Lázeňství podpoří výzkumná instituce

Střední školy otevírají nové obory

Bude ověřovat účinky léčby, hledat inovativní formy péče, či
zajišťovat certifikaci provozů. Podílet se má i na dalším vzdělávání.

Kraj reaguje na poptávku zaměstnavatelů, kterým dlouhodobě
chybí kvalifikovaná pracovní síla, u nových oborů Malíř a lakýrník
a Řezník – uzenář se počítá s třídami až pro šestatřicet studentů.

více na straně 2

více na straně 4
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ZPRÁVY Z KRAJE
Vlaky mezi lázeňskými
městy jezdí rychleji
Rychlejší a pohodlnější cestování
mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi umožní od nynějška
nově zrekonstruovaná železniční
trať. Přestavbu úseku v délce 53
kilometrů nechala provést Správa
železniční dopravní cesty za 829, 9
milionu korun s příspěvkem z EU.
Trať číslo 149 z Dolního nádraží
v Karlových Varech do Mariánských
Lázní vede z velké části přes Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský
les. Traťové rychlosti 60 km/h však
vlaky na některých místech zdaleka
nedosahovaly a musely jezdit pomaleji. To se díky modernizaci podařilo
změnit a jízda nyní trvá asi hodinu
a čtvrt. Modernizaci železničního
svršku a spodku provedli stavebníci na přibližně polovině délky trati.
V úsecích, kde došlo k výměně železničního svršku, byla instalována
bezstyková kolej, která umožňuje
klidnější jízdu. Rekonstrukcí prošlo
25 přejezdů, 19 mostů a 53 propustků. Správa železniční dopravní cesty
navíc využila nepřetržitých výluk
na trati také k rekonstrukci mostu
v Doubí u Karlových Varů. (KÚ)
Mezi Bochovem a Toužimí
už slouží nová silnice
Jde o důležitou spojnici pro okolní
obce, která zároveň propojuje silnice I/6 na Prahu s komunikací I/20
ve směru do Plzně. Silnice z Bochova přes obec Kozlov do Toužimi
byla dlouhodobě ve špatném stavu,
po modernizaci je konečně širší
a bezpečnější. V případě modernizace silnice z Bochova do Kozlova
provedli stavebníci během jednoho
roku rekonstrukci silnice v délce 6,
4 kilometru, včetně jejího rozšíření
a opravy mostu. V úseku z Kojšovic
do Toužimi dlouhém 2,4 kilometru se modernizovala silnice také se
změnou šířkových parametrů, s rozšířením krajnic a úpravou sjezdů.
Jako samostatnou investici nechalo
provést město Bochov v úseku do
Kozlova navazující chodníky, veřejné osvětlení a autobusové zastávky
v obcích Kozlov a Dlouhá Ves. Pro
rekonstrukci Karlovarský kraj využil příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu.
S příspěvkem z IROP letos silničáři
zrealizovali celkem 6 velkých investičních akcí, kromě Bochovska je to
rekonstruovaná silnice u Horního
Kramolína, dále úsek Františkovy
Lázně - Třebeň, z Hroznětína směrem na Odeř a průtah Odeří.
(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

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Koridor i šatny Gymnázia
Ostrov mají zbrusu nový kabát
OSTROV
Starý a nevyhovující
koridor mezi budovami ostrovského gymnázia už je dnes minulostí.
Školu propojuje moderní chodba
a studenti navíc mohou využívat
nové uzamykatelné šatny. Na tuto
stavební akci kraj vynaložil 23, 3
milionu korun s DPH.
„Moc mě těší, že „strašák“ ostrovského gymnázia, starý koridor, už
zmizel, a místo něj vznikla moderní
spojovací chodba, která jistě bude
mnohem lépe sloužit jak žákům
školy, tak i pedagogům a dalším zaměstnancům. Novinkou, na kterou
si studenti určitě rychle zvyknou,
jsou i uzamykatelné skříňky, kterých je celkem 600 a bez problému
se tak dostane na každého. Příjemnější prostředí si po těch letech
čekání všichni moc zasloužili,“
uvedla hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová během slavnostního
otevření koridoru.
Složitou historii přípravy stavby
koridoru připomněl ředitel školy Jaroslav Šafránek: „Historická studie
našeho dvorního architekta, kterým
je Anton Jurica, spolu s projektem
BPO Ostrov – počin mého předchůdce, pana ředitele Martinka –
zahálely dlouhá léta v šuplíku. Ale
nikdy se nemáme vzdávat svých snů
a neuvěřitelné se tak stalo skutkem.

My všichni na gymnáziu a spolu
s námi i stovky těch, kteří starým
koridorem až do letošního léta procházeli v časech dávno minulých,
z toho máme obrovskou radost.
Ovšem mnozí zcela určitě s velkou
dávkou pochopitelné nostalgie.
Konečně máme teplý koridor, šatny
důstojné gymnazistů, čistou a také
bezpečnou školu. Naše poděkování
tak patří všem, kteří k tomu jakoukoli měrou přispěli. V první řadě
jsou to stávající krajští radní v čele
s paní hejtmankou, v závěrečné fázi
to byl také odbor školství a odbor
investic krajského úřadu a štěstí se
nás drželo až do konce. Spolupráce
všech aktérů stavby byla od startu
až do cíle báječná.“
Stavebníci ze společnosti Mudicon,
která zvítězila v zadávacím řízení,
zahájili v polovině května přípravné
práce, 31. května došlo k předání
staveniště a 1. června tak mohly začít stavební práce podle inovovaného původního projektu firmy BPO
Ostrov. Nový hlavní vstup pro studenty je navržen západně od vstupu
do pavilonu A, přímo do vstupní
haly navazující na koridor. V šatnách jsou umístěny uzamykatelné
skříňky. Vznikl také sklad, protože
starý skladovací prostor musel být
zdemolován. Do nových prostor

Ředitel ostrovského gymnázia Jaroslav Šafránek připomněl při příležitosti slavnostního otevření koridoru školy složitou
historii přípravy stavby.
Foto: KÚ
mají všichni bezbariérový přístup,
což usnadňuje pohyb zejména imobilním studentům, pedagogům, či
dalším zaměstnancům školy.
Karlovarský kraj v letošním roce
nechal provést stavební úpravy i na

dalších krajských školách. „Například obchodní akademie v Karlových Varech má nově zabezpečené
vstupy. Na Gymnáziu a střední
odborné škole Chodov prošly modernizací jazykové učebny. Střední

zdravotnická škola a vyšší odborná
škola Cheb se pak pro změnu dočká
rekonstrukce sociálních zařízení,
stavební práce ještě probíhají,“ dodal krajský radní pro oblast školství
Jaroslav Bradáč.
(KÚ)

Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020. Chystá se velká premiéra
KARLOVY VARY Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR.
Historická premiéra se v Karlovarském kraji chystá na rok 2020.
Tradiční svátek mladých sportovců
se tady uskuteční mezi 19. až 24.
lednem. Prestižní sportovní akce se

zúčastní 2 tisíce sportovců, trenérů
a dalších osobností ze všech regionů České republiky. Podpisem
smlouvy o pořadatelství a spolupráci to začátkem listopadu potvrdila hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová a předseda Českého

olympijského výboru Jiří Kejval.
Mladí sportovci ve věku 10 – 16
let budou závodit celkem ve 12
sportech. Centrem dění her se
stane krajské město Karlovy Vary
s olympijským domem v hotelu
Thermal. Boje o medaile se odehrají především v krušnohorských
skiareálech či na zimních stadionech po celém regionu. „Mám
velkou radost z toho, že se nám
podařilo získat pořadatelství zimní
olympiády dětí a mládeže. Nikdy
v minulosti Karlovarský kraj neměl takovou příležitost uvítat tolik
mladých talentovaných sportovců
z celé naší země. Velmi si toho vážíme a budeme se snažit vytvořit
pro všechny takové zázemí, aby
se pro ně olympiáda stala nezapomenutelným zážitkem. Věřím,
že budeme pro Český olympijský
výbor dobrým partnerem,“ uvedla
hejtmanka.
„Společně s Prahou byl Karlovarský kraj jediné místo, kde se v šestnáctileté historii olympiáda dětí
a mládeže nikdy nekonala. Přitom
se v kraji nachází krásné sportovní areály, které nyní má možnost
představit nejen mladým sportovcům, ale i široké veřejnosti. V lednu
2020 tam zažijí všichni sportovci
O medaile Zatím poslední velkou akcí, kterou hostily zimní areály v Krušných ho- i vedoucí výprav historicky poprvé
rách, bylo loňské FIS Mistrovství světa juniorů ve snowboardingu. Na Božím Daru olympijskou atmosféru, která se
se jel snowboardcross, na Klínovci alpské disciplíny.
Foto: Jan Šimeček žádné jiné sportovní akci nevyrov-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ná. Na tuto premiéru v Karlovarském kraji se opravdu moc těším,“
uvedl Jiří Kejval.
Akce je podle něj často pro sportovce odrazovým můstkem k dalším úspěchům. Ze západu Čech pochází například běžkyně na lyžích
Petra Nováková, která jako rodačka
z Karlových Varů reprezentovala
svůj kraj na ODM 2008 a následně
i v roce 2014 pod pěti kruhy v Soči.
Povinnými olympijskými sporty
jsou Alpské lyžování, Běžecké lyžování, Skicross, Snowboarding
a Lední hokej. Volitelnými sporty
se staly Biatlon, Krasobruslení
a Rychlobruslení. K ostatním sportovním disciplínám se pak řadí
Lyžařský orientační běh, kromě
zimních sportů jsou zařazeny také
Šachy a Karate, speciální disciplínou je Hra na elektronické klávesové nástroje.
Her se zúčastní celkem 1890 lidí, z toho 1414 sportovců a 350
trenérů. Jednotlivé výpravy budou
ubytovány v Karlových Varech,
v Jáchymově a na Božím Daru, ale
také v domovech mládeže v Chebu
a v Mariánských Lázních. V Jáchymově a Božím Daru se budou
konat soutěže v alpském lyžování, snowboardingu, skicrossu,
běžeckém lyžování a v lyžařském
orientačním běhu. Zimní stadion
v Ostrově poskytne zázemí krasob-

ruslařům, centrem rychlobruslení
bude zimní stadion v Sokolově.
V Mariánských Lázních se bude
soutěžit v karate. Turnaj v ledním
hokeji se bude odehrávat na dvou
zimních stadionech - v Realistic
Areně v Karlových Varech a v Chebu. Hotel Thermal bude sloužit
kromě jiného také jako zázemí pro
šachisty a proběhne v něm umělecká soutěž ve hře na elektronické
klávesové nástroje. Realistic Arena
bude mít tu čest hostit slavnostní
zahájení a zakončení her, medailový ceremoniál se pak uskuteční
21. ledna 2020 před olympijským
domem.
O bezpečnost sportovců, fanoušků a dalších účastníků olympiády
se po celou dobu trvání her budou
starat složky Integrovaného záchranného systému, především
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, Policie ČR,
zapojí se Horská služba ČR a Karlovarská krajská nemocnice.
Náklady na uspořádání Her IX.
zimní olympiády dětí a mládeže
ČR činí 23, 5 milionu korun, z toho
Karlovarský kraj vynaloží 11 milionů korun, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR 6 milionů korun, 2 miliony korun se podílí
Český olympijský výbor a zbytek
nákladů pokryjí účastnické poplatky a sponzorské dary.
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
100 let Československa.
Vyberte s námi výjimečné
osobnosti
Karlovarský kraj slaví 100 let
vzniku samostatné Československé republiky. Kromě celé řady
akcí, které uskutečnil během
letošního roku, nově vyhlašuje
anketu, v níž vybere výjimečné osobnosti regionu. Ocenění
se bude udělovat jednotlivcům
a nominovat lze také in memoriam. Návrhy může podávat
veřejnost do pátku 30. listopadu
2018 prostřednictvím elektronického formuláře na krajském
webu. Do formuláře bude třeba
kromě nominovaného uvést informace o člověku, který návrh
zaslal, i důvod, proč vybranou
osobnost nominoval. Mezi nominovanými mohou být pamětníci,
kteří seznamují mladou generaci
s historií kraje, zkušení odborníci, jejichž práce byla a je významným počinem v oblasti lázeňství,
zdravotnictví, školství či v podnikatelské sféře. Ocenění mohou
ale také získat váleční veteráni,
novináři, kteří mapují život kraje,
pracovníci sociálních služeb či
dobrovolníci. Všechny nominace
zaslané v termínu budou předloženy pracovní skupině, jež sestaví konečný přehled oceněných.
Vítězové ankety převezmou ceny
z rukou hejtmanky a dalších členů vedení Karlovarského kraje
v pátek 14. prosince 2018. (KÚ)
Náhrobní kámen připomíná
oběti pochodů a transportů
smrti
Na městském hřbitově v Bečově nad Teplou se 28. října 2018
uskutečnil pietní akt, během
něhož byl odhalen náhrobní
kámen věnovaný památce převážně židovských obětí pochodů
a transportů smrti z roku 1945.
Akce se na místě, kde je pochováno 46 obětí, konala pod záštitou
hejtmanky Karlovarského kraje. Organizátor Jaroslav Lukšík
během aktu poděkoval za spolupráci nejen přítomným zástupcům Města Bečov nad Teplou
a Židovské obce Karlovy Vary, ale
i kameníkům z Jenišova za jejich
obětavou a zdařilou práci. Vzácným hostem byla i karlovarská
lékařka Jarmila Weinbergerová,
která vzpomenula na své zážitky
z pochodu smrti Bečovem v břez(KÚ)
nu roku 1945.
Architekty ocenil hrad
za celoživotní dílo
Architekti z našeho regionu, kteří
na počátku října převzali spolu
s ostatními osobnostmi ve Španělském sále Pražského hradu
ceny Jože Plečnika za celoživotní
dílo v rámci Pocty československé architektuře a stavitelství, se
na krajském úřadě setkali s náměstkyní hejtmanky Danielou
Seifertovou. Společně diskutovali
o vývoji architektury v Karlových
Varech, o činnosti Kanceláře architektury města, o stavu bazénu
hotelu Thermal i o svých počinech v kraji a mimo něj. Architekti Antonín Polony, Richard Mundil a Petr Mráz získali významné
ocenění při příležitosti celostátní
oslavy založení samostatného
Československa.
S architekty
z Čech, Moravy a Slovenska se
mimo jiné v Praze setkali zástupci
regionů, ceny těm z Karlovarského kraje předávala hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.
Všichni tři hosté se shodli během
diskuse na krajském úřadě na
tom, že zejména lázeňská města by si měla bedlivě chránit své
architektonické bohatství a zvažovat každý zásah, který způsobí nevratné škody. Hovořilo se
o problematice rozvoje města
Karlovy Vary, o nutnosti řešit
budoucí využití bazénu u hotelu
Thermal a o často dlouhých lhůtách při rozhodování orgánů památkové péče. Náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová informovala architekty o workshopu,
který kraj uspořádal v minulých
dnech a během něhož odborníci
hovořili o budoucím možném
využití Císařských lázní v centru
krajského města.
(KÚ)

Lázeňství má rozvíjet i nová
veřejná výzkumná instituce

Ilustrační foto: KV POINT
KARLOVY VARY Obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství
a balneologie, ověřování účinků
léčby a hledání inovativních forem
lázeňské péče, podpora souvisejícího vzdělávání, zajištění certifikace
lázeňských provozů či příprava návrhů legislativních změn – to jsou
hlavní úkoly, které by měla řešit
nově vznikající veřejná výzkumná

instituce Karlovarského kraje.
„Pokud chceme, aby se lázeňství
a balneologie v Karlovarském kraji
i nadále rozvíjely, je potřeba založit
vědecko-výzkumný ústav, který by
se těmto tradičním oborům odborně věnoval a přinášel nové impulsy.
V současnosti jsme proto zahájili
veškeré připravené kroky, jednáme o součinnosti s dalšími subjek-

ty působícími v oblasti lázeňství
a balneologie a řešíme finanční zajištění i personální obsazení. Přepokládáme, že se nám na činnost
organizace podaří získat prostředky z vyhlášených dotačních titulů,“
upřesnil Vojtěch Franta, uvolněný
člen Zastupitelstva Karlovarského
kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.
Veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje by se do budoucna
měla stát uznávaným partnerem na
poli lázeňství a balneologie. Tento
subjekt by měl vytvářet potřebné
klinické studie o vlivu a působení přírodních léčivých zdrojů na
lidský organismus a zpracovávat
technické manuály pro lázeňské
hotely a balneoprovozy. Mimo jiné
by měl sehrát i roli iniciátora vzniku vysoké školy v oblasti balneologie přímo v našem regionu. Odborným garantem nově vznikající
organizace se stal vedoucí oddělení
Českého inspektorátu lázní a zřídel
na Ministerstvu zdravotnictví Zdeněk Třískala. Výběrové řízení na ředitele bude teprve vyhlášeno.
(KÚ)

U Jindřichovic vzniklo pietní místo
JINDŘICHOVICE Nové pietní místo na historickém pohřebišti u Jidřichovic na Sokolovsku se stalo
důstojnou vzpomínkou na někdejší zajatecký tábor vzniklý v roce
1915. Areál vystavěly Lesy ČR společně s Karlovarským krajem jako
poctu obětem války a připomínku
100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky.
Zajateckým táborem v Jindřichovicích prošlo během 1. světové války
na 40 tisíc lidí ze Srbska, Ruska,
Itálie a Černé Hory. Mnoho z nich
zemřelo v zajetí na následky nemocí či podvýživy. Ještě začátkem
tohoto roku se na zarostlém pozemku bývalého hřbitova ztrácely
pod trávou a mechem pozůstatky
mohyl a hrobů. Proto loni kraj připravil projektovou dokumentaci,
od letošního dubna do října podnik
Lesy České republiky na 7, 4 tisíce
metrů čtverečních projekt zrealizovaly. „Obnova místa je vyjádřením
naší úcty všem obětem války, zejména těm, jejichž životy skončily
v krušnohorském zajateckém táboře,“ řekl Josef Vojáček, generální
ředitel státního podniku Lesy Čes-

Historické pohřebiště Nové pietní
místo u Jidřichovic na Sokolovsku se
stalo důstojnou vzpomínkou na někdejší zajatecký tábor vzniklý v roce 1915.
Foto: KÚ
ké republiky.
A jak tedy místo vypadá dnes? Přesvědčit se o tom mohli představitelé Karlovarského kraje, Lesů ČR,
zástupci ambasád jednotlivých zemí, starostové a další hosté během
slavnostního požehnání areálu,
kterého se ujali přítomní církevní
hodnostáři. Celý bývalý hřbitov
lemují dřevěné sloupy se stříškou.
Vstupuje se do něj dvěma branami
s kříži. Po povalových chodnících
vede mezi původními kříži prohlídková trasa, která ctí původní rozvržení hřbitova a hrobových míst.

Nechybí ani otevřená lesní kaple
s čtyřjazyčným nápisem věnovaným památce zesnulých. Cestu
lemují původní náhrobky. „Vybudovali jsme také dvě odpočinkové
plochy s lavičkami a pultem s knihami. Zapsaná jsou v nich jména
všech vojáků, kteří na hřbitově odpočívají,“ uvedl Miroslav Rozner,
krajský ředitel podniku Lesy ČR.
Karlovarský kraj chce nyní ještě
zlepšit dostupnost pietního místa pro veřejnost. „Vykoupili jsme
pozemek pro budoucí parkoviště
a budeme pokračovat v přípravách
na výstavbu parkovacích míst.
Chceme, aby si historii naší země
a oběti 1. světové války mohlo připomenout co nejvíce občanů našeho kraje i návštěvníků z jiných částí
republiky a ze zahraničí. Nechali
jsme také zhotovit informační tabule u hřbitova a mauzolea v Jindřichovicích a další bude stát právě
u parkoviště. Věřím, že se pietní
místo stane důstojnou vzpomínkou na pohnutou minulost našeho státu,“ dodala hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
(KÚ)

BLAHOPŘEJEME

Krásné 80. narozeniny oslavil MUDr. Jindřich Korbelář, který dodnes!!! vykonává profesi lékaře záchranky ve výjezdové základně v Teplé. Celkově působí ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského
kraje již 16 let. Popřát mu přišla společně s dalšími gratulanty hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a krajský radní Jan Bureš. Hejtmanka
oslavenci, bývalému volejbalistovi, udělala mimo jiné obrovskou radost
permanentkami do haly míčových sportů v Karlových Varech. (KÚ)

Dejte dětem šanci na lepší život
KARLOVY VARY V Karlovarském
kraji žijí více jak dvě stovky dětí,
které nemohou vyrůstat ve vlastní
rodině. Tyto děti jsou často umístěny v ústavních zařízeních už od
svého narození a neznají věci, které
jsou pro nás naprosto běžné. Nikdy
třeba nezažily oběd nebo večeři
s maminkou a tatínkem, nezašly
na společný nákup nebo nejely na
prázdniny k babičce a dědečkovi.
Ačkoliv se dětské domovy snaží
o děti postarat nejlépe, jak umí, děti
potřebují hlavně zažít, co je to rodina. Láska a pocit jistoty jsou pro ně
naprosto nenahraditelné, protože
jen tak se dokáží vyrovnat s povinnostmi i starostmi, jež v dospělosti
přijdou.
Aktuálně je potřeba najít vhodné pěstouny pro zhruba 130 dětí
z našeho regionu. Pakliže vám není
jejich osud lhostejný, pak jste zrovna ti praví. Pěstounem se může stát
jednotlivec, manželé nebo partneři,
kteří vyhoví zákonem stanoveným
podmínkám. Dítěti v pěstounské

péči náleží podle zákona příspěvek
na úhradu jeho potřeb ve výši zhruba 6 tisíc korun měsíčně. Pěstoun
za výkon pěstounské péče dostává
měsíční odměnu, jež u jednoho dítěte činí 12 tisíc korun. Vedle těchto
dvou dávek pak pěstouni mají ještě
nárok na jednorázový příspěvek při
převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a dítě pak
na příspěvek při ukončení pěstounské péče. Hlavní odměnou pěstounům však může být pocit, že v pravou chvíli uměli dát dítěti, kterému
chybělo zázemí, to nejdůležitější
– teplo domova a otevřenou náruč.
Bližší informace o pěstounské
péči najdete na webových stránkách www.pestounskapecevkk.cz.
Využít můžete i konzultace s pracovnicemi Krajského úřadu Karlovarského kraje – Mgr. Jarmilou
Pavláskovou Petřekovou, tel.: 354
222 592, a Mgr. Miluší Merklovou,
tel.: 354 222 497. Obě dvě jsou připraveny zodpovědět veškeré dota(KÚ)
zy.

DEN S HEJTMANKOU

Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je přije plnotučné mléko v BIO kvalitě
pravený Den s hejtmankou. Jana
Jiří Kubernát 
OLEJ ZE SEMENE
BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO
bude lidem na KrajFARMA
Bohemia olej s.r.o.
OSTROPESTŘCEVildumetzová
MARIÁNSKÉHO
ském úřadě Karlovarského kraje
Máslo jemné chuti a vůně
Oleje jsou, s důrazem na zachování
je vyrobeno tradičním způsobem
veškerých vitamínů a minerálů,
farmy. Výrobek se plní
kadispozici
tentokrát 20. prosince
stloukáním v máselnici z pasterizo
lisovány za studena
jsou díky
vané smetany z kravského mléka
tomu také výborným pomocníkem
v BIO kvalitě.
při řadě nemocí. od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu
Výrobek je vyráběn ve vlastní
mlékárně a je k prodeji ve dvou
pozitivně zejménapočkat, až na vás vyjde řada a máP R O S I N COstropestřec
E působí
gramážích v prodejně přímo
na játra a žaludek,
pomáhá také v bojite slovo. Nemůžete přijít? Zkuste
na farmě.
se žlučovými kameny
nebo při paradentóze.
Dne s hejtmankou je pro všechny
to písemně. Kromě již zavedeného
zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou
Kysaný mléčný výrobek – jemný smetanový jogurt s ovocným tajemstvím váotázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat
noc. Výrobek vzniká smícháním smetanového jogurtu s tepelně zpracovaným
také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se nemoovocem a kořením. Základem jogurtu je plnotučné mléko v BIO kvalitě z prohou zúčastnit osobně
Kynšperskýnašich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či
VEPŘOVÉ
MASO
CHMELONÁDA
dukce vlastní ekologicky hospodařící farmy. Výrobek se plní do kelímku nebo
pivovar s.r.o.
Josef Pelant
pomoc,
VE VLASTNÍ
ŠŤÁVĚ ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak
100% přírodní nealkoholický nápoj
PET lahve a je prodávám přímo na farmě.
s pěnou
je vyráběný z českého a napravit. Jedině společně,
na věci, které je třeba
zkontrolovat
Kvalitní upozornit
výrobek se 100% podílem
chmele, českých bylin a vlastního
ruční práce od počátku až do konce.
cukerného sirupu
bez umělých
dáme
spoustu věcí do pořádku,“ vyKonečnývzájemnou
produkt je vyroben komunikací a spoluprací
sladidel. Chmelonáda je osvěžující
bez jakýchkoliv přídatných látek
nápoj formulář pro pokládání dotazů najdou
a k prodeji
je ve vlastní prodejně
světluje
hejtmanka. Internetový
s
příjemným
v Žalmanově.
chmelovým
informačního portálu www.kr-karlovarlidé na úvodní straně krajského
aroma.
sky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je
DOBROTA
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starobKARLOVARSKÉHO
KRAJE
KARLOVY VARY Český rozhlas
ním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřakterém
žijí,“ řekl ředitel Regionálspustil své regionální vysílání
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy
ního vysílání Jan Menger.
v Karlovarském kraji, které 1. lisbude 5. prosince.
(KÚ)
Nová regionální stanice nabídne
topadu v 11.00 hodin dopoledne
posluchačům po celý týden v čase
Karlovarská
Dobrota
KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ
slavnostně zahájil generální ředitel
speciální
pekárna s.r.o. od pěti do devíti hodin
Karlovarského
kraje
DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
KAPKY
Českého rozhlasu René Zavoral.
Dobré ráno z Karlových Varů a akOriginální cukrářský výrobek
s vynikající
chutí a jedinečnýms názvem Dobré
Nová stanice Český rozhlas Kartuality
z regionu
tvarem připomínajícím kapku
vody a symbolizujícím
lázeňské
lovy Vary přiblíží posluchačům
odpoledne
každý
všední den od 14
město Karlovy Vary je vyroben
z karlovarské
vřídelní
vody,vysílacím schémadění karlovarského regionu jak
do 16
hodin.
„Ve
medu, želatiny
z mořských řas
zpravodajskou, tak publicistickou Zahájení vysílání stanice Český roz- tu zároveň
zůstanou plně zachováa dalších surovin.
hlas Karlovy Vary. Na snímku vedoucí ny veškeré oblíbené pořady, jako je
formou.
Aktuální zprávy z regionu a vlastní studia Radim Jehlík před zahájením Humoriáda, Česko země neznámá,
tvorbu nabídne posluchačům od 1. vysílání 1. 11. v 11.00 hodin. Foto: KÚ Písničky pro vás, odpolední delistopadu 2018 nová stanice Český
chovka, Hobby magazín či zábavné
rozhlas Karlovy Vary. „Dostupnost cích: 96.7 FM Ašsko, 89. FM Cheb- víkendové pořady,“ dodal ředitel Těžký osud může potkat kohokoliv z nás a ne všem se dostane vždy
regionálního vysílání patří dlouho- sko, 103.4 FM Jáchymovsko,Rybářství
91.0 Českého rozhlasu Plzeň a Karlovy stejné pozornosti. Proto se obracíme na Vás, naše čtenáře. ProMariánské Lázně
UZENÝCH RYB
střednictvím veřejných sbírek pořádaných Karlovarským krajem se
době k prioritám Českého rozhlasu FM Karlovy Vary, 100.8 FM MariVaryKOLEKCE
Zdeněk
Levý.
s.r.o.
a jsem velice rád, že tímto okamži- ánskolázeňsko a 98.2 FM Sokolov- Slavnostního
vysílání
no- snažíme pomáhat druhým a daří se nám to! Že víte o někom dalUzení ryb výhradně zzahájení
vlastních
2017
sádek probíhá ve středisku Mšec
kem pokrýváme všechny kraje“, sko. „Hlavním cílem regionálních vé stanice
Český
rozhlas Karlovy ším v zoufalé situaci? Napište nám o něm a zkusíme něco vymyslet.
a uzené ryby jsou
zde, stejně jako
z mražené či chlazené,
uvedl René Zavoral, generální ře- stanic Českého rozhlasu je přiblížit Varyryby
se
zúčastnili
zástupci vede- A víte co? Napište přímo hejtmance, adresu si snadno zapamatujeprodávány
ze dvora.
Před vlastním uzením jsou ryby
naloženy 24 hodin ve
slaném láku
ditel Českého rozhlasu.
se maximálně potřebám lokálních ní Českého
rozhlasu,
Rady ČRo te: hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Dokažme, že veřejné sbírky mají
a bez dalších přídatných látek
vyuzeny ve vlastníveřejného
udírně.
(KÚ)
Český rozhlas Karlovy Vary si mo- posluchačů, pro které jsou důležité a osobnosti
života Kar- smysl. Že má smysl, když lidé pomáhají lidem.
hou posluchači naladit na frekven- aktuální informace z regionu, ve lovarského kraje.
(KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

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.

VÁNOČNÍK
Jiří Kubernát - FARMA

20.
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:

Kontakt:

Děpoltovice 12
362 25, Nová Role
T: +420 353 851 047
E: farma.kubernat@tiscali.cz
W: www.farmakubernat.cz

Plzeňská 346/301, Praha 5
T: +420 773 499 220
E: objednavky@bohemiaolej.cz
W: http://bohemiaoil.com

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 koniskován
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:

Rodinná irma, 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.

Český rozhlas Karlovy Vary zahájil samostatné vysílání
mapa výrobků
oceněných v roce 2017

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

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:

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

Klíčová 199/2,
353 01 Mariánské Lázně
T: +420 374 792 565
E: rybml@rybarstvi.cz
W: www.rybarstviml.cz

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51
Kynšperk nad Ohří
T: +420 352 669 493
E: info@pivovarkynsperk.cz
W: www.pivovarkynsperk.cz

Žalmanov 83, 364 71 Bochov
T: 601 347 775
E: info@masopelant.cz
W: www.farmakubernat.cz

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

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

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.

Posílejte své náměty

Veřejné sbírky
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.

ŠKOLSTVÍ
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Kraje odpovídají za kvalitu vzdělávání.
A bez odkladu ji chtějí řešit

Rada Asociace krajů ČR na svém
zářijovém jednání deklarovala
jednotné stanovisko všech krajů
týkající se požadavku na zavedení centrálního přijímacího řízení
na střední školy s nastavením jasného bodového ohodnocení jako
podmínky pro přijetí uchazeče na
všechny typy středních škol (tzv.
cut-off score).
Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová jako předsedkyně Rady
AK ČR zároveň oslovila ministra
školství Roberta Plagu, aby v co
nejkratší době připravil potřebná
legislativní opatření vedoucí k narovnání a důslednému uplatňování
stejných podmínek při přijímacím
řízení na střední školy pro školy
zřizované kraji i pro ty soukromé.
Karlovarský kraj zároveň přišel
se zákonodárnou iniciativou, jejíž
podstatou je možnost krajů ve spolupráci s řediteli škol stanovit, jaké
obory se na středních školách otevřou a kolik žáků do nich bude přijato. To byla dosud výhradně kompetence samotných ředitelů. Obecně prospěšná společnost EDUin

nyní kritizuje popsané kroky s tím,
že jde o snahu nadřadit partikulární
zájmy nad zájmy a poptávku žáků
a o záměr podřídit síť škol výhradně
aktuálním požadavkům pracovního trhu.
A právě proti tomu se velmi důrazně ohradila Jana Mračková Vildumetzová: „Společnost EDUin
vydala tiskovou zprávu, kde píše,
že představitelé krajů, kteří bodové
ohodnocení jako podmínku pro přijetí uchazeče na střední školu prosazují, nedomýšleli dopady tohoto
opatření, a že uvnitř asociace není
k věci jednotné stanovisko. Autoři zprávy si ani nezjistili informaci
o tom, že Rada Asociace krajů už
toto opatření schválila, a to jednohlasně. Stejně tak souhlasili všichni
členové Komise pro školství při Asociaci krajů. Pro kraje je totiž stávající
situace ohledně úrovně vzdělávání
naprosto nepřijatelná. Ze statistik
za uplynulý školní rok vyplynulo,
žeu maturitních zkoušek bylo neúspěšných celkem 36,2 procenta maturantů, to je obrovské číslo! Přitom
stanovení podmínek pro přijetí žáků

je nyní na každém řediteli střední
školy a kritéria se značně liší. Školy
přijímají mnohdy žáky, kteří nemají pro studium na střední škole
předpoklady, stupňuje se migrace
studentů mezi školami. A my nadále nemůžeme nést odpovědnost za
kvalitu vzdělávání, když nemáme
možnost ji jakkoliv ovlivnit,“ uvedla
předsedkyně Rady AK ČR.

Děti se vychovávají i tím co
nedostanou (zadarmo)...

Ing. Jaroslav Bradáč
krajský radní pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy

Tato moudrost našich prarodičů se, s čím dál větší naléhavostí,
ukazuje jako zásadní a pravdivá
při hodnocení tragických výsledků
českého školství. A školství v Karlovarském kraji se dlouhodobě, v hodnocení, potácí na konci pomyslného
žebříčku.
Všechny pokusy o nápravu v minulosti ztroskotaly na partikulárních politických zájmech regionálních politiků, a také na hraběcích
radách nejrůznějších tzv. „odborníků“. Přesněji na argumentech,
proč to či ono nelze, je nepřípustné,
nedemokratické či, „nedej bóže“,
selektivní až segregační. Samozřejmě, nikdo z nich, kromě obecných
frází, nedokázal dodnes navrhnout, co tedy mají jednotlivé školy,
kraje, města a obce udělat, aby se
zastavila zcela evidentní cesta k postupné a potupné debilizaci našeho
školství.
K takovým „expertům“, bohužel,
musím přiřadit i spolek EDUin, na
jehož činnosti nevidím obecně prospěšného ani tu pověstnou „mrť“.
V poslední době se neustále otírají, zejména prostřednictvím svého
„vedoucího komunikace“, o Karlo-

varský kraj. Napadají v zásadě vše,
o co se kraj snaží, ve snaze napravit
ve školském systému, co se dá. Přičemž jim zcela uniklo, že komunikace není monolog. Že by se obtěžovali
alespoň zeptat, jak je to doopravdy,
se ani nenamáhali. Možná že zcela
vědomě a úmyslně.
Protože pak by nemohli tvrdit takové nehoráznosti, jako v jejich poslední tiskové zprávě (ostatně opakovaně). Jako je například tvrzení,
že zavedené nepodkročitelného
minima bodů u přijímacích zkoušek (tzv. cut-off skóre) je represivní
nástroj pro ovlivňování přechodu žáků ze základních na střední
školy. Přičemž varují, že nejvíce
by byli postiženi žáci ze socioekonomicky slabého prostředí. Počet
bodů u zkoušky není o tom, co má
uchazeč v kapse (peněžence), ale co
má „v hlavě“. Kromě jiného, požadavek na nepodkročitelnou úroveň
znalostí pomůže základním školám
také v motivaci žáků k pracovitosti.
Dnes je to mnohým jedno. Stejně se
někam dostanou. Nebo ne, a jdou
„na pracák“.
Notoricky známé údaje o tom,
že se na jednotlivé typy škol a obory dostanou žáci a studenti, kteří
tam nepatří a nikdy se tam neměli
dostat, jsou dostatečně průkazné.
Zoufalství zaměstnavatelů z úrovně
„absolventů“ se už zhusta projevuje
v požadavku: „Naučte je alespoň
ráno vstát, přijít včas!!! do práce,
pokud možno umytí, čistě oblečení
a učesaní, znalost angličtiny výhodou. Ostatní už je nějak doučíme.“
Je to důsledek neustálého ustupování z požadavků na znalosti, schopnosti, zodpovědnost, pracovitost,

cílevědomost. Vzdělávací systém byl
historicky nastavován a zdokonalován nejen v oblasti získávaní informací a znalostí, ale také ve výchově
k poznání, že v praktickém životě se
něco smí a něco nesmí, něco se může
a něco nemůže, a něco se dělá, protože je to slušné, a něco se nedělá,
protože je to neslušné. K právům
automaticky patří povinnosti, a ke
svobodě patří odpovědnost. A v neposlední řadě v úctě k autoritám,
protože většina lidí bude mít v životě vždy nějakého šéfa. A to bez pravidel nejde. K pravidlům patří také
hodnocení zásluhovosti, výsledků.
K pravidlům také patří, že na některé profese se prostě někdo hodí
(„má na to“) a na některé nehodí
(„nemá na to“). I tohle se podařilo
„pseudohumanitním expertům“
dokonale rozvrátit. Vazba mezi
vykonávanou profesí a fyzickými
a psychickými předpoklady se stala
„totalitním přežitkem“.
Kraje, jejich zástupci v asociaci
se v zásadě jednomyslně shodli, že
se už musí alespoň nějaká opatření
realizovat. Většinou na jednotné
celostátní úrovni, s tím, že nelze
ignorovat specifickou situaci v jednotlivých regionech. Navrhují a požadují, po diskusi a připomínkách,
konkrétní, věcná opatření. Včetně
možných rizik a řešení sociálních
dopadů.
Jestli něco škodilo a škodí našemu
školství, pak jsou to nedomyšleně experimenty, fantasmagorické
teorie, a z nich odvozené hraběcí
rady všelijakých pseudo expertů.
Je nejvyšší čas, snad už není pozdě,
vrátit se k rozumu. Chcete-li, i tomu
selskému.

Hejtmani nyní čekají, že ministerstvo školství zareaguje co nejrychleji a předloží návrh „bodové
stupnice“ pro přijetí žáků. „V zavedení tohoto tzv. cut-off score rozhodně nevidíme represivní nástroj
pro uchazeče o studium, ale motivaci pro všechny vynaložit alespoň
nějaké úsilí, aby se na střední školu
dostali. Dám příklad z našeho kra-

e ti více než třináct let a baví tě
natáčení krátkých videí? Pak
se určitě přihlas do soutěže „Youtuber“, kterou pořádá Karlovarská agentura rozvoje podnikání.
Jejím cílem je přimět žáky základních škol z našeho regionu, aby
přemýšleli o svém budoucím povolání, a zároveň je motivovat ke
studiu na střední škole. Na vítěze
čekají hodnotné ceny v podobě
mobilních telefonů. Soutěž se
koná pod záštitou Josefa Janů,
krajského radního pro oblast regionálního rozvoje a informatiky.
„Naší snahou je podpořit u žáků
základních a středních škol jejich
kreativitu a přirozenou soutěživost. Zároveň chceme, aby se
zamysleli nad tím, čím by jednou
chtěli být a proč si vybrali právě
ten či onen studijní obor. Pro-

střednictvím natočených videí tak
získáme konkrétnější představu
o tom, jakým způsobem přemýšlejí o svém budoucím uplatnění,
co je nejvíce zajímá a co je baví,“
říká Josef Janů.
Soutěž pro žáky základních
a středních škol probíhá od 15.
října do 15. prosince letošního
roku. Úkolem soutěžících je natočit video o maximální délce dvou
minut a zaslat jej přes úschovnu
na e-mailovou adresu soutez@
karp-kv.cz. Žáci zároveň nesmí
zapomenout na vyplnění elektronického registračního formuláře,
který je k dispozici na webu www.
karp-kv.cz. Soutěží se celkem ve
dvou tematických kategoriích,
a sice „Čím budu“ a „Proč studuji tento obor“. Při tvorbě jednotlivých videí musí být dodržen po-

vinný obsah. O vítězích rozhodne
devítičlenná odborná porota,
která z každé kategorie vybere tři
nejlepší snímky.
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny a uveřejněny na
webových stránkách Karlovar
Karlovarské agentury rozvoje podnikání
a Karlovarského kraje v únoru
příštího roku. Nahraná videa si
pak zájemci budou moci prohlédnout na kanálu Youtube s názvem
„„Youtuber KK“. Mezi sponzory,
kteří věnovali do soutěže hodnotné ceny, patří společnosti ept
connector, Imperiál Karlovy Vary,
connector
Komerční banka, Penta Hospitals
CZ, SKF Lubrication Systems
CZ a Thun 1794. Více informací
o soutěži najdete na internetových stránkách www.karp-kv.cz/
aktuality
aktuality.
(KÚ)

přístup ke vzdělání, ti ze slabších
poměrů jsou znevýhodněni. Je to
úloha státu, aby ten nepoměr zmírnil. A zavedení cut-off score v tom
zásadní roli nehraje,“ uvedla Jana
Mračková Vildumetzová. Ta také
hájí jako hejtmanka Karlovarského kraje krajskou zákonodárnou
iniciativu, na základě které by regiony měly možnost ovlivnit, jaké
obory a s kolika žáky budou střední
školy otevírat. „Vychází to z potřeb
regionů, z požadavků trhu práce,
z poptávky rodičů a žáků. Není to
z kontextu vytržené opatření. Naopak chceme zabránit tomu, aby si
například školy bez jakékoliv souvislosti otevíraly obory s atraktivními názvy, přičemž jejich absolventi
pak nenajdou v kraji práci.“
Asociace krajů nyní věří, že bude
mít v brzké době odezvu ministerstva školství, tedy návrh, který
by zavedl centrálně stanovenou
minimální bodovou hranici u jednotných přijímacích zkoušek pro
přijetí na střední školy. Zatím není
jasné, od kterého školního roku by
opatření mohlo platit.
(KÚ)

přetisk tiskové zprávy spolku EDUin

Karlovarský kraj ukazuje pochybnou
motivaci, proč kraje chtějí cut-off

PRAHA
Asociace krajů v čele
s hejtmankou Karlovarského kraje
se snaží dobrat nástrojů, které by
krajům umožnily přísněji regulovat síť regionálního školství. Proto
také asociace iniciovala debatu
o zavedení nepodkročitelného minimálního skóre u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy,
kde byla patrná snaha upravovat
přijímání žáků do studia v souladu s požadavky zaměstnavatelů.
Nyní Karlovarský kraj předkládá
návrh zákona, který by regionům
jakožto zřizovatelům umožňoval
přímo určovat počty žáků v jednotlivých oborech. Jde o alarmující snahu nadřadit partikulární
zájmy se spornou legitimitou nad
zájmy a poptávku žáků a fakticky
podřídit síť škol aktuálním požadavkům pracovního trhu bez
ohledu na důležitější indikátory ve
vzdělávání. A to bez snahy o skutečně efektivní nástroje harmonizace školství a trhu práce.
Asociace krajů podle dostupných informací navrhuje projednání možnosti zavést cut-off
skóre jako snahu řešit velkou

Výkup

starého papíru

míru fluktuace studentů na středních odborných školách. Obavy
ze zájmu škol přijímat co nejvíce
žáků vlivem financování „na hlavu“ jsou opodstatněné. Je však
důležité připomenout, že od září
příštího roku bude zaveden nový
systém financování, který školy
oprostí od ekonomického kalkulu.
Ten nyní – zejména na středních
odborných školách a učilištích –
vede k přijetí všech či téměř všech
účastníků řízení. Nový způsob
rozdělování prostředků bude sledovat odučené hodiny a úvazky
pedagogů, takže by měl odměnit
školy spravedlivě nehledě na jejich obsazenost.
Hejtmanka Jana Vildumetzová stojí za návrhem zavedení tzv.
cut-off skóre, které by mohlo
sloužit jako represivní nástroj pro
ovlivňování přechodu žáků ze základních na střední školy. EDUin
v tomto ohledu varoval, že nejvíce
by byli postiženi žáci ze socioekonomicky slabého prostředí. Nyní
Vildumetzová předložila jménem
kraje návrh zákona, který by ředitelům ukládal za povinnost nechat

si schvalovat počet žáků, který
chtějí přijmout do nových ročníků.
Jaké zájmy představitelé asociace a jmenovitě některých krajů
hájí, není jasné. Svaz průmyslu
a dopravy ČR oficiálně odmítá
cut-off skóre jako opatření, jež bude neefektivní.
Roztříštěný školský systém,
v němž je z demografických důvodů větší nabídka míst ke studiu než
poptávka žáků, musí hledat jiná
řešení pro optimalizaci. Komplexní analýza školních prostředků od
OECD v roce 2016 konstatovala,
že větší plánovací zodpovědnost
s ohledem na vývoj populačních
ročníků, strukturu školského
systému a kvalitu vzdělávání by
mělo převzít ministerstvo školství
jakožto centrální orgán. To by
mělo úžeji spolupracovat s kraji
a společně vyvinout jasné zásady
naplněnosti a administrace škol
po republice.
Na základě jednání mezi hejtmany a vládou se o záměru centrálně
stanovené minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy
ještě dále bude jednat.
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Natoč video a vyhraj v soutěži „Youtuber“
J

je, střední školy nabízely pro školní
rok 2017/2018 celkem 3447 volných míst, přijato bylo 2483 žáků,
to je téměř 1000 volných židlí navíc
pro vycházející žáky 9. tříd! Ti se tedy nemusejí příliš snažit, aby se na
střední školu dostali, i když třeba
nemají potřebné studijní předpoklady. To se pak samozřejmě odráží
ve špatných výsledcích maturitních
zkoušek, nehledě na neefektivní
vynakládání finančních prostředků
do regionálního školství,“ doplnila
předsedkyně Rady Asociace krajů.
Podle ní hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který je
zároveň předsedou asociační Komise pro školství, dokonce zvažuje, že by jeho kraj podal ohledně
cut-off score vlastní zákonodárnou
iniciativu.
Společnost EDUin poukazuje
na to, že by zavedení cut-off score mimo jiné omezilo přístup ke
vzdělání zejména dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.
„Tady už jsme v rovině rozdílných
úrovní jednotlivých skupin žáků. Ti
z lépe situovaných rodin mají jiný

w w w.schrottmobil.info

PO - PÁ: 9.00 - 17.30

info@klenotnictvi-jelinek.cz

www.klenotnictvi-jelinek.cz

O pohár Královské mincovny se
letos bude soutěžit již popatnácté
JÁCHYMOV Královská mincovna
v Jáchymově již popatnácté přivítá
žáky základních škol a středních
škol z našeho regionu, kteří v oblíbeném soutěžním klání poměří své
znalosti z historie kraje a orientace
v památkách. Na vítěze čeká vytoužený pohár a pamětní listina,
přičemž ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka. Čas pro odevzdání
přihlášek do populárně-vzdělávací
soutěže je do konce listopadu. Akce
se koná za podpory Karlovarského
kraje.
Organizátory soutěže jsou odborní pracovníci Muzea Karlovy Vary,
kteří dokáží soutěžící neformálním

způsobem zaujmout a naservírovat jim zábavnou formou dějiny
našeho regionu. Jubilejní patnáctý
ročník navíc překvapí novým formátem. Soutěžící dostanou krátký
kvíz zaměřený na sté výročí vzniku
republiky a další osmičková výročí.
Odpovědi na druhou část kvízu pak
budou hledat přímo v muzejní expozici. I tradiční projekce o památkách Karlovarského kraje dostane
novou podobu, žáci ji budou totiž
řešit jako pomyslnou křížovku. Ani
třetí část nebude nudná. Soutěžící
budou hádat jméno významné osoby, kterou bude ztvárňovat jeden
z muzejních pracovníků. Poslední

částí soutěžního klání bude hledání souvztažností předmětů, které
družstva obdrží, s muzejní expozicí. Na závěr bude mimo hodnocení
pro všechny hráče připravena další
zábavná hra.
Soutěže se každoročně účastní
i učitelé, kteří nominují dva soutěžící, jež reprezentují jejich školu.
Zájemci mohou přihlásit své školy
do konce listopadu na adresu borusikova@kvmuz.cz. Soutěž pro
základní školy se uskuteční 3. prosince letošního roku, studenti
gymnázií a středních škol se pak
utkají o den později 4. prosince.
(KÚ)

ŠKOLSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Domovy v Pochlovicích
získaly značku kvality
Prestižní značku kvality získaly Krajský domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem
v Pochlovicích. Sociální služby
v Kynšperku nad Ohří, které jsou
příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se staly držitelem
certifikace, respektive značky
kvality udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Zájemci o službu, klienti zařízení i jejich
rodiny tak mají jistotu, že poskytované služby v oblasti ubytování
stravování, péče, ale třeba i využití volného času jsou na vysoké
úrovni. Certifikace pro zařízení
v Pochlovicích ale nebyla novinkou, prvním hodnocením už prošlo v roce 2015. Po prvním udělení značky probíhá recertifikace po
3 letech a dále každé další 4 roky.
V současnosti má značku kvality
krajský Domov pro seniory Lázně
Kynžvart, na proces certifikace se
připravuje DPS Spáleniště v Chebu a domov v Perninku. Zařízení
Sociální služby v Pochlovicích
má nyní 46 klientů v domově
pro seniory, 100 lidí v domově se
zvláštním režimem a 5 hendikepovaných v domově pro osoby se
zdravotním postižením. Zařízení
poskytuje také ambulantní službu, konkrétně odborné sociální
poradenství v poradně v Chebu
a v Sokolově včetně telefonické
krizové pomoci.
(KÚ)

Malíř a lakýrník. Řezník – uzenář.
Střední školy otevírají nové obory
KARLOVY VARY, CHEB
Malíř
a lakýrník a Řezník - uzenář, to jsou
dva obory vzdělávání, které budou
nově nabízet střední školy v našem
regionu od příštího školního roku.
V obou dvou případech se počítá
s otevřením tříd až pro třicet šest
studentů. Karlovarský kraj tak reaguje na poptávku zaměstnavatelů,
kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla. Zájem o otevření
oborů však projevili i samotní žáci
základních škol a jejich rodiče.
První z nově nabízených oborů bude v denní formě vyučován na Střední odborné škole stavební Karlovy
Vary. Jeho absolventi najdou uplatnění jak ve stavebnictví, kde mohou
pracovat jako malíři, lakýrníci a natěrači, tak i ve strojírenství. „Jedná
se o obor, který se zde v minulosti
vyučoval, ale kvůli nezájmu uchazečů byl po několikaletém nenaplnění
vymazán z rejstříku škol a školských
zařízení. Na základě zvýšení poptávky nejen ze strany žáků a rodičů, ale
také ze strany zaměstnavatelů, kdy
škola vedla jednání s představiteli
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů,
byla podána žádost o jeho opětovné
otevření. Pro výuku oboru má škola
dostatečné materiální, technické

Dotace znovu poslouží
k obnově a ochraně lesů
Stejně jako v uplynulém roce
i letos Karlovarský kraj podpoří
opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a jejich
ochranu proti zvěři oplocenkami.
Žadatelé si mezi sebou rozdělí více jak čtyři miliony korun. Důvodem udělované podpory je zachování a obnova lesního ekosystému
a biodiverzity lesních porostů na
území našeho regionu. Vlastníci
lesů mohli předkládat elektronické žádosti o dotace v termínu
od 2. do 31. července. Rada kraje
odsouhlasila poskytnutí dotací
ve výši necelých 944 tisíc korun,
o rozdělení příspěvků v hodnotě
přesahující 3,4 milionu korun
musí ještě rozhodnout krajské
zastupitelstvo. V letošním roce
došlo k rozšíření segmentu činností, na které mohli vlastníci lesů
získat dotace. K příspěvkům na
opakovanou umělou obnovu lesů
poškozených suchem a na ochranu lesa proti zvěři oplocenkami se
přidaly dotační podtituly na individuální ochranu lesa proti zvěři
a na ochranu lesa proti hmyzím
škůdcům. Nově také mohli vlastníci lesů získat finanční prostředky na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy. Maximální
výše dotace pro jednoho žadatele
nesměla přesáhnout 500 tisíc korun. Mezi žadateli jsou mimo jiné
Opatství Nový Dvůr, Město Teplá
nebo společnost s ručením omezeným Lesy města Chebu. (KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

i personální zajištění,“ upřesnil radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.
Druhý zmiňovaný obor, jenž ve
vzdělávací nabídce středních škol
zřizovaných Karlovarským krajem
doposud chyběl, bude otevřen na Integrované střední škole Cheb. Ta má
s výukou budoucích řezníků rovněž
dlouholeté zkušenosti, a tak může
poskytnout potřebné zázemí i pedagogy. „V obou dvou případech se
však počítá s tím, že se nepodaří naplnit celé třídy žáky, a proto budou
tyto obory kombinovány s jinými
obory vzdělávání v rámci víceoborových tříd,“ uvedl Jaroslav Bradáč.
Karlovarský kraj také počítá s rozšířením výuky střední policejní
školy v Sokolově. „Chtěli bychom,
aby se zde v příštím školním roce
otevřely dvě třídy maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost, do
kterého letos na ISŠTE v Sokolově
nastoupilo 26 žáků. Zároveň intenzivně jednáme s ministerstvem
obrany o otevření pobočky střední
vojenské školy, kde by od nového
školního roku studovali specialisté
vzdušných sil se zaměřením na strojírenství,“ doplnila hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová.
(KÚ)

STRANA 4, 5

Kraj ocenil nejúspěšnější žáky a školy

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků a škol se konalo v Klášteře premonstrátů Teplá.
TEPLÁ V Klášteře premonstrátů
Teplá se uskutečnilo tradiční vyhlášení nejúspěšnějších žáků našeho
regionu. Oceněni byli za úspěšnou
reprezentaci kraje v předmětových,
uměleckých a sportovních soutěžích ve školním roce 2017/2018.
Keramické smajlíky, pamětní listy
a symbolické šeky předával dětem

radní pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy Jaroslav Bradáč, poháry školám pak zástupci Asociace
školních sportovních klubů Tomáš
Kolář a Bohumil Adamec.
Slavnostního ceremoniálu se kromě dětí zúčastnili i ředitelé a zástupci škol a nechyběli ani hrdí rodičové.
Hosty přivítal v modrém sálu, který

Foto: KÚ
je vyzdobený freskami od Maura
Fuchse, opat Kanonie premostrátů
Teplá P. Filip Zdeněk Lobkowicz.
Akci zpestřili svým vynikajícím hudebním vystoupením žáci Základní
umělecké školy Fryderyka Chopina
z Mariánských Lázní. O občerstvení se pak postarali studenti Střední
školy živnostenské Sokolov. (KÚ)

Žáci ISŠ Cheb zvítězili na veletrhu v Liberci

CHEB
V uplynulých dnech se
Integrovaná střední škola Cheb Houslařská škola zúčastnila 12.
ročníku prezentační akce škol a firem Educa MyJob Liberec 2018.
Výstava se konala v areálu libereckého výstaviště a k vidění byla
nabídka šedesáti firem a sedmi desítek škol. Stánek houslařské školy
si získal obdiv návštěvníků a stal se
absolutním vítězem veletržní soutěže TOP škola.
Soutěž TOP škola a TOP firma je
tradiční součástí prezentační akce. Školy představují nejrůznější

Ilustrační foto: geralt

řemeslné obory, které mohou zaujmout uchazeče o studium. „Lidé
přicházející ke stánku obdivovali
výrobky našich žáků a také se podivovali nad tím, jak časově náročné
je vyrobit kvalitní strunný hudební
nástroj. Někteří návštěvníci se zajímali o to, jak lze v naší škole toto
překrásné a voňavé řemeslo studovat. Rovněž byl velký zájem o letní
workshopy stavby hudebních nástrojů,“ uvedl vedoucí učitel ISŠ
Cheb - Houslařské školy Jiří Pátek.
Díky vítězství v kategorii TOP
škola získali žáci kromě skleněné

trofeje, peněžitého daru a dalších
cen také výstavní plochu na nadcházející rok zdarma. V kategorii
TOP firma zvítězila firma Lukov
Plast, která obhájila své loňské prvenství.
Veletrh Educa MyJob Liberec spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě.
Cílem akce je představit všem
věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa,
České republice i v zahraničí.
(KÚ)
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www.logistickaskola.cz
Střední škola logistická Dalovice

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Nabídka oborů pro 2019/2020
denní čtyřleté - maturita
Logistika ve službách a ﬁnančnictví

Provoz a ekonomika dopravy - logistika

denní tříleté - výuční list
Operátor skladování a přepravy
dálkové tříleté - maturita
Podnikání

SZŠ a VOŠ

STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB

škola s tradicí a perspektivou

Zaměření logistiky:

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

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

KO L A
ST
NÍ Š

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
STOLE TÍ TR ADICE , K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ
Přijímací řízení pro školní rok 2019/20:
ED

Gymnázium Ostrov,

Ř

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví (inovovaný obor)
Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 Číšník, servírka
65–51-H/01 Číšník, barman, barista
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie (dálková forma)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

www.szsavoscheb.cz
tel: 351 011 061

Kvalitou vzdìlání k jistotì zamìstnání
Střední pedagogická škola, gymnázium
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 12. ledna 2019, 9.00 – 13.00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12.12.2018 a 23.1.2019
od 13 do 18 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

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

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici.
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Obory vzdělání SPgŠ a G:

Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy:
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným.
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální
péče apod.

Informace o škole:

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz
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75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšuje materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN),
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

ST

příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov

Dny otevrených dverí a další info:

SŠ - dálkové studium

Praktická sestra
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U
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Y
AR

SŠ - denní studium
Maturitní obory:

Praktická sestra

Sociální èinnost

Masér
ve zdravotnictví
Uèební obor:

Ošetøovatel

29.11.2018 13:00 - 16:00

V


stipendijní programy

ubytování na DM - možnost slev

stravování ve škole

praxe v zahranièí bìhem studia

mimoškolní aktivity

pøíjemné klima školy

lze pokraèovat ve studiu na VOŠ a VŠ

možnost dalších vzdìlávacích kurzù

24.11.2018 9:00 - 14:00

A R L OV Y

VOŠ

Sociální práce

Dny otevřených dveří:

BK


zajímavá práce - jistota uplatnìní

2. místo - 2015

ŽE

CHEB

1. místo - 2017, 2014

Dny otevřených dveří:
Den otevřených dveří: 19. 2. 2016
28.11.2018, 16.1. 2019, 6.2.2019

ŠkolníŠkolní
jídelny
nabízejí
obědy
propro
veřejnost
jídelny
nabízejí
obědy
veřejnost
cena
Kč - polévka,
hlavní
jídlo,
nápoj
cena 47
Kč4- polévka,
hlavní
jídlo,
nápoj

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DNYOTEVŘENÝCH
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DVEŘÍ: 20.
23. 11.
DNY
11.2018
2015aa12.
9. 1.
1.2019
2016
Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz
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Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním
centrem odborného vzdělávání, které pro školní rok 2019/2020
nabízí 18 oborů vzdělání ukončovaných maturitní i závěrečnou zkouškou. Škola poskytuje žákům velmi kvalitní zázemí,
materiální vybavení a kvalifikovaný učitelský sbor. Součástí ISŠ
Cheb, p. o. je autoškola, svářečská škola, školní jídelna a domov
mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

KONTAKTY:
Telefon: 354 408 011
Email: info@iss-cheb.cz

Mobil: 734 522 684
Web: www.iss-cheb.cz

Maturitní obory čtyřleté
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – robotizace
23-41-M/01 Strojírenství - programování CNC strojů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - management kvality
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
41-41-M/01 Agropodnikání
Učební obory tříleté/dvouleté
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-68/H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-52-H/01 Instalatér
33-56-H/01 Truhlář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
41-52-H/01 Zahradník
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/02 Stavební práce
65-51-E/02 Práce ve stravování

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. 11. 2018 od 10.00 do 17.00 hodin
24. 11. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin
19. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin

spš Ostrov
kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

NEJMODERNější techNická škola v karlovarském kraji otevírá
pro rok 2019—2020 tyto obory: autotronik / Elektrotechnika / Informační
technologie / strojírenství / Nástrojař / veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář
motorových vozidel >> školu doporučují a práci absolveNtům Nabízejí:

AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / ČEZ /
EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. /
LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. /
SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. /
TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS
KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY
>>>> www.spsostrov.cz

NÁZORY

Manažerská neschopnost.
Nebo že by více?
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

Zdravotnictví v Karlovarském kraji
pod vedením Ing. Jana Bureše (ODS)
zrovna nekvete. Lékaři, kteří hovoří
špatně česky nebo vůbec nejsou žádným ojedinělým případem a změny
se asi jen tak nedočkáme, jelikož
vláda prodloužila tzv. projekt Ukrajina, který do Česka importuje lékaře
z Ukrajiny bez povinných zkoušek.
Nemocnice jejíž předsedkyní představenstva je Ing. Jitka Samáková
vykazující ztrátu cca 150 milionů
už je jen třešničkou na dortu skomírajícího zdravotnictví v kraji. Jelikož
se vedení kraje neumí postavit k problému čelem a kompletně vyměnit
stávající management Karlovarské
krajské nemocnice (KKN) nechalo
si vypracovat ekonomické posouzení zpracované společností Deloitte
CZ. Radní pro oblast zdravotnictví
Ing.Jan Bureš (ODS) se vyjádřil
v tisku, že vidí jako řešení vyhlášení
koncesního řízení na firmu, která by
převzala řízení Karlovarské krajské
nemocnice.
Strategický partner by nemocnici
mohl vést možná lépe, ale v čem by
se jeho vedení lišilo od toho současného? Hospodařil by zodpovědně
a do vedení nemocnice by obsadil
schopné manažery. Proč tedy kraj
uvažuje o strategickém partnerovi
pro KKN, když by stačilo obsadit do
vedení schopné manažery, ale opravdu schopné a ne ty, kteří v minulosti
už jinde selhali a nehospodaří s majetkem kraje jako se svým. A kdo by
tím strategickým partnerem jen tak
náhodou měl být? Že by společnost
PENTA, která ovládla nemocnice

v Ostrově a Sokolově a už při přebírání těchto nemocnic prohlásila, že
má zájem o další investice v kraji? Je
tou investicí snad KKN? Nemocnici,
která by nebyla totiž v takové ztrátě
by nebyl důvod předávat pod vedení
jiné společnosti. A pronajmout si nemocnici, když do modernizace bude
investovat Karlovarský kraj je docela
dobrý kšeft. To je stejné, jako byste
pronajali svůj vlastní byt a platili
nájemci ještě nájem, nějak tak to funguje totiž v nemocnici v Sokolově, kterou vede právě tato společnost, která
časně po převzetí nemocnice v Ostrově zrušila kvalitní porodnici, jelikož
nebyla dostatečně zisková. Zisk je
totiž to oč tu všem běží. A z jakého
důvodu vedení Karlovarského kraje
situaci neřešilo mnohem dříve? Jde
o manažerské selhání nebo záměr
předat nemocnice v Karlových Varech a Chebu pod vedení někoho jiného? Co je důvodem špatného vedení
těchto nemocnic, neschopnost nebo
snad záměr? A proč vedení kraje přišlo s touto informací až po komunálních volbách? Není náhoda, že právě
tyto dva odborníci na zdravotnictví
by mohli shodou okolností současně
zasednout do vedení města Ostrov,
ale ne že by jim dali voliči takovou důvěru, ale jelikož utvořili „sňatek z rozumu“. Doufejme, že město Ostrov
bude pod jejich vedením vzkvétat lépe
než Karlovarská krajská nemocnice,
jelikož pokud se starostou stane Ing.
Jan Bureš (ODS) povede město „na
dálku“ a zůstane zároveň radním
pro oblast zdravotnictví kraje, které
se v jeho rukách hroutí. Místostarostkou by se pak mohla stát právě
předsedkyně představenstva KKN
Ing.Jitka Samáková pod jejímž vedením se dostala Karlovarská krajská
nemocnice téměř k insolvenci.
Zasáhne vedení kraje do vedení
KKN nebo se stane spolupachatelem
při pohřbívání nemocnic v Chebu
a Karlových Varech spolu s těmito
dvěma funkcionáři?

Bez legislativních měn
krizi v krajském
zdravotnictví nevyřešíme
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

Karlovarská krajská nemocnice
(KKN) bude letos opět ve ztrátě. Není
to nic překvapivého, divil bych se spíš,
kdyby byla v přebytku nebo měla alespoň vyrovnané hospodaření, tak jak
tomu bývávalo v dobách samostatně
fungující Nemocnice Karlovy Vary.
Bohužel se schodek nedaří snižovat.
Letos bude činit 130 až 150 milionů korun, což je alarmující situace,
kterou je třeba důsledně řešit. Podle
veřejně dostupných informací, usiluje
v současné době management nemocnice o navýšení plateb od VZP. Až 100
milionů korun měla už na jaře přinést
jednání s naší největší zdravotní pojišťovnou, rámcová smlouva je ale stále
v nedohlednu a KKN bude nakonec
ráda, když jí platby za pojištěnce nesníží.
A protože se legislativních změn jen
tak nedočkáme, usiluje Karlovarský
kraj ve spolupráci s KKN o nápravu
situace vlastními silami. Ve hře je
pronájem nemocnice prostřednictvím komisionářské smlouvy. Je to ale
opravdu správné řešení? Firma, která
bude nemocnici řídit, se bude potýkat
se stejnými problémy jako Karlovarský
kraj a nikdo nám nedá záruku, že se
jí podaří se nimi vypořádat. Navíc
odejdou schopní manažeři, pravděpodobně i lékaři a kraj bude v případě
potřeby jen těžko shánět náhradu.
Úsporu finančních prostředků má
také zajistit smlouva o energetických
službách s ČEZ ESCO. Zakázka je realizována metodou EPC, to znamená,

Kam vyrazíte
příště?
Inspirujte se nejlepšími
tipy na výlety na kole,
bruslích i pěšky.

www.ceskojede.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

že smlouva obsahuje právní garance,
že každý rok nemocnice uspoří nejméně 8,5 milionu korun na výdajích za
teplo, elektřinu, plyn a vodu. Investice do vylepšení energetického zázemí
zafinancuje ČEZ ESCO. Splácet se
má postupně – z dosažených úspor.
Otázkou je, zda je tato dohoda opravdu tak výhodná, jak se na první pohled
zdá. Vstupní investicí Karlovarského
kraje je totiž částka překračující 65
milionů korun bez DPH, cena za roční
provádění energetického managementu a souvisejících služeb činí 908 400
Kč, opět bez DPH. Nemocnice má za
deset let ušetřit 85 milionů korun.
Když ale sečteme výše uvedené náklady a připočteme DPH, vloží nemocnice do projektu zhruba 90 milionů, tedy
o pět víc, než je deklarovaná úspora.
Nikde jsem se ale nedozvěděl, kolik by
stály energie a obnova energetického
zázemí bez této smlouvy, tedy pokud
by KKN na jejich dodavatele vyhlásila
řádné výběrové řízení.
Na neudržitelnou ekonomickou situaci krajského zdravotnictví upozorňujeme už řadu let. Finanční zdroje
na udržení KKN na stávající úrovni
nejsou neomezené a řešení narůstajících problémů je v nedohlednu.
Obdobná situace je i v ostatních krajích. Je naivní domnívat se, že sama
ředitelka KKN, která byla pověřena
jednáním s VZP, dosáhne navýšení
plateb a vyjedná stejné podmínky, jaké
mají fakultní nemocnice nebo srovnatelná soukromá zdravotnická zařízení. Pokud nebude Asociace krajů ČR
tlačit na ministerstvo zdravotnictví
a nebude požadovat systémové řešení,
nic se nezmění. Podotýkám, že v současné době, kdy je předsedkyní AKČR
hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová z ANO a ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch
ze stejného politického hnutí, nastala ideální situace a je potřeba jednat
rychle.

STRANA 6, 7

Stárnutí je výzva
Bc. Miloslav
Čermák
krajský radní
za ĆSSD

Tak zní motto projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň“, jehož aktivity jsou realizovány i v našem kraji a který bych
chtěl občanům našeho kraje nyní
krátce představit. Jak vyplývá z jeho
názvu, je zaměřen na problematiku
stárnutí. Česká populace rychle stárne, na konci roku 2017 bylo 2,04 mil.
obyvatel státu (19,2 %) starších 65
let a v roce 2050 překoná jejich počet
hranici 3,8 mil., což bude přibližně
třetina obyvatel ČR. Karlovarský
kraj není výjimkou a z celkového počtu 295 686 jeho obyvatel bylo ke
stejnému datu 57 462 (19,43 %)
starších 65 let a 10 905 (3,69 %)
jich bylo dokonce starších 80 let. Na
tento demografický vývoj zareagovalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí seniorským projektem, který je
financován z Evropského sociálního
fondu, a je realizován souběžně ve

všech 14 krajích. Jeho cílem je vybudovat komplexní přístup k politice
stárnutí. Jde především o začlenění
agendy přípravy na stárnutí do existujících strategických a rozvojových
dokumentů jednotlivých krajů. Neméně důležitá je také tvorba místních strategií a plnění jejich opatření
v praxi. Jsou to právě jednotlivé kraje
a obce, které znají nejlépe potřeby
svých obyvatel a mohou lépe realizovat řadu konkrétních opatření.
Projekt přitom zohledňuje koncept
aktivního stárnutí. Ten zahrnuje péči
o zdraví seniorů či rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit seniorů.
Důležitá je také prevence diskriminace na základě věku, předcházení
sociálnímu vyloučení seniorů, jejich
dopravní dostupnost, odstraňování
bariér či ochrana nejkřehčích seniorů. Po zmapování příkladů nejlepších
„seniorských“ praxí v jednotlivých
regionech se plánuje také jejich rozšíření i do ostatních krajů. V rámci
projektu působí 14 koordinátorů ve
všech krajích, kteří zastřešují aktivity
projektu v daném regionu. Zároveň
jsou prostředníkem mezi partnery,
jež jsou do projektu zapojeni. Ti se
scházejí buď na odborných platformách či na kulatých stolech, kam je
zvána široká veřejnost.

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz
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KULTURNÍ TIPY
Přednáška poodhalí minulost Rudé věže smrti
V 50. letech minulého století pracovalo v Jáchymovských dolech na
74 000 vězňů a civilistů. Ti vytěžili ohromné množství radioaktivního materiálu, jenž bylo nutno zpracovat, roztřídit a nakonec získanou uranovou rudu připravit k transportu do SSSR. Konečné zpracování uranové rudy se řadu let dělo v rámci Oddělení technické
kontroly v Rudé věži smrti. Vězni zde pracovali v nelidských podmínkách bez jakýchkoli ochranných pomůcek. Lubomír Modrovič
z Národního památkového ústavu v Praze bude na přednášce hovořit o historii i budoucnosti této národní kulturní památky.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 24. 11. 2018
Výstava ukáže grafickou tvorbu Ondřeje Michálka
Nenechte si ujít výstavu Ondřeje Michálka, kterou hostí Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech. Autor se věnuje
volné grafické tvorbě i grafickému designu od 70. let 20. století a za
svá osobitá díla získal řadu mezinárodních a tuzemských ocenění.
I když se grafická tvorba Ondřeje Michálka odehrává v časových,
formálních i obsahových proměnách, charakterizuje ji zvláštní celistvost. Určuje ji především básnický základ, stejně jako potřeba
technického experimentu.
Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary,
9. 11. 2018 - 6. 1. 2019
Muzeum zaplní pestrobarevné kostičky
Všichni příznivci legendární stavebnice Lego se mohou přijít podívat na unikátní putovní výstavu, která probíhá v přízemí a v prvním
patře sokolovského zámku. K vidění jsou zde nejrůznější exponáty,
od zvířat, vozidel až po modely filmových hvězd. Velkým lákadlem
je zcela jistě i dioráma Lego města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Pro děti je připraven plnohodnotně vybavený
dětský koutek, kde mají k dispozici kostky Lego Classic – Basic,
Duplo, Baby Primo a Bionicle.
Muzeum Sokolov, 17. 10. 2018 - 20. 1. 2019
Retromuseum představuje legendární nábytkářskou firmu
Od svého začátku Retromuseum systematicky prezentuje podniky socialistické éry, jejichž výrobky představují důležitý příspěvek
k designu této epochy. Po Botaně Skuteč, Plastimatu Liberec a výrobci elektrospotřebičů ETA se nyní věnuje národnímu podniku
Jitona Soběslav, jenž fungoval i jako subdodavatel švédské firmy
IKEA. Výstava představí kompletní obývací pokoj Rubín v elegantní mahagonové dýze, ukázky z obývacího souboru U-300, příklady
kuchyní, ale také autorský nábytek z Jacht klubu na Máchově jezeře
nebo vládní vily v Sezimově Ústí.
Retromuseum Cheb, 18. 10. 2018 - 31. 3. 2019
Galerie pořádá k 100. výročí založení
Československa jedinečnou výstavu
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje
100 děl českých a slovenských umělců z bohatých sbírkových fondů Galerie umění Karlovy Vary. Díla byla vybrána podle specifického klíče ve třech možných variantách – díla v daném roce vznikla
nebo se jejich autoři narodili či zemřeli. Výstava, jež je koncipovaná
jako nová stálá expozice, tak nabízí nečekané umělecké konfrontace autorů a děl generačně i morfologicky mnohdy velmi vzdálených.
Galerie umění Karlovy Vary, 27. 10. 2018 - 31. 12. 2019

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Naše výjimečná
Vinotéka Globus
Tři vylosované výherce z minulého čísla budeme kontaktovat a zašleme každému z nich
poukázku na nákup do Globusu v hodnotě 500 Kč.
Poctivá výroba Globus
- záruka čerstvosti a kvality
V síti hypermarketů Globus
můžete nyní nově narazit
na značku Poctivá výroba
Globus. U všech takto označených výrobků máte jistotu,
že jsou čerstvé a z nejlepších
surovin. Díky vlastnímu řeznictví, pekařství a restauraci ve
všech svých hypermarketech
může Globus svým zákazníkům garantovat, že každý
kousek pečiva nebo masa,
který si zde koupí, je dílem
poctivé práce místních řezníků, pekařů, kuchařů a cukrářů
a byl vyroben dle tradiční,
osvědčené receptury.
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
3.12.2018 na e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz,
zn. Křížovka.

KULTURA | KŘÍŽOVKA

Kraj zvelebuje muzea, galerie i knihovnu

KARLOVY VARY Karlovarský kraj
je zřizovatelem osmi příspěvkových
organizací v oblasti kultury. Najdete v nich nejenom cenné umělecké
sbírky, ale také nejrůznější předměty
a knihy, které vypovídají o historii
našeho regionu a životě jeho obyvatel. Kraj se proto snaží postupně
rekonstruovat objekty, v nichž tyto
instituce sídlí, a modernizovat jejich
zastaralé vybavení. Jak prozradila
náměstkyně hejtmanky pro oblast
kultury a památkové péče Daniela
Seifertová, na řadě míst v současnosti panuje čilý stavební ruch anebo se
teprve na příchod řemeslníků připravují.
Jednou z příspěvkových organizací, kterou čekají velké investice za
zhruba 18 milionů korun, je Muzeum Sokolov. „Aktuálně pracujeme

na obnově zámeckého sklepení, jež
se v budoucnu stane v podstatě klenotnicí. Návštěvníci si zde budou
moci prohlédnout unikátní zlatý poklad z druhé poloviny 19. a začátku
20. století, který byl náhodně objeven v roce 1994, a také nově odkryté
základy starobylé vodní tvrze ze 13.
století. Úprav se dočká i venkovní
prostranství. Zrekonstruované prostory by se mohly zájemcům otevřít
příští rok v dubnu, kdy bude Sokolov
slavit 740 let od první písemné zmínky,“ uvedla Seifertová.
Ani v Karlových Varech a v Ostrově
se stavebníci a řemeslníci nezastaví.
„Ve výstavních prostorách Galerie
umění Karlovy Vary proběhla výměna osvětlení za 500 tisíc korun
a naplánována je i instalace nového
úložného systému depozitáře s po-

suvnými rošty za 680 tisíc korun.
V ostrovském letohrádku pak dokončujeme opravu oken včetně obnovení těsnění za 150 tisíc korun. Velká
investice nás však čeká v Krajské
knihovně Karlovy Vary, kde připravujeme stavbu nového depozitáře za
zhruba 120 milionů korun. Předpokládáme, že k zahájení stavebních
prací by mohlo dojít v polovině příštího roku. Nová budova by měla být
třípodlažní a plně bezbariérová. Kromě skladovacích prostor v ní bude
umístěno například i datové úložiště,
serverovna, badatelna, digitalizační
pracoviště či restaurátorská dílna,“
upřesnila Seifertová.
Ve znamení velkých oprav se ponesou i následující roky v Muzeu
Cheb. „Instituci čeká rekonstrukce
teplovodního vytápění a položení

nové elektroinstalace za 6,8 milionu
korun. Za zhruba 1,6 milion korun
pak dojde k zavedení kompletní
datové sítě do expozičních a výstavních prostor a na to naváže instalace
moderního osvětlení za 4,8 milionu
korun. Postupné technické zhodnocení budovy muzea vede k jedinému
cíli, a sice k přípravě nové expozice,
na jejíž řešení bude zpracován architektonický projekt. Další významnou investicí je pak rekonstrukce
historického hrázděného statku
v Milíkově, ve kterém chceme zřídit
etnografickou expozici. Náklady na
opravu a zpřístupnění této jedinečné
kulturní památky dosáhnou 24,5 milionu korun. Stavbaři převzali objekt
začátkem září letošního roku a předpokládáme, že práce dokončí v roce
2021,“ dodala Seifertová.
(KÚ)

Noc rozbitých oken, Noc rozbitého skla. Křišťálová noc

Poetický název Křišťálová noc
je pojem, který byl zaveden pro
strašné události, odehrávající se
9. až 11. listopadu 1938 po celém
Německu, Rakousku i v říšské župě Sudety. Tato noc bývá někdy
také nazývána jako Noc rozbitých
oken, či Noc rozbitého skla. V německém originále se jí říká právě
Kristallnacht. Atentát na sekretáře
německého velvyslanectví v Paříži,
provedený židovským mladíkem
Herschelem Grynszpanem, se stal
vhodnou záminkou k protižidovským demonstracím, které se brzy
změnily v bezuzdný teror. Židé byli
přepadáni ve svých domovech, židovské obchody, kanceláře a synagogy byly demolovány.
Před válkou činil počet židovských obyvatel v Karlových Varech
a nejbližším okolí asi 2 600 osob.
Předpokládá se, že tak polovina
Židů opustila město. Většina z nich
uprchla ještě před Mnichovskou
dohodou v září 1938 do vnitrozemí, případně se některým rodinám
podařilo vystěhovat do Palestiny,
Velké Británie a USA. Těm, kteří
zde zůstali, se rozhodli henleinovci, povzbuzeni osobní návštěvou
Hitlera a dalších nacistických veličin dne 4. října, dát na pamětnou. Ponižování, týrání a zatýkání
židovských občanů, ničení jejich

Památník v Sadové ulici.
Foto: Archiv Muzea Karlovy Vary
majetku, bylo každodenním jevem.
Mnozí Židé tento nátlak psychicky
nevydrželi a spáchali sebevraždu.
Odpoledne 10. listopadu byla
vypleněna a zapálena jedna z nejkrásnějších karlovarských staveb
- židovská synagoga v Sadové ulici (Dokončena v roce 1877 podle
projektu stavebního rady Wolfa ze
Stuttgartu.) Požár trval až do druhého dne, kdy také pokračovaly
útoky proti Židům a jejich zatýkání
a deportace. Prvním místem pro
jejich shromáždění byl hotel Střelnice (dnešní Národní dům). Odtud
byli zatčení Židé převezeni k výslechu na policejní stanici v dnešní ulici I. P. Pavlova. Přes noc byli

vězněni v celách v budově soudu
v Karlových Varech. Pak internace
v prozatímním koncentračním táboře v Olšových Vratech (tady byli
internováni jen staří lidé). Odtud
již následovala cesta do některého
z velkých koncentračních táborů
(nejdříve do Dachau - Terezín byl
až po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava, známé jsou také Chelmno, Osvětim a Buchenwald), s malou šancí na přežití. Za pozornost
stojí skutečnost, že někteří Židé
našli své místo v řadách zahraničních armád. V Karlových Varech
postupně proběhla tzv. arizace židovského majetku.
Činžovní i lázeňské domy, hotely i penziony, obchody, živnosti
i pozemky změnily majitele. Zkonfiskován byl také židovský hospic
a starobinec.
Po válce, již v červenci 1945, obnovilo dvacet šest přeživších karlovarských Židů svou náboženskou obec. (Kromě těchto 26
osob znovuobnovili Židovskou
obec Židé z Čech a Slovenska. Po
válce měla ŽO v Karlových Varech
kolem 2 tisíc členů.) Původně sídlila ve Vřídelní ulici, dnes ji najdeme v ulici Bezručově, kde je také
místnost sloužící jako synagoga.
V Sadové ulici byl na místě zničené synagogy postaven památník,

stál na místě bývalé synagogy v letech 1956 až 1983 a na pomníku
byl nápis: „ Na zbytcích synagogy,
spálené nacisty v roce 1938, byl
postaven tento pomník na věčnou
paměť našim obětem nacistické
hrůzovlády v letech 1938 – 1945
a našim hrdinům padlým ve druhé
světové válce.“ V polovině 80. let
byl památník kvůli výstavbě hotelu
Bristol přesunut na židovský hřbitov v Drahovicích. V červnu 2002
zástupci Židovské obce památník
znovu odhalili v Sadové ulici.
V roce 2016 byly v dlažbě před
domem v Lázeňské ulici č. 2 instalovány první tzv. „Kameny zmizelých“ (Stolpersteiny). Kovové
destičky se jmény a základními
údaji připomínají dnešní gene- raci tragické osudy početné židovské
rodiny Wolishových. Podobné artefakty byly v roce 2017 položeny
Na vyhlídce 4 (Otto Löw), Dr. Davida Bechera (Hedwiga a Leopold
Führenbergovi), Moskevská 15
(Irma a Alfred Glaserovi), Vítězná
3 (Charlotte Munk), Mariánskolázeňská 13 (Max Guttenstein),
Sadová 51 (Helene Hirsch) a v Moskevské 26 (František Zentner).
Židovská obec ve spolupráci s magistrátem vzdává těmito kroky čest
svým bývalým občanům.
PhDr. Zdeněk Musil

SPORT

Liga mistrů. Los vybral
volejbalistům velkokluby

KARLOVY VARY
Volejbalisté
Karlovarska se při své premiéře
v Lize mistrů utkají ve skupině
s italskými favority Civitanovou
a Modenou a sedminásobným mistrem Polska Kedzierzyn-Kožle.
Rozhodl o tom páteční los v Budapešti. „Lépe jsme to nalosované
mít asi nemohli, na jednu stranu
je to velice těžká skupina, na stranu druhou velice atraktivní,“ komentuje los předseda klubu Jakub
Novotný.
Do hlavní fáze nejprestižnější
klubové soutěže zasáhne dvacet
mužstev, čeští šampioni se ocitli
ve společnosti nasazených týmů
z pouhých devíti zemí. Všichni
jejich protivníci hrají v elitních
ligových soutěžích. „Kedzierzyn-Kožle je jeden z nejlepších klubů
v Polsku, Modena vytvářela historii italského volejbalu, Civitanova
zase v Itálii dominuje posledních
deset let,“ upozornil Novotný,
který nadcházející soupeře důvěrně zná, jako hráč strávil v Polsku
a v Itálii dohromady sedm let.
V každém utkání Ligy mistrů

budou volejbalisté Karlovarska
čelit osobnostem ověnčeným medailemi z olympijských her nebo
mistrovství světa či Evropy. „Přijedou nejlepší hráči planety, polští
mistři světa, dále pak hráči jako
Zaytsev, Simon, Juantorena,“ vypočítal Novotný. „Myslím, že kdo
chce vidět to nejlepší ze světového
volejbalu, měl by k nám do haly
přijít.“
Hráče extraligových mistrů páteční los také potěšil. „Já jsem
moc spokojený, už teď se s Filipem Rejlkem těšíme na italskou
kávu, a to hned dvakrát,“ culí se
nad losem prestižní soutěže Ondřej Hudeček, kapitán Karlovarska. „V Lize mistrů samozřejmě
není lehkého soupeře, budeme
muset podat stoprocentní výkon,
abychom mohli myslet na nějaký
úspěch. Karlovarský fanoušek se
má opravdu na co těšit, doufám,
že jich do arény dorazí mraky.
A my se zavřeme do haly a budeme trénovat čtyřiadvacet hodin
denně, abychom jim pak stačili.“
Do Ligy mistrů vstoupí volej-
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balisté Karlovarska na konci listopadu v Polsku. První domácí
zápas odehrají 19. prosince proti
loňskému finalistovi, týmu Civitanovy.
(KÚ)

SLOŽENÍ SKUPIN
LIGY MISTRŮ
Skupina A: Kazaň, Halkbank
Ankara, Roeselare, vítěz předkola
PAOK Soluň/Frankfurt
Skupina B: Civitanova, Kedzierzyn-Kožle, Karlovarsko, Modena
Skupina C: Petrohrad, Friedrichshafen, Lublaň, vítěz předkola
Chaumont/Novi Sad
Skupina D: Belchatów, Berlín,
Maaseik, Gdaňsk
Skupina E: Perugia, Izmir, Tours,
Dynamo Moskva
TRIATLON
Skvělý úspěch pro náš kraj zaznamenal na Světovém šampionátu Xterra karlovarský triatlonista Karel
Dušek. Mezi profesionály uzavíral na Havaji dvaadvacetiletý borec první desítku a v kategorii Age Group
(20 až 24 let) dosáhl dokonce vůbec nejrychlejšího času. Blahopřejeme!
(KÚ)

Týpci si ve Varech polepšili
KARLOVY VARY Jedenáctý ročník tradičního klání - pIšQworek
odstartoval v Karlovarském kraji
prvním turnajem. Na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ
v Karlových Varech se spolu utkalo celkem sedm týmů ze tří škol.
pIšQworkáři se nemohli dočkat
začátku turnaje a ani pondělní
ráno 5. listopadu neubralo nováčkům na nadšení. Ve skupině A i ve
skupině B byly síly vyrovnané.
Poprvé v Lize mistrů Volejbalisté Karlovarska si zajistili účast v prestižní soutěži premiérovým triumfem v extralize.
Jediný tým ze základní školy se
Foto: Albe photo / Aleš Bedlík nechtěl nechat zastrašit. Dva zkušené týmy z chodovského gymplu
sebejistě zapisovaly symboly do
archu a nikdo se nechtěl vzdát.
Nakonec vypadly 3 týmy ze Střední zdravotnické školy - Součci, PK
MAS a Piškoti. Na turnaji zůstal
pouze poslední tým ze zdravotnické školy - Cecíky.
I v play-off bylo skóre poměrně
vyrovnané, jen Bečovská pětka ze
základní školy v Bečově začínala
ve hře s o několik let staršími hráči
pokulhávat. Zatímco v prvním kole si týmy povídaly, smály se a vtipkovaly, na konci turnaje již nikdo
ani nemukl. Jednou za čas se

z učebny ozvalo “Do háje.” nebo
“Já už s tebou nehraju!”, ale jinak
se všichni plně soustředili na hru.
Hru o první místo si po dlouhém a napínavém zápase zahráli
studenti chodovského gymnázia
- Týpci a Lampičky. O třetí místo
hrály Cecíky a Bečovská pětka.
Zápas skončil remízou a až v duelu kapitánů se rozhodlo, že se na
třetí (bohužel nepostupové) příčce
umístí Cecíky ze Střední zdravotnické školy. První místo obhájilo
Gymnázium Chodov. Pohár pro
vítěze si odnesli Týpci, kterým
minulý rok utekl postup do finále
o pár bodů.
Jedenáctého ročníku mistrovství základních a středních škol
České a Slovenské republiky v piškvorkách se účastní více než 1400
týmů z 660 škol. Každou školu
mohou reprezentovat maximálně čtyři pětičlenné týmy. Některé
týmy musely absolvovat i školní
kolo, aby mohly poměřit své síly
s okolními soupeři. Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games,
jehož členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem.

PIŠQWORKY
VÝSLEDKY OBLASTNÍHO KOLA
1. místo: Týpci (Gymnázium
a střední odborná škola Chodov)
ve složení: Stanislav Srba, Radek
Hegenbart, Jaromír Péc, Jakub
Nosál, Vilém Schlapák
2. místo: Lampičky (Gymnázium
a střední odborná škola Chodov)
ve složení: Marek Dubovský,
Aneta Skopalová, Veronika Hegenbartová, Thu Ha Mai, Vojtěch
Hábl
3. místo: Cecíky (Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary)
- Karolína Frýblová, Eliška Vrbová,
Valérie Nápravníková, Veronika
Wagnerová, Adéla Eliášová
V první polovině roku pořádají
i Prezentiádu, při nichž se studenti
učí prezentačním dovednostem,
práci s vizuálem prezentací, nápaditosti, ale také plynulosti projevu
a práci v týmu. Soutěže se totiž
účastní dvou až tříčlenné týmy.
(KÚ)

Výherci oblastních turnajů postupují do třetí úrovně, do turnajů krajských. Nakonec ti nejlepší ze všech krajů se přijedou
7. prosince poprat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na grandfinále do Brna.
Foto: Cyber Games
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