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Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax : 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
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Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Na stránkách Krajských listů vám postupně
představíme strategické projekty, které externí
hodnotitelé vybrali k financování z EU. V minulém vydání jste se mohli seznámit s projektem
přestavby keramické školy v Karlových Varech,
tentokrát je to Vl:aštovka v Aši.

21 ROZHOVOR: OLGA KUPEC
Publikuje, překládá, spolupracuje se vzdělávacími institucemi, je členkou hned několika
odborných svazů a asociací. Olga Kupec je
jednou z mála žen, které se dokázaly prosadit
na předních manažerských postech v oboru
ryze technického směru.

12 SENIOR PAS MÁ NOVOU APLIKACI
Držitelé Senior Pasu si mohou do svých mobilních zařízení stáhnout aplikaci Senior Pas. Získají přehled všech poskytovatelů slev, které
si budou moci filtrovat podle preferovaných
parametrů. Zároveň budou mít k dispozici vždy
aktuální informace.

26 ROZVOJ VENKOVA
Vzdělávání, komunitní energetika… Místní
akční skupiny Karlovarského kraje se připravují na další programové období a jejich témata
jsou různorodá.

20 POHÁDKOVOU KRAJINOU
Krušné hory nabízí milovníkům bílé stopy
stovky upravovaných okruhů a běžeckých tratí.
Pohádkovou zimní krajinu a přes dvě stě kilometrů dobře upravovaných běžkařských tras
různých obtížností naleznete v neobjevené
oblasti západního Krušnohoří.

2

31 NOVÁK PŘED OH: BUDE LÍP
Šestnáctý ročník Tour de Ski uzavřelo ikonické
stoupání na Alpe Cermis. Do souboje s alpskou
sjezdovkou se v italském Val di Fiemme pustil
také Michal Novák. Odchovanec karlovarského
běžeckého lyžování obsadil 24. místo.
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KRÁTCE Z KRAJE

KRAJ MÉHO SRDCE
Již desátým rokem mapuje internetová soutěž
Kraj mého srdce oblíbenost jednotlivých krajů
České republiky podle toho, jaké nabízejí možnosti trávení volného času a dovolených. Do
hlasování se může zapojit široká veřejnost
prostřednictvím internetového hlasování, a to
do 28. 2. 2022. Karlovarskému kraji přinesl
minulý ročník soutěže prvenství v kategorii
„Kam do lázní a wellness“. Pokud jej chcete
podpořit i v dalších kategoriích, neváhejte
navštívit webové stránky soutěže a udělte své
hlasy. Hlasující jsou automaticky zařazeni do
soutěže o ceny. Hlasovat v soutěži lze v osmi
kategoriích - Kam na letní dovolenou/pěší
a cyklo, Kam na zimní dovolenou, Kam na
výlety s dětmi, Kam na koně a koňské stezky,
Kam do lázní a wellness, Kam za zážitkem
a adrenalinem, Kam na památky a Kam za
folklorem a tradicemi.

PRVNÍ MIMINKO
ROKU 2022
Prvním miminkem roku 2022 v Karlovarském kraji se stal chlapeček Ondřej,
jehož maminka je z Nejdku. Narodil se
1. ledna v 0:01 v Nemocnici Karlovy Vary.
Kytičku a poukázku na finanční dar 10
tisíc korun, které se určitě budou hodit na
pořízení věcí potřebných pro péči o novorozeňátko, převzala maminka prvního
miminka roku od Karlovarského kraje
v pondělí 3. ledna. Přejeme všem pevné
zdraví a mnoho štěstí!

HŘEBENOVÁ TRASA
KRUŠNÝCH HOR - ZÁPAD
Rada Karlovarského kraje odsouhlasila udělení
individuální dotace Klubu českých turistů ve
výši 200 tisíc korun. Tu klub využije na rozvoj
doprovodné informační infrastruktury Hřebenové trasy Krušných hor – západ. Dálková pěší
trasa zahrnuje například i Přírodní park Halštrov a Přírodní park Kamenné vrchy na Chebsku. Obsahuje řadu aktivit, nabízí poučení,
dopravní obslužnost, možnost ubytování či
stravování, informační body i odpočinková
místa. Finanční prostředky z individuální
dotace budou využity na pořízení vybavení
Hřebenové trasy Krušných hor - západ, konkrétně například na grafické práce na přípravě
map pro hřebenovku, výrobu informačních
panelů s mapami a informacemi, montáž stojanů pro mapy v terénu a další.

DEN S HEJTMANEM
VYBUDUJ SI
SVŮJ DEPOZITÁŘ
V prostorech depozitáře Krajské
knihovny Karlovy Vary se konalo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže pro
žáky základních škol s názvem „Vybuduj si svůj depozitář“. Úkolem soutěžících bylo jakoukoliv výtvarnou
technikou ztvárnit nový depozitář
krajské knihovny a zároveň správně
zodpovědět 10 otázek umístěných
přímo na objektu depozitního skladu.
Cenu pro nejlepší výtvor získal kolektiv čtenářského kroužku Babinec z 9.
B ZŠ Konečná v Karlových Varech, na
druhém místě se umístil kolektiv Pavla
Hrysze a 3. místo a Čestné uznání získaly kolektivy Základní a střední školy
Karlovy Vary. Kromě věcných cen si
účastníci prohlédli i prostory depozitáře. Podobu budovy, kterou oživují nevšední barevné prvky, vytvořil
architekt Miroslav Míka z Mariánských Lázní.
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PO VÁNOCÍCH OSLAVILA
101. NAROZENINY
Po skončení vánočních svátků si dalších
oslav užila paní Skoupá z Dalovic, která
právě v závěru prosince oslavila 101.
narozeniny. K životnímu jubileu jí s květinou a dárkovým košem plným dobrot
přijel popřát hejtman Petr Kulhánek.
Paní Skoupá pochází původně z Vysočiny, v Karlových Varech však žije již 75
let. Během svého života vedla účetnictví ve
firmě svého manžela, pracovala například
také v ozdravovně, v porcelánce v Doubí
nebo také v Becherovce. Právě Becherovku si velmi oblíbila a i dnes si ráda
dopřeje doušek tohoto likéru. V současné
době paní Františku nejvíce těší její velká
rodina, svou mysl posiluje aktivním sledováním televizních soutěží, čtením novin
a časopisů a také ji velmi zajímá politika
a dění v našem kraji. Paní Skoupé přejeme
mnoho zdraví, aby si zachovala obrovskou
chuť k životu a byla i nadále obklopena
svými nejbližšími.

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 hejtmanem.
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském
úřadě Karlovarského kraje k dispozici 21.
února od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.
kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také
pravidelně k dispozici právní poradna
krajského úřadu, konat se bude jako
obvykle první středu v měsíci, tentokrát
to tedy bude 2. února.
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TÉMA

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ
PROJEKTY. DÍL DRUHÝ: VL:AŠTOVKA
NA STRÁNKÁCH KRAJSKÝCH LISTŮ VÁM POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍME STRATEGICKÉ PROJEKTY, KTERÉ
EXTERNÍ HODNOTITELÉ VYBRALI K FINANCOVÁNÍ Z EU. TYTO PENÍZE NA USKUTEČNĚNÍ PROJEKTU BUDOU
MOCI JEJICH PŘEDKLADATELÉ V PŘÍŠTÍM ROCE ZÍSKAT Z OPERAČNÍHO PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE, KTERÝ PŘIPRAVUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Karlovarský kraj čeká postupná přeměna
- transformace, která znamená především přechod od uhlí k novým zdrojům energie. Ty by měly méně zatěžovat
životní prostředí. Transformace se ale
netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje se
na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. Měla by se řešit
zaostalost kraje v oblasti vědy, výzkumu,
inovací. Přeměna se zkrátka týká celého
území regionu. Aby se kraj mohl přetvářet, potřebuje výraznou finanční podporu. Z EU by mohl získat celkem
6,3 miliardy korun z takzvaného Operačního programu Spravedlivá transformace
(OP ST), ale finance půjdou i z dalších
programů. Na co budou peníze z OP ST
využity? Na realizaci projektů, které vám
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nyní představujeme. V minulém vydání
jste se mohli seznámit s projektem přestavby keramické školy v Karlových
Varech. Tentokrát je to Vl:aštovka v Aši.
Jedná se o strategický projekt, jehož
hlavním smyslem je povzbuzení místní
ekonomiky, rozvoj podnikání a tvorby
nových pracovních míst, podpora
zaměstnavatelů ve snahách o změnu charakteru výroby, která jim umožní lépe
zaplatit své zaměstnance. Součástí projektu je i podpora vzdělávání všech věkových kategorií a v neposlední řadě rozvoj
cestovního ruchu a využití blízkého sousedství s Německem. „Garantem tohoto
dlouhodobého procesu bude rozvojová
a inovační agentura Vl:aštovka, která
bude působit jako iniciátor, poradce, ale

i poskytovatel finanční podpory začínajícím podnikatelům prostřednictvím
nastaveného grantového systému,“
popsal Dalibor Blažek, náměstek hejtmana a starosta města Aš.
V rámci projektu dojde také k oživení
Poštovního náměstí v Aši, a to díky přestavbě bývalé hasičské zbrojnice a garáží.
Vzniknout by měl prostor pro kavárnu
s velkou terasou, městské infocentrum
a sídlo rozvojové agentury, jehož součástí
by měla být úschovna kol a zavazadel či
půjčovna elektrokol a elektrokoloběžek
určených k bližšímu poznávání celé Aše
a okolí. Nové infocentrum a prostory
Vl:aštovky by se měly svým návštěvníkům
poprvé otevřít v roce 2023, se zakončením
celého projektu se počítá do roku 2028.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Naše
budoucnost
je ve změně

menimekraj.cz

Naše
foto: www.menimekraj.cz
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V PLÁNU JE LETOS DOKONČENÍ
OBNOVY CHEBSKÉ NEMOCNICE
I NÁKUP CNG AUTOBUSŮ

DOKONČENÍ REVITALIZACE CHEBSKÉ NEMOCNICE, ZATEPLENÍ PAVILONU D SOKOLOVSKÉ NEMOCNICE
A POKRAČOVÁNÍ OPRAV CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ V KARLOVÝCH VARECH PATŘÍ K PLÁNOVANÝM INVESTIČNÍM
AKCÍM KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROK 2022. CELKEM CHCE KRAJ VYDAT NA INVESTICÍCH 2,3 MILIARDY KORUN. NÁVRH KRAJSKÉHO ROZPOČTU, KTERÝ ZAHRNUJE I KAPITÁLOVÉ VÝDAJE, SCHVÁLILO KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO.
Mezi velké investice kraje v letošním
roce i nadále patří další etapa revitalizace Císařských lázní v Karlových
Varech, na kterou je vyčleněno 170
milionů korun. „Dále bychom chtěli
pořídit nízkoemisní CNG autobusy
pro veřejnou dopravu v souhrnu za
1,3 miliardy korun. Na rozvoj digitální
technické mapy Karlovarského kraje
půjde 171 milionů a na první část úprav
areálu karlovarské nemocnice 100 milionů. Na projekty související s transformací regionu je určeno pro příští
rok celkem 113 milionů korun,“ vyčíslil
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hejtman Petr Kulhánek. V roce 2022
by měla být rovněž dokončena revitalizace nemocnice v Chebu. „Počítáme také s plánovaným zateplením
budovy D nemocnice v Sokolově, což
je akce spojená s obnovou oddělení
následné péče. Chystá se pokračování předprojektové a projektové přípravy budovy Společného operačního
střediska integrovaného záchranného systému, projektování výstavby
budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, novostavby budovy školy

Střední školy živnostenské v Sokolově
a budovy karlovarské zdravotnické
školy,“ dodal náměstek hejtmana Dalibor Blažek s tím, že projektovat se
začne i nový urgentní příjem v sokolovské nemocnici.
Investiční výdaje bude Karlovarský kraj
financovat z vlastních zdrojů, z evropských a národních dotací i z úvěrů.
„Žádnou z plánovaných investic jsme
nezrušili, chceme je zachovat a podle
vývoje hospodaření kraje se budeme
snažit pokračovat v jejich uskutečnění,“
uzavřel hejtman Petr Kulhánek.
KRAJSKÉ LISTY

ZDRAVOTNICTVÍ

SUCHEJ ÚNOR PŘINÁŠÍ 28 DŮVODŮ,
PROČ OCHUTNAT ČISTOKREVNEJ ŽIVOT
LETOS PROBĚHNE JIŽ DESÁTÝ ROČNÍK TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÉ KAMPANĚ, KTERÁ POMÁHÁ ŠIROKÉ
VEŘEJNOSTI PROVĚŘIT JEJÍ VZTAH K ALKOHOLU (A STÁLE ČASTĚJI I K DALŠÍM LIBŮSTKÁM) A ZMĚNIT
ZABĚHLÉ NÁVYKY. LOŇSKÉHO ROČNÍKU SE ZÚČASTNILO AŽ 10 % DOSPĚLÉ POPULACE A PŘINESL I STEJNOJMENNOU KNIHU, KTERÁ VE 28 PEČLIVĚ VYDESTILOVANÝCH KAPITOLÁCH PŘEDSTAVILA ALKOHOL VE
VŠECH JEHO SPOLEČENSKÝCH ROLÍCH.
české osobnosti, vyhlášené restaurace a bary, studenti a také lidé, kteří
s alkoholem sami bojují. Těm všem za
to patří velký dík. Každý tento příběh
totiž pomáhá šířit tu jedinou podstatu
Suchýho února. Pomoci zjistit nám –
a stále více i těm okolo nás – kdo koho
tady ovládá.

Co přináší Suchej únor účastníkům?
Suchej únor se stal kampaní za „čistokrevnej život“, která pro mnoho
účastníků neznamená jenom měsíční
detox od alkoholu, ale celkovou očistu
spojenou se zdravým životním stylem
a chutí udělat pro sebe něco smysluplného. Stejně jako inspirovat ostatní.
Že lidem střízlivost zachutná, dokládá
i 53 % účastníků, kteří v dotazování po
čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé
zvolnění v konzumaci. Často proto,
že jim Sucháč otevřel oči a pomohl
k příjemné sebereflexi. Takhle si totiž
můžeme libovat všichni.
Pozitivní kampaň ale také reaguje na
skutečný problém. Alkohol je každodenním společníkem našich životů,
opojný nápoj plný radosti i droga, ve
které se rozpustila nejedna dobrá duše.
KRAJSKÉ LISTY

A právě díky kampani Suchej únor ve
společnosti víc a víc rezonuje otázka:
Proč vlastně pijeme? Šest lidí z deseti
má ve své blízkosti někoho, kdo v souboji s alkoholem tahá za kratší konec.
Sucháčem tak promlouváme k sobě,
ale stále více i k lidem okolo nás.
Proto se ke kampani připojují lékaři,
terapeuti, adiktologové, novináři,

„OVLÁDÁME MY
ALKOHOL, NEBO
ALKOHOL OVLÁDÁ NÁS?
Suchej únor nechce prohibici, ani
nebojuje proti alkoholu jako takovému.
Je to osvětová kampaň za zdravější
a uvědomělejší život, do kterého patří
i (zpravidla) umírněná konzumace.
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DOTAČNÍ PROGRAMY Z ROZPOČTU
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Pro příjem žádostí o dotace z dotačních
programů a individuální dotace provozuje Karlovarský kraj elektronický
systém. Nově lze elektronické žádosti
v tomto systému podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem a k žádosti
připojit veškeré přílohy v elektronické

podobě. Informace, potřebné k provedení
registrace do elektronického systému pro
podávání žádostí o dotace, podání žádostí
o dotaci, odpovědi na časté dotazy
a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí
o dotace naleznete na informačním webu

programy.kr-karlovarsky.cz. Informace
o probíhajícím příjmu žádostí v jednotlivých dotačních programech jsou uvedeny
v záložce Programy kraje. Pro lepší orientaci přinášíme přehled aktuálních dotačních programů se lhůtou pro podání
žádostí v únoru.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI
Kontaktní osoba: Ing. Adéla Dolanská; tel.: +420 354 222 646; e-mail: adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: elektronická žádost: 1. 2. 2022 - 14. 2. 2022, listinná žádost: 1. 2. 2022 - 28. 2. 2022
PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; tel. +420 354 222 194; e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: elektronická žádost: 1. 2. 2022 – do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 3. 2022, listinná
žádost 15. 2. 2022 – 14. 4. 2022
PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH EKOLOGICKÝCH AKCÍ
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; tel. +420 354 222 194; e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: elektronická žádost: 1. 2. 2022 – 16. 3. 2022, listinná žádost do 30. 3. 2022
PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ
Kontaktní osoba: Ing. Helena Baranovská; tel. +420 354 222 194; e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: elektronická žádost: 1. 2. 2022 – 31. 5. 2022, listinná žádost do 14. 6. 2022

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Grünerová, Tel. 725 464 796, E-mail: iveta.grunerova@karp-kv.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2020: elektronické žádosti: od 22. 4. 2020, 09:00 hodin do 28. 2. 2022, 16:00 hodin
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS.; tel. +420 354 222 312; e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Miroslava Hlubučková; tel. +420 354 222 343; e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: elektronické žádosti: od 2. 2. 2022, 09:00 hodin do 8. 2. 2022, 14:00 hodin
PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kontaktní osoby: Ing. Jana Irovská; tel. +420 354 222 559; e-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz;
Ing. Ivana Nykodýmová; tel. +420 354 222 162; e-mail: ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz;
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2022: 2. 2. 2022 - 8. 2. 2022.
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ZDRAVOTNICTVÍ

NA POSILOVACÍ DÁVKU
NOVÁ OČKOVACÍ MÍSTA SE OTEVŘELA VE
MAJÍ UŽ NÁROK VŠICHNI
FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH A V KARLOVÝCH VARECH
PLNOLETÍ

Ve Františkových Lázních najdou nově
očkovací místo všichni zájemci, kteří
se chtějí nechat očkovat proti covid19. Svou činnost místo zahájilo 16. prosince v prostorách Lázeňské kliniky, jež
sídlí v 1. patře budovy Aquafora, ulice 5.
května 469/19.
Provozní doba očkovacího místa byla
zatím naplánovaná od úterý do čtvrtka
v době 15:30 – 18:30 hodin. „Lidé
v našem kraji tak mají další možnost,
kde mohou očkování absolvovat. K dispozici je vakcína výrobce Pfizer/BioNTech a Moderna. Děkuji všem, kteří
se do příprav zprovoznění očkovacího

místa zapojili,“ uvedla MUDr. Dagmar
Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování. Registrovat se na
očkování mohou zájemci prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://crs.uzis.cz/
Další očkovací místo se otevřelo také
v Karlových Varech. Vakcinaci registrovaných zájemců zahájila karlovarská ambulance praktických lékařů na
Růžovém Vrchu (Medikeo Ambulance,
Vodárenská ulice 756/10). Provozní doba
očkování je stanovena od úterý do pátku
od 15:00 do 19:00 hodin.

CHEBSKÉ OČKOVACÍ CENTRUM
SE PŘESTĚHOVALO DO BUDOVY ZČU
V polovině prosince bylo přesunuto
očkovací centrum chebské nemocnice z kostela sv. Kláry do nových
prostor budovy ZČU - Fakulty ekonomické v Chebu, kde navázalo plynule
na provoz a odbavuje již registrované
zájemce.
Vedení Západočeské univerzity fakulty ekonomické v Chebu poskytlo
chebské nemocnici vhodné prostory
se samostatným vstupem pro zajištění
provozu očkovacího místa v Chebu.
Zájemcům jsou k dispozici 3 očkovací
boxy a kapacita až pro 350 zájemců
denně. Doposud bylo v očkovacím
místě provozovaném chebskou nemocnicí podáno téměř 40.000 dávek.
„Prostory fakulty vyhovují provozu
centra lépe než kostel sv. Kláry. Snadněji zde bude udržována teplotní

pohoda, což bylo ve velkém prostoru
kostela velmi obtížné. Navíc je zde bezbariérový přístup, který kostel neměl,
a tím ztěžoval přístup hůře mobilním zájemcům o očkování,“ popisuje
důvody stěhování Martin Krušina, ředitel Nemocnice Cheb.
Bezbariérové očkovací místo bude otevřené vždy pondělí, ve středu a v pátek
v čase 14 - 18 hodin. Otevírací doba
centra bude rozdělena mezi jednotlivé
skupiny očkovaných a určena pouze
registrovaným zájemcům v centrálním
rezervačním systému. Aktuální informace k očkování jsou k dispozici na
stránkách nemocnice.
Nové očkovací centrum je v provozu
na adrese: ZČU – Fakulta ekonomická
Cheb, Hradební č. p. 2047/22, 350
02 Cheb.

OČKOVACÍ CENTRUM VE VARYÁDĚ
UKONČILO PROVOZ
Očkovací centrum v obchodním domě
Varyáda v Karlových Varech uzavřelo
s koncem roku 2021 své brány. Všechny
zájemce o očkování převzalo očkovací
centrum Karlovarské krajské nemocnice v KV Areně, kde odbavují registrované i neregistrované zájemce.
Očkovací centrum Varyáda působilo
na přechodném místě 4 měsíce. Každý
den zde bylo podáno až 350 dávek.
KRAJSKÉ LISTY

„V rámci optimalizace provozů všech
očkovacích center jsme, po zralé úvaze,
přistoupili k uzavření centra ve Varyádě. Jeho kapacita nebyla po otevření
KV Areny zcela naplněna,“ odůvodnila
krajská koordinátorka očkování MUDr.
Dagmar Uhlíková.
Vedle Varyády provozuje Karlovarská
krajská nemocnice očkovací centra
v KV Areně a Chebu.

Od 4. ledna je možné přeočkování posilovací 3. dávkou vakcíny proti covid-19
pro všechny občany ČR, kteří dovršili 18
let, a od prvních dvou dávek jim uplynulo
minimálně 5 měsíců. U jednodávkové
vakcíny Janssen lze jít na posilovací dávku
již po 2 měsících. Lidem, kterým uplynula
doba 5 měsíců od poslední dávky očkování, přijde do mobilního telefonu zvací
SMS nebo e-mail. Následně mohou kontaktovat svého praktického lékaře, nebo
se registrovat prostřednictvím rezervačního systému do některého z očkovacích center. Zájemci v režimu samoplátců
se registrují na registrační stránce pro
samoplátce. Pomoci s registrací může
lidem bezplatná krajská asistenční linka,
která je v provozu v pracovních dnech v
čase 10 - 14 hodin na telefonním čísle 800
600 444. Využít lze i státní linku 1221.

OČKOVAT SE MOHOU UŽ
TAKÉ DĚTI STARŠÍ PĚTI LET

Od 13. prosince 2021 mohou rodiče registrovat děti ve věku 5 – 11 let na očkování
proti COVID-19. Rodiče by se měli přednostně obracet na praktické lékaře pro
děti a dorost, ke kterým s dětmi obvykle
docházejí. V případě, že dětský lékař není
zapojen do očkování, je možné využít
registraci prostřednictvím centrálního
rezervačního systému: https://crs.uzis.cz/
Pro děti, které neprojdou vakcinací proti
COVID-19 u svého praktického lékaře
pro děti a dorost, je zajištěno očkování v
ambulanci dětského oddělení Nemocnice
Karlovy Vary a v sokolovském očkovacím
místě v Klášteře sv. Antonína Paduánského. Od 18. 1. 2022 se zahájilo očkování
registrovaných dětí 5-11 let v očkovacím centru v budově ZČU – Fakulta
ekonomická Cheb (garantováno Nemocnicí Cheb).
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ZDRAVOTNICTVÍ

NA ÚHRADÁCH DO NEMOCNIC KRAJ
MEZIROČNĚ UŠETŘIL 92 MILIONŮ KORUN
V meziročním srovnání ušetřila Karlovarská krajská nemocnice (KKN) Karlovarskému kraji prostředky na úhradách
do nemocnic ve výši 92 milionů korun.
Zatímco v roce 2020 poskytl Karlovarský kraj ze svého rozpočtu KKN celkem
302,7 milionu korun, v roce 2021 je to v souhrnu cca 210,1 milionu korun. Finanční
podporu nemocnice v rámci služeb obecného hospodářského zájmu schválilo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj poskytuje nemocnicím
od roku 2016 finanční prostředky na dofinancování provozu ztrátových oddělení.
Dále kraj financuje zajištění lékařských
pohotovostních služeb, v roce 2020 navíc
poskytl KKN příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál na pořizování
nových přístrojů a náročnou covidovou
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V ROCE 2020 POSKYTL
KARLOVARSKÝ KRAJ ZE
SVÉHO ROZPOČTU KKN
CELKEM 302,7 MILIONU
KORUN, V ROCE 2021
JE TO V SOUHRNU CCA
210,1 MILIONU KORUN
péči. „Zatímco v roce 2020 kraj uhradil KKN na provoz ztrátových oddělení
220,4 milionu korun, v roce 2021 to je 194,1
milionu korun. Platba za pohotovostní
služby je stejná v obou letech, ve výši 15,9

milionu korun. V roce 2020 ale musel kraj
ještě nemocnici poskytnout příplatek do
vlastního kapitálu ve výši 66,3 milionu
korun. Situaci v obou letech samozřejmě
poznamenala pandemie koronaviru, na
druhé straně je vidět, že díky sérii úsporných opatření, která byla nastavena jako
jedna z priorit nového představenstva, se
daří snižovat finanční náročnost chodu
nemocnice vůči Karlovarskému kraji,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Za ztrátová se pro rok 2021 považuje
celkem 17 oddělení v karlovarské a chebské nemocnici. Jsou mezi nimi například
interní oddělení, infekční a plicní oddělení či neurologie. V rámci služeb obecného hospodářského zájmu Karlovarský
kraj finančně přispívá také nemocnicím
v Sokolově a v Ostrově.
KRAJSKÉ LISTY

ZDRAVOTNICTVÍ

ODBĚROVÉ MÍSTO SE Z NEMOCNICE
PŘESTĚHOVALO KE KRAJSKÉMU ÚŘADU
Karlovarskou nemocnici čekají přípravné práce související s výstavbou
nového pavilonu, kde bude mimo jiné
sídlit transfúzní stanice. Z toho důvodu
se odběrové místo, kde zdravotníci
provádějí testy na covid-19, přestěhovalo koncem roku do areálu krajského
úřadu v Karlových Varech Dvorech,
Závodní ulici.
„S postupem prací první etapy generelu
bylo nezbytné testovací místo přesunout mimo areál nemocnice. Na místě,
kde bylo provozováno, bude umístěna
stavební technika. S ohledem na zřízení staveniště a dodržení bezpečnostních opatření spojených s demolicí by
provoz odběrového místa ani nebylo
možné zkoordinovat,“ uvedl Josef März,
generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice.
Rovněž v odběrovém místě u krajského
úřadu se odběry provádějí systémem
drive-in, tedy rovnou z automobilů, stejně jako tomu bylo v prostoru
u nemocnice. „Pro naše občany je areál

velmi dobře dopravně dostupný a logisticky vhodný. Příjezd je označený
dopravními značkami a informačními
tabulemi, které jsou umístěny už na ulici
Závodní, než se vjede do areálu. Vozy
jsou nasměrovány od krajské knihovny
doleva, projedou zadem podél parkovišť
k mobilnímu kontejneru mezi zahradním domkem u dětského hřiště a tenisovým kurtem. Zde provádějí zdravotníci
odběry a provoz plynule může pokračovat dál směrem z areálu ven,“ upřesnil
hejtman Petr Kulhánek.
Odběrové místo u krajského úřadu se
otevřelo v pondělí 3. ledna. Odběry indikovaných osob se provádějí od pondělí
do pátku od 8.00 hodin. Provoz místa
zajišťují zdravotníci Karlovarské krajské
nemocnice. Na testy se mohou lidé zaregistrovat prostřednictvím online rezervačního systému, s rezervací termínu
jim ale také pomohou operátoři bezplatné krajské asistenční linky, která je
v provozu v pracovních dnech v čase 10 14 hodin na telefonním čísle 800 600 444.

PRONÁJEM ZA KORUNU,
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
A NAVRCH BYT NABÍZÍ
LUBY PROVOZOVATELI
LÉKÁRNY

Městu Luby na Chebsku už delší dobu
chybí lékárnice či lékárník, který by
znovu v místě otevřel lékárnu pro obyvatele Lubů a okolí. Vedení města nyní
zájemcům nabízí komfortní prostory
s potřebným vybavením k pronájmu
za symbolickou 1 korunu! Lékárna se
nachází v krásně zrekonstruované
budově na Malém náměstí. Budoucí
provozovatel se může těšit i na další
zajímavé benefity: možnost přidělení
městského nájemního bytu nebo na
neinvestiční příspěvek poskytovaný
měsíčně na provoz lékárny ve výši 15
tisíc korun.
V případě zájmu kontaktujte starostu
města Luby Ing. Vladimíra Vorma,
tel. 354 229 410, mobil: 725 051 095,
e-mail: starosta@mestoluby.cz

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k měnící se situaci platí uvedené informace k očkování k datu uzávěrky vydání. Ověřit si
je můžete případně na webu
https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/ockovani_kvk.aspx

KRAJSKÉ LISTY
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VÁNOČNÍ STROMEK
NADĚJE PLNIL
DĚTSKÁ PŘÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se
spolu s námi zapojili do akce
Vánoční stromek Naděje a nakoupili vysněné dárky dětem z dětských
domovů. Všechna přání zavěšená na
vánočním stromě na krajském úřadě se
nám společnými silami podařilo splnit
a vykouzlit tak úsměv na tváři dětem,
které nemohou trávit Vánoce se svými
rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
KARLOVARSKÉMU KRAJI
Přestože Středisko sociálních služeb
Víteček neleží na území Karlovarského kraje, každodenně pomáhá
tělesně i mentálně postiženým
dětem z okresu Cheb. Vícemístnými
vozidly speciálně upravenými pro
dopravu imobilních osob je každodenně dopravuje do Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně
a odpoledne opět rozveze do jejich
domácností. Ve středisku, pod dohledem a s pomocí odborně vzdělaných
pracovníků, mohou procvičovat
sebeobslužné dovednosti v denním
stacionáři či rozvíjet jemnou motoriku v sociálně terapeutických dílnách, realizovat se ve skleníku, na
užitkové i okrasné zahradě nebo jen
tak užívat zdravého pohybu na nově
budovaném sportovišti.
V loňském roce nás Karlovarský kraj
podpořil nákupem kompenzačních
pomůcek i vozidla pro terénní asistenty pro pomoc přímo v domácnostech klientů. Pracovníci střediska,
klienti i jejich rodiče proto posílají
všem, kteří se na pomoci a podpoře
podíleli, pozdravy a poděkování
a současně i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Ing. Jiří Kalista,
15. přední hlídka Royal Rangers
Mariánské Lázně
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SENIOR PAS. NOVÁ APLIKACE NABÍZÍ
SOUHRNNÝ PŘEHLED VÝHOD A SLEV
Držitelé Senior Pasu si mohou do svých
mobilních zařízení stáhnout aplikaci
Senior Pas. Získají přehled všech poskytovatelů slev, které si budou moci filtrovat podle preferovaných parametrů.
Zároveň budou mít k dispozici vždy aktuální informace.
V případě, že uživatelé využívají GPS,
aplikace jim automaticky vyhledá poskytovatele slev v nejbližším okolí. Tento fakt
jistě ocení zejména na výletech a na dovolené. Aplikace je přístupná zdarma všem
držitelům karty Senior Pas, kteří používají
chytrý telefon či tablet. Zároveň však funguje i bez internetového připojení.
Pro přihlášení do aplikace je nutné zadat

číselný kód z přední strany karty Senior
Pasu. Zadáním tohoto kódu se zpřístupní
aplikace, již je následně možné využívat v plném rozsahu. Vyhledávání slev je
umožněno dle různých parametrů, jako
například dle kraje, okresu, výše poskytované slevy či kategorií – potraviny, vzdělávání, cestování a další.
Podrobný postup pro instalaci aplikace
Senior Pas je uveden na webových stránkách seniorpasy.cz. V případě potíží
s instalací či v případě dalších dotazů se
mohou držitelé Senior Pasu obrátit na
telefonní číslo +420 773 769 997. Linka je
v provozu v pracovních dnech od 8 do
16 hodin.
KRAJSKÉ LISTY

ŠKOLSTVÍ

JAN ŽÁK JE PRVNÍM DÍTĚTEM ČESKA

Vášnivý biolog, který v době koronaviru
zachraňoval zoologické zahrady. To je Jan
Žák ze Starého Sedla u Sokolova, který se ve
svých 14 letech stal vůbec prvním Dítětem
Česka. K úspěchu a reprezentaci našeho
kraje mu už v prosinci stačil blahopřát i
hejtman Petr Kulhánek.
Z celkem 17 finalistů ankety organizované
českou pobočkou Dětského fondu OSN –
UNICEF byli zvoleni dva vítězové – dívka a
chlapec, kteří od porotců dostali v součtu
nejvíce bodů. Mezi dívkami zvítězila Daniela Eva Rybková z Prahy, nadějná budoucí
lékařka se zaměřením na neurochirurgii.
Cílem ankety, která se letos uskutečnila
poprvé, je vytvořit pro děti a mladé lidi
bezpečný a inspirativní prostor, ve kterém
se mohou rozvíjet a jít druhým příkladem.
U Jana Žáka porotu nejvíce zaujala jeho
vášeň pro obor biologie, v rámci kterého
se již účastnil množství olympiád a konferencí. Obzvláště obdivuhodné ale je,
jak dokázal svůj zájem skloubit s péčí a
zájmem o druhé – v období koronavirové
KRAJSKÉ LISTY

pandemie Jan přišel s nápadem, jak pomoci
zoologickým zahradám v České republice v nelehké situaci, ve které se ocitly.
Úplně sám dokázal vytvořit dvě únikové
hry na počítači, po jejichž dokončení mohli
hráči poslat libovolnou částku na transparentní účet zřízený pro tento účel. Hry
se rychle rozšířily po celé ČR a inspirovaly další k tomu, aby zoo v ČR podporovali, ať už vytvořením dalších her nebo
jinými způsoby. „Moc mě překvapilo, jaký
ohlas a úspěch vyvolala moje úniková hra,“
komentuje svůj úspěch. Díky Janovi se za
necelý měsíc podařilo vybrat celkem 125
000 korun. I přes svůj velký úspěch ale
zůstává skromným. „Nejraději si nerušeně
zkoumá a pozoruje. Nepotrpí si na zbytečné řeči,“ popisuje jeho matka Lenka.
O vítězi ankety rozhodovala porota, ve
které zasedala například předsedkyně
AV ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity
Karlovy Tomáš Zima, školský ombudsman
Ladislav Hrzal nebo Petr Koliha, ředitel
stanice ČT Déčko. Porotci hodnotili činnost

nominovaných v různých oblastech –
například co se týče aktivit ve prospěch
potřebných, životního prostředí nebo inovací pro budoucnost. Posuzovali ale také
nadání, školní výsledky nebo mezinárodní
potenciál. Klíčová byla i schopnost motivovat a inspirovat druhé, být jim příkladem a
pozitivně je vést.
Slavnostní vyhlášení prvního ročníku
ankety Dítě Česka proběhlo ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy 20. listopadu a
vítězové měli možnost se zde osobně setkat
s porotci. Stali se také hosty pořadu Zprávičky na ČT Déčko, kde pohovořili o svých
aktivitách a náplni volného času.
Co je čeká dál? Získají vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR, kde
budou moci prezentovat své aktivity ostatním a tím pozitivně motivovat své vrstevníky k prospěšným činnostem. UNICEF
jim zajistí také publicitu a prostor v partnerských médiích a propojení s podobně
zaměřenými vrstevníky v rámci své mezinárodní sítě.
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dny
otevřených
dveří

ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE
SS NÁMI!
ZAČNĚTE
NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE
NÁMI!
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TříleTé

Střední škola, základní škola a mateřská škola K
Střední
škola,
základní
škola aškola
mateřská
škola Kraslice
vám nabízí
vzdělání
Střední
škola,
základní
a mateřská
škola K
pro školní rok 2022/2023 nabízí zajímavé obory

učební obor y

Nástrojař

23-52-H/01

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme otevřeli tříleté učební obory:
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu
na maturitnínástavbové
studium.
 Nástrojař
23-52-H/01
Strojní
mechanik 23-51-H/01  Výrobce textilií 23-57-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
Škola přispívá žákům na dopravu
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.
Připrava k získání svářečských
v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

Nástrojař

23-52-H/01

Strojní
mechanik
Čtyřleté
obory
s maturitou:

23-51-H/01

 Strojní
Mechanik
seřizovač 23-45-L/01
mechanik
čTyřleTé

sTudijní

obor y s maTuriT ou

a úspěšným
žákům vyplácí prospěchová stipendia.

23-51-H/01

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

Připrava k získání svářečských

v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Mezi partnery pro praktické vyučování patří například:
Přírodovědné
lyceum
se
zaměřením
na
biotechnologie
e-mail: zskraslice@volny.cz
čTyřleTé
sTudijní
obor
y sMHZ
maTuriT
SAMETEX,
spol.
s r.o.,
KORNET
s.r.o.,
Hachtel ou
Czech s.r.o.,
vám
nabízí
vzdělání
Lyceum je koncipováno
jako
obecně odborné
přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání
výraz-518, 605 428 194
tel.: 352a s686
ným&zastoupením
těch vzdělávacích
oblastí, které jsou spol.
obsahems i r.o.,
metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
Kukal
DSS
s.r.o.,
ROTAS
STROJÍRNY
TříleTé
učební
obor
y
Přírodovědné
se zaměřením na biotechnologie ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
biologicko-chemického lyceum
myšlení.
www.skolakraslice.cz
Jaroslav
Kursa -jako
Kovoobrábění
a zámečnictví
LyceumNástrojař
je koncipováno
obecně odborné přírodovědné
studium s Kraslice
vyšším podílem
všeobecného vzdělávání
a s výraz23-52-H/01

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

ným zastoupením
těch vzdělávacích
jsou
obsahem
i metodami
Absolventi jsou připraveni
vyrábět, ošetřovat,oblastí,
udržovat akteré
opravovat
nástroje
a pracovní
pomůcky. Jsoupráce
schopnivýznamné
vykonávat pro rozvoj aplikovaného
nástrojářské práce, které vyžadují
vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
biologicko-chemického
myšlení.
strojů. je
Možnost
přechodu
na maturitní
nástavbové studium.
Obor
zaměřen
k výkonu
kompletních
odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

Strojní mechanik
23-51-H/01
Mechanik
instalatérských
a elektrotechnických
zařízení 39-41-L/02
Mechanik
seřizovač
23-45-L/01
Připrava k získání svářečských
v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
čTyřleTé
sTudijní
obor
y s maTuriT
na
využívání počítačů
při řízení
obráběcích
strojů (CNC ou
stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD)
a
zakladů
programování
CNC
strojů
(ruční
programování,
CAD/CAM).
Přírodovědné lyceum se zaměřením
na biotechnologie
Obor Lyceum
je zaměřen
na obrábění
naodborné
základních
typech
obráběcích
strojů
a na jejich
seřizování
a obsluhu. Výuka je zaměřena
je koncipováno
jako obecně
přírodovědné
studium
s vyšším podílem
všeobecného
vzdělávání
a s výrazVšechny
nabízené
obory
jsou
navrženy
tak, abytechnického
byly propojeny
ným zastoupením
těch vzdělávacích
které jsoustrojů
obsahem
i metodami
práce
významné
pro rozvoj
aplikovaného
na využívání
počítačů
při řízení oblastí,
obráběcích
(CNC
stroje),
na
získání
základů
počítačového
kreslení
biologicko-chemického myšlení.
(CAD) a zakladů programování CNCsstrojů
(ruční
programování,
CAD/CAM).
praxí.
Odborný
výcvik
a odborné praxe budou probíhat přímo

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní

i zájmovou
činnost:
Škola
nabízí
další zázemí:

bazén, tělocvična, výpočetní
Kvalitní
stravování,
sportovní
technika,
modelářství,
keramika, cizí jazyky,...
i zájmovou činnost:
Škola tělocvična,
přispívá žákům
na dopravu a obědy ve šk
bazén,
výpočetní
Po
vykonání
maturitní
zkoušky mohou
absolven
technika,
modelářství,
keramika,
cizí jazyky,...
Mechanik instalatérských
a elektrotechnických
39-41-L/02
u smluvních
partnerů - zařízení
budoucích
zaměstnavatelů.
ve
studiu
na
vysoké
škole
v
podobně
zaměřeném
oborya elektrotechnických
jsou navrženy
Obor je zaměřen k výkonu kompletníchVšechny
odborných pracínabízené
na vnitřních instalatérských
rozvodech.tak, aby byly propojeny
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve ško
Využívání
modernívýcvik
výpočetní
techniky, výuka
cizích
jazyků
jenabízí
samozřejmostí.
Škola
další
zázemí:
Odborný
a odborné
praxe
budou
probíhat
přímo
Mechanik seřizovačs praxí.
Dny
otevřených
dveří:
7.těším
12.
Pro vyučování teoretické i praktické23-45-L/01
výuky jsou připraveni
zkušení učitelé
Kvalitní stravování,
sportovní Po
vykonání
maturitní
mohouse
absolvent
Ve
školním
rocezkoušky
2014/2015
u smluvních
budoucích
Obor je zaměřen na obrábění na základních
obráběcíchpartnerů
strojů a na jejich -seřizování
a obsluhu. Výuka
je zaměřena
činnost:
stypech
odpovídajícím
vzděláním
i praxí. zaměstnavatelů.
Škola
je nověi zájmovou
zřizována
Městem
ve
studiu
na
vysoké
škole
v
podobně
zaměřeném
na
nové
zájemce
o
naše
studijní
au
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
a
14.
12.
2015
bazén, tělocvična, výpočetní
Využívání
výpočetní
techniky,
výuka cizích
je samozřejmostí.
Kraslicemoderní
za výrazné
podpory
Karlovarského
krajejazyků
a v naší
oblasti význam-

(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
BLižší
iNfOrMace:
Proných
vyučování
teoretické
i praktické
jsou
připraveni
zkušení
učitelé
zaměstnavatelů.
Mezi
partnery
pro
praktické
vyučování
patří
napříVe
školním
roce 2014/2015 se těším
Všechny
nabízené
obory
jsou navrženy
tak,
abyvýuky
byly
propojeny
přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
s odpovídajícím
i praxí.
Škola
je- Denak
nově Škola
zřizována
klad:
Kornet
Kuka&Uhlíř
s.r.o.,
Amatipřímo
s.r.o., Car Městem
Trim k.s.,
www.zskraslice.cz,
e-mail:
zskraslice@voln
s praxí.
Odborný
výcviks.r.o.,
avzděláním
odborné
praxe
budou
probíhat
na
nové
zájemce
o naše
studijní a u
Po
vykonání
maturitní
zkoušky
mohou
absolventi
dále
pokračovat
u smluvních
partnerů
- budoucích
Kraslice
za výrazné
podpory
Karlovarského
kraje
a v naší
oblasti
významThermmnot
s.r.o.,
Divišzaměstnavatelů.
Elektro
s.r.o., ROTAS
STROJÍRNY
s.r.o.,
Průmyslotel.:
352 686oboru.
518, 605 428 194, ředitel školy: Mg
ve studiu
na vysoké
škole v podobně
zaměřeném

Využívání
výpočetní
techniky,Mezi
výuka
cizích
jazyků pro
je samozřejmostí.
BLižší iNfOrMace:
vémoderní
barierové
systémy
s.r.o.partnery
a další.
ných
zaměstnavatelů.
praktické vyučování patří napříPro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
Ve školním
roce
2014/2015
se těšíme
klad:
Kornet
s.r.o.,
Kuka&Uhlíř
s.r.o.,
Amati Městem
- Denak s.r.o.,
Car Trim
k.s.,
www.zskraslice.cz,
e-mail: zskraslice@voln
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
Thermmnot
s.r.o., Karlovarského
Diviš Elektro
s.r.o.,
ROTAS
STROJÍRNY s.r.o., PrůmysloKraslice
za výrazné podpory
kraje
a v naší
oblasti významtel.:
352
686
518,
605
428 194, ředitel školy: Mg
BLižší iNfOrMace:
nýchvé
zaměstnavatelů.
Mezi partnery
pro praktické
barierové systémy
s.r.o.
a další.vyučování patří například: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslotel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
vé barierové systémy s.r.o. a další.

60 let SPŠ Ostrov
TRADICE KVALITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME OBORY:

AUTOTRONIK, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NÁSTROJAŘ,
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJÍRENSTVÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
VÍCE NA WWW.SPSOSTROV.CZ
KRAJSKÉ LISTY
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do maturitního oboru:
stavebnictví

malíř a lakýrník

do tříletých oborů pro absolventy ZŠ:
zedník, instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář, malíř a lakýrník, pokrývač
do dvouletého oboru:
stavební práce
7.
7.12.
12.2016
2016

VÁ N Í A S L
VO
U
RA

ŽE

V

Y
AR

ED

NÍ Š

A R L OV Y

KO L A

BK

ST

Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže v Karlových VarechDrahovicích, Stará Kysibelská 45 - cca 300 metru od školy i od dílen.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
UČTE SE S NÁMI CHUTĚ S CHUTÍ

ST

Ř

Pro školní rok 2022/23 přijímáme ke vzdělávání do následujících oborů:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
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 (denní forma 2 roky)
Předpokládaná kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@ssstravovani.cz, Web: www.ssstravovani.cz
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První české gymnázium v Karlových Varech,
příspěvková organizace
Pro školní rok 2022 / 2023 přijímáme žáky pro

čtyřleté a osmileté studium s maturitou
Vzdělávání na karlovarském gymnáziu poskytuje široký všeobecný vzdělanostní
základ, na jehož základě podporuje individuální profilaci žáka. Cílem je umožnit
absolventům jimi zvolená vysokoškolská studia všech přírodovědných a humanitních oborů na jakékoli domácí č i zahraniční univerzitě a vysoké škole. Výsledky
školy a jejich absolventů jsou v úspěšnosti přijetí na vysoké školy, v oblasti státních maturitních zkoušek a ve středoškolských soutěžích a sportu zcela mimořádné, a to i v celostátním a mezinárodním srovnání.

Národní 25, 360 20 Karlovy Vary, tel. 353 501 111, papez@gymkvary.eu, www.gymkvary.cz
Škola Můj Projekt
Mánesova Gymnázium, ZŠ, MŠ + Carolina ZŠ

Škola Můj Projekt

Seznamte se s námi!
Sobota 5. 3.
9:00–13:00
Mánesova 1672,
Sokolov

tvá příležitost pro tvůrčí práci a inovace

Nabízíme:
4. 2.
5. 3.
9. 4.
7. 5.

Přijímačky nanečisto
4leté inovativní gymnázium ŠMP Mánesova
Den se Školou Můj Projekt
zažijte Školu Můj Projekt na vlastní kůži
Zápis do 1. třídy ZŠ
ŠMP Mánesova + ŠMP Carolina
Zápis do MŠ
ŠMP Mánesova

KRAJSKÉ LISTY

www.skolamanesova.cz
fb.com/Skola.Muj.Projekt.Manesova
ig: @skolamujprojektmanesova
www.zscarolina.cz
fb.com/carolina.school
info@skolamanesova.cz
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Pro školní rok 2017 / 2018
www.zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnost
otevíráme tyto obory
Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2022/2023
nabízíme tyto obory:

www.zivnostenska-sokolov.cz

vzdělání: čtyřletý
s maturitním
vysvědčenímvysvědčením
OborObor
vzdělání:
čtyřletý
s maturitním
ysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Kosmetička
- Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
í systémy a služby
OborCukrář
vzdělání
H:- Kuchař-číšník
tříletý s výučním
listem
- Truhlář
- Kuchař
m
Cukrář
Truhlář
Kuchař-číšník
Kuchař
Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Prodavač - Číšník-servírka - Aranžér Kadeřník
--Pekař
Obor vzdělání
E: dvouletý
nebo tříletý s výučním listem
- Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník
Pekař
- Sladovník-pivovarník
výroba
studia tři nebo
roky)
OborDřevařská
vzdělání
E: (délka
dvouletý
tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků Z
s výučním listem
Práce ve výroba
stravování (délka
studia
dva roky)
Dřevařská
(délka
studia
tři roky) Ř
- ePráce
ve stravování (délka studia dva roky)
m

Řemeslo m
budoucno á
st

y)

vědčením

um

es

Cukrářské práce (délka studia tři roky)
udou lo mápráce (délka studia dva roky)
Cukrářské
práce (délka studia tři roky) - bPekařské
cnost
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové
studium
s
maturitním
vysvědčením
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy
tříletých
učebních
oborů
pro absolventy tříletých
učebních
oborů
Podnikání
denní
dvouleté
studium,
dálkové tříleté studium
Podnikání - denní dvouleté studium
Vlasová
kosmetika - denní
dvouletédvouleté
studium studium
Vlasová
kosmetika
- denní

Školní
jídelny
v Sokolově,
Kynšperku
Školní
jídelny
Sokolově,
Den otevřených dveří:
19.v 2.
2016Kynšperku
a Kraslicích
a domov
a Kraslicích
a domovmládeže
mládeževvSokolově
Sokolově
zajišťují
ubytovánía astravu.
stravu.
zajišťují
ubytování

Školní jídelny nabízejí ob
cena 45 Kč - polévka, hl

Školní
jídelny
nabízejíDVEŘÍ:
obědy12.
pro
DNY
OTEVŘENÝCH
1. veřejnost
2022, 9. 2. 2022
cena 65,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Prohlídka školy možná po individuální
dohodě na tel. č. sekretariátu školy.
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Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
Karlovy Vary, příspěvková organizace
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.
Obory vzdělání SPgŠ a G:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu
Obory vzdělání VOŠ
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní i dálkové formě
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:
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. Škola je plně připravena na případný okamžitý přechod na online výuku v rámci prostředí MS Teams.

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

Dny otevřených dveří proběhnou online formou či formou indiviuálních konzultací.
Kontakty: ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka
tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596, www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY Bc. | Mgr. | Ing.
Ekonomické
• Ekonomika a management
Právně – ekonomické
• Právo v podnikání
Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3
www.vsfs.cz/karlovyvary
KRAJSKÉ LISTY
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TIP NA VÝLET

NEOBJEVENÉ BĚŽKAŘSKÉ TRASY
POHÁDKOVOU KRAJINOU
Krušné hory nabízí milovníkům bílé stopy stovky upravovaných okruhů a běžeckých tratí. Pohádkovou
zimní krajinu a přes dvě stě kilometrů dobře upravovaných běžkařských tras různých obtížností
naleznete v neobjevené oblasti západního Krušnohoří v Karlovarském kraji.
Že neradi jezdíte v pelotonu běžkařů? I pro
vás máme řešení. Díky našim tipům můžete
v bílé stopě prozkoumat odlehlá místa kraje,
kde si vychutnáte klid a přírodní krásy,
které pro vás malebná krušnohorská příroda vyčarovala.
V bílé stopě na hranicích
Běh na lyžích v okolí Bublavy nabízí jedinečnou možnost dostat se na běžkách přes
přírodní parky Rolavu a Jelení až do Perninku a Božího Daru. Po běžeckých trasách
dojedete i na sousední německou hřebenovku Kammloipe a okruhy v okolí Muhlleithenu. V okolí Bublavy mohou běžkaři
využít čtyřkilometrový okruh, který navazuje na německý okruh Sonnenloipe. Především bruslařům je určena trať nedaleko
od rozhledny Bleiberg na Olověném vrchu.
Přebuz – ráj pro běžkaře
Nedotčená příroda v okolí přírodního parku

Přebuz je pravým rájem pro vyznavače běžkování. Najdete zde pravidelně upravované
stopy ve směru na Kraslický Špičák a dále
na Novou Ves u Stříbrné i do údolí Rolavy
k oblíbeným trasám u bývalé osady Chaloupky. Krušnohorská lyžařská magistrála
prochází severně od Přebuzi přes bývalou
osadu Rolava, odkud mají běžkaři možnost
volby mezi řadou okruhů, ať už ve směru
na Ostružník a dále Bublavu, do Jelení a na
Chaloupky či k saské vodní nádrži Carlsfeld,
která je nejvýše položená v Krušných horách.
V bílé stopě kolem Stříbrné
Krásně si zaběháte na perfektně upravených
běžeckých trasách v okolí Stříbrné s napojením na Krušnohorskou magistrálu, která
vede z Bublavy na Boží Dar. Pěkná vyjížďka na běžkách je i do nedalekého německého Klingenthalu.
V Ašském výběžku

Každého běžkaře potěší upravované trasy
v délce 3,5 a 7 km na samém západě České
republiky ve městě Aš. Další možností je
1088 m dlouhá in-line dráha přilehlého
sportovního areálu, která je v zimních
měsících upravována pro běžecké lyžování a navíc osvětlena, takže si zde požitek
z tohoto zimního sportu můžete užít i ve
večerních hodinách.
Běžecké stopy v okolí Nejdku
Za příznivých sněhových podmínek lze
běžky nasadit také nedaleko centra Nejdku,
na Žižkově vrchu, a využít tamní kolečko
nebo stoupat k Severní louce a Vysoké Jedli.
V případě nesouvislé sněhové pokrývky
se v těsném okolí města jako alternativní
výchozí místo nabízí výše položená zmíněná osada Vysoká Jedle, ze které se běžkař
po strojově upravené trase dostane až na
Chaloupky, Jelení, Přebuz nebo do nedaleké
Vysoké Pece.

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji?
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu www.
zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).
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UŠLI JSME OBROVSKÝ KUS CESTY
OLGA KUPEC JE JEDNOU Z MÁLA ŽEN, KTERÉ SE DOKÁZALY PROSADIT NA PŘEDNÍCH MANAŽERSKÝCH
POSTECH V OBORU RYZE TECHNICKÉHO SMĚRU. ŘADU LET ÚSPĚŠNĚ ŘÍDÍ, A V POSLEDNÍCH LETECH
TAKÉ VLASTNÍ SPOLEČNOST ABYDOS, KTERÁ SE ZABÝVÁ FINÁLNÍM OPRACOVÁNÍM KOVOVÝCH ODLITKŮ
A Z HAZLOVA NA CHEBSKU DODÁVÁ VÝROBKY PRO AUTOMOBILOVÝ A STROJNÍ PRŮMYSL, PŘEVÁŽNĚ DO
NĚMECKA A ŠVÝCARSKA, TEDY NA VYSPĚLÉ A VYSOCE KONKURENČNÍ TRHY. I PŘES VYSOKÉ PRACOVNÍ
VYTÍŽENÍ PŘEDÁVÁ SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V RÁMCI PUBLIKAČNÍ A PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI
I VE SPOLUPRÁCI SE VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI A JE TAKÉ ČLENKOU HNED NĚKOLIKA ODBORNÝCH
SVAZŮ A ASOCIACÍ.

Firma slaví významné výročí. Co
osobně pro vás znamená, pokud se
v čase ohlédnete zpětně?
Je to pro mě známka toho, že jsme
ušli obrovský kus cesty. Jsem ve firmě
od jejího zrodu a vidím ten vývoj
a prakticky neustálý posun vpřed.
Sotva jsme dosáhli jednoho cíle, už
jsme věděli, jaký bude ten další. A to
i přesto, že slévárenství je poměrně
těžkopádný průmysl a jeho modernizace není snadná. Považuji to za
úspěch celé firmy a jsem vděčná
všem, kteří tomu napomohli.
Nové technologie, modernizace
prostor... Jste firmou, která do
svého rozvoje pravidelně investuje desítky milionů korun. Nyní
je to samotný výrobní závod. Jak
velká je to investice, jak ji rozkládáte
a jak je vůbec náročné ji v současné
době realizovat?
Investice společnosti Abydos Idea ze
skupiny Abydos do nové výrobní haly
je opravdu velká, ale zároveň musím
říct, že zhruba z jedné třetiny podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Díky revitalizaci brownfieldu vznikne nová moderní lakovna.
Jedním z našich primárních dlouhodobých cílů je, abychom byli ekonomicky zdravá firma, na tuto investici
jsme se tedy dopředu připravili.
Musím zaklepat, že zatím se vše daří
podle plánů. Snad se to tak bude vyvíjet i nadále. Dokončení projektu plánujeme na podzim 2022.
Události posledních měsíců a vlastně
KRAJSKÉ LISTY

už i let obecně značně prověřily
dodavatelsko-odběratelské řetězce.
Skokové zdražování vstupů, nedostatek výrobního materiálu, personální nedostatek. Jak se daří se
s jednotlivými nástrahami současnosti vypořádat?
Daří se nám to se stále větším vypětím
sil. Naštěstí máme dostatek zakázek,
které s pokorou zpracováváme, abychom si i do budoucna udrželi spokojené zákazníky. To je pro nás skvělá
situace a potvrzení toho, že jsou
s námi zákazníci spokojeni. Horší je to
s dodávkou materiálů a výkyvem cen.
Nemůžeme se nyní dostatečně předzásobit a připravit se tak na výpadky
dodavatelů, protože z důvodu stavby
nové haly máme omezené skladovací
možnosti a musíme řídit cashlow.
Personální nedostatek je pro nás
dlouhodobá výzva. Víme o tom, že
je u nás práce opravdu náročná,
ale snažíme se to zaměstnancům
kompenzovat. Navíc dáváme našim
zaměstnancům jistotu stabilní zavedené firmy a v posledních týdnech se
začíná ukazovat, že v dnešní době už
to není žádná samozřejmost. Uchazeči
o zaměstnání to pomalu zase začínají oceňovat. Děláme vše pro to, aby
firma dobře fungovala. Aktuálně ve
spolupráci s mezinárodní společností
pracujeme na rozvoji a optimalizaci
výrobních procesů a řízení firmy.
Zaměstnanec je pro Abydos ta největší hodnota. Jak se u vás mají? Jak
velký máte kmen a jaká je jeho struktura? Jaký je zde podíl zahraničních pracovníků?
Poměr českých a zahraničních

pracovníků je zhruba jedna ku jedné.
Na otázku, jak se u nás mají, byste se
ale měl zeptat spíše jich samotných.
Snažíme se však, aby i přes fyzicky
náročnou práci byli spokojeni. Stále
něco zlepšujeme a inovujeme pracovní prostředí. Chceme, aby měli
dobré zázemí. I proto pravidelně od
zaměstnanců zjišťujeme, co by jim
v práci pomohlo nebo co by vylepšili. I tak se nám ale stává, že například brusič po pár dnech zjistí, že na
tu práci fyzicky nemá, a odejde. Je to
škoda, protože z našich zkušeností
víme, že první týdny jsou nejnáročnější, ale pak se to skokově zlepší
a tělo si zvykne. I proto nováčci prochází tříměsíčním adaptačním programem, kde procházejí tréninkovými
centry. Trenéři jsou jak z řad českých pracovníků, tak i zahraničních.
Všichni tedy mají možnost postupu
na vyšší pozice. A když je zaměstnanec šikovný, většinou se docela rychle
vypracuje na vyšší pozici. Troufám si
říct, že práce u nás není stereotypní.
Blízkost výrobního závodu ke státní
hranici je vzhledem k zaměření na
export nespornou výhodou, stále
však kraj není napojen na německou dálniční síť a vlastně ani na tu
českou. Jak je na tom v tomto světle
Abydos s logistikou?
Ano, napojení na dálniční síť v obou
směrech by nám značně usnadnilo
práci. V oblasti logistiky je pro nás
klíčové včasné doručení dodávky
k zákazníkům. Nabízíme také službu
skladování odlitků a doručení „just in
time“. I přesto, že tedy situace není
ideální, jsme flexibilní.
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Jaká další specifika má pro vaši firmu
podnikání v Karlovarském kraji? Jaké
změny byste zde uvítala?
Zrovna nedávno jsme na toto téma
vedli diskuzi v rámci KVIFF. Náš
region má svá specifika, která musíme
přijmout. Pro nás jako zaměstnavatele je například nevýhoda blízkost
německých hranic a nutnost dorovnávat německé platy, aby u nás lidi byli
ochotni pracovat. Jako první změnu,
kterou bych v regionu uvítala, musím
uvést již zmíněnou infrastrukturu, ta
je opravdu zásadní. V současné době
chceme také zabojovat o posílení regionální dopravy. To by nám usnadnilo
situaci s dopravou našich zaměstnanců, kteří dojíždějí z celého regionu. Nyní to řešíme vlastními silami.
Dále bych apelovala na rozvoj regionu,
aby se u nás udrželi mladí a šikovní
lidé. To úzce souvisí s dostatkem
pracovních míst, a tedy i modernizací lázeňství. A v neposlední řadě
důraz na kvalitní vzdělávání už od

předškolního věku.
V čem spatřujete největší sílu Abydosu směrem ke konkurenci na trhu?
V kvalitě odvedené práce, ve spolehlivosti a schopnosti improvizovat. My
jsme taková záchranná stanice pro
odlitky, které jsou čím dál více technicky náročné. Ne vždy se podaří je
dobře odlít, ale my je i přesto umíme
zachránit. To je naše velká přidaná hodnota.
Kam směřuje vaše firma? Jaké
máte před sebou cíle? Nejbližší
i ty vzdálenější?
Nejbližší cíle jsou spjaty s dokončením
nové výrobní haly, jejím technologickým vybavením a hlavně personálním
zajištěním. Má dlouhodobá vize je, že
Abydos bude „high-tech manufaktura“. A co si pod tím představit? Stále
zůstane důraz na zaměstnance a jejich
tvrdou práci, ale s tím, že se do firmy
implementují moderní technologie

a informační systémy. Slévárenství je
sice na jedné straně dinosaurus, ale
stále drží krok s ostatním průmyslem.
Za poslední desetiletí se obor hodně
proměnil a nové technologie, jako
jsou simulace, průmysl 4.0, robotizace
apod., ho opět posunou dále.
Jaké osobní cíle před sebe stavíte?
Podílet se na udržení výroby v regionu. Věřím, že region má v sobě
ještě skrytý potenciál. A také přispět k tomu, aby si slévárenství i přes
green deal udrželo své místo v EU.
Osobně vnímám jako svou zodpovědnost podílet se i na věcech, které mají
větší společenský, sociální a kulturní
přesah. Proto dlouhodobě podporujeme například postiženou Danielku,
kterou vychovává náš zaměstnanec
a je na to sám. Snažíme se podporovat mladé talentované lidi, technické vzdělávání už od útlého věku,
spolupracujeme s Hospicem sv. Jiří
v Chebu atd.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé
a originální nápady. Někteří z nich jsou dnes dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte.
Anebo si o nich můžete přečíst jejich podnikatelské příběhy na stránkách Krajských listů,
a to už od příštího, únorového čísla.

Výkup starého papíru
za 9 ct/1 kg (cca 1,80 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.schrottmobil.info
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Karla Maříková
poslankyně PS PČR, krajská zastupitelka za SPD

POVINNOST OČKOVÁNÍ POVEDE
JEŠTĚ K VĚTŠÍMU ODLIVU LIDÍ
ZE ZDRAVOTNICTVÍ
Předchozí vláda těsně před svým
koncem zavedla pro lidi nad 60 let
a vybrané profese od března 2022
povinné očkování proti onemocnění covid-19 formou novely vyhlášky
o očkování proti infekčním nemocem.
Přestože představitelé nové vlády se
v minulosti vyjadřovali proti zavedení
povinného očkování, zatím tuto povinnost nezrušili a je otázkou, zda se tak
stane. Aktuálně tedy směřuje obrovský nátlak na profesní skupiny, kterých
se povinné očkování týká, a zákonitě
povede k odchodům ze žádoucích
profesí, kde jich je už dnes nedostatek. Povinnost se však také týká osob

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
místopředsedkyně PS PČR, krajská
zastupitelka za hnutí ANO

ANI V NOVÉM ROCE TO NEVZDÁME
Vážení čtenáři Krajských listů, dovolím si vám popřát jménem zastupitelů
klubu ANO vše nejlepší do nového roku.
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připravujících se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osob připravujících se
na výkon odborné činnosti podle § 115
zákona o sociálních službách, pokud
konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb.
Ponechá-li Ministerstvo zdravotnictví v platnosti povinné očkování proti
covid-19 tak, jak jej navrhla minulá
vláda, podrobit se budou muset také
studentky/ti Střední zdravotnické školy
v Karlových Varech, jinak se nebudou
moci účastnit praxe, která je podmínkou pro připuštění k maturitě. Proti
zavedení povinného očkování proti
covid-19 se už vyslovily deklarace
dotčených profesních skupin – lékařů,
sester, IZS, právníků, ale také studentů.
Zavedení povinnosti zmíněného očkování je zcela nepřijatelné z celé řady
důvodů. Vyhláška, která novelou zavádí
tuto povinnost, zasahuje do základních práv na nedotknutelnost osoby,
není v souladu s mezinárodní úmluvou
o právech a biomedicíně, byla přijata
vládou v demisi, bez odůvodnění a bez
připomínkového řízení. Toto očkování
nebrání šíření a vzniku onemocnění,
což je v rozporu s účelem povinného
očkování dle zákona o ochraně veřejného zdraví, očkováním tak nelze vytvořit kolektivní imunitu. Studie českých
vědců zjistila, že už čtyři měsíce od
druhé dávky výrazně klesá její účinek.

To, že od samého začátku nebyla známa
dlouhodobá účinnost vakcín a nejedná
se o žádnou tečku za covidem, potvrzuje
vyjádření společnosti Pfizer/BioNTech
ve smlouvě s ČR, kde stojí, že stojí, že
zúčastněný členský stát bere na vědomí,
že vakcína a materiály související s vakcínou se rychle vyvíjely v důsledku
mimořádných okolností pandemie
covid-19 a z toho důvodu zúčastněný
členský stát, tedy i ČR uznává, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny
nejsou v současné době známy.
Dalším důvodem proč, by povinnost
měla být neprodleně zrušena, je neznámost dlouhodobých vedlejších účinků
vakcín. Ve smlouvě s výše zmíněnou
společností a ČR stojí, že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které
nejsou v současné době známy.
Závěrem lze tedy říci, očkování sice
může snížit možnost závažného průběhu onemocnění, ale nevytvoří
kolektivní imunitu. Vždy by měly být
zhodnoceny benefity a rizika očkování
pro danou osobu a nikdo by neměl být
k němu nucen nebo by nemělo být jakkoliv podmiňováno. Povinnost očkování
u profesních skupin zákonitě povede
k odchodům ze žádoucích profesí, kde
jich je už dnes nedostatek, a to i zdravotníků, kterých je v Karlovarském kraji
historicky nedostatek, a povede k nižšímu zájmu mladých lidí zdravotnické
a medicínské obory studovat.

Do roku, který pravděpodobně nebude
jednoduchý a který bude zcela jistě opět
spojen s bojem proti koronaviru. Apelovat na vás, abyste se nechali očkovat, sice považuji za svoji povinnost, ale
myslím si, že těch apelů slyšíte z každé
strany mnoho.
Proto si dovolím od apelů přejít ke
slibům. Slíbím vám za všechny naše
krajské zastupitele, že se nenecháme
otrávit přehlížením našich logických
a opodstatněných argumentů a arogantním chováním vládnoucího slepence, na
jehož adresu pomalu ale jistě začínají
dopadat výsledky naprosto nekoncepčního, netransparentního a samolibého
vládnutí. Slíbím vám, že máme dostatek energie, chuti a odhodlání stát na
straně vás, obyvatel Karlovarského

kraje, a bránit zájmy vás všech, a to ať už
v otázkách transformace regionu, zdravotnictví, sociálních službách, dopravní
obslužnosti nebo bezpečnosti. Mohla
bych tady nyní opět vyjmenovat nespočet přešlapů současných radních, faulů
hejtmana a řadu pochybení dalších členů
koalice, ale necháme si tuto munici na
další zasedání krajských zastupitelů.
Vám se nyní, na začátku roku 2022, sluší
ještě jednou popřát klid, zdraví, štěstí,
pohodu a teplo rodinného krbu. Popřát
jen to dobré a jen to, co vás činí šťastnými a spokojenými, ať už jste děti,
rodiče nebo prarodiče. Mějte pohodový rok 2022 a buďte si jisti, že členové
zastupitelského klubu ANO úsilí za lepší
podmínky pro váš život v našem Karlovarském kraji nevzdají.
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NÁZORY

Ing. Martin Kalina
krajský zastupitel za Piráty

S NOVÝM ROKEM NOVÁ
POLITICKÁ KULTURA V JEDNÁNÍ?
ZBOŽNÉ PŘÁNÍ!
Vážení čtenáři,
Začíná nám další rok, se kterým se

budeme muset společně poprat. Každý
své bitvy vede na jiných polích. Pro mě
se v poslední době stávají takovým
bitevním polem zejména jednání krajského zastupitelstva, byť nejsem jedním
z “generálů“. Kdo z Vás měl někdy žaludek na delší sledování přímých přenosů
nebo záznamů z jednání zastupitelstva,
dá mi jistě za pravdu, že mnohdy jde o
opravdu smutnou podívanou. Asi nejlepším dokladem je to, že v průměru
zhruba 8 hodin obvykle trvá schválení
programu a projednání prvních deseti
bodů jednání. Pak naštěstí nastupuje
vyčerpání a obvykle odchod nejmenované představitelky opozice domů. Po
tomto uvolnění atmosféry je projednání zbylých 60-70 tisků otázkou dvou
hodin. Chtělo by se doufat, že s příchodem nového roku dojde v tomto zažitém
koloritu k nějaké změně. Obávám se ale,

že s blížícími se komunálními volbami
se bude situace spíše zhoršovat. Abych
ale nepaušalizoval, musím poznamenat,
že i opoziční role se dá odehrát kultivovaně a kulturně, což někteří zastupitelé
dokazují. Je to hodně o povaze člověka a
o tom, zda je schopen jednat konstruktivně, nebo naopak mylně zaměňuje
agresivitu za projev síly.
Budu do nového roku doufat, že se
politická kultura, ale vlastně i kultura mezilidských vztahů všeobecně,
pomalu navrátí do kolejí, za které se
nebudeme muset stydět. Zachovat
zdvořilost a nadhled není slabost, ale
naopak ukázka vyzrálého a vyrovnaného charakteru.
Nadhled nad starostmi všedních dnů a
setkávání jen se zdvořilými lidmi přeji
v roce 2022 Vám všem.

Již 30 let pomáháme
vytvářet budoucnost
v automobilovém průmyslu.
Z malé pobočky německé rodinné společnosti, která se nejdříve
specializovala na výrobu zámků pro kufry, vyrostla během těchto let
v Nejdku společnost o 1600 zaměstnancích, s nejmodernějším
vybavením a vlastním vývojovým centrem.
Lídrem v oblasti automotive zůstáváme díky tomu, že si uvědomujeme komplexnost celého výrobního procesu od inovačních návrhů
pracovníků vývojových center, až po práci techniků a mechaniků či
montáž komponentů našimi dělníky.
Naše produkty najdete ve všech automobilech světových značek
jako Mercedes, Volvo, Mazda, Porsche, BMW, WV a další.
WITTE Automotive Nejdek otevírá dveře
do automobilového průmyslu.

www.witte-automotive.jobs.cz
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY.
TÉMATA JSOU RŮZNORODÁ
Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím aktivních obyvatel venkova, neziskových organizací, zemědělců
a ostatní soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí a svazků obcí). V minulém vydání Krajských listů
jsme si akční skupiny představili, nyní se zaměříme na témata dalších programových období.

MAS Karlovarského kraje se připravují
na další programové období a jejich
témata jsou opravdu různorodá.
Jednou z klíčových oblastí, které se
místní akční skupiny věnují, je vzdělávání. Cílem je, aby i venkovské oblasti
nabízely kvalitní vzdělávání všech úrovní.
Využívají k tomu metodu LEADER,
postavenou na principu subsidiarity
(zdola nahoru). Aktivizují tak venkov, aby
mohl plně konkurovat městům.
Velkým tématem pro MASky do
budoucna je komunitní energetika.
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Zjednodušeně jde především o to, že
obce, drobní podnikatelé a místní občané
společně postaví a provozují malou elektrárnu nebo teplárnu. Díky tomu peníze
za energii zůstávají v daném regionu.
Místní akční skupiny rozvíjejí venkov
a snaží se o to, aby vzkvétal. Dosahují
toho mimo jiné zaváděním chytrých
řešení ve vybavenosti obcí, vzdělávání,
sociální péči a podnikání, podporou
zavádění vysokorychlostního internetu
i do těch nejmenších obcí a dalšími technologickými a inovativními projekty.

V dnešní době se velká část mladých
lidí stěhuje do měst za prací, takže je
potřeba pro ně udržet kvalitní pracovní nabídky na venkově. I to je jedno
z témat pro MASky do příštího období.
Většina z nich řeší podporu pro začínající podnikatele a generační obměnu
v řemeslech.
Každoročně prezentují MASky z Karlovarského kraje to nejzajímavější, co
se v rozvoji venkova podařilo, na celorepublikových setkáních Konference
VENKOV a LeaderFEST.
KRAJSKÉ LISTY

NÁŠ KRAJ

HEJTMAN PODEPSAL
PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU
SPOLUPRÁCE S HORNÍ FALCÍ
Spolupráci s Horní Falcí navázal Karlovarský kraj. Prohlášení o záměru spolupráce
v Regensburgu (na snímku) podepsal hejtman Petr Kulhánek a regionální prezident Axel Bartelt.
Cílem je zejména podpora společného růstu obou regionů v hospodářské, sociální
a kulturní oblasti. Jedním ze společných projektů by mohl být i takzvaný Green Belt
- nejdelší systém biotopů v Evropě. Zelený pás se táhne podél někdejší „železné
opony“ a tedy i podél hranice mezi Horní Falcí a Karlovarským krajem.
V rámci návštěvy se konalo také setkání ve společnosti Cube ve Waldershofu. Od
roku 1993 se v hornofalcké části Fichtelgebirge nedaleko českých hranic vyrábí
jízdní kola nejvyšší třídy se stále rostoucím národním i mezinárodním úspěchem.
Mezi zhruba 1000 zaměstnanci je již mnoho Čechů. Právě výroba této značky se
má rozšířit, výrobce aktuálně plánuje závod v Karlovarském kraji se zhruba 300
dalšími pracovními místy.

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH
Odrava, Skalná, Luby

Čerpání dotací, dopravní obslužnost či nedostatek praktických lékařů. Právě taková byla
mimo jiné témata pracovní cesty hejtmana
Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do Odravy, Skalné a Lubů u Chebu.
V obci Odrava diskutovali zástupci kraje
o možnosti zavést krajský dotační titul pro
obce na pořízení elektronické úřední desky
v podobě „kiosku“, který by byl k dispozici
u úřadu všem obyvatelům. Ve Skalné se seznámili s investičními akcemi, jež město plánuje.
Kromě jiného jde o kompletní obnovu areálu
školy, na kterou chce Skalná získat dotaci
z EU. Chystá ale i revitalizaci brownfieldu,
tedy bývalého státního statku, rekonstrukci
sportovní haly a další akce.
V Lubech mají problém s nedostatkem praktických lékařů, v současnosti není ve městě
navíc ani zubař a lékárna. Problém zde mají
lidé také s dopravní obslužností.

Těšovice a Děpoltovice

Hejtman Petr Kulhánek spolu s krajským
radním Vítem Hromádkem zamířili v prosinci na svých pracovních cestách regionem
také do Těšovic a Děpoltovic. V Těšovicích
uvítali možnost otevřít při jednání Asociace
krajů ČR téma zpoplatnění věcných břemen
při ukládání inženýrských sítí. Co obec aktuálně také trápí, to je průjezd kamionů obcí
i přes zákaz vjezdu na trase do sokolovské
chemičky. V Děpoltovicích se zástupci kraje
zajímali o problémy související s blízkým
kamenolomem, hovořilo se také o infrastruktuře rozsáhlé rekreační oblasti kolem Děpoltovického rybníka a nedostatečném pokrytí
signálem mobilních operátorů.

Otročín

SLEDUJTE NÁS
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Své letošní putování po kraji a pravidelné
setkávání se starosty uzavřeli hejtman Petr
Kulhánek a radní Vít Hromádko v Otročíně
na Toužimsku. Starostka Marie Šašková upozornila na potřebnou opravu komunikací
z Otročína směrem na Poseč a Teplou, zároveň zástupce kraje požádala o pomoc s jednáním o očištění potoků v obci. Otročín se také
potýká s odlivem mladých lidí, kteří většinou
studují v nedaleké Plzni, kde po studiích také
zůstávají. V obci a jejím blízkém okolí je nedostatek pracovních příležitostí, jež by mladou
generaci přiměly k návratu. S tímto faktem
souvisí také nedostatek praktických lékařů
a zubařů, obyvatelé obce jsou tak nuceni dojíždět za lékařskou péčí do vzdálenějších měst.
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DECHOVKA KARLOVARKA
SLAVÍ 75. VÝROČÍ VZNIKU

75.
výročí

KARLOVARKA 1945-2020

Hudba MSK K.Vary

NEJSTARŠÍ DECHOVÝ ORCHESTR V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

„RODINNÉ STŘÍÍBRO“

Dechovka Bř.Čermáka

Dechovka Záv.klubu spojů

KARLOVÝCH
VARŮ

Hudba Záv.klubu spojů

Dechovka RaJ K.Vary RÁJENKA

Zakladatel kapelník Břetislav Čermák 1945 -1958

Dechovka Rájenka
Kapelník František Samec 1958-1976

Dechovka Rájenka

Dechovka KARLOVARKA
Kapelník Jan Semotam
1 9 7 6 -1996, 2 0 0 2

Kapelník Jaroslav Malík
1 9 9 6 -2 0 0 2

Uměl.ved. mjr. Jaroslav Mrštík
KARLOVARKA
Vojenská pos.hudba K.Vary
1 9 8 3 -1 9 9 2
Kapelník Petr Skorka 2002-2011

SLAVNOSTNÍ PŘIIJETÍ U PRIMÁTORKY
ING. ANDREA PFEFFER FERKLOVÁ, MBA

Hudebník
k r o n ik ář
Josef Tuháček
1 9 5 0 -1990

Hudebník
m a na g e r
I n g. P e t r H e j s k ý
1 9 8 0 - 2 0 0 2 - d os ud

KARLOVARKA
Kapelník Jaromír Marouš 2011-dosud

Pětasedmdesát let uplynulo od vzniku
Dechové hudby Karlovarka. Jak stojí v kronice z pera člena kapely Josefa Tuháčka,
dechovku tehdy zakládal kapelník Břetislav Čermák.
Za dlouhou dobu existence se v kapele vystřídalo několik stovek hudebníků a zpěváků a
také celkem 6 kapelníků. Jan Semotam, který
začínal v místní vojenské posádkové hudbě,
řídil Karlovarku přes 20 let. K dalším bývalým kapelníkům patřili také Josef Samec,
Jaroslav Malík nebo Petr Skorka. Významným uměleckým vedoucím byl po řadu
let karlovarský vojenský kapelník Jaroslav
Mrštík. Vojenskými kapelami, či vojenskou
hudební školou ostatně prošla celá řada
členů Karlovarky.
Kapela za dobu své nepřerušené dlouholeté
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existence prošla řadou zřizovatelů a názvů,
z nichž nejdéle působila pod hlavičkou
Restaurací a jídelen Karlovy Vary (RaJ), proto
se tenkrát jmenovala Rájenka. Ale o pár let
dříve patřila i pod ministerstvo spojů, takže
hrála v pošťáckých uniformách.
Koncem osmdesátých let minulého století
přijala kapela jméno Karlovarka na počest
svého města a již zaniklé kapely téhož jména
s kapelníkem Josefem Jiskrou. Tento soubor
má dnes téměř třicítku stálých i hostujících členů z řad současných i dřívějších
profesionálních hudebníků – ze symfonických i armádních orchestrů. K umělecké
kvalitě Karlovarky přispívá také několik
současných členů Karlovarského symfonického orchestru.
Za dlouhou dobu své existence Karlovarka

vyhrávala a dnes stále hraje hlavně na západě
Čech.
Členové Karlovarky učí nebo učili žáky na
základních uměleckých školách v Karlových
Varech, Nové Roli, Nejdku, Ostrově, Lokti,
Bečově, Horním Slavkově, Chodově či jinde.
Všude tam se snaží vychovávat a motivovat
hudební dorost.
Karlovarka je také základem dalšího hudebního tělesa, a to hornické kapely Barbora. Ta
se uplatňuje převážně v hornických městech
a obcích Karlovarského kraje i mimo něj při
hornických poutích, slavnostech a setkáních
současných i bývalých horníků. Své místo
má Barbora i při akcích UNESCO - Hornická
kulturní krajina Krušné hory Erzgebirge.


Petr Hejský (redakčně kráceno)
KRAJSKÉ LISTY
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SOUTĚŽTE S NÁMI

VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU

TICHÁ VZPOMÍNKA
Stanislav Burachovič
13. 10. 1950 – 3. 1. 2022

Rádi tvoříte rukama, malujete, kreslíte, vytváříte grafiky, fotíte? Je vám víc
než šedesát let a žijete v Karlovarském kraji? Dejte o své tvorbě vědět také
ostatním a zapojte se do výtvarné soutěže nesoucí výmluvný název Věk pro
nás není překážkou. Soutěž startuje už ve svém devátém vydání a už předešlé ročníky ukázaly, že naši senioři dokážou vytvořit hodnotná a krásná díla.
Pozor, letošní ročník přináší jednu důležitou změnu v pravidlech, každý
soutěžící může přihlásit pouze jednu svou práci. Záleží tedy i na výběru.
„Opět se velmi těším na díla, jež budou do soutěže přihlášena. V minulém
roce jsme zaznamenali zatím nejvyšší počet přihlášených prací, což svědčí
o velké oblibě tohoto výtvarného klání. Mezi pracemi se objevují opravdové
skvosty a já jsem velmi rád, že naši senioři jsou aktivní a s velkou vervou se
věnují uměleckým činnostem,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Vyhlášeny jsou tradičně tři kategorie: kresba, malba a grafika, dále fotografie
a poslední kategorií jsou ruční práce. V každé kategorii budou vyhodnocena
tři vítězná díla, udělena bude znovu také cena Českého rozhlasu Karlovy Vary.
Výsledky budou zveřejněny v březnovém čísle Krajských listů, na krajském
webu aFacebooku. V případě příznivé epidemiologické situace nebude chybět
ani výstava všech soutěžních prací.
Příspěvky do soutěže, které nejsou starší dvou let, je možné odevzdávat až do
28. února 2022. Účastníci je mohou přinést osobně na krajský úřad, a to po
předchozí domluvě na telefonním čísle 354 222 116, případně je mohou také
zaslat poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Každé dílo musí být označeno názvem,
jménem, adresou, telefonním kontaktem a věkem autora.
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Historická obec v Karlovarském kraji přišla
o jednu ze svých nejznámějších postav. PhDr.
Stanislav Burachovič bojoval již delší dobu
se zákeřnou nemocí, nerovný zápas skončil
3. ledna 2022. Stanislav Burachovič byl po
mnoho let zástupcem ředitele a tváří Muzea
Karlovy Vary, však mu také u příležitosti jeho
70. narozenin uspořádali muzejníci výstavu
pod širým nebem pod přiléhavým názvem
„Pan Muzeum“. Těžištěm jeho zájmů byly
památky a umění v regionu západočeských
lázní, rudné hornictví v Krušných horách,
vlastivědné písemnictví Karlovarska, národopis bývalého Loketského kraje a také česko-sudetoněmecké vztahy. Napsal více než
50 samostatných publikací, přes 1400 článků
a odborných studií. Byl u vzniku mnoha stálých expozic v muzeích našeho regionu, s jeho
jménem je spjato mnoho výstav s regionálními tématy. Organizoval několik mezinárodních vědeckých seminářů, autorsky se
podílel na přípravě četných dokumentárních
filmů a rozhlasových relací v ČR i v cizině. Stál
u zrodu Klubu přátel Karlových Varů, byl spoluzakladatelem Historického semináře Karla
Nejdla, členem západočeské Obce spisovatelů,
či stálým spolupracovníkem Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Stanislav Burachovič zůstane navždy osobností, která pro náš region odvedla veliký kus
práce a zasloužila se o jeho popularizaci doma
i v zahraničí. Čest jeho památce!

Ivanka Klsáková
7. 6. 1965 – 1. 1. 2022

Velkou ránu musela se samým začátkem roku
2022 vstřebat také kulturní sféra v Karlovarském kraji. Těžké nemoci 1. ledna podlehla Bc.
Ivanka Klsáková. V Galerii umění Karlovy Vary
pracovala od roku 2005, v polovině roku 2011
se stala vedoucí kurátorkou nově otevřené
Interaktivní galerie Becherova vila. Pobočku
dokázala během chvíle naplnit nápady a kreativní činorodostí, svým elánem byla pro své
kolegy vždy příkladem. Interaktivní galerii
vedla příkladně až do jara loňského roku, kdy
vážně onemocněla. Se svou nemocí bojovala
statečně, s velkou vůlí a srdcem dlouholeté sportovkyně. Ve vzpomínkách lidí, kteří
dobře znali tuhle neskutečně milou a vstřícnou dámu, vždy plnou optimismu a chápavé
empatie, žije i nadále!
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KULTURA

KULTURNÍ TIPY
Fotografie ve službách egyptologie
Přednášející Petr Košárek z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze je
od roku 2017 fotografem archeologických výzkumů Českého egyptologického
ústavu. Účastníkům přednášky představí specifika práce fotografa v archeologické lokalitě Abúsír, která je od 60. let
oficiálním územím bádání českých vědců
v Egyptě. Odpoví například také na otázky
– jaké jsou možnosti interpretace fotografického obrazu s pomocí egyptologa, co
by měla splňovat technická fotografie pro
další fáze výzkumu či jak se vyrovnat se
specifickými podmínkami, které v Egyptě
panují a mnoho dalších.
Muzeum Karlovy Vary
27. 1. 2022, 17:00 – 18:30 hod.
Město pro každého
- Manuál urbanisty začátečníka
Dvojice tvůrců Jiří Franta a David Böhm
představuje svůj poslední příspěvek
v oblasti ilustrace, na kterém spolupracovali s urbanistou Osamu Okamurou.
Představují město jako fascinující lidský
vynález a prostřednictvím knihy s podtitulem Manuál urbanisty začátečníka
přibližují, jak města fungují, jaké nám
poskytují příležitosti, ale také s jakými
problémy se potýkají. Pro knihu vytvořili autoři obrovský model papírového
města a detaily všedního života zachytili
v ilustracích a na barevných fotografiích.
Galerie výtvarného umění Cheb –
Museum Café, do 20. 3. 2022
Můj romantický příběh
Kdo nikdy nezažil euforii zamilovanosti,
bolest z odmítnutí či nepovedené rande?
Můj romantický příběh, současná hořká
komedie ze života nezadaných třicátníků v režii Zdeňka Bartoše, se v lednu
v Západočeském divadle v Chebu postarala už o čtvrtou premiéru letošní divadelní Sezóny nových začátků. Komedie
skotského dramatika D. C. Jacksona o svízelném hledání té pravé / toho pravého
střídá pohled ze dvou různých perspektiv,
mužské a ženské, a navíc dává nahlédnout
přímo „do hlavy” oběma hlavním protagonistům díky jejich břitkým komentářům
do publika. Inscenace umožňuje divákům podívat se i na trapasy a lehce bolavá
témata s nadhledem a lehkostí.
Západočeské divadlo v Chebu
8. 2. a 9. 2. 2022 – obojí v 19:00
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MÁCHA, ANDERSEN, EXUPÉRY.
VÝSTAVA PŘEDSTAVUJE MEZINÁRODNĚ
OCENĚNÉ FOTOGRAFICKÉ PROJEKTY

Mácha, Andersen, Exupéry. To je název
průřezové výstavy uměleckého fotografa
Vladimíra Kysely v Krajské knihovně
Karlovy Vary.
Obrazový triptych inspirovaný spisovateli a literárními díly vznikl v letech
2016-2019. Fotograf Vladimír Kysela
při cestách za inspirací navštívil nejen
místa, kam jsou díla situována, ale také
ta, která jsou spojená s životy jejich
autorů: Čechy, Dánsko, Francie, Anglie,
ale také třeba Maroko, Island či Kanárské ostrovy. Celkem se jednalo o více
než 40 lokalit.
Zatímco Mácha ve své poémě Máj
vytvořil krajinu plnou velkých barevných ploch, při četbě Andersenovských příběhů máte pocit, jako byste

v ruce obraceli diamant s tisíci odrazivých plošek. Spolu se symbolikou příběhů Saint Exupéryho toto byly hlavní
impulsy tvorby autora triptychu.
„Nehledejte ale v mých obrazech ukořistěnou momentku nebo dokumentaci
scény, spíš ozvěnu příběhů, uloženou do neviditelného přediva reálných
i abstraktních vrstev podobně, jako
spisovatel vkládá jednotlivé scény na
stránky své knihy.“ říká Kysela o projektech, věnovaných známým spisovatelům, ve své Monografii, která vyšla na
konci covidového roku 2020. Výstava
v Krajské knihovně v Karlových Varech
se koná pod záštitou Asociace profesionálních fotografů APF a potrvá do
18. února.

KRAJSKÉ LISTY

SPORT

V DALŠÍ ČÁSTI SEZONY BUDE LÍP,
VĚŘÍ NOVÁK PO TOUR DE SKI
A VYHLÍŽÍ START NA OH

Šestnáctý ročník Tour de Ski uzavřelo
ikonické stoupání na Alpe Cermis. Do
souboje s alpskou sjezdovkou se v italském Val di Fiemme pustil také Michal
Novák. Odchovanec karlovarského lyžování obsadil 24. místo.
Scénou pro závěr Tour de Ski se tradičně
stala sjezdovka Olympia III, která se
táhne z údolí od říčky Fiemme na kopec
Alpe Cermis. Po úvodních 6,5 kilometrech, které běžci na lyžích absolvovali na
stadionu a v údolí po trase slavné Marcialongy, se otočili do prudké sjezdovky.
Po ní je čekalo 3,5 kilometru dlouhé stoupání s převýšením 420 metrů a sklonem
dosahujícím v některých pasážích až
28 procent.
Až ke sjezdovce se startovní pole čítající 57 závodníků drželo pohromadě. Jako
první začali výškové metry sbírat Fin
KRAJSKÉ LISTY

Niskanen, Rus Bolšunov a Nor Klaebo.
Novák najel do kopce jako patnáctý. Zpočátku své pozice držel, ve druhé půlce
kopce se ovšem několik závodníků dokázalo dostat před něho a cílovou branou
projel na 24. místě se ztrátou 1:28,2 na
vítězného Roetheho. Dlouho pak ležel
v cíli a těžce oddychoval. „Hrozně to
bolelo. Na stadionu jsem se snažil jet
opatrně, mít závod pod kontrolou, ačkoliv i tam to byl docela boj. Na sjezdovce
jsem se držel ze začátku v popředí, ale
nahoře už jsem pak tempo neudržel, do
finiše to bylo hodně náročné a několik lidí
mě předjelo,“ uvedl Novák. „Mrzí mě, že
se mi nepodařilo udržet celkové umístění do
25. místa. Bohužel tam kolem mě bylo
v průběžném pořadí hodně lehkých
závodníků, kterým ta sjezdovka sedí. Ale

myslím, že i ta třicítka celkově je docela
úspěch a v další části sezony bude líp.“
Letošní Tour de Ski byla kvůli olympijským hrám v Pekingu, které startují už za
pár dní, zkrácena na šest etap. Po dvou
se běželo v Lenzerheide, Oberstdorfu
a tradičně ve Val di Fiemme.
Závěrečné stoupání do sjezdovky na hoře
Alpe Cermis ovládli Norové Sjur Röthe
a Heidi Wengová.
Celkově šestnáctý ročník prestižní misérie v rámci Světového poháru v běhu
na lyžích vyhráli Nor Johannes Hösflot
Klaebo a Ruska Natalja Něprjajevová.
Nejlepší český výsledek zaznamenala
po šesti etapách sedmadvacátá Kateřina
Janatová, Michal Novák byl o místo horší.
Jeho sestra Petra
odstoupila podle plánu po druhé etapě
s ohledem na přípravu na olympijské hry.
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CUPRA
F O R M E N TO R .
POZNEJTE JINÝ SMĚR.

Formentor je prvním jedinečně navrženým
a vyvinutým vozem značky CUPRA. Nabízí širokou škálu
vysokovýkonných motorizací. Usedněte za volant vozu
se zážehovým motorem 2.0 TSI o výkonu 310 k, nebo si
vyberte vůz s hybridním systémem a motorem o výkonu
245 k, jenž kombinuje zážehový motor 1.4 TSI o výkonu
150 k a elektromotor o výkonu 115 k. Poznejte sportovní,
odvážné a inovativní SUV kupé, které vám přináší ten
nejlepší výkon značky CUPRA.

AUTOSALON MANFRED SCHÖNER
KŘIŽÍKOVA 1624, 356 01 SOKOLOV – T. +420 352 350 934, +420 739 933 620 – WWW.AUTOSCHONER.CZ

CUPRA Formentor komb. spotřeba 1,4–7,7 l /100 km, komb. emise CO2 33–175 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

