíl 
posílit populaci perlorodky říční 
v lokalitách soustavy Natura 2 000. 
V rámci projektu s podporou ve výši 
1,4 milionu eur jsou naplánovány 
rovněž informační a vzdělávací ak-
tivity pro veřejnost. Posledním ze 
schválených projektů je projekt za 
bezmála 340 tisíc eur. Ten je zamě-
řen na síťování ekocenter v regionu 
Euregio Egrensis,“ doplnil Janů.

Pokud se jedná o příjem žádostí 
do Programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 – 2020, aktu-
álně je uzavřena první prioritní osa 
zaměřená na posilování výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací. 
Žádosti je tedy možné předkládat 
v rámci druhé, třetí a čtvrté prioritní 
osy, které jsou věnovány životnímu 
prostředí, kultuře, účinnému využí-
vání lidských a materiálních zdrojů 
a podpoře malých přeshraničních 
projektů. Bližší informace včetně 
kontaktů na pověřené pracovníky 
naleznete na internetových strán-
kách programu.  (KÚ)  

Karlovarský kraj leží v nejzápadnější části České 
republiky na hranici s Německem. Co do velikosti 

patří k nejmenším českým krajům, co do památek, zá-
žitků a přírodních krás patří však k těm nejkrásnějším 
a turisty vyhledávaným. Cestovní ruch je důležitým 
odvětvím celého českého hospodářství a investovat do 
něj právě tady u nás se vyplácí. „Pro letošek jsme si sta-
novili cíl nalákat více turistů a návštěvníků do regionů 
a usilovat o jejich delší pobyty,“ vysvětluje Monika Pa-
latková, ředitelka agentury CzechTourism. K tomu by 
měla mimo jiné přispět i hlavní komunikační kampaň 
Příběhy barokní krajiny a jejích stavitelů či nosné ko-
munikační téma roku 2018 - 100 let České republiky.

Propagace našeho regionu jako atraktivní turistické 
destinace je hlavním smyslem spolku Živý kraj – de-
stinační agentura pro Karlovarský kraj, který má za 
sebou první rok činnosti. Mezi jeho členy patří kromě 
Karlovarského kraje či Letiště Karlovy Vary i města 
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Loket, Jáchymov, Ostrov 
nebo Aš. Ve správní radě jsou bez nároku na odměnu 
zastoupeni apolitičtí odborníci z oblasti cestovního 
ruchu: ředitelé infocenter, muzeí, představitelé hotelů 
a lázní, zimních krušnohorských středisek či okrajo-
vých částí regionu. Kromě správy turistického por-
tálu Živý kraj, tisku map a propagačních materiálů, 
má agentura na starost prezentaci regionu na zahra-
ničních veletrzích, propagační on-line kampaně i vy-
tváření dalších produktů cestovního ruchu. Na jejich 
tvorbě se ovšem může v regionu podílet každý z nás.

Tvorba produktu cestovního ruchu má několik fází, 
jeho vznik logicky vychází z předností a potenciálu 
destinace či daného tématu, ale stejně tak je důležité 
o produkt systematicky pečovat a průběžně jej rozví-
jet. Příklady? Cesty pro zdraví – české lázně, Moravské 
vinařské stezky, Active Park Lipno, České středohoří – 
Sopečná tajemství... to všechno jsou kvalitní produkty 
cestovního ruchu, na kterých se podílí po celé zemi 
velké množství subjektů, ať už byly u jejich zrodu ne-
bo se zapojily až v průběhu. Všechny spojuje označení 
organizace destinačního managementu (dále DMO).

DMO zastřešuje organizace národní, ty na krajských 
úrovních pak certifikují organizace oblastní či lokál-
ní. Úkolem DMO je na základě využívání nástrojů 
destinačního managementu udržitelným způsobem 
prosazovat tuto destinaci a její produkty na trhu. Je-
jich činnost musí soustavně podporovat koordinaci, 
kooperaci a komunikaci poskytovatelů služeb cestov-
ního ruchu na daném území za účelem efektivnějšího 
řízení cestovního ruchu.

DMO nevznikají za účelem dosažení zisku, jejich 
hlavním předmětem činnosti je koordinace aktivit ces-
tovního ruchu na tomto území. Je žádoucí, aby posky-
tovala určité služby za úplatu a pokrývala tak svůj pro-

voz v rámci vícezdrojového financování. Společnost 
však musí prokázat, ať už společenskou smlouvou, 
stanovami své DMO nebo jiným vhodným dokumen-
tem, že případný zisk z jejího hospodaření je použit 
výhradně na financování hlavní činnosti.

Další informace o DMO včetně všech náleži-
tostí potřebných pro certifikaci najdete na webu  
zivykraj.cz. 

Cestovní ruch ČR využívá svého potenciálu k růstu. 
Přijíždí především více asijských turistů, ale přibývá 
i návštěvníků a turistů z evropských zemí. „Česká 

republika patří mezi deset států, které zaznamená-
vají nejvyšší nárůst indických turistů. U Izraelců 
máme zase velkou šanci, že se stanou častými hosty 
v českých regionech. V České republice totiž tráví 
nadprůměrně dlouhou dobu, téměř pět dní – a toho 
chceme určitě využít,“ dodává Palatková. Co se podle 
ředitelky agentury CzechTourism mění, to jsou tren-
dy cestování. Zásadní vliv mají bezpečnostní situace 
ve světě, rostoucí vliv sociálních sítí a s tím související 
influencer marketing a fenomén sdílené ekonomiky.
 (KÚ)
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Pro lepší pochopení toho, co je a jak vypadá produkt cestovního ruchu, je dobré porozumět tomu, co není a jak nevypadá 
produkt cestovního ruchu.

Webová stránka s přehledem 
atraktivit v regionu

Webové stránky prezentující atraktivity, 
které se nachází na určitém území. 
Seznam odkazů na atraktivity v regionu, 
ubytovací zařízení, poskytovatele služeb 
pro turisty atd.
Proč se nejedná o produkt cestovního 
ruchu?
Pokud nejsou služby a zážitky logicky 
propojeny pod zaštiťující myšlenkou 
a nabídka necílí na určitý typ návštěvníků, 
pak se nejedná o produkt cestovního ruchu.
Co by se muselo změnit, aby se jednal 
o produkt cestovního ruchu?
Je nutné, aby spolu různé subjekty 
zastupující jednotlivé atraktivity nebo 
služby, které spolu nějakým způsobem 
logicky souvisí, spolupracovaly a společně 
se domluvily, jakým způsobem a pod jakou 
jednotící myšlenkou budou své služby 
nabízet.

Zážitkový víkend na biofarmě

Nabídka ubytování na biofarmě, při které 
i návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet 
práce na farmě, ochutnají místní produkty, 
budou mít možnost se projet na koních 
ustájených na farmě, atd. Veškeré služby 
jsou součástí jednoho balíčku.
Proč se nejedná o produkt cestovního 
ruchu?
Z návštěvy na biofarmě profituje pouze 
jeden subjekt (biofarma) a není tak naplněn 
požadavek na komplexitu produktu, který 
má systematicky kombinovat služby na 
základě spolupráce více subjektů.
Co by se muselo změnit, aby se jednal 
o produkt cestovního ruchu?
Je nutné, aby se biofarma domluvila na 
spolupráci s dalšími subjekty a došlo tak 
k rozšíření její nabídky o další atraktivity 
a služby v oblasti. Nový produkt by měl být 
jednotně komunikován a prodáván.

Vyznačení trasy pro sjezd 
na horských kolech

Upravení přírodního povrchu a vybudování 
trasy, kterou je možné sjíždět na horských 
kolech, skupinou nadšenců do sjíždění 
strmých strání. Vybudování skokánků 
a klopených zatáček pro jízdu dle úrovně 
jezdce.
Proč se nejedná o produkt cestovního 
ruchu?
Jedná se sice o atraktivitu, která může pro 
určitou skupinu návštěvníků rozšířit 
nabídku zážitků v destinaci, nicméně 
samostatně negeneruje příjmy a nepřináší 
pozitivní ekonomický efekt.
Co by se muselo změnit, aby se jednal 
o produkt cestovního ruchu?
Je nutné, aby na trasu byly navázané 
služby, které jsou zpoplatněné, nebo aby 
trasa doplňoval existující produkt 
cestovního ruchu, který již příjmy generuje 
a svým zaměřením je s trasou v souladu.  

Oblast
ledávání
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Můžete se podílet na cestovním ruchu v kraji
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Hledáme mladého chemika
KARLOVY VARY   Již po šesté se 
na Střední uměleckoprůmyslové 
škole Karlovy Vary uskutečni-
la soutěž „Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR“. Střední 
uměleckoprůmyslová škola Kar-
lovy Vary je koordinátorem této 
celostátní soutěže, která se snaží 
zvýšit zájem o technicko-příro-
dovědné obory. Mladý chemik je 
vybírán mezi žáky a žákyněmi 8. 
a 9. tříd Karlovarského a Plzeň-

ského kraje ve třech kolech. První 
kolo bylo školní a zúčastnilo se ho 
celkem 651 žáků z 32 základních 
škol. Druhé kolo proběhlo for-
mou teoretického testu pro vítěze 
ze základních škol. Třetí kolo bylo 
praktické a prověřilo znalosti třice-
ti nejlepších chemiků, kteří se sešli 
8. a 9. ledna v chemické laborato-
ři Střední uměleckoprůmyslové 
školy Karlovy Vary.  Ze všech žáků 
byl nejlepší Rudolf Kvasňovský ze 

ZŠ Sokolov, Švabinského, druhé 
a třetí místo obsadili se shodným 
počtem bodů Jana Koláčková ze 
ZŠ Klatovy, Plánická ulice a Mar-
tin Jelínek ze 6. ZŠ Cheb.

Mladí chemici, kteří se umís-
tili na prvních třech místech, se 
zúčastní celostátního finále. Ce-
lostátní finále se bude konat 12. 
června 2018 na Fakultě chemicko-
-technologické Univerzity Pardu-
bice.  (KÚ)  

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR    Koordinátorem celostátní soutěže je v regionu Střední uměleckoprůmyslová 
škola Karlovy Vary.  Foto: UMPRUM KV

Univerzita Karlova zahájí výuku ve Varech. Pomoci může program RE:START!
KARLOVY VARY    Díky progra-
mu RE:START budou v únoru 
2018 v rámci Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
vyhlášeny dvě výzvy se specific-
kou alokací pro strukturálně po-
stižené regiony určené pro rozvoj 
a zkvalitnění výuky vysokých škol 
působících v těchto regionech, 
resp. vysokých škol, které se 
chystají v těchto regionech za-
hájit výuku svých oborů. Výzvy 
podpoří jak investiční, tak nein-
vestiční záměry v celkové výši 2,2 
miliard korun. 

Část z těchto finančních pro-
středků může usnadnit a pod-
pořit příchod 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy přímo do 
Karlových Varů. Pro výuku po-
slouží historická budova bývalé-
ho německého gymnázia (později 
základní školy) na nábřeží Jana 
Palacha, která se nachází v Kar-
lových Varech přímo naproti 
Alžbětiným lázním. Budova do-
stává nové vybavení podle potřeb 
připravované výuky, která bude 
zahájena již v akademickém roce 
2018/2019.

Zájemci o bakalářský program 
oboru Fyzioterapie v prezenční 
formě mohou podávat přihlášky 

ke studiu elektronicky do konce 
února 2018. Termíny přijímacích 
zkoušek na obor Fyzioterapie 

3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy s výukou v Karlových Va-
rech jsou 19. a 20. června  2018. 

Statutární město Karlovy Vary 
připravilo pro zájemce o studi-
um doplňkové přípravné kurzy 
z biologie a fyziky každou sobotu 
dopoledne (vyjma Velikonoc) od 
9:00 do 12:30 v budově školy na 
nábřeží Jana Palacha 20. Kur-
zy jsou pro zájemce o studium 
zdarma. Fyzioterapie představuje 
obor, který je pro lázeňský region 
klíčový, a o který je každoročně 
velký zájem. Počet zájemců něko-
likanásobně překračuje kapacity 
fakulty.

Zahájení činnosti 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy může 
v budoucnu přispět i k naplňo-
vání dalšího opatření vládního 
programu RE:START, kterým 
je Vzdělávání a výzkum v oblasti 
lázeňství a balneologie. Ve spo-
lupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České re-
publiky má program RE:START 
napomoci vytvoření podmínek 
pro znovuobnovení a rozvoj bal-
neologického výzkumu a vzdě-
lávání odborných kapacit pro 
lázeňství a balneologii v Karlo-
varském kraji (mimo jiné i ve spo-

lupráci s Univerzitou Karlovou). 
„Na realizaci opatření Vzdělá-

vání a výzkum v oblasti lázeňství 
a balneologie spolupracujeme 
také s Technologickou agenturou 
České republiky, která se zasazu-
je o aplikovaný výzkum a vývoj, 
což by pro místní balneologii bylo 
jistě posunem vpřed,“ upřesňu-
je zástupkyně zmocněnce vlády 
Gabriela Nekolová, která je za na-
plňování programu RE:START 
zodpovědná a dodává: „Nelze 
opominout podporu rozvo-
je zdravotnické infrastruktury 
v Karlových Varech. Klademe 
důraz na onkologické centrum, 
které v Karlovarském kraji zá-
sadním způsobem chybí. Rozvoj 
Karlovarského kraje jsme pod-
pořili také navýšením finančních 
prostředků na revitalizaci úze-
mí po těžbě. Díky tomu vznikne 
v prostoru bývalé Podkrušnohor-
ské výsypky testovací polygon 
společnosti BMW. Těmito kroky 
se snažíme nejen nastartovat 
ekonomiku, ale především zlep-
šit podmínky pro život obyvatel 
kraje.“

Dny otevřených dveří  3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech. Dopolední program byl zaměřený na stu-
denty středních škol, odpolední část tvořilo plno zajímavých přednášek, které byly veřejnosti přístupné zdarma.

Školní statek v Chebu chystá nové dílny
CHEB Stávající dílny, které již ne-
odpovídají současným potřebám 
a výšce moderních strojů, nahradí 
v budoucnu nové. Přípravu zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku 
už schválila Rada Karlovarského 
kraje. Školní statek a krajské stře-
disko ekologické výchovy Cheb 
chce zahájit stavební práce na jaře 
tohoto roku. 

Dílny budou sloužit nejen samot-
né příspěvkové organizaci, ale také 
pro praktickou výuku žáků Inte-

grované střední školy Cheb. Na 
dlouho připravovaný projekt chtě-
lo vedení školního statku získat do-
taci z Integrovaného regionálního 
operačního programu. S žádostí 
ovšem nebylo úspěšné. Hodnota 
zakázky je 17,8 milionu korun. Or-
ganizace z vlastních zdrojů uhradí 
7 milionů korun, na zbytek částky 
si vezme úvěr. Statek dlouhodobě 
dosahuje kladných hospodářských 
výsledků a tudíž by neměl mít pro-
blém se splácením půjčky.

Školní statek a krajské středisko 
ekologické výchovy Cheb funguje 
od roku 1964. Žákům zeměděl-
ských a technických oborů posky-
tuje výukové zázemí a v ekocentru 
zajišťuje vzdělávací programy. 
Současně se zabývá i zeměděl-
skou výrobou. V rostlinné výrobě 
se zaměřuje hlavně na pěstování 
krmných obilovin, řepky a pícnin, 
v živočišné výrobě se pak soustředí 
na chov masného skotu a prasat. 
 (KÚ)

Soutěž ve stolování. Zazářili 
opět sokolovští studenti
SOKOLOV V Domažlicích se usku-
tečnil další ročník regionální sou-
těže ve stolování, během něhož se 
připravovaly slavnostní tabule na 
téma „Hudební festival“. Studen-
tům ze Střední školy živnostenské 
v Sokolově se vyplatila poctivá pří-
prava a popáté v řadě obhájili titul 
vítěze. 

Do Městského kulturního stře-
diska v Domažlicích se sjelo cel-
kem pět družstev žáků gastrono-
mických oborů, přičemž jedno 
bylo dokonce z Německa. „Soutěž 
hodnotila tříčlenná porota složená 

z odborníků, kteří sledovali, jak 
soutěžící připravují slavnostní ta-
bule, hodnotili oblečení, dodržová-
ní hygieny, přesnost a rozmístění 
inventáře a samozřejmě znalosti. 
Porota neměla vůbec jednoduchý 
úkol, neboť všechny soutěžní týmy 
předváděly vyrovnané výkony,“ 
upřesnila ředitelka Střední školy 
živnostenské v Sokolově Ilona Me-
dunová.

Čtyřčlenné družstvo ze Sokolova, 
ve složení Pavlína Běhounková, 
Tomáš Konya, Jan Mašata a Ro-
man Opitz, jednoznačně zabodo-

valo. Slavnostní tabule na téma 
„40th International Jazzfestival 
Praha 2018“ mu nakonec vynesla 
vítězství. „Poctivá příprava se vy-
platila a v devátém ročníku soutěže 
jsme popáté obhájili prvenství před 
Hotelovou školou z Mariánských 
Lázní. Na třetím místě se umístila 
Střední škola Horažďovice, dále 
zástupci německé školy v Chamu 
a domácí tým ze Střední školy Do-
mažlice. Poděkování patří všem 
soutěžícím žákům za přípravu 
a vzornou reprezentaci školy,“ do-
dala Ilona Medunová.  (KÚ)

Gymnazisté z Varů vyrazili za němčinou
KARLOVY VARY    Prohlídku pa-
mátek i společné tvůrčí aktivity si 
pro žáky kvarty Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech při-
pravili jejich vrstevníci z Lessin-
gova gymnázia v Plauen. Akce se 
konala v polovině prosince v rámci 
projektu „Všemi smysly vnímat 
společné tradice“ financovaného 
prostřednictvím Euregia Egren-

sis z evropských fondů. Na úvod 
si lektorky z plzeňského koordi-
načního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem připravi-
ly pro žáky seznamovací hry. Pak 
společně tvořili v kreativních díl-
nách v malebných historických do-
mech Weberhäusern, kde vyráběli 
svíčky a figurky z plsti i ze dřeva.

Společně s německými přáteli 

si také prohlédli nejznámější pa-
mětihodnosti Drážďan, Muzeum 
hygieny a večer si užili atmosféru 
vánočních trhů. V Plauen studen-
ty rovněž přijal starosta města 
a z radniční věže měli možnost 
rozhlédnout se po okolí. Ještě před 
odjezdem došlo na vyhlášení vý-
sledků soutěže skupin i na předání 
dárků.  (KÚ)

Výkup 
starého papíru

za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

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

komerční prezentace
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Kostel v Sedleci se mění před očima
Mgr. Daniela 
Seifertová
náměstkyně 
hejtmanky 
a krajská 
zastupitelka za 
ANO

Ústecký, Moravskoslezský a Kar-
lovarský kraj prostřednictvím 
Úřadu vlády požádaly o finanční 
a systémovou podporu konkrétních 
opatření, která pomohou restarto-
vat ekonomiku těchto regionů. Úřad 
zmocněnce vlády navrhl vytvoření 
Strategie hospodářské restruktura-
lizace, podle níž by vláda a region 
společně postupovaly. 

Dne 25. 1. 2018 jsem se zúčastnila 
semináře o průběhu realizace to-
hoto projektu nazývaného Restart, 
který by mohl významně pomoci 
našemu regionu. Měli jsme možnost 
seznámit se s návrhy opatření pro 
aktualizaci Akčního plánu zmíně-
né strategie i s aktivitami Úřadu 
zmocněnce vlády pro Ústecký, Mo-
ravskoslezský a Karlovarský kraj. 

O konkrétních krocích v jednotlivých 
kapitolách nás informovala přímo 
zástupkyně zmocněnce zodpovědná 
za Ústecký a Karlovarský kraj Ga-
briela Nekolová. Ačkoli byl tento se-
minář avizován v dostatečném před-
stihu a následoval bezprostředně po 
skončení relativně krátkého jednání 
mimořádného zastupitelstva, ne-
mile mě překvapil malý zájem za-
stupitelů. O neúčasti vedení kraje 
a především radního Josefa Janů, 
zodpovědného za zmíněnou oblast 
ani nemluvím, akci zahájil a byl pří-
tomen pouze na začátku. Koho jsme 
se měli ptát, jak se s již realizovaný-
mi opatřeními v rámci kraje pracuje, 
jak jsou připravovány projekty do vý-
zev na čerpání národních finančních 
prostředků, jaká je spolupráce s ob-
cemi a jak jsou informovány o mož-
nosti z těchto zdrojů čerpat?  Očeká-
vala jsem proto i účast starostů obcí 
v kraji.  Neúčast starostů objasnil 
pan ředitel Karlovarské agentury 
rozvoje podnikání Vlastimil Veselý, 
tím že tento seminář byl primárně 
určen pro zastupitele Karlovarské-
ho kraje. 

Tento příspěvek vlastně píšu proto, 
že na závěr celé velmi zdařilé a pro 

mě přínosné prezentace, zazněla 
výtka zástupkyně úřadu směrem ke 
krajům a obcím. Chybí totiž kon-
krétní partneři, kteří by pomáhali 
dotáhnout a využít již schválená 
opatření do zdárného a hlavně smy-
sluplného konce. 

Od pana ředitele Veselého jsem se 
také dozvěděla o všech možnostech 
a způsobech informování o progra-
mu Restart, nedá se tedy říci, že by 
kraj, města a obce nemohly vědět 
o již realizovaných opatřeních. Pro-
to se ptám, proč jsme tak málo při-
pravení žádat do programů, když 
jsme si o ně sami řekli.

Prožíváme období radosti nad re-
alizací úžasné investice, kterou je 
spolupráce kraje, Sokolovské uhel-
né, a.s. a automobilového koncernu 
BMW AG. Automobilka začne u So-
kolova stavět nové zkušební centrum 
pro testy autonomních vozů. Investi-
ce má pro Karlovarský kraj obrovský 
význam.

Neměli bychom ale zapomínat, že 
BMW všechny naše problémy ne-
vyřeší.  Když nám někdo nabízí po-
mocnou ruku v takové oblasti, jako je 
další rozvoj kraje, měli bychom ji bez 
výhrad přijmout. 

Restart je příležitost pro Karlovarský 
kraj. Dokážeme ji využít? 

Ing. Eva 
Valjentová
krajská 
zastupitelka za 
KSČM

Na území Karlovarského kraje se 
nachází celá řada sakrálních sta-
veb s pohnutou historií, kterým se 
nedostává potřebné péče ani pozor-
nosti. To ovšem není případ kostela 
sv. Anny, dominanty městské části 
Karlových Varů – Sedlece. V roce 
2004 vznikl z iniciativy současné-
ho předsedy sdružení Aloise Kůrky 
a jeho přátel spolek, jenž se věnuje 
záchraně této jedinečné barokní 
památky.

V minulém roce jsem měla tu 
čest přijmout pozvání na jednu 

z benefičních akcí, které sdružení 
pravidelně pořádá, a sice na kon-
cert houslového virtuosa Václava 
Hudečka, sólisty Jakuba Sedláč-
ka a Karlovarského symfonického 
orchestru. Musím říct, že to pro 
mne byl nádherný kulturní zážitek 
a zcela zaplněné prostory kostela 
mě jasně přesvědčili o tom, že lidem 
není jeho osud lhostejný a chtějí se 
podílet na jeho obnově.

Kromě benefičních akcí se spolek 
snaží čerpat prostředky na rekon-
strukci z nejrůznějších dotačních 
titulů a vyhlášenou má i veřejnou 
sbírku. Jedním z pravidelných při-
spěvatelů je rovněž Karlovarský 
kraj, jenž ze svého rozpočtu uvolnil 
na obnovu kostela již 900 tisíc ko-
run. V průběhu let se tak podařilo 
opravit poničenou střechu a po-
stupně zrestaurovat zdevastovaný, 
nicméně unikátní interiér. Sdruže-
ní tedy odvedlo obrovský kus práce 

a za to si zaslouží náš obdiv. Jak mi 
ale prozradil jeho předseda Alois 
Kůrka během našeho posledního 
setkání, s opravami stále ještě ne-
jsou u konce. V letošním roce by 
rádi začali s první etapou opravy 
vnějšího pláště kostela.

Pokud byste chtěli navštívit tuto 
unikátní památku, veškeré potřeb-
né informace najdete na interneto-
vých stránkách www.kostelsedlec.
cz. Dle pana předsedy se i v letoš-
ním roce můžete těšit na celou řadu 
benefičních akcí. Již 9. března zde 
zazní pašijové oratorium barokní-
ho skladatele Jana Anselma Fri-
dricha Musica in luctu v podání 
orchestru Musica Florea a sboru 
Collegium Floreum. Největší kon-
cert je pak naplánován na září, kdy 
by se v kostele měl představit popu-
lární Spirituál kvintet. Věřím, že se 
při některé z akcí potkáme a spo-
lečně pomůžeme dobré věci.

Koho přijmout si máme určit sami

Evropský parlament má na zasedá-
ní ve Štrasburgu hlasovat o reformě 
Dublinském protokolu (Dublin IV). 
Jde o návrh Směrnice stanovující kri-
téria povinné pro každý členský stát 
EU v otázce přijímání migrantů na 
svých územích, které určují všem člen-
ským zemím EU povinné přerozdělo-
vání imigrantů podle klíče, který určí 
Evropská komise. Jednotlivé členské 
země podle tohoto nařízení budou ne-
jen muset přijímat migranty, ale na-
víc podle této novely nebudou mít ani 
kontrolu a možnost výběru nad tím, 
jaké uprchlíky dostanou přidělené. 
Pokud jedna členská země přesáhne 
přes „150 % referenčního množství“, 

budou další migranti povinně usíd-
lováni v jiných státech EU. Podle této 
reformy dostanou migranti nabídku 
na 4 země v Evropské unie, které bu-
dou mít nejnižší stavy. Členský stát 
má spolu s migrantem povinnost při-
jmout na své území také ostatní členy 
rodiny migranta, který byl daným 
členským státem přijat. Každý člen-
ský stát má právo odmítnout přijetí 
migranta, ale musí za každého od-
mítnutého žadatele zaplatit 250 000 
EUR.                                                 Česká repub-
lika by se měla chovat jako suverénní 
země a sama by měla mít možnost 
rozhodovat o tom koho přijme a komu 
podá pomocnou ruku. Z morální-
ho hlediska je pomoc lidem v nouzi 
správná, ale každý stát se musí nej-
dříve starat o své přežití, to je jeho 
hlavní povinnost, kterou vůči svým 
občanům má. Proč lidem z třetího 
světa tak aktivně nepomáhají v jejich 
zemích neziskové organizace. Jsou 
to právě neziskové organizace, které 
mají na svědomí všechny ty utopené 
lidi ve Středozemním moři a všechny 

ty, kteří se stali oběťmi kriminálních 
činů způsobených afro-arabskými 
migranty. Jsou to právě neziskové or-
ganizace, které si z převozu migrantů 
do Evropy udělaly výdělečnou činnost 
v podobě kyvadlové dopravy mezi Ly-
bií a Itálií. Je nutné se poučit z histo-
rie a být nekompromisní proti tomu 
kdo chce zničit náš stát, naši kulturu 
a naše sociální systémy. Přijímání 
i jen 2600 uprchlíků a další ústupky 
povedou k národní sebevraždě a li-
kvidaci českého národa. Imigrace je 
strategický politický projekt, který má 
za cíl sjednocení kontinentu a vytvoře-
ní nové společnosti a nového člověka. 
Prostředky, které nás bude stát inte-
grace, zdravotní péče a později i dů-
chod každého imigranta a jeho člena 
rodiny a v případě, že bude páchat 
kriminální činnost, tak také náklady 
spojené s touto kriminální činností, 
raději vynaložme na naše občany. Je 
čas si uvědomit, že to my máme právo 
rozhodovat koho, kdy a v jakém počtu 
přijmeme, ne vládnoucí elity nebo Ev-
ropská unie. 

Karla Maříková
krajská 
zastupitelka za 
SPD

Lesk a bída referenda. Děkujeme za 
upozornění, pracujeme na nápravě

Ing. Josef Janů
krajský zastu-
pitel za Piráty, 
člen rady pro 
oblast regionál-
ního rozvoje, 
projektového 
řízení a infor-
matiky

S novým rokem jsme si ve Varech 
měli možnost vyzkoušet místní re-
ferendum. Chvalme občanské ak-
tivity, které dovedou spojit společ-

nost napříč politickým spektrem 
a přimějí nás připsat své jméno na 
podpisový arch a následně jít vyjá-
dřit svůj názor … zde, ale přichází 
otazníky. Proč se tyto problémy 
nedají řešit prostřednictvím pla-
cené zastupitelské demokracie? 
Proč nejsme schopni vydiskutovat 
problém na veřejných jednáních 
a v obecních médiích? Není stáva-
jící forma referenda demotivující 
pro volbu NE? Proč nemáme jed-
noduchá a levná místní aplikační 
„hlasovátka“, která poukáží na 

chybějící komunikaci a vysvětlení 
a následně vyselektují, kdy se jed-
ná opravdu o problém hodný refe-
renda?

Ať se na to koukám jak chci, tak 
referendum stávajícího „střihu“ je 
především ukázkou neschopnosti 
nás politiků jednat a diskutovat, 
jak mezi sebou, tak směrem k ve-
řejnosti, kterou zastupují a dává 
možnost občanským aktivitám 
důrazně na tuto skutečnost upo-
zornit. Děkujeme za upozornění 
a pracujeme na nápravě .
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Přednáška zavede posluchače mezi lidojedy
Městská knihovna Ostrov zve veřejnost na cestopisnou přednášku fo-
tografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. Čeká vás dobrodružná 
cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Pa-
puy Nové Guiney. Navštívíte pralesy, přebrodíte spoustu divokých řek, 
poznáte stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a mnoho 
dalšího. Akce začíná v 17 hodin.
Městská knihovna Ostrov, 21. 2. 2018

Výstava představí dílo známého výtvarníka animovaných filmů
Výstava v Becherově vile umožní návštěvníkům nahlédnout do tvorby 
grafika a výtvarníka Petra Poše. K jeho nejznámějším a nejoceňovaněj-
ším dílům patří zejména výtvarné návrhy k Werichově Fimfáru. Uvidíte 
především jeho grafickou tvorbu a chybět nebudou ani ukázky návrhů 
loutek a scénografií, knižních ilustrací či filmových plakátů.
Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary, 9. 2. - 1. 4. 2018

Přednáška poodhalí perly Středomoří
Milovníci cestování by si rozhodně neměli nechat ujít přednášku foto-
grafa, novináře a zoologa Michaela Fokta, která bude věnována řeckým 
ostrovům. Mimo jiné se dozvíte, jak poznáte místo, kde se rodí prysky-
řice cennější než samotná myrha nebo kde se chodí v kroji na pastvu. 
Přednáška, jež je součástí cyklu regionálních přírodovědných akcí s ná-
zvem Z Chebu křížem krážem, začíná v 17:30 hodin.
Muzeum Cheb - Valdštejnská obrazárna, 22. 2. 2018

Jak probíhal odboj, se dozvíte v knihovně
Druhá přednáška z cyklu přednášek oblíbeného historika Jakuba For-
mánka seznámí posluchače s domácím a zahraničním odbojem. Spo-
lečně se podívají jak na demokratický, tak komunistický proud. Sou-
částí akce bude také reflexe toho, nakolik měl odboj vliv na upevnění 
pozice komunistů v poválečném Československu. Přednáška začíná 
v 16:30 hodin.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 27. 2. 2018

Výstava ukáže proměnu krajiny v našem regionu
Do vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje můžete 
zavítat na výstavu s názvem „Pozemkové úpravy - Žijeme krajinou“. 
Výstava fotografií vám představí výsledky pozemkových úprav, které 
ovlivnily tvář krajiny v našem regionu, a přiblíží aktivity Krajského po-
zemkového úřadu pro Karlovarský kraj.
Krajský úřad Karlovarského kraje, 1. - 28. 2. 2018

Vydejte se za malovanými vajíčky do Kraslic
Přijďte nasát tu pravou velikonoční atmosféru do Domu kultury v Kras-
licích. Městská knihovna zde pořádá již 19. výstavu členů Asociace ma-
lířek a malířů kraslic České republiky. Kromě ukázek jejich práce pro 
vás bude připraveno i zdobení velikonočních kraslic tradičními techni-
kami. Naučíte se tak, jak se zdobila vajíčka za dob našich babiček.
Dům kultury Kraslice, 15. – 18. 3. 2018

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA 
POCTIVÁ ODMĚNA 
ZA KAŽDÝ NÁKUP 
V GLOBUSU

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla:
POBEDA VNUKOVO MOSKVA

Výhercům, kterými jsou  
Ivana Potůčková z Březové, 
František Tůma z Aše a Jana 
Hernová z Karlových Varů.
gratulujeme.

Globus Bonus je věrnostní 
program pro registrované 
zákazníky s věrnostní kartou. 
Členství v programu přináší 
nejen slevové kupony, ale také 
peněžní bonusy. Ty zákazník 
získává za nákup bonusového 
zboží a může s nimi platit 
další nákupy ve všech 
hypermarketech Globus. Díky 
programu Globus Bonus má 
zákazník možnost využívat 
Scan&Go, unikátní službu 
samoobslužného nakupování 
přímo do tašky.
Více informací nejen 
o věrnostním programu 
Globus Bonus se dozvíte na 
www.globusbonus.cz.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
6.3.2018 na e-mail: 
info@mediaas.cz nebo na 
poštovní adresu:
Media a.s.,Botanická 252/6, 
362 63 Dalovice, zn. Křížovka

KULTURNÍ TIPY

SLEDUJTE NÁS

U Madridu se bojovalo také o Prahu
V lednovém čísle KL se psalo 
o karlovarských občanech, kteří 
jako první bojovali za samostat-
nost ČSR. Po návratu legionářů 
z první světové války začal míro-
vý život. V nových podmínkách 
a jinak. Ale ne na dlouho. V sou-
sedním Německu od roku 1933 
Hitler ukazuje svou sílu a hledá 
způsob, jak to sdělit světu. Po-
dobně si počíná Benito Mu-
ssolini v Itálii. Společně využili 
občanskou válku ve Španělsku 
a posílali do boje organizované 
vojenské skupiny na pomoc jed-
né ze stran.

Španělská občanská válka bylo 
dobrým místem, kde se mohla zkou-
šet nová německá výzbroj – letectvo, 
představit ji jako vojenskou sílu a zá-
roveň pomoct sílícímu fašismu. Již 
1. listopadu 1936 směřují německé 
jednotky do Španělska. Další vojen-
ská posila došla v létech 1937-1939.

A v této historické chvíli se zrodila 
mezinárodní solidarita protiváleč-
ných sil se španělskou republikán-
skou vládou. Z celého světa se hlásí 
dobrovolníci na obranu republiky. 
V mezinárodních brigádách (in-
terbrigádách) španělské republi-
kánské armády bojovalo v letech 
1936-1939 asi 35-40 tisíc zahranič-
ních dobrovolníků, z nich bylo 2168 
československého původu. Občan-
ská válka skončila fašistickým ví-
tězstvím. Tehdy se říkalo: „U Mad-
ridu se bojuje o Prahu“. Po prohře 

u Madridu přišla na řadu Praha v ro-
ce 1939. 

Po skončení války ve Španělsku, 
naši Interbrigadisté vstupují do ro-
dící se čsl. zahraniční armády ve 
Francii. A po prohře Francie ustu-
pují v roce 1940 do Anglie. V čsl. 
armádě to nemají lehké, ale mno-
hem hůře se s nimi zachází doma 
po roce 1950. Mnozí jsou odstaveni 
ve společenském životě, často také 
uvězněni. Jeden příklad za všechny 
je MUDr. František Krieg. V srpnu 
1968 byl mezi čelními představitel 
ČSSR, kteří byli uneseni do Moskvy. 
Jako jediný odmítl podepsat takzva-
ný moskevský protokol. Není nutné 
popisovat, jak dopadl.

Prvního boje proti fašismu a naci-
smu, se účastnilo i několik občanů 
Karlovarska:

DITRICHOVÁ Berta: Ošetřovatel-
ka od 1936-1939 ve Španělsku, další 
léta války prožila v Anglii.

HÁNÉLOVÁ Vlastimila: V době 
od 1. 3. 1937 do 31. 10. 1938 půso-
bila jako zdravotnice v nemocnici 
republikánské armády ve Španělsku 
(polní lazaret J. A. Komenského, 
který patřil k 129. divizi republi-
kánské armády). Hlavními místy 
působení byla Guadalajara, Murcia, 
Beni¬casim a Mataro. Byla ji pro-
půjčena hodnost poručíka zdravot-
ní služby. Utrpěla těžké zranění při 
bombardování.
PANDO Rondan Leoncio: Po vy-
puknutí fašistického puče v roce 
1936 se postavil do řad obránců de-

mokracie. Bojů se zúčastnil v Kata-
lánsku. Bojoval u Teruelu, v bitvě na 
řece Ebro, u Saragozy. Po občanské 
válce odešel do Francie, byl interno-
ván a skončil v Osvětimi. Od podzi-
mu 1947 občan Karlových Varů.
VÁCLAV Štefan: Interbrigadista ve 
Španělsku – příslušník čs. armády 
Západ. Po válce občan Karlových 
Varů.
HOŠEK Jaroslav: Španělsko, XV. 
interbrigáda, prapor Dimitrov, Žiž-
kova rota. Od 2. 12. 1936 do 2. 2. 
1938 bojový prostor: Madridská 
fronta, Jarema. Utrpěl těžké zra-
nění. Po vyléčení byl jako zakláda-
jící člen KSČ převezen do Moskvy 
k moskevské skupině KSČ Václava 
Kopeckého. Pracoval v rozhlase jako 
hlasatel stanice „Za národní osvo-
bození“ moskevského rozhlasu do 
roku 1945.
svobodník CHLÁDEK Stanislav: 
Narozen 27. 2. 1909 – Wischerho-
fen bydliště: Nejdek, Jungmannova 
1053 Interbrigadista, 1. pěší pluk 
čs. dobrovolníků od 1. 4. 1938 do 2. 
9. 1939 ve Španělsku, dále do 9. 5. 
1945 ve spojenecké armádě bojový 
prostor: Zortoza, Amposta, Gan-
deza
MUDr. HECHT Jindřich: Člen špa-
nělské milice 1936, od vypuknutí 
války 1.9.1939 člen čsl. zahranič-
ní armády ve Francii. Po okupaci 
Francie v roce 1940 neodjel s čsl. 
armádou do Anglie, ale v Němci 
ovládané Francii pomáhal španělá-
kům z Interbrigády ukrývat se před 

okupanty a odejít do partyzánského 
hnutí ve Francii. Ve francouzském 
partyzánském hnutí působil až do 
roku 1944, dosáhl hodnosti majora. 
Po osvobození Francie se přihlásil do 
čsl. zahraniční armády, kde byl zařa-
zen jako svobodník. Po válce zůstal 
v armádě, rychle postupoval a po ab-
solvování vyšší válečné školy dosáhl 
opět hodnosti majora. Ne nadlouho, 
čistka v armádě od západních živlů 
(ač byl přesvědčený komunista) ho 
přivedla do Ostrova, kde působil ja-
ko lékař. Nikdy se nikde nepřihlásil 
do odbojářského hnutí, nikdy o nic 
nežádal a také už se nikde neanga-
žoval. Ale svému protifašistickému 
přesvědčení zůstal věrný.

Na interbrigadisty se pohlíželo 
v průběhu minulých let různě. Za 
války měli potíže v čsl. armádě pro 
své levicové smýšlení, po válce měli 
potíže jako zápaďáci. A po roce 1989 
už se nic neřešilo. Po více než 80 lé-
tech musíme konstatovat, že účast-
níci Mezinárodní brigády ve Španěl-
sku v létech 1936-1939 byli první, 
kteří se aktivně a hrdinně postavili 
se zbraní v ruce nadcházejícímu fa-
šismu a nacismu. A vám čtenářům 
Krajských listů s úctou sdělujeme, že 
mezi nimi byli i Karlovarští občané.

Václav Šrámek
válečný veterán, člen ČsOL KV, 

člen předsednictva OV ČSBS KV, 
pověřený sestavením historie 

regionálního odboje na Karlovarsku
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Rok s Dylení. Dárkem k 60. jubileu byl koncert
KARLOVY VARY Těsně před dru-
hou adventní nedělí loňského 
roku, tedy 9. 12. 2017, se v Karlo-
varském městském divadle konal 
výročně-vánoční koncert Souboru 
písní a tanců Dyleň, který nesl ná-
zev Rok s Dylení. Členové souboru 
při této příležitosti oslavovali již 
šedesátý rok nepřetržitého fungo-
vání. Po celou tuto dobu soubor 
zpracovává a ve zrekonstruova-
ných karlovarských krojích prezen-
tuje tance, písně a tradice z oblasti 
nejzápadnějšího cípu Čech. Za tu 
dobu účinkoval na mnoha festi-
valech nejen u nás, ale také v za-

hraničí a všem divákům rozdával 
radost i ponaučení. A tak ke svému 

významnému jubileu dostal krásný 
dárek. Byl totiž zapsán na Seznam 

nemateriálních statků tradiční li-
dové kultury Karlovarského kraje. 
Osobně přišla členům souboru 
poblahopřát paní náměstkyně hejt-
manky Mgr. Daniela Seifertová. 
Poté společně s ostatními diváky 
zhlédla, jak asi vypadal celý rok 
s tradicemi našich předků. Koledy 
velikonoční i vánoční, tance hu-
morné i milostné, tradice známé, 
či již dlouho opomínané, to všech-
no předvedlo pět tanečních složek 
souboru Dyleň za doprovodu lido-
vé muziky. Popřejme jim tedy mno-
ho úspěchů a aspoň dalších 60 let.

(KÚ)

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

SERIÁL 
ABY SE NEZAPOMNĚLO 



ÚNOR | 2018SPORT

Redakce: 
Šéfredaktor: Pavel Mrhálek, tel. 734 517 073, e-mail: mrhalek@mediaas.cz

Redakční rada: 
Ing. Lydie Stráská, Mgr. Jana Pavlíková, Pavel Mrhálek 

Výroba a distribuce: 

MEDIA a.s., Botanická 6, 362 63 Dalovice, e-mail: info@mediaas.cz

Archiv Krajských listů ve formátu PDF je k dispozici na internetové adrese: 
www.kr-karlovarsky.cz/kl/. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schrá-

nek mohou zájemci požádat na adrese: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716.

Vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.

Příští číslo vychází 20. března 2018, uzávěrka inzerce je 6. března 2018.
Neobdrželi jste váš měsíčník? 

Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 446 a my vám ho rádi doručíme.
Inzertní oddělení: tel./fax: 739 544 446, e-mail: kalabova@mediaas.cz

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

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

Vysílání z Karlových Varů 
14.00  - 16.00

91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

-

Vysílání z Karlových Varů 
14.00  - 16.00

91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

-

Vysílání z Karlových Varů 
14.00  - 16.00

91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

-

Vysílání z Karlových Varů 
14.00  - 16.00

91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

-

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
MLADÍ OLYMPIONICI VYBOJOVALI 13 MEDAILÍ
Téměř dvojnásobný počet cenných kovů oproti poslední zimní olympiádě dětí a mládeže v roce 2016 
vezou z Pardubického kraje naši sportovci. Získali čtyři zlaté, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí. 
Výprava Karlovarského kraje skončila v pořadí jednotlivých regionů podle bodů desátá a nechala za 
sebou podstatně větší soupeře.
O medaile se soutěžilo v jedenácti sportovních soutěžích (alpské lyžování, běžecké lyžování, lední ho-
kej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční 
soutěž a šachy). Zázemí přitom poskytly areály v Litomyšli, České Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni, 
Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Moravě. 
Mladé sportovce podporovali na sportovištích i mimo ně bývalí i současní olympionici. Za náš kraj na-
příklad dohlížel na výkony svého syna i ostatních sportovců trojnásobný olympijský medailista Lukáš 
Bauer. Karlovarský kraj bude hostit zimní olympijské hry dětí a mládeže v roce 2020 a bude to historic-
ky poprvé v našem regionu. (KÚ)

Kreisingerová Marie
Local Parks Boží Dar
Zlatá medaile: snowboarding - 
slopestyle, starší dívky 

Peterka Matyáš
Snowbeasts
Zlatá medaile: snowboarding - 
snowboardcross, mladší chlapci 

Štěrba Marek
LK Slovan Karlovy Vary
Zlatá medaile: lyžařský orientační běh - 
medium, mladší chlapci
Stříbrná medaile: lyžařský orientační 
běh - štafeta MIX, mladší
Stříbrná medaile: Lyžařský orientační 
běh sprint, mladší chlapci 

Bauer Matyáš
LK Slovan Karlovy Vary
Stříbrná medaile: běžecké disciplíny 
- 3 km klasicky, starší chlapci
Bronzová medaile: běžecké disciplíny 
- 3 km volně, starší chlapci

Bartošová Marie
MLOK Mariánské Lázně
Stříbrná medaile: lyžařský orientační 
běh - štafeta MIX, mladší 

Reichmacherová Thea
SKK Mariánské Lázně
Stříbrná medaile: 
krasobruslení, soutěž dívek

Kozma Jakub
TJ Horal Stříbrná
Bronzová medaile: akrobatické lyžování 
- skicross, starší chlapci 

Pastor Tobiáš
HC Energie Karlovy Vary
Bronzová medaile: 
rychlobruslení - 333 m, mladší chlapci
Bronzová medaile: 
rychlobruslení - 500 m, mladší chlapci

Černá Kateřina
MLOK Mariánské Lázně
Zlatá medaile: lyžařský orientační běh - 
sprint, starší dívky
Bronzová medaile: lyžařský orientační 
běh - medium, starší dívky 

Za okny ještě vládne zima, ale ja-
ro se nezadržitelně blíží. A s ním 
i dvaadvacátý ročník Juniorské-
ho maratonu. Největší běžecký 
závod pro studenty středních 
škol z celé České republiky opět 
zamíří do Karlových Varů a re-
gistrace jsou již v plném proudu!  
Která škola v kraji bude ta nej-
rychlejší? To se uvidí už ve stře-
du 11. dubna ve Smetanových 
sadech.

KARLOVY VARY Juniorský ma-
raton je projektem organizátorů 
závodů RunCzech, jehož cílem je 
rozběhat středoškolské studenty 
po celé České republice. „Stačí dát 
dohromady desetičlenný tým, ve 
kterém musí být alespoň tři dívky. 
Každý člen týmu běží svůj štafetový 
úsek o délce 4,2 kilometry. Studenti 
tak postupně zdolají celou maraton-
skou vzdálenost. Cíl je jednoduchý 
a sice společným úsilím dorazit do 

cíle dřív než soupeři,“ představuje 
Juniorský maraton Igor Murko z tý-
mu RunCzech. Účast v projektu je 
zdarma. Svůj školní tým lze regist-
rovat na stránkách www.runczech.
com/jmc.

Vítězné týmy z krajských kol po-
stupují do finále. To se uskuteční 
v neděli 6. května v rámci Volks-
wagen Maratonu Praha a student-
ské štafety odstartují z první řady 
po boku nejlepších světových vytr-
valců! „Pro nejlepší týmy je to fan-
tastická příležitost, jak si zazávodit 
s nejlepšími světovými vytrvalci. Ti 
nejrychlejší studenti s nimi doběh-
nou třeba až na Karlův most,“ do-
dává Murko. V roce 2017 Juniorský 
maraton absolvovalo 2 550 běžců 
a zájem o registrace naznačuje, že 
letos by toto číslo mohlo být překo-
náno.

Každý účastník se kromě spor-
tovního zážitku může těšit také 
na běžecké tričko, startovní číslo, 

občerstvení a bohatý doprovodný 
program. Juniorského maratonu se 
kromě studentů mohou aktivně zú-
častnit i učitelé, kteří kromě podpo-
ry svého týmu také skládají vlastní 
učitelské štafety.

Ambasadorem projektu je v le-
tošním ročníku televizní modera-
tor Karel Kašák. Záštitu nad akcí 
převzala hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová a primátor 
města Karlovy Vary Petr Kulhánek. 
Bližší informace o Juniorském ma-
ratonu včetně registračního formu-
láře do semifinálových kol najdete 
na www.runczech.com/jmc. (KÚ)

Juniorský maraton: Hledá se 
nejrychlejší střední škola v kraji

KARLOVY VARY    Na zimní olym-
piádě dětí a mládeže v Pardubic-
kém kraji se utkala také šachová 
elita. Náš kraj reprezentovala pěti-
členná výprava pod vedením trené-
ra  Lukáše Vlasáka. Za olympijské 
šachovnice pak usedli Petr Špre-
ňar,  Jakub Kůsa, Jaromír Kodet 
a Karin Beranová.

Nejlépe se vedlo Jakubu Kůsovi, 
který po velkém boji skončil těsně 
za medailovými pozicemi čtvrtý. 
Ve svých dvanácti letech má ne-
vídaný zájem o šachy. Vedle roz-
voje svých šachových dovedností 
se také mimořádně zajímá o dění 
v tuzemském a světovém šachu 

a cizí mu rozhodně není ani his-
torie šachu. Jakub Kůsa je odcho-
vancem Karlovarského šachklubu 
Tietz. V současné době hájí barvy 
Klatovského šachklubu, se kterým 
se pokouší o obhajobu prvenství 
v extraligové soutěži mládeže. Pra-
videlně se účastní mládežnických 
republikových mistrovství jed-
notlivců (MČR 2017, MČR2016, 
MČech 2016, 2015, 2014). Nyní se 
intenzivně připravuje na mistrov-
ství ČR mládeže. Vrcholný turnaj 
sezony proběhne v polovině břez-
na v Koutech nad Desnou, kde bu-
de jistě bojovat o přední umístění. 

 (KÚ)

Medaile z šachu byla na 
dosah, Kůsa skončil čtvrtý

Juniorský maraton 2017 v číslech
 255 týmů v krajských kolech
 126 učitelů v 19 štafetách
 12 222 naběhaných kilometrů
 14 780 zapojených studentů
 3 zahraniční týmy
 2:28:52 – čas vítězného družstva 

ve finále


