
Vážení oby-
vatelé Karlo-
varského kraje, 
rok 2014 končí. 

Ohlédneme-li se za ním, šlo z  pohledu 
rozvoje kraje o úspěšné období. Podařilo 
se nám otevřít v Sokolově novou poboč-
ku strojní fakulty Západočeské univerzi-
ty Plzeň a příští rok budou moci zájemci 
nově studovat elektrotechnický obor. 
Postupně jsme obnovili další přístroje 
i budovy nemocnic, investovali jsme do 
oprav škol, modernizovali jsme krajské 
silnice. Naše práce ale nekončí, ve zve-
lebování Karlovarského kraje budeme 
samozřejmě pokračovat i v roce následu-
jícím. Přejeme vám, aby i vaše ohlédnutí 
za končícím rokem bylo pozitivní, abyste 
v klidu a pohodě prožili vánoční svátky 
a  vykročili tou pravou nohou do roku 
2015. 

 Rada Karlovarského kraje

Pod pokličku záchranky. 
Očima inspektora 

Karlovarský kraj má
za sebou úspěšný rok

Bilanční rozhovor s  hejtmanem Josefem No-
votným.                                                                 strana 3

Jezdil jsem v autě zdravotnické záchrané služ-
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Nejlepší žáci 
Karlovarského kraje
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SLOVO HEJTMANA

Vážení a milí čtenáři,
na konci roku obvykle bilancujeme, 

co se za uplynulé měsíce podařilo a na 
čem bude potřeba v  budoucnu ještě 
zapracovat. Vedení Karlovarského 
kraje má za sebou rok, v  němž jsme 
úspěšně pokračovali v naplánovaných 
projektech, otevřeli jsme v  regionu 
pracoviště nové vysoké školy, podpo-
řili řadu aktivit mimo jiné v  oblasti 
kultury a sportu.

Možná jste zaznamenali, že jsem 
oznámil svůj záměr skončit ve funkci 
hejtmana Karlovarského kraje a  zů-
stat „jen“ ve sněmovně. Rozhodl jsem 
se tak na přání nejprve chebské a poté 
karlovarské organizace sociální demo-
kracie, která mě již dále nechce podpo-
rovat ve funkcích hejtmana a zároveň 
poslance za Karlovarský kraj. Pokud 
jsem ztratil podporu svých kolegů zde 
v regionu, nemohu dál řídit kraj, pro-
tože bez vzájemné spolupráce se neda-
jí řešit úkoly, které před námi stojí. 

Ti, kteří mě přesvědčovali, jak je 
nutné propojit obě funkce a díky tomu 
lépe prosazovat zájmy kraje, velmi 
rychle a bez širší diskuze změnili ná-
zor. Nicméně to respektuji a věřím, že 
lidé v našem regionu moje rozhodnutí 
pochopí. Všem přeji klidné vánoční 
svátky plné pohody a  doufám, že se 
náš kraj bez ohledu na změny v  jeho 
vedení dál bude rozvíjet a měnit k lep-
šímu i v roce 2015.

Krásné Vánoce malým i velkým
 přeje hejtman Josef Novotný

Přírodovědec Petr Rojík se stal 

držitelem hlavní ceny v  anketě 

Osobnost Karlovarského kraje 

za rok 2014. Cenu za mimořád-

ný přínos kraji získal mimo ji-

né  za dlouhodobě prospěšnou 

činnost v  oblastech ochrany 

životního prostředí, památek, 

kulturního dědictví či využití 

přírodních zdrojů.       

„Mimo to také externě přednáší 
na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Karlovy v  Praze, kde byl stu-
denty zvolen pedagogem roku! Je 
autorem celé řady odborných člán-
ků a  spoluautorem mnoha publi-
kací. Před více než deseti lety vydal 
knihu „Historie cínového hornic-
tví v  západním Krušnohoří“. Ve 
svých mimopracovních aktivitách 
pomáhá rozvoji kulturních tradic, 
pořádá přednášky, na kterých bývá 
vždy plno, a připravuje nejrůznější 
exkurze a  výlety,“ přiblížila osob-
nost vítěze prestižní ankety mluvčí 
Krajského úřadu v  Karlových Va-
rech Jana Pavlíková.

Za geologem Petrem Rojíkem, 
který se v  sekci báňského rozvoje 
společnosti Sokolovská uhelná za-
bývá využitím přírodních zdrojů, 
se v kategorii Cena za mimořádný 
přínos Karlovarskému kraji umístil 
zahradní architekt a  manažer mi-

kroregionu Jiří Šindelář, který je 
duší Botanické zahrady v Bečově.

„K  jeho velkým úspěchům patří 
obnova bečovské botanické za-
hrady, která kdysi patřila k nejvý-
znamnějším sbírkovým zahradám 

v  Čechách. Díky mnohaletému 
úsilí se Jiřímu Šindeláři a jeho ko-
legům podařilo zahradu zachránit 
a postupně zrekonstruovat,“ připo-
mněla Pavlíková.

Třetí příčku mezi šestadvaceti 

nominovanými získal hudebník 
Vladimír Štěpán.

„Působil přes třicet let jako ředi-
tel Hudební školy v Aši, která pod 
jeho vedením jenom kvetla. Byl 
zakladatelem a předsedou západo-

českého výboru Unie českých pě-
veckých sborů a stal se uznávaným 
odborníkem v  této oblasti. Léta 
spolupracoval s  plzeňskou stanicí 
Českého rozhlasu jako upravovatel 
lidových písní a se svým pěveckým 
sborem pro ni natočil několik de-
sítek skladeb,“ vyjmenovala mluvčí 
krajského úřadu.

Další osobnosti byly oceněné 
v  kategoriích Osobnost v  oblasti 
kultury a služeb veřejnosti a Osob-
nost v  oblasti podnikání. Cenu 
v kategorii Osobnost v oblasti kul-
tury a  služeb veřejnosti, kde bylo 
nominováno 23 osobností, převzal 
stomatochirurg Miroslav Podlip-
ský před pedagogem sokolovského 
gymnázia Vladimírem Prokopem 
a  kastelánem bečovského zámku 
Tomášem Wizovským.  

Osobností v  oblasti podnikání 
byl vyhlášen jednatel společnosti 
Lias Vintířov, viceprezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a  člen 
Evropského průmyslového senátu 
Rudolf Borýsek. Za ním se umís-
tili jednatel společnosti Nelan Pe-
tr Jelínek a  Anton Jurica, ředitel 
a předseda představenstva stavební 
společnosti Jurica. V této kategorii 
bylo v jubilejním desátém ročníku 
ankety nominováno 19 osobností.

          Václav Fikar (fotosloupec ze
   slavnostního předávání na str. 8)

Osobnosti Karlovarského kraje:
Geolog, lékař a jednatel firmy 

Propojení rychlostní silnice R6 

od Chebu na bavorskou dálnici 

A93, přeshraniční spolupráce 

záchranářů nebo obnovení že-

lezniční trati Selb-Aš. Taková 

byla hlavní témata společného 

jednání hejtmana Karlovar-

ského kraje Josefa Novotného 

s představiteli regionu Chemni-

tz a Horní Franky.  

Stejně jako není rychlostní 
silnice R6 napojena na českou 
dálniční síť, chybí našemu regi-
onu i propojení R6 od Chebu na 
německou dálnici A93, která ve-
de od Hofu dolu na jih - do Re-
gensburgu. Tam se jedná přede-
vším o dobudování úseku silnice 
z Marktredwitzu do Schirndingu. 

„O  této věci jsem diskutoval 
s partnery z regionu Horní Fran-
ky. Se zahájením stavby se však 
v  nejbližším období nepočítá,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný.

Na česko-německém setkání 
v  karlovarské Becherově vile se 
hovořilo také o přeshraniční spo-
lupráci zdravotnické záchranné 
služby, která probíhá na základě 
rámcové smlouvy podepsané vlo-
ni mezi ministry zdravotnictví 
obou zemí.

„Karlovarský kraj v  této věci 
aktivně spolupracuje s  dotčený-
mi regiony na české i  německé 
straně. Ze saské strany bychom 
uvítali, aby byl určen konkrétní 
partner, který by se aktivně účast-
nil některých dalších pracovních 
jednání, zejména společného 
jednání s ministerstvem zdravot-
nictví, komunikoval by se Zdra-
votnickou záchrannou službou 
Karlovarského kraje, a tím přispěl 
k dořešení dosud sporných bodů. 
Hlavně otázek náhrady nákladů 
za provedené zásahy na území ci-
zího státu,“ řekl  hejtman.

Dalším z  témat se stalo zpro-
voznění trati ze Selbu do Aše, kde 

část stavební akce ještě na němec-
ké straně nemá pravomocné sta-
vební povolení. „Apeloval jsem 
proto na naše německé partnery, 
aby dodrželi termíny stavby, což 
je nutné především kvůli bezpro-
blémovému čerpání evropských 
dotací,“ připomněl hejtman. 

Zástupci zúčastněných regionů 
se nakonec pozitivně vyjádřili 
k projektu Clara II, který se týkal 
přeshraniční spolupráce samo-
správ v oblasti civilní obrany a zá-
chranářů, regionálního rozvoje 
a územního plánování, životního 
prostředí nebo cestovního ruchu. 
Na něj by v roce 2015 měl navázat 
projekt Clara III.

Hejtman jednal se zástupci 
německých regionů

Osobnosti Karlovarského kraje 2014. Zleva: Petr Rojík, Rudolf Borýsek a Miroslav Podlipský. Foto Stanislava Petele

Rozpočet kraje na rok
2015 bude vyrovnaný

S  vyrovnaným rozpočtem bude 

v  roce 2015 hospodařit Karlo-

varský kraj. Jeho příjmy a výdaje 

budou činit 4,65 miliardy korun, 

přičemž v této částce jsou zahr-

nuté i peníze, které na účet kraje 

posílá stát na fi nancování škol-

ství.

  

Plánované výdaje kraje na rok 
2015 je možné rozdělit do 
dvou okruhů. 
Prvním jsou obvyk-
lé provozní výdaje, 
kryté očekávanými 
příjmy, přičemž ta-
to část rozpočtu je 
navržena jako mírně 
přebytková. Přebytek 
očekávaných příjmů 
nad plánovanými výdaji či-
ní 80 milionů korun. Kraj tedy po-
kryje vlastní provoz i splátky jistin 
a úroků dvou ze svých úvěrů a ná-
vratné fi nanční výpomoci, kterou 
obdržel od ministerstva fi nancí na 
zaplacení závazku vůči Regionální 
radě regionu soudržnosti Severo-
západ.
Druhý okruh zahrnují investiční 
výdaje na předfi nancování a spolu-
fi nancování rozvojových projektů.
Podle náměstkyně hejtmana Evy 
Valjentové se jedná například 
o  investice do zdravotnictví, do-
pravy, školství či kultury. „Počí-
táme s  centralizací lékařské péče 

v  karlovarské nemocnici za asi 
137 milionů korun nebo s  vybu-
dováním krytu pro umístění line-
árního urychlovače a  s  nákupem 
přístroje pro onkologické oddělení 
Nemocnice v  Chebu,“ upřesnila. 
Jak dodala, kraj bude pokračovat 
i  v  obnově jednotlivých pavilonů 
sokolovské nemocnice za asi 50 
milionů korun.

V příštím roce by také kraj 
měl dokončit velké 

dopravní stavby, za-
počaté v  roce 2014. 
Tedy jihovýchodní 
obchvat Chebu, ob-
chvat Hroznětína 
nebo modernizace 

silnice z  Merklína do 
Pstruží. Plánuje i  další 

etapy rekonstrukcí domo-
vů pro seniory, třicet milionů pak 
vyčlenil na opravy krajských škol. 
V karlovarském muzeu by za kraj-
ské peníze měla vzniknout nová 
expozice, kraj zároveň počítá s in-
vesticemi na vybudování zázemí 
dolu Jeroným na Sokolovsku nebo 
u štoly č. 1 v Jáchymově. 
Pokud jde o příjmy, u nich Karlo-
varský kraj  vycházel z predikce mi-
nisterstva fi nancí, kterou do roz-
počtových kolonek ponížil o  čtyři 
procenta. Tím si vytvořil mírnou 
rezervu pro případ, že by v příštím 
roce došlo k  výpadku příjmových 
položek.
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Šetřit výdaje se snaží nejenom 

soukromé organizace, ale i  ve-

řejné. Krajský úřad Karlovar-

ského kraje není výjimkou a rok 

od roku snižuje svoje provozní 

náklady. O  tom, jakých úspor 

a  v  jakých oblastech dosahuje, 

jsme se bavili s  jeho ředitelem 

Romanem Rokůskem.

Kolik meziročně ušetříte peněz?
Pokud bychom se podívali na 

aktuální statistická čísla, tak v po-
rovnání s  rokem 2008 se nám 
meziročně podařilo ušetřit okolo 
3,2 milionu korun. To je, pro vaši 
představu, asi deset procent z  cel-
kového rozpočtu na provoz kraj-
ského úřadu. Klademe si za cíl, 
postupně snižovat provozní nákla-

dy beztoho, aniž by klesala úroveň 
poskytovaných služeb.

V  jakých oblastech konkrétně 
dosahujete úspor?

Jednoznačně nejvíce šetříme 
v oblasti centrálních nákupů ener-
gií nebo služeb. Úspory, kterých 
bylo dosaženo od roku 2011 proti 
běžným ceníkovým cenám, činí 
celkem 171,6 milionu korun, a  to 
například za plyn, elektřinu, tele-
komunikační služby apod.

Další z oblastí, kde se nám poda-
řilo dosáhnout výraznějších úspor, 
je provoz vozového parku. V uply-
nulých letech jsme významně zre-
dukovali počet služebních vozů 
a  zavedli efektivní systém řízení 
autoparku. Zatímco před dese-

ti lety naši zaměstnanci jezdili ve 
29 služebních vozech, nyní jich je 
v  provozu pouze 15. S  tím samo-
zřejmě souvisí i  to, že nám pos-
tupně klesají náklady za pohonné 
hmoty. V porovnání s rokem 2004, 
kdy jsme za pohonné hmoty utra-
tili více jak 1,1 milionu korun, nás 
v  uplynulém roce stály 781 tisíc 
korun.

Šetřit se nám daří i  v  rámci ná-
kupu kancelářského materiálu. 
Například v roce 2008 jsme za kan-
celářské potřeby zaplatili přes 580 
tisíc korun. V uplynulém roce jsme 
se dostali na téměř polovinu, a sice 
na necelých 285 tisíc korun. V  té-
to souvislosti je potřeba zmínit, že 
jsme dosáhli úspor i  díky postup-
nému snižování úřednického apa-

rátu, což se však v následujícím ob-
dobí změní, kvůli zákonným změ-
nám a novým kompetencím, které 
budou na krajské úřady přesunuty.

Náklady snižujeme i v oblasti tis-
ku a kopírování. Zavedením elekt-
ronizace dokumentů, kdy jsme jed-
notlivé papírové dokumenty začali 
scanovat, se nám výrazně snížila 
spotřeba náplní do tiskáren a  ko-
pírek. V  porovnání s  rokem 2008 
ušetřil krajský úřad cca 2,8 milionů 
korun.

Poslední oblastí, ve které dosahu-
jeme nemalých úspor, jsou úklido-
vé služby. Ještě před třemi lety jsme 
za tyto služby platili přes 1,3 milio-
ny korun. Naproti tomu v letošním 
roce nás stály pouze něco přes 885 
tisíc korun.

Krajský úřad Karlovarského 
kraje šetří výdaje 

Žlutice, Jáchymov, Aš a  Karlovy 

Vary. Tyto výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje (ZZSKVK), 

které již urgentně potřebovaly 

vyměnit staré sanity za nové, se 

dočkaly. Kraj totiž pro krajskou 

záchranku pořídil pět nových sa-

nit plus terénní Škodu Yeti.

„Vozový park zdravotnické zá-
chranné služby je nutné obnovit, 
protože vzhledem k  počtu naje-
tých kilometrů sanit se snižuje 
jejich spolehlivost a prodražuje se 
údržba. Z  toho důvodu Karlovar-
ský kraj přistoupil k  revitalizaci 
vozového parku formou operativ-
ního leasingu. Letos tak záchranka 
dostala pět sanitních vozů rychlé 
záchranné pomoci a  jeden vůz do 
setkávacího systému rendez–vous. 
Nové vozy umožní záchranářům 
včasný zásah tam, kde jsou lidé 
ohroženi na zdraví nebo životě. 
Pacienti budou mít k  dispozici 

veškeré moderní vybavení pro 
přednemocniční péči,“ vysvětlil 
hejtman Josef Novotný. 

Jak bylo řečeno, nové VW Trans-
portery už parkují na základnách, 
jejichž auta byla téměř pořád 
v  servisu. „Důkazem opravdové 
potřebnosti výměny je například 
ašská sanita, která byla pořízena 
v  roce 2005 a  má najeto 416 000 
kilometrů. Nových vozů se dočkali 
také ve Žluticích a v Jáchymově. Já-
chymovský lékař bude navíc jezdit 
v nové Škodě Yeti,“ upřesnil ředitel 
záchranky Roman Sýkora. 

Cena každého z  vozů činí 2,3 
milionu korun včetně DPH. Cena 
vozu pro systém rendez-vous ne-
celých 850 tisíc korun s DPH. „Dí-
ky operativnímu leasingu sanitek 
nemusí kraj vynakládat komplet-
ní částku na pořízení vozů naráz. 
Výhodou je také to, že se dodavatel 
stará o  údržbu nebo dodání ná-
hradních vozů,“ doplnil náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák.

Vozový park záchranářů 
vylepšilo šest nových vozů

Dobrá zpráva pro sociální 
služby. Stát pošle miliony

Poskytovatelé sociálních slu-

žeb obdrží v těchto dnech další 

fi nanční prostředky na zajištění 

provozu služeb včetně mezd so-

ciálních pracovníků. O penězích 

na dofi nancování sociálních slu-

žeb rozhodla vláda mj. po jedná-

ní se zástupci českých krajů. 

 „V  případě Karlovarského kraje 
se jedná o 10,6 milionu korun pro 
zachování stávající sítě sociálních 
služeb. Část z těchto fi nancí půjde 
na zlepšení odměňování v  sociál-
ních službách, především tam, kde 
jde o výkon přímé péče o klienta. 
Další peníze se poskytovatelům so-
ciálních služeb rozdělí jako rezerva 

z  vrácených peněz, která vznikla 
během roku tím, že vybrané služ-
by sociální prevence přešly na fi -
nancování z  EU. Celkem se tedy 
provozy sociálních služeb v Karlo-
varském kraji posílí o 16,8 milionu 
korun,“ uvedl náměstek hejtmana 
Miloslav Čermák.

Kraj zároveň na základě žádostí 
poskytovatelů sociálních služeb 
o  zápůjčky z  Fondu na udržení 
provozu sociálních služeb v  roce 
2015 rozdělí na přechodné obdo-
bí mezi šest žadatelů, než získají 
první část dotace od státu, 3,2 mi-
lionu korun. O  těchto zápůjčkách 
rozhodlo krajské zastupitelstvo po 
uzávěrce tohoto vydání.  

Například na ženy pečující o děti 

do patnácti let, které mají pro-

blém uplatnit se na trhu práce, 

ale také na lidi se zdravotním 

omezením se zaměřuje nový 

projekt s názvem Zítra v práci. 

Karlovarský kraj ho právě spustil. 
Poté, co na něj získal dotaci z pro-
středků Evropského sociálního 
fondu (ESF). „V  dnešní době se 
ukazuje stále důležitější téma pé-
če o  osobu blízkou, proto se náš 
projekt zaměří, kromě matek, ta-
ké na tyto pečující osoby. Budeme 
také zvyšovat příležitosti osobám 
se zdravotním omezením a  ucha-
zečům o  zaměstnání ve věku nad 
padesát let,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Mi-
loslav Čermák.

Projekt Zítra v  práci je letos už 
třetí, kdy kraj uspěl s žádostí o do-

taci z ESF. Další dva projekty, do-
tované Evropskou unií, realizuje 
od letošního září.

Projekt s  názvem Nestůj a  pojď 
poskytuje podporu mladým lidem 
ve věku do 25 let, projekt nazvaný 
Společně na trh práce v  Karlovar-
ském kraji naopak pečuje o klienty 
ve věku nad 50 let. 

„Za velmi zásadní považuji, že 
v rámci všech tří projektů vzniknou 
nová pracovní místa. Karlovarský 
kraj ve spolupráci s  partnerskými 
organizacemi vytvoří 65 nových 
pracovních míst a fi nančně podpo-
ří obsazení 10 volných pracovních 
míst,“ upozorňuje Čermák.

V rámci projektů procházejí lidé 
motivačním kurzem, který je při-
pravuje na komunikaci se zaměst-
navateli. Prostřednictvím osobních 
poradců jsou pak vedeni k získání 
zaměstnání.

Projekt „Zítra v práci“ 
získal evropskou dotaci 

Už v  květnu příštího roku bu-

dou mít pacienti s očními pro-

blémy k  dispozici nové oční 

oddělení. Vzniká přestavbou 

nevyužitých prostor bývalého 

ředitelství v pavilonu E nemoc-

nice Sokolov, pacientům na-

bídne dvanáct lůžek. 

„V  našem plánu postupné ob-
novy sokolovské nemocnice, 
která slouží pacientům nejen ze 
Sokolovska, se nám daří úspěšně 
pokračovat. Konkrétně v  květnu 
letošního roku skončily stavební 
úpravy pavilonu C, kde vznikly 
nové ambulance. V  srpnu a září 
se začalo se zateplováním budovy 
B a s obnovou anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení. Ny-
nější přestavba pavilonu E, kde 
vznikne lůžkové oční oddělení, si 

vyžádala investici ve výši sedm-
náct milionů korun,“ informoval 
hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný.

V  modernizaci sokolovské ne-
mocnice bude Karlovarský kraj 
pokračovat také v příštím roce. 

„Počítáme s  rekonstrukcí gy-
nekologicko-porodnického 
oddělení v  pavilonu E a  s  mo-
dernizací oddělení dlouhodobě 
nemocných v  pavilonu D. Na 
obě stavební akce je v  krajském 
rozpočtu vyčleněno okolo 50 
milionů korun. To je důkazem, 
že sokolovskou nemocnici vní-
máme jako jedno z  klíčových 
zdravotnických center v regionu, 
kde by pacienti měli najít kvalitní 
zdravotní péči i komfortní záze-
mí,“ dodal náměstek hejtmana 
Miloslav Čermák.  

Nové oční oddělení
 nabídne dvanáct lůžek

Veletržní Lipsko objevilo 
hornické Krušnohoří

Návštěvníci mezinárodního ve-

letrhu Denkmal 2014, který se 

uskutečnil v  saském Lipsku, se 

zblízka seznámili s  projektem 

nominace Hornické kulturní 

krajiny Erzgebirge/Krušnohoří 

na Seznam světového dědictví 

UNESCO.  

  

Projekt nominace hornických 
památek Krušných hor na se-
znam UNESCO představili během 
workshopu na společném stánku 
Karlovarského a  Ústeckého kraje 
předseda společnosti Montanregi-
on Krušné hory – Erzgebirge Zde-
něk Lakatoš a  ředitel společnosti 
Michal Urban.

„Na stánku jsme měli možnost 
diskutovat o  dalších aktivitách 

společného úsilí zápisu hornické 
kulturní krajiny Krušnohoří na 
seznam UNESCO přímo s minist-
rem vnitra Svobodného státu Sasko 
Markusem Ulbigem,“ poznamena-
la náměstkyně hejtmana Karlovar-
ského kraje Eva Valjentová. 

Veletrhu Denkmal 2014 v Lipsku 
se zúčastnilo 434 vystavovatelů,  
navštívilo jej 13 100 návštěvníků.

Sériová transnacionální nomina-
ce Hornické kulturní krajiny Kruš-
nohoří/Erzgebirge je svým poje-
tím unikátní. O zápis na prestižní 
seznam UNESCO společně usilují 
památky po rudném dolování 
z německé i české strany Krušných 
hor. Dohromady se jedná o  více 
než 500 objektů ze 14 hornických 
oblastí.

Letos Karlovarský kraj pořídil sanitní vozy pro záchranku za zhruba 12 
milionů korun, přičemž v obnově jejího vozového parku bude pokračovat 
i dál.                                                                                                                      Foto ZZS KVK

Už v květnu 2015 nabídne nové oční oddělení v sokolovské nemocnici 
dvanáct lůžek.                                                                 Ilustrační foto Václav Fikar

Krajské stipendium
získá šedesátka studentů
Přestože Karlovarský kraj pů-

vodně zamýšlel poskytnout 

stipendium z  nového stipendij-

ního programu 25 žadatelům, 

nakonec jich podpoří 63. Tedy 

všechny, kteří o stipendium po-

žádali a zároveň splnili podmín-

ky pro jeho poskytnutí. 

 „Přihlásilo se nám sedmašedesát 
studentů, z  toho čtyři nesplňovali 
podmínky. A  tak jsme si řekli, že 
by byla škoda tohoto zájmu o kraj-
ská stipendia nevyužít. Původní 
částku, určenou pro podporu pěta-
dvaceti studentům, proto v prvním 
roce navýšíme o 900 tisíc korun. Je 
to vklad do budoucnosti Karlovar-
ského kraje. Vklad do vysokoškol-
sky vzdělaných lidí, kteří se po do-
končení studia vrátí pracovat zpět 
do kraje,“ vysvětlil podporu více 
než šedesátky studentů náměstek 
hejtmana Václav Sloup.  

Jak již Krajské listy informovaly, 
studenti, kteří požádají kraj o stu-
dijní stipndium a obdrží ho, se za-
váží k tomu, že se po úspěšném do-
končení svého studia vrátí praco-
vat nebo podnikat do Karlovarské-

ho kraje. Tady pak musí pracovat 
právě tolik let, kolik let pobírali od 
kraje stipendium. To bude posky-
továno maximálně na čtyři akade-
mické roky ve výši dva tisíce korun 
měsíčně pro jednotlivce. V případě 
bakalářského studijního programu 
a navazujícího magisterského stu-
dijního programu to pak bude ma-
ximálně na dva akademické roky. 
Jestliže studenti nesplní některou 
z  podmínek smlouvy, budou mít 
10 let na to, aby dostáli svým zá-
vazkům. 

Protože letošní zájem o  krajská 
stipendia vedení kraje příjemně 
překvapil, je možné, že napříště 
budou studenti některých oborů 
ze hry.

„Do budoucna uvažujeme, že 
stipendium bude vázané jen na 
obory, které v  našem kraji nejvíc 
potřebujeme a  které zde chybí, 
například technické, zdravotnické 
nebo pedagogické. Výběr bychom 
prováděli ve spolupráci s  hospo-
dářskou komorou,“ upřesnil Sloup.  

V  letošním roce žádali o  stipen-
dium většinou studenti oborů eko-
nomie a práva.  

Kraj, Cheb a Norimberk se dohodli na vzájemné 
spolupráci. Podepsali Hersbrucké memorandum 

Představitelé Karlovarského 

kraje, Euregia Egrensis, města 

Cheb a  metropolitního regionu 

Norimberk podepsali v  němec-

kém městě Hersbruck memo-

randum o vzájemné přeshranič-

ní spolupráci. 

  

Takzvané Hersbrucké memoran-
dum bylo jmenovanými stranami 
podepsáno v  listopadu - při ofi ci-
álním představení studie provedi-
telnosti přeshraniční spolupráce 
„Evropský metropolitní region 
Norimberk - Západní Čechy“, kte-
ré zorganizovala německá strana. 
Evropský metropolitní region No-
rimberk.

„Studii proveditelnosti nám 
představil její autor Tobias Chilla 
z  University Fridricha Alexandra 
v  Erlangenu-Norimberku. Studie 
analyzuje dotčená území z hledis-

ka dopravy, hospodářství, turisti-
ky a  státní správy, hledá na obou 
stranách hranice silná i slabá místa 
a označuje určité šance pro budou-

cí spolupráci,“ informoval uvolně-
ný zastupitel Karlovarského kraje 
Edmund Janisch s  tím, že studie 
zároveň předkládá obecná pravidla 

pro nastavení budoucí spolupráce. 
Podle Janische by prvním kro-

kem  mělo být vytvoření pracov-
ních skupin, do kterých by měli 
být nominováni jak odborníci, tak 
i  politici z  Karlovarského kraje. 
V první etapě by se obě strany mě-
ly informovat o  politicko-správ-
ním uspořádání na svých územích, 
mělo by také dojít k institucionali-
zaci spolupráce. 

„Tím se rozumí buď přistoupe-
ní Karlovarského kraje do Evrop-
ského metropolitního regionu No-
rimberk, případně vytvoření jiné 
vyhovující struktury. Vzniknout 
ale může úplně nová instituce vy-
hovující oběma stranám,“ zamýšlel 
se Edmund Janisch. 

Jak dodal, v každém případě bu-
de využita a  posilována práce již 
existujících přeshraničních sub-
jektů. 

Metropolitní region Norimberk, Karlovarský kraj, město Cheb a Euregio 
Egrensis podepsali v  německém Hersbrucku memorandum o  vzájemné 
přeshraniční spolupráci.                                                                                         Foto KÚ

Roman Rokůsek
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Po silnicích v  Karlovarském 

kraji se prohánějí nové sanitky, 

obcím pomohl kraj s  nákupem 

hasičských cisteren, poprvé le-

tos nastoupili vysokoškoláci ke 

studiu technické vysoké školy 

přímo v  regionu. Miliony korun 

kraj rozdal obcím, do sociálních 

služeb, vložil je do investic v ne-

mocnicích, podpořil kulturní 

akce, sportovní kluby, opravy 

památek. Nad tím, co přinesl na-

šemu kraji rok 2014, se zamýšlí 

hejtman Josef Novotný...  

Budoucí vysokoškoláci, kteří 
chtěli v  minulosti studovat per-
spektivní technické obory, muse-
li za studiem mimo kraj. Letos se 
to ale změnilo díky dohodě kraje 
a Západočeské univerzity Plzeň…

Ano, dohoda vyústila k otevření 
pracoviště Fakulty strojní na in-
tegrované škole v  Sokolově, kde 
v současnosti studuje 56 lidí. Mám 
radost, že se nám povedlo pře-
svědčit dostatečný počet uchazečů 
o studium, aby nastoupili do oboru 
žádaného na trhu práce. Obvyklé 
téma našich setkání s místními fi r-
mami je totiž stále totéž, a sice ne-
dostatek kvalifi kovaných sil tech-
nického směru. 

Z  toho důvodu děláme všechno 
pro to, abychom zaměstnavatelům 
vyšli vstříc a  lidem umožnili mít 
takové vzdělání, díky kterému na-
jdou odpovídající místo a neskončí 
na úřadu práce. Vedení univerzity 
jsem oslovil znovu, výsledkem je 
plán otevřít v  Sokolově v  příštím 
roce pro změnu obor elektrotech-
nické fakulty.  

Kraj investuje stovky milionů 
do velkých investic v  dopravě, 
zdravotnictví, školství. Jaký je to 
pocit jít do rizika, jestli se plá-
nované projekty povedou, a  pak 
procházet ty nově opravené pa-
vilony nemocnic, otevírat rekon-
struované silnice?

Víte, když vidím ta obrovská 
čísla investic, například přes 400 
milionů obchvat Chebu, podobná 
suma obchvat Hroznětína, desít-
ky milionů na opravy a  vybavení 
nemocnic v  Karlových Varech, 
v  Sokolově a  v  Chebu, přestav-
by škol, domovů pro seniory, je 
to obrovský posun, příležitost 
zlepšit život lidem v  kraji, ukázat 
mladým, že stojí zato tady zůstat 
a  spojit s  tímhle regionem svou 
budoucnost. 

Na druhou stranu si myslím, 
že většina lidí ani nevnímá, kdo 
peníze do těchhle staveb vkládá 
a  všechny ty pozitivní změny ko-
lem nás ocení až s odstupem času. 

Podstatné pro ně je, jestli jim 
kraj přidá na obecní chodník, jest-
li jejich sousedovi včelaři pomů-
žeme s fi nancováním nových úlů, 
nebo zahrádkářům s  příspěvkem 
na výstavu.

A přidá kraj na obecní chodník, 
včelařům na úly a  zahrádkářům 
na výstavu?

Starostové můžou potvrdit, že se 
v  rámci krajského Programu ob-
novy venkova snažíme každý rok 
přispět na to, aby mohli opravovat 
komunikace nebo vylepšit veřej-
nou zeleň. Mimo to ještě fi nančně 
podporujeme například budování 
kanalizací a  vodovodů, pořizová-
ní povodňových plánů, budování 
a  údržbu cyklostezek, běžeckých 
lyžařských tras a podobně. 

Od roku 2011 do letošního roku 
obce získaly od kraje celkem 50 
milionů korun na 313 akcí, pro za-
jímavost nejvíce ze všech žadatelů 
v  tomto programu za uvedenou 
dobu dostala obec Pšov u  Žlutic. 
A přijďte se podívat začátkem ro-
ku na krajský úřad, když přicháze-
jí včelaři podat žádost o příspěvky. 
Mají o  ně obrovský zájem a  díky 
tomu nám postupně roste počet 
i  těch mladých zájemců o  včelař-
ství v kraji. 

Se zahrádkáři, podobně i s mys-
livci a rybáři jsme uzavřeli smlou-
vy o  spolupráci a pomáháme jim, 
protože aspoň z  mého pohledu, 

bez spolkového života obce nedo-
kážou aktivně fungovat.

Co kultura, sport? Za čím se 
rád ohlédnete?

Nejdřív musím připomenout, že 
jsme letos opět podpořili půl mi-
lionem korun obnovu lázní v Ky-
selce, kde společnost Lázně Kysel-
ka pod vedením předsedy správní 
rady Vladimíra Lažanského pra-
cuje na záchraně areálu lázní. 

Mezi pořadatele kulturních ak-
cí jsme letos rozdělili 1,7 milionu 
korun, kromě velkých akcí myslí-
me i na ty menší. Letos to byl tře-
ba benefi ční koncert na záchranu 
kostela sv. Anny v Sedleci, koncer-
ty v rámci Kraslického hudebního 
jara, Festival porozumění v  Mni-
chově nebo divadelní festival Kap-
sa plná pohádek v  Mariánských 
Lázních.

Sportovní kluby a  organizace 
dostávají rok od roku více, zasadil 
jsem se o  to, aby se částka v  té-
to oblasti navýšila, protože beru 
pravidelné sportovní aktivity dětí 
a  mládeže jako jeden z  nejlepších 
způsobů, jak trávit volný čas, navíc 
se tak dá zabránit řadě zdravotních 
problémů, které už dnes mají i  ty 
nejmenší děti. 

Osobně je pro mě sportovní udá-
lostí roku to, že se podařilo do kra-
je dostat volejbalovou extraligu. 
I když jsem si na tohle téma vysle-
chl hodně nepříjemných výčitek, 
že podporuji hlavně svého syna, 
který vede Volejbalový klub ČEZ 
Karlovarsko, ale kdo mě zná, ví, že 
volejbalem žiju léta jako hráč i bý-
valý trenér. Mám radost, že malí 
volejbalisté budou v kraji přibývat 
už proto, že tady mají velké vzory 
a motivaci být co nejlepší.

Dodáte nějaké slovo závěrem?
Užijte si krásné a  klidné Váno-

ce. Buďte s  těmi, které máte rádi, 
dokud to jde, a nenechte se nikým 
a ničím stresovat. 

Kraj má za sebou úspěšný rok

„Když vidím ta obrovská čísla investic, je to velký posun. Příležitost ukázat 
mladým, že stojí za to spojit s tímto regionem svou budoucnost,“ říká v bi-
lančním rozhovoru před Vánocemi hejtman Josef Novotný.

Funkci inspektora provozu 

zřídilo vedení Záchranné zdra-

votnické služby Karlovarského 

kraje (ZZS KK) zhruba před 

rokem, a to za účelem zvýšení 

kvality činnosti záchranky 

a odstranění případných ne-

švarů. Nyní, rok poté, jsem se 

na činnost inspektora podíval 

zblízka. Oblečený jako zá-

chranář jsem s ním strávil den 

v terénu.  

Inspektor provozu Záchranné 
služby Karlovarského kraje To-
máš Jirkal je záchranářem dvou 
tváří, abych s  nadsázkou řekl. 
Buď slouží jako řadový záchranář 
v Aši, nebo jako inspektor v Kar-
lových Varech. Odtud, z  budovy 
ředitelství, má na starost třináct  
výjezdových základen v kraji.

Laik si přitom spektrum jeho 
činnosti sotva dokáže představit. 
Je velmi široké. Kontroluje na-
příklad stav a  údržbu vozového 
parku, vybavení vozidel a  zdra-
votnických přístrojů, kontroluje 
také stav a čistotu sanitních vozů 
a  dodržování předpisů bezpeč-
nosti práce při prováděných čin-
nostech.

Dále dodržování jednotné 
ústrojové kázně a  ochranných 
pracovních pomůcek, datum ex-
pirace léků v  sanitních vozech 
nebo na žádost nadřízených do-
držování dočasné pracovní ne-
schopnosti. Všímá si také, jestli 
posádka například nekouřila mi-
mo vyhrazená místa. A  záchra-
nářům může dát v terénu i dých-
nout.

„Jsem takové prodloužené oko 
vedení, které má za úkol nepři-
mhouřit,“ směje se, zatímco vyrá-
žíme inspekční vozem do terénu. 
„Pokud jde o  prohřešky, situace 
se v poslední době hodně zlepšila. 
Výrazně jich ubylo.“  

Naše první cesta směřuje na vý-

jezdovou základnu do Nejdku. 
„Delší dobu jsem tam nebyl, tak 

se jim aspoň připomenu,“ startuje 
žlutozelený vůz s  označením In-
spektor provozu. 

V  Nejdku se ale nemůžeme na 
posádku dozvonit. Venkovní 
zvonek nefunguje, což si inspek-
tor poznamená, přestože tento 
zvonek není určen pro veřejnost. 
Sotva poznámku dopíše, můžeme 
vstoupit. Záchranáři si nás všimli 
a  otevřeli, informace o  nefungu-
jícím zvonku pro ně byla nová. 
Dozvěděli se ji od nás. 

Inspektor provozu uvnitř zkon-
troluje knihu příchodů a také léky 
na sanitním voze. Vše je v pořád-
ku. Stejně jako provozní deník 
a „opiátová“ kniha. Drobnou při-
pomínku má jen k tomu, že úra-
zová kniha není volně přístupná. 
Je zamčená ve skříni. Jinak je ale 
Tomáš Jirkal spokojený.

„Namátková kontrola léků a re-
suscitačního zařízení byla ok, 
všechny léky jsou v pořádku, což 
je velmi důležité,“ zhodnotí kont-
rolu před odjezdem jinam. Kon-
krétně do nemocnice v Karlových 

Varech, kam jedna z posádek zá-
chranky právě převáží pacienta. 

„Vary dnes mají situaci jedno-
dušší, protože se všechno vozí 
na emergency. Jinde už ale musí 
přemýšlet, kam se kterým pacien-
tem. Poté, co zanikly nemocnice 
v  Aši a  Mariánských Lázních, je 
teď hodně vytížený Cheb,“ při-
bližuje mi záchranářskou realitu 
všedních dní.

U sanity č. 331 je kontrola v po-
řádku. Tedy v  zásadních věcech. 
Maličkost se našla - na bundě ři-
diče chybí identifi kační visačka.

„Na tuto maličkost občas nará-
žím. Je to tím, že provedení visač-
ky není ideální a  někdy překáží 
při práci. Protože označení ale 
vyžadujeme, snažíme se najít jiná 
řešení, provedení“.  

V 11.30 vyjíždíme do Hor. Tam 
inspektor nejprve pomůže kole-
gům s péčí o kolabujícího pacien-
ta, aby se vzápětí ujal jeho dcery. 
Vysvětluje jí, co a proč záchranáři 
dělají. Tím ji uklidňuje. 

                                     Václav Fikar
                   (pokračování na str. 7)

Pod pokličku zdravotní záchranné 
služby. Očima inspektora provozu

S  inspektorem provozu jsme byli i  u  zásahu zdravotních záchranářů 
v Sokolově.                                                                                               Foto Václav Fikar

 Klientům léčebny dlouhodobě nemocných   
v Dolním Rychnově pomáhá          
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i     
aktivní pobyt  

ŘŘŘeeedddiii ttteeelllkkkaaa   llléééčččeeebbbnnnyyy      
MMMaaagggdddaaalllééénnnaaa   RRRaaadddooošššooovvvááá       

DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz 
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz 

               

Pacienti mohou tréno-
vat paměť, zapojit se do 
kondičního cvičení, 
vařit, péct, účastnit se 
muziko a arte terapie, a 
nebo hrát společenské 
hry. V létě zas mohou v 
zahradě hrát petangue a 
nebo pěstovat rostliny. 
A stejně jako v sále 
léčebny, tak i venku, jim 
zahrají pozvaní hudeb-
níci, mezi nimi i tak 
populární, jako byl loni 
Josef Zíma. 

Maggaagggggaaaaggggdaléna Radošoooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvváááááááááááááááááá

U nás se pacienti 
nenudí 

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků 
a šťastný Nový rok 2015.

 

www.kh-czechia.czPerfection in plastics
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Možná jste letos v Krajských lis-
tech zaznamenali opakovanou 
výzvu „Staňte se pěstouny“, je-
jímž prostřednictvím Karlovar-
ský kraj hledal vhodné rodiny 
pro tuto zodpovědnou činnost. 
Zuzana a Oldřich Ďurišovi z Lu-
bů jsou pěstouny už sedm let. 
V roce 2007 dostali do pěstoun-
ské péče neteř Tinu...   
 

Co vás přimělo k  rozhodnutí 
stát se pěstounskou rodinou?

Jednoduše jsme se rozhodli po-
moci dětem, protože děti máme 
rádi. S  naším rozhodnutím sou-
hlasili neteř a náš biologický syn 
Olda. Nezáleželo nám na pohlaví 
ani na etniku, věkovou hrani-
ci jsme si řekli od čtyř let, abych 
mohla nadále pokračovat v  za-
městnání. Postižené dítě nám také 
nevadilo, ale ohledně našeho pa-
trového domu a kopců v Lubech 
bychom dítě na vozíku nezvládli.

Co vše musí člověk absolvovat, 
aby se mohl stát pěstounem?

V lednu 2012 jsme oslovili soci-
ální pracovnici s  tím, že chceme 
pomoci dalším dětem. Pak jsme 
museli vyplnit několik dotazníků. 
Musela jsem předložit posudek 
ze zaměstnání a prokázat příjmy. 
Dále lékařské zprávy o  zdravot-
ním stavu navrhovatelů. Oddací 
list, rodné listy, výpisy z rejstříku 
trestů. 

Sociální pracovnice s  námi se-
psaly náš životopis. Jezdili jsme 
na kraj, kde s námi pracoval psy-
cholog sociální pracovnice a mu-
seli jsme samozřejmě projit psy-
chotesty. Po obdržení dopisu, kde 
jsme se dozvěděli, že jsme prošli, 
jsme museli absolvovat osmačty-
řicetihodinový kurz přípravy. 

V  lednu 2013 jsme podepsali 
papíry, které druhý den nabyly 
právní moci. A  v  únoru už nám 
volali, že pro nás mají dva sou-
rozence (kluky). Při následné 
schůzce nám ukázali fotografi e 
a sdělili nám více. Okamžitě jsme 
se rozhodli a požádali o ně. 

Dvakrát jsme je pak navštívili 
v dětském domově, potom se jeli 
na jeden víkend podívat k  nám, 
jestli se jim bude líbit pokojíček, 
hračky a jejich budoucí sourozen-
ci (Tina a Olda), prostředí i nový 
kamarádi. A týden na to už jsme 
si pro ně jeli.

V  pěstounské péči tedy máte 
tři děti? 

Ano. Neteř Tinu jsme do pěs-
tounské péče dostali v roce 2007. 
Rok a  půl pak máme oba kluky 
- Vašíka, kterému je devět a půl, 
a Pavlíka, kterému je pět let. Má-
me ho tedy od 3,5 let jeho věku.

Jak se na vaše rozhodnutí stát 

se pěstounem tvářilo širší ro-
dinné okolí? Někdy s  tím ně-
kteří členové rodiny mívají pro-
blém…

Naše rodina nám fandila a sou-
hlasila s  tím. Nevadilo jí to. Širší 
okolí se tuto skutečnost dozvědě-
lo, až když jsme kluky měli doma. 
Všichni koukali, ale ihned nám 
začali fandit a  přát hodně štěstí. 
Naši přátele byli nadšeni a kluky 
přijali velice dobře. 

Máme velké štěstí, že kolem nás 

jsou moc hodní lidé, a to ve škole, 
v družině, v kroužcích, kam kluci 
docházejí, a  hlavně děti ve třídě, 
kde kluky přijali velice dobře. 
Tímto bych jim chtěla z  celého 
srdce poděkovat.

Jsou s pěstounskou péčí spoje-
ná nějaká úskalí?

Jediným problémem je, že jako 
pěstouni nemáme žádná práva. 
O  vše musíme žádat biologické 
rodiče, protože oni jsou zákonný-
mi zástupci. Na vše potřebujeme 
jejich souhlas ohledně lékařství, 
školy.

Jak český stát pěstounskou pé-
či podporuje?

Stát pěstounskou péči podporu-
je fi nančně. Pro děti také pořádá 
různé akce a pro nás různé bese-

dy. Ročně musíme absolvovat 24 
hodin školení. Jednou za rok pro 
nás také připraví víkendové se-
tkání pěstounských rodin.

Jako rodič dvou kluků vím, že 
děti jsou jak radost, tak starost. 
Čím vám vaše děti dělají tu nej-
větší radost? 

Na to, čím nám dělají radost, 
jsem se zeptala kluků. A odpově-
děli, že zlobením. Vždycky, když 
něco provedou nebo se něco sta-

ne, totiž říkám: To mám zase ra-
dost. 

Ale vážně... Oba jsou moc ši-
kovní. Vašík se dobře učí. A  má 
spoustu volnočasových aktivit. 
Chodí na fotbal, hasiče, divadelní 
kroužek a skauty. 

Pavlík je malý a  je to náš smí-
šek. Tina studuje. Má ráda děti, 
hodně mi pomáhá. Vede taneční 
kroužky. 

Teď momentálně čekáme na 
soud ohledně sestry kluků, Pavly, 
která nás poprosila o to, aby moh-
la být u nás. Je jí 16 let a  je také 
v dětském domově. Moc se na ní 
těšíme a nejvíc kluci.

Ano, děti jsou starosti i radosti. 
My jsme moc rádi, že jsme mohli 
dát dětem domov, lásku, bezpečí 
a přátelství.   

 Václav Fikar

Když pomáhat dětem baví

Zuzana Ďurišová 
45 let, pracovník na expedici - výroba plastových kamionů. Mezi její záliby 

patří rybolov, kino, divadlo, četba a děti. Stala se dobrovolníkem projekce 

Kamarád pro dítě.

Oldřich Ďuriš 
46 let, částečně invalidní důchodce. Hobby: rybolov, četba, děti.

Projekt TOUR DE CHANCE
odstartoval v Abydosu Hazlov
Hazlovská společnost Abydos, za-

bývající se úpravou kovů, se může 
pyšnit úspěchem například v soutě-
ži ´Vodafone Odpovědná fi rma ro-
ku 2014 Karlovarského kraje´. Také 
snaha fi rmy o  vzdělávání a  propa-
gaci technických oborů rozhodně 
nezůstává jen na papíře. 

Abydos umožňuje např. pěti 
studentům (obory zámečník, elek-
trikář a průmyslová výroba) z Inte-
grované střední školy Cheb absol-
vovat přímo v hazlovském provozu 
odbornou praxi. 

Nyní rovněž společnost Abydos 
společně s členy Českého novinář-
ského klubu (ČNK) stojí u  zrodu 
projektu ´TOUR DE CHANCE´. 
Ten má intenzivně zapracovat na 
zatraktivnění průmyslových obo-
rů v  Karlovarském kraji nejen pro 
absolventy středních škol, ale i pro 
všechny ostatní budoucí pracovní-
ky v těchto odvětvích.

V  rámci ´TOUR DE CHANCE´ 
zavítali mladí novináři ze Základní 
umělecké školy ve Františkových 

Lázních do hazlovského  Abydosu. 
„Při zahájení projektu jsme to-

várnu na úpravu kovů navštívili 
právě se začínajícími žurnalisty. 

V budoucnu však hodláme pomoci 
se zviditelněním podniků v regionu 
také za účasti ostatních mladých li-
dí z kraje – nejen školáků a studen-
tů,“ vyjádřil se regionální novinář 
Vladimír Kučera z ČNK. „Náctiletí 
se totiž podle nás s možností svého 
budoucího profesního působení 
ve svém okolí musejí seznamovat 
atraktivnější formou, než jen tře-
ba z  povinných besed na školách 

a  různých ofi ciálních konferencí. 
A tak vlastně ze společné iniciativy 
s Abydosem vznikl tento projekt.“

„Naše společnost už spolupra-
cuje s  hospodářskou komorou na 
propagaci průmyslových oborů na 
Ašsku v  oblasti základních škol. 
A  myslím, že projekt TOUR DE 
CHANCE je také efektivní mož-
ností, jak poukázat na to, že i v re-
gionu Karlovarského kraje mohou 
mladí najít zajímavé a  různorodé 
uplatnění,“ vyjádřila se jednatelka 
a majitelka fi rmy Abydos Olga Ku-
pec.

Třeba patnáctiletý František 
Strecker ze Žirovic byl zaujatý jed-
notlivými postupy prací i kontroly. 

„Myslím, že nyní bych už dokázal 
doporučit práci tady starším kama-
rádům a svým způsobem jim i po-
psat,  jak to zde chodí,“ pochvaloval 
si návštěvu Abydosu a dodal, že vše 
společně s ostatními mladými no-
vináři vyjádří také ve svých člán-
cích a fotografi ích, které zpracují. 

 (PR)

Jak využít venkovní prostory školy?
Střední průmyslová škola Lo-

ket se v  Chodově zúčastnila 

workshopu Zelená škola. Cílem 

celé akce bylo vytvoření návrhu 

pro využití venkovních prostor 

základní školy v Husově ulici. 

Do akce se zapojily celkem tři 
školy, a  to SPŠ Loket, Gymnázi-
um a Obchodní akademie Chodov 
a Mittelschule am Steegenwald. Za 
loketskou střední školu byly vyslá-
ny dva týmy ze tříd P3A ve složení 
Nikola Hlavanová, Vladimír Friš 
a  František Šobíšek a  P4A ve slo-
žení Lucie Krassová, Jan Kovařík 
a Miroslav Švec.

„Šlo především o to získat co nej-
větší množství kreativních nápadů 

k možné realizaci. Po několika ho-
dinách práce v týmu jsme prezen-
tovali své návrhy, myšlenky, nápa-
dy a  obhajovali jejich řešení před 
komisí,“ říká Lucie Krassová.                                           

Celá akce měla řadu doprovod-
ných částí. Začala v hotelu Nauti-
lus společnou večeří všech účast-
níků, kde se poté konalo klání 
v  bowlingu a  vítězové byli odmě-
něni pěknými věcnými cenami. 
Dalším bonusem bylo procvičení 
si němčiny.

Komisi se jednotlivé návrhy líbily 
a  tvůrčím kolektivům bylo přislí-
beno, že se plány dají dohromady, 
vyhodnotí a komise vybere nejlep-
ší z  nich. Pak bude přistoupeno 
k  pokračování workshopu až po 

samotnou realizaci stavby. Může-
me tedy našim zástupcům ze SPŠ 
Loket popřát hodně štěstí, aby to 
byli právě oni, co budou vybráni 
k samotné realizaci stavby.

Prospěšnost workshopu si po-
chvaluje také ředitelka školy Dana 
Krulišová. „Snažíme se naše žáky 
připravit co nejlépe do hospodář-
ské praxe tak, aby našli své uplat-
nění na trhu práce a jednou z cest 
je zapojování se do podobných 
projektů,“ říká.

Na závěr mi dovolte, za zaměst-
nance a  žáky SPŠ Loket, popřát 
všem čtenářům Vánoce plné ra-
dostných překvapení a  nový rok 
bohatý na šťastné chvíle. 

                                         SPŠ Loket

www.moser-glass.com

Hledáme hospodyni do SRN - 
okolí Bayrethu. 

Ubytování a strava zajištěna. 
Podmínky: znalost NJ, práce 

s malými  dětmi, věk nad 
40 let a výše. 

Prac.úvazek celý týden, víkend 
po domluvě, vlastní doprava 
do Bayrethu. Nabídky s životo-

pisem a fotem zasílejte: 
MEDIA a.s., Botanická 252/6, 
Dalovice, na obálku uveďte 

značku: HOSPODYNĚ

Z A M Ě S T N Á N Í
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Práce ve výboru mi dala možnost poznat
jiné národnosti a řadu zajímavých lidí 

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

Desítky osobností, které každý den zachrání ně-

komu z nás život. Ať již instrukcemi z operační-

ho střediska, při zásahu v terénu nebo na ope-

račním sále. Je nám ctí vám je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
Začal jsem pracovat na ARO Karlovy Vary, ale ča-

sem jsem zjistil, že lepší je pro mě pracovat venku 
- u případů mezi pacienty mimo nemocnici. To se 
mi líbilo.

Můj první výjezd/zásah: 
Mezi  mé první výjezdy patřily dopravní nehody.

Otevírali tenkrát silnici Karlovy Vary – Ostrov a by-
lo nebývalé množství dopravních nehod. Šlo u toho 
něco dělat, nějak pomoci.

Případ, který se mi vryl do paměti:
Nebudu vyzvedávat nějaký konkrétní výjezd. 

Vždy je dobré, když se podaří někomu pomoci nebo 

zachovat život.

Co mě má práce naučila:
Bude to znít možná obehraně, ale naučil jsem se 

dívat jinak na zdraví a život. Obojí se dá velmi rych-
le ztratit.

Čemu se věnuji ve volném čase:
Ve volném čase se věnuji  přírodě, lovu ryb po celé 

Evropě a chovu ryb. Mám takový menší rybník, kde 
experimentuji.

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Zachraňují naše životy

Jméno: Jiří Maruna 
Věk: 47 let
Znamení: Lev
Záchranářem jsem od roku: 1994

P Ř E D S T A V U J E M E  N Á R O D N O S T N Í  M E N Š I N Y  V   K R A J I

Jsem členem výboru pro ná-

rodnostní menšiny, ač sama 

mezi menšinu nepatřím. Byla 

jsem delegována po volbách 

Alternativou. Nejprve jsem 

neměla ani tušení, co mě čeká. 

Měla jsem trochu obavy z při-

jetí, zda má vůbec moje účast 

ve výboru smysl a zda mám co 

nabídnout.   

Do tohoto výboru patřím už 
druhým rokem a  věřte, že jsem 
velmi ráda. Málokdy má člověk 
tu čest se setkat s  tolika lidmi, 
kteří jsou odlišní díky své národ-
nosti a z toho plynoucí mentality, 
a při tom dovedou vytvořit pro-
středí, kde nedochází k  žádným 
konfl iktům a „národnostním tře-
nicím“. Navíc jsou schopni velmi 
smysluplně spolupracovat. 

Měla jsem možnost navštívit 
místa, kam bych se jinak nedo-
stala, anebo zcela otevřeně, by mě 
ani nenapadlo je navštívit – bu-
ddhistický chrám v  Chebu, pra-
voslavný kostel sv. Petra a  Pavla 

v Karlových Varech a další. A tu 
možnost jsem měla díky svým 
váženým kolegům z  výboru pro 
národnostní menšiny.

Vážení „spoluvýborníci“, velmi 
si vážím toho, že mohu s  vámi 
sdílet vaše starosti a  problémy 
a možná někdy i je s vámi řešit. 

Jsem ráda, že dovedete vyslech-
nout i nás, co jsme vzešli z voleb 
a  nepatříme mezi menšiny. Po 
každém zasedání výboru si říkám, 
že kdyby byl svět plný lidí, jako 
jste vy, tak bychom nemuseli ka-

ždý den poslouchat hrůzy z médií 
o  konfl iktech, etnických čistkách 
a podobných zrůdnostech. 

Velice vám děkuji, že s  vámi 
mohu trávit čas, spolupracovat 
a  vytvářet nové věci. A  děkuji 
i  voličům, protože tu možnost 
mám díky vašim hlasům. 

     Za Výbor pro národnostní 
menšiny Jaromíra Fajtová

POZVÁNKA
Taneční vietnamský klub 

a  spolek Viet Help vás srdečně 
zvou na kulturní akci „Přátelské 
setkání“, které se uskuteční v so-
botu 27. prosince od 19 do 23.45 
hodin v Lidovém domě ve Staré 
Roli. Jedná se o klasickou kultur-
ní akci s  množstvím tradičních 
i méně standardních vystoupení. 
Po celý večer bude hrát kapela 
Ametys a  součástí večera bude 
i tombola. Cílem akce je rozvíjet 
vzájemné poznávání a přátelství. 
Kontakt pro potvrzení účasti: 
Mgr. Hanka - 773 675 430

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. zachovat život.

S E R I Á L K R A J S K Ý C H L I S T Ů

Pod pokličku zdravotní záchranné služby
(dokončení ze str. 3)
Úkolem inspektora totiž není jen 

profesní kontrola kolegů, ale sa-
mozřejmě i přímá pomoc v terénu. 
Pokud to situace v terénu vyžadu-
je, přestává být inspektorem a  je 
opět záchranářem. Jako záchranář 
je kolegům u zásahu k ruce. Ať již 
pomáhá se záchranou života nebo 
s věcmi kolem. 

Když například vznikne mezi 
posádkou, pacientem nebo třetí 
osobou konfl iktní situace, řeší ji 
v  první řadě on,  aby se kolegové 
mohli věnovat tomu nejdůležitější-
mu - záchraně. Spolupracuje také 
při identifi kaci a  fakturaci samo-
plátců nebo, což byl případ výjez-
du do Hor, vysvětluje příbuzným 
záchranářské úkony.

„Tady bylo vše ukázkové. Jak au-
to, tak postup posádky,“ hodnotí 
při odjezdu sanitu č. 310. Toho 

dne, v půl dvanácté dopoledne, se 
jednalo již o  čtyřiatřicátý výjezd 
záchranky. 

Když před rokem vedení Zá-
chranné zdravotnické služby Kar-
lovarského kraje funkci inspektora 
zřídilo, ne všem zaměstnancům se 
jeho činnost líbila. „Ale nyní, po 
roce, už si vše sedlo. Sice je tahle 
pozice pořád neoblíbená, ale to 
k ní holt patří. Často řeším detaily, 
ale jen proto, že všichni kolegové 
rychle postupují v kvalitě odvede-
né práce směrem vzhůru a zásadní 
věci mají prostě vychytané,“ ohlíží 
za uplynulými dvanácti měsíci.

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje má celkem 
třináct výjezdových základen. Na 
území bývalého okresu Cheb má 
výjezdové základny nejen ve třech 
největších městech okresu, tedy 
v  Chebu, Mariánských Lázních 

a v Aši, ale také v Teplé a nově ta-
ké v  Lubech. Na Sokolovsku má 
základny v  Kraslicích, Sokolově 
a  Horním Slavkově, na Karlovar-
sku jich je pět - v Jáchymově, Nejd-
ku, ve Žluticích, Toužimi a  samo-
zřejmě v Karlových Varech. 

Provoz výjezdových skupin je 
řízen Krajským zdravotnickým 
operačním střediskem v Karlových 
Varech, které vzniklo v  roce 2012 
sloučením oblastních operačních 
středisek v  Karlových Varech, So-
kolově a v Chebu. Záchranka dis-
ponuje zhruba 260 zaměstnanci 
a  zajišťuje na všech stanovištích 
nepřetržitý, tedy čtyřiadvacetiho-
dinový provoz. Svým technickým 
vybavením, rozmístěním výjezdo-
vých stanovišť a v neposlední řadě 
výborným koefi cientem úspěšnos-
ti zásahů se řadí mezi první zá-
chranné služby v ČR.

Vážení čtenáři, 

protože jsme do posledního 

letošního vydání Krajských listů  

shromáždili větší množství pří-

spěvků než obvykle, mimo jiné 

výsledky několika anket, které 

jsou pro konec roku typické,  

zcela výjimečně jsme nezařadili 

křížovku. Omlouváme se vám, 

v Krajských listech ji opět nalez-

nete v příštím lednovém vydání 

po Novém roce.

Tajenka křížovky z minulého čís-
la zněla: ROTAVSKÉ VARHANY

Výhercům, kterými jsou:
Václav Mottl ze Tří Seker, Pavlí-
na Čonková z Nové Role a Karel 
Skála z Karlových Varů,
gratulujeme. 

Křížovka opět v lednovém vydání Krajských listů  

8. ročník Ligy odpadů ovládly Otovice a Skalná
Ve středu 3. prosince byly v Kraj-

ské knihovně Karlovy Vary  slav-

nostně vyhlášeny výsledky již 

8. ročníku krajské soutěže měst 

a obcí na podporu třídění odpa-

dů pod názvem „Liga odpadů 

2014“. 

Stejně jako v  loňském roce, tak 
i  v  letošním ročníku byly obce 
a města Karlovarského kraje, které 
jsou zapojené do systému třídění 
odpadů provozovaného společ-
ností EKO-KOM, do soutěže zařa-
zeny automaticky. 

Soutěže se zúčastnilo 129 z celko-
vých 132 obcí a měst kraje. Soutěž 
je rozdělena do dvou kategorií. 
V první kategorii soutěžily obce do 
1000 obyvatel, ve druhé pak města 
a obce nad jeden tisíc obyvatel.

Kategorie do 1 000 obyvatel:
1. Otovice
2. Šemnice
3. Tuřany
Kategorie nad 1 000 obyvatel:
1. Skalná
2. Františkovy Lázně
3. Ostrov

Oceněné obce převzaly diplomy, 
upomínkové předměty a první tři 
vítězné obce v každé kategorii do-
staly fi nanční odměnu. 

„Vítězné obce v obou kategoriích 
obdržely fi nanční odměnu 60 tisíc 
korun za 1. místo, 30 tisíc korun za 
2. místo a 10 tisíc korun za umístě-
ní na 3. příčce,“ uvedl krajský rad-

ní Václav Jakubík. 
 Liga odpadů je součástí společ-

ného projektu Karlovarského kraje 
a společnosti EKO – KOM, a. s. na 
podporu třídění odpadu. 

V  této ekologické oblasti se 
Karlovarský kraj pohybuje na 11. 
místě ze čtrnácti českých krajů. 
Průměrné množství vytříděných 
odpadů obalů na jednoho obyvate-
le kraje se pohybuje kolem 38 kg za 
rok, což je stále ještě pod republi-
kovým průměrem (průměr České 
republiky je 39,7 kg na hlavu).

Každý obyvatel kraje vloni vy-
třídil 10,3 kg plastů, 10,3 kg skla, 
17,3 kg papíru a 0,3 kg nápojového 
kartonu. 

Součástí Ligy odpadů 2014 byla 
i výtvarná soutěž „Hrajeme si s od-
pady“ pro žáky základních, umě-
leckých a  mateřských škol, a  také 
školních družin těchto škol. 

Vyhlášené kategorie a vítězové:

Kategorie A (MŠ, děti do 6)
1. Maková panenka a motýl Ema-
nuel – třída Sluníček, MŠ Aš, No-
hova 
2. Krteček – Miroslav Smutný, 
Amálka Pokorná, Šárka Krejčová, 
MŠ Krásná 
3. Odvážný malý toaster – třída 
Hvězdičky, MŠ Halasova, Ostrov

Kategorie B (ZŠ 1. -4. třída)
1. Šmoula – Šmoulinka, Emanu-

el, Maková panenka – 1., 3. třída 
ZŠP, 1. třída ZŠ, ZŠP a ZŠS Ostrov, 
Krušnohorská 
2. Robot Emil – Hanka Mahdalíko-
vá, ZŠ Rokycanova, Sokolov 
3. Bob a Bobek - Když nemusíme 
vstávat a cvičit – Veronika Filipo-
vá, ZŠ Skalná

Kategorie C (ZŠ 5. -9. třída)
1. Mimoň  - Klára Doubková, ZŠ 
Pionýrů, Sokolov
2. Kuliočko - Sarah Rampová, Mi-
chaela Kadeřábková, Kristýna Ole-
ňová, 8. ZŠ Sokolov, Křižíkova 
3. Motýl Emanuel - chlapci 5. A, 
ZŠ Ostrov, Májová

Kategorie D (SŠ)
1. místo: Bismarckova rozhledna 
(Háj u Aše) - Adéla Brucknerová, 
Gymnázium Ostrov, Studenská
2. Myší hrádek - Karolína Svobo-
dová, Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola zdravotnická 
Karlovy Vary 
3. Andělská hora - Radka Janků, 
Gymnázium Ostrov, Studentská 
 
Kategorie E (ZUŠ, ŠD) 
1. Princezna ze mljna s vodníkem, 
kapitán Lipánek, vodník - školní 
družina ZŠ Nejdecká, Chodov
2. Strašák v  zelí - Jak Racochejl 
a Polníček objevili v poli kamarády 
- kolektivní práce - ZUŠ Nejdek, 
Dvořákova
3. Pod zemí - Jak Racochejl a Pol-
níček objevili v  poli kamarády 

- kolektivní práce - ZUŠ Nejdek, 
Dvořákova

„Všichni ocenění dostali dár-
ky, které si mohli v rámci soutěže 
„Hrajeme si s  odpady“ přát a  dle 
možností jsme se jim tyto jejich 
přání a  sny pokusili splnit. Dou-
fám, že budou mít z  těchto hod-
notných dárků radost a  užijí si 
jich,“ doplnil radní.

Děti dostaly například poukázky 
do prodejny elektra a  sportu, aby 
si mohly vybrat například mobilní 
telefon, tablet a především hračky.

Další ročník výtvarné soutěže, 
včetně soutěžních podmínek, bu-
de vyhlášen začátkem roku 2015 
na webových stránkách Karlovar-
ského kraje.

Hejtman Karlovarského kraje 

Josef Novotný vyhlašuje 2. 

ročník výtvarné soutěže pro 

seniory s názvem „Věk pro nás 

není překážkou“.  

Soutěž je určena pro všechny 
seniory nad 60 let, kteří rádi tvoří 
a  věnují se některé z  výtvarných 
činností. Jejím cílem je ukázat, že 
i v pokročilém věku se dá žít ak-
tivním životem. 

Základní informace:
• Soutěž se koná:

 1. 12. 2014 – 31. 1. 2015
• Vyhlášení výsledků: 
                                    březen 2015
• Soutěží se celkem ve 3 kategori-

ích, a sice:
 1. ruční práce;
 2. kresba, malba, grafi ka;
 3. fotografi e.
• Z každé soutěžní kategorie bu-

dou vybráni tři vítězové, kteří 
se mohou těšit na dárkový koš 
a knihy o Karlovarském kraji.

Pravidla:
• Každý ze soutěžících může za-

slat maximálně tři práce. Všech-

ny práce musí mít popisek se 
jménem a  příjmením, věkem 
a kontaktem (adresa + telefon).

• Práce mohou soutěžící posílat 
poštou na adresu:

 Krajský úřad 
 Karlovarského kraje
 Veronika Severová
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Nebo je mohou osobně doručit 

- po telefonické domluvě - do 
kanceláře Veroniky Severové 
(tel.: 354 222 116).

Výtvarná soutěž pro seniory  

poskytuje své služby seniorům v jednolůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov 
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  
seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz web: www.domovkynzvart.cz
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Představitelé Karlovarského kra-

je vyjádřili své uznání a dík téměř 

stovce žáků škol z našeho regio-

nu, kteří v uplynulém roce uspěli 

v celostátních nebo mezinárod-

ních kolech školních soutěží. 

Hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný a náměstek hejtmana 
Václav Sloup ocenili úspěšné žáky 
pamětními listy a tradičními kera-
mickými sovami, slavnostní pře-
dání se uskutečnilo v karlovarské 
Galerii umění. Krajské listy přináší 
kompletní přehled oceněných žáků 
a škol za rok 2014:

Předmětové soutěže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mezinárodní chemická olympiá-
da v Hanoji                      

V červenci se této akce zúčastnilo 
čtyřčlenné družstvo z ČR. Karlo-
varský kraj reprezentoval žák ost-
rovského gymnázia Adam Přáda, 
který se v konkurenci téměř 300 
soutěžích ze 75 zemí světa umístil 
na 24. místě.

Ústřední kolo Chemické olympi-
ády, kategorie A 

Adam Přáda, Gymnázium Ostrov 
- 1. místo

Jan Šugar, Gymnázium Ostrov - 3. 
místo

Celostátní finále soutěže Turnaj 
mladých fyziků v Opavě

Družstvo Gymnázia Cheb ve slo-
žení Ngo Ngoc Anh, Daniela Mráz-
ková, Pham Nhath Thanh, Phung 
Tuan Anh, Nguyen Viet Anh - 3. 
místo

Ústřední kolo v Soutěži cizích 
jazyků – německý jazyk kategorie 
II B

Tomáš Kůtek, Gymnázium Cheb 
- 1. místo

Ústřední kolo v Soutěži cizích 
jazyků – anglický jazyk kategorie 
II B

Matyáš Černý, První české gym-
názium v Karlových Varech - 1. 
místo

Ústřední kolo v Soutěži cizích 
jazyků – francouzský jazyk kate-
gorie B 1

Jan Kašník, Gymnázium Cheb - 3. 
místo

Ústřední školo soutěže Středo-
školská odborná činnost - obor 6 
- Zdravotnictví (název práce: De-
riváty ferrocenu a titanocenu jako 
potenciální protinádorová léčiva)

Thi Thu Giang Tran, První české 
gymnázium v Karlových Varech - 
1. místo

Ústřední kolo soutěže Matema-
tický klokan – kategorie cvrček

Pavel Martínek, Svobodná cheb-
ská škola, základní škola a gymná-
zium, s.r.o. - 1. místo 

Ústřední kolo soutěže Matema-
tický klokan – kategorie junior

Michaela Štolová, Gymnázium 
Sokolov a Krajské vzdělávací cent-
rum - 6. místo

Celostátní matematická soutěž 
žáků SOŠ a SOU - kategorie II

Benjamin Max Kulhavý, Integro-
vaná střední škola technická a eko-
nomická Sokolov - 3. místo

Sportovní soutěže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a ostatní sportovní soutěže

Talent roku 2014
Jana Novotná, První české gym-

názium v Karlových Varech - vítěz-
ka kategorie Velký talent – žáci 5. až 
9. třídy registrovaní ve sportovním 
svazu

Ústřední kolo soutěže Atletic-
ký čtyřboj žáků základních škol  
praktických a speciálních

Daniel Šivák, Základní škola 
Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěv-
ková organizace - 1. místo

Mistrovství České republiky do-
rostu a juniorů v kulturistice 2014

Daniel Kešner, Základní škola So-
kolov, Pionýrů 1614, mladší dorost 
nad 65 kg - 1. místo

Fotbal - reprezentant  ČR U14
Matěj Majka, Základní škola So-

kolov, Pionýrů 1614 - svými výkony 
se dostal do nominace České repub-
liky v kategorii U14, ve které doká-
zal hned v prvním utkání skórovat 
do sítě Nizozemska.

Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů 2013 - celostátní fi-
nále sportovní atletické soutěže 
(desetiboj)                    

Markéta Bauerová, Základní ško-
la Sokolov, Běžecká 2055 - 2. místo 
jednotlivci, dívky ročník 2003

Jindřich Novotný, Základní škola 
a mateřská škola Aš, Okružní 57, 
okres Cheb - 3. místo jednotlivci 
chlapci, ročník 2002

Oborové soutěže středních odbor-
ných škol a středních odborných 
učilišť a ostatní školní soutěže

Němčina pro bystré hlavy (sou-
těž pro ČR, Litvu a Lotyšsko pro-
pojující přírodovědní a technické 
obory s němčinou)

Daniela Mrázková, Gymnázium 
Cheb - vítěz za ČR (jeden ze 4)

Ústřední kolo soutěže Finanční 
gramotnost – kategorie II

Adam Zoglauer, Michaela Kaňko-
vá a Richard Stöhr, Střední země-
dělská škola Dalovice - 1. místo

Ústřední kolo soutěže SAPERE – 
vědět jak žít – kategorie III 

Jana Jiránková, Jiří Svoboda a Jiří 
Werner, Integrovaná střední škola 
technická a ekonomická Sokolov - 
2. místo

Ústřední kolo soutěže Student-
ský design 2014

Karla Gondeková, Střední prů-
myslová škola keramická a sklářská 
Karlovy Vary - 2. místo a navíc cena 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara - grafická úprava a ilustrace 
knihy „My děti ze stanice ZOO“

Ústřední kolo soutěže Poštovní 
a finanční služby - soutěž obor-
ných dovedností

Karel Daněk, Lucie Klimčáková 
a Nikola Trochová, Střední odbor-
ná škola logistická a střední odbor-
né učiliště Dalovice - 1. místo

Ústřední kolo soutěže Evropské 
srdce 2014

Tomáš Troján, Nicolas Baier 
a Matěj Cintl, Gymnázium Cheb - 
2. místo

Celostátní kolo soutěže Prezen-
tiáda 2014

Tým „Ne tak svatá trojice“: Miro-
slav Novák, Pavel Krejča, Ivan Rež-
ný, Gymnázium a obchodní akade-
mie Chodov - 1. místo

20. mezinárodní veletrh fiktiv-
ních firem v Praze

Fiktivní firma Skalpel, s. r. o. 
Gymnázia a obchodní akademie 
Mariánské Lázně, ředitel firmy Li-
bor Macháček -  absolutní vítěz 
soutěže, dále 1. místo v kategorii 
nejlepší spot (Můj stát ve třech mi-
nutách), 3. místo v kategorii nejlep-
ší stánek

Ústřední kolo soutěže Dopravní 
soutěž mladých cyklistů kategorie 
I

Sára Kločáková, Veronika Šíbr-
tová, Marek Adam, Michal Fiala, 
Základní škola Aš, Hlávkova 26 - 2. 
místo

Akce zaměřená na mezinárod-
ní srovnávání úrovně vzdělávání 
v gastronomických oborech v ba-
vorském konferenčním centru 
Kloster Banz 

Michal Kavka, Střední odborné 
učiliště stravování a služeb Karlovy 
Vary - nejvyšší ocenění v kategorii 
Kuchař žák

Celostátní soutěž Lázeňský po-
hárek 2013

Marek Horhol, Hotelová škola 
Mariánské Lázně - Zlatá kategorie 
kuchař

Škvrňanský šejkr
Daniel Biberčič - 1. místo
Eliška Křepelová - 2. místo,  oba 

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

Amundsen Cup 2014 
Daniel  Biberčič - 1. místo
Eliška Křepelová - 2. místo, oba 

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

Hry VI. zimní Olympiády dětí 
a mládeže ČR 2014, Kraj Vysočina

Krasobruslení
Michaela Lucie Hanzlíková, Gym-

názium Ostrov - volná jízda starší 

žákyně, 3. místo
Matyáš Bělohradský, ZŠ Vrané 

nad Vltavou, volná jízda starší žáci 
- 3. místo

Rychlobruslení
Vít Jiskra, První české gymnázi-

um v Karlových Varech, závod na 
500 m, mladší žáci - 2. místo; závod 
na 3 kola, mladší žáci - 2. místo

Vivien Šmajdová, 1. základní ško-
la Cheb, závod na 1 kolo, mladší 
žákyně - 3. místo; závod na 3 kola, 
mladší žákyně - 3. místo

Umělecké soutěže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a další umělecké soutěže

Náš svět – soutěž dětského lite-
rárního projevu – kategorie I

Michaela Holotová, 4. základní 
škola Cheb - čestné uznání, název 
literární  práce: O veverce

Ústřední kolo soutěže Komen-
ský a my – literárně historická 
a výtvarná soutěž

Michaela Turková, Základní škola 
Úšovice, Mariánské Lázně - cena za 
nejlepší literární práci

24. ročník Mezinárodní soutěže 
dětské kresby a grafiky „Krásná 
jako kvítka…“

Barbora Loufková, Základní škola 
Karlovy Vary, Konečná 25 - 1. mís-
to kategorie IV (5. a 6. ročníky ZŠ)

Národní kola uměleckých soutěží 
základních uměleckých škol Mini-
sterstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR

Hudební obor
Národní kolo ZUŠ - Hra na kla-

vír
0. kategorie: Ondřej Mareš, Zá-

kladní umělecká škola Jindřicha 
Jindřicha, Cheb - 2. místo, uč. Petra 
Volfová Duchková

0. kategorie: Soňa Waclavová, Zá-
kladní umělecká škola Ostrov - 2. 
místo, uč. Irina Širokaya

1. kategorie: Klára Skalková, Zá-
kladní umělecká škola Fryderyka 
Chopina, Mariánské Lázně - 3. mís-
to, uč. Marie Skalková

2. kategorie: Hana Vejlupková, 
Základní škola a Základní umělec-
ká škola Karlovy Vary - 3. místo, uč. 
Mgr. Irena Hrbková

9. kategorie: Sarah Faridová, Zá-
kladní škola a Základní umělecká 
škola Karlovy Vary - 2. místo, uč. 
Renata Pitrová

10. kategorie: Kateřina Krucká, 
Základní umělecká škola Ostrov - 
2. místo, uč. Irina Širokaya

Národní kolo ZUŠ - Hra na 
housle

3. kategorie: Ondřej Sýkora, Zá-
kladní umělecká škola Josefa Labi-
tzkého Bečov nad Teplou - 3. místo, 
uč. Bohumila Petříková

9. kategorie: Tomáš Štěpánek, Zá-
kladní škola a Základní umělecká 
škola Karlovy Vary - 2. místo, uč. 
MgA. Jan Mikeš

9. kategorie: Ivan Milev, Základ-
ní škola a Základní umělecká škola 
Karlovy Vary - 3. místo, uč. Milada 
Nováková

Národní kolo ZUŠ – Hra na vi-
oloncello

1. kategorie: Karolína Dunková, 
Základní umělecká škola Sokolov - 
2. místo, uč. Irena Kubálková

1. kategorie: Jindřich Mahonský, 
Základní umělecká škola Josefa La-
bitzkého Bečov nad Teplou - 3. mís-
to, uč. Mgr. Petr Pitra

2. kategorie: Pavel Mašek, Základ-
ní umělecká škola Sokolov - 3. mís-
to, uč. Irena Kubálková

5. kategorie: Viktorie Kubálková, 
Základní škola a Základní umělec-
ká škola Karlovy Vary - 1. místo, uč. 
Mgr. Petr Pitra

5. kategorie: Danny Takieddin, 
Základní škola a Základní umělec-
ká škola Karlovy Vary - 2. místo, uč. 

Mgr. Petr Pitra
Národní kolo ZUŠ – Hra na kon-

trabas
1. kategorie: Filip Kříž, Základní 

umělecká škola Roberta Schuman-
na, Aš - 2. místo, uč. Milan Jelínek

Národní kolo ZUŠ – Hra na ky-
taru

3. kategorie: Jiří Morkes, Základní 
umělecká škola Františkovy Lázně - 
3. místo, uč. Alexandr Kotlar

5. kategorie: Timur Sibgatullin, 
Základní škola a Základní umělec-
ká škola Karlovy Vary - 3. místo, uč. 
Pavel Horych

Národní kolo ZUŠ – Dechové or-
chestry

1.c kategorie: Dechový orchestr 
mladých (69 členů), Základní umě-
lecká škola Fryderyka Chopina, 
Mariánské Lázně - 3. místo, uč. Jo-
sef Koreis

Národní kolo ZUŠ – Ostatní or-
chestry

I/a kategorie: Panteříci Nová Role 
(15 členů), Základní umělecká škola 
Nová Role - 3. místo, uč. Bc. Květa 
Teturová, DiS.

II/a kategorie: After Party Band 
(12 členů), Základní umělecká škola 
Ostrov - 3. místo, uč. Mgr. Alexan-
dr Šťastný

I/c kategorie: ZUŠ band (45 čle-
nů), Základní umělecká škola Hor-
ní Slavkov - 2. místo, uč. Marek 
Rothbauer

Literárně-dramatický obor
Národní kolo ZUŠ – Slovesný 

projev – poezie
2. kategorie: Karolína Joo, Základ-

ní umělecká škola Ostrov - 1. místo, 
uč. Mgr. Irena Konývková

Národní kolo ZUŠ – Sólový pro-
jev – přednes

3. kategorie: Matěj Velička, Zá-
kladní umělecká škola Ostrov - 1. 
místo, uč. Mgr. Lucie Veličková

5. kategorie: Markéta Aranyossyo-
vá, Základní umělecká škola Ostrov 
- 2. místo, uč. Mgr. Irena Konývko-
vá

Národní kolo ZUŠ – Dramatické 
výstupy

2. kategorie: Karolína Joo, Základ-
ní umělecká škola Ostrov - 2. místo, 
uč. Mgr. Irena Konývková

2. kategorie: Jan Roháč, Heda Na-
vrátilová, Základní umělecká škola 
Ostrov - 2. místo, uč. Mgr. Irena 
Konývková

4. kategorie: Daniel Bleha, Valerie 
Bílková, Základní umělecká škola 
Ostrov - 2. místo, uč. Mgr. Lucie 
Veličková

5. kategorie: Nazareno Klug, Voj-
těch Palm, Markéta Aranyossyová, 
Základní umělecká škola Ostrov - 
1. místo – absolutní vítěz, uč. Mgr. 
Irena Konývková‘

Nejúspěšnější školy ve sportov-
ních soutěžích organizovaných 
AŠSK a podporovaných MŠMT, 
Karlovarským krajem a partnery

První stupeň ZŠ
Základní škola Horní Slavkov, 

Školní 786 - 51 bodů
Základní škola Karlovy Vary, 

Truhlářská 19 - 66 bodů
Základní škola Sokolov, Pionýrů 

1614 - 73 bodů
Základní škola Sokolov, Běžecká 

2055  - 90 bodů
Základní škola Karlovy Vary, 

Krušnohorská 11 - 100 bodů
Základní škola Ostrov, Masaryko-

va 1289 - 125 bodů
Druhý stupeň ZŠ + nižší stupeň 

osmiletého gymnázia
První české gymnázium v Karlo-

vých Varech - 147 bodů
Základní škola Sokolov, Běžecká 

2055  - 159 bodů
Základní škola Karlovy Vary, Ko-

nečná 25 - 173 bodů
Základní škola Františkovy Lázně, 

Česká 39/1 - 173 bodů 
Základní škola Karlovy Vary, 

Krušnohorská 11 - 235 bodů
Základní škola Sokolov, Pionýrů 

1614 - 276 bodů
Střední školy
Střední škola živnostenská Soko-

lov - 175 bodů
Integrovaná střední škola tech-

nická a ekonomická Sokolov - 179 
bodů

Gymnázium Cheb - 273 bodů
Střední odborná škola pedago-

gická, gymnázium a vyšší odborná 
škola Karlovy Vary - 346 bodů

První české gymnázium v Karlo-
vých Varech - 354 bodů

Gymnázium Sokolov a Krajské 
vzdělávací centrum - 410 bodů 
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Nejúspěšnější žáci Karlovarského kraje 2014

V závěru listopadu se v Grand-
hotelu Pupp uskutečnil slavnost-
ní ceremoniál, během kterého 
Karlovarský kraj ocenil krajské 
osobnosti 10. ročníku ankety 
Osobnost Karlovarského kraje. 
Nahlédněte prostřednictvím foto-
grafi í Stanislavy Petele do sálu...

OBRAZEM: Z VYHLAŠOVÁNÍ 
OSOBNOSTÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Osobnost Karlovarského kraje 2014 Petr Rojík, hejtman Josef Novotný 
a moderátorka slavnostního večera Marcela Augustová.

Večer zpříjemňovala Zpěvačka Petra Janů.

Osobností v oblasti podnikání byl vyhlášen jednatel Liasu Vintířov Ru-
dolf Borýsek (vlevo), ocenění mu předává senátor Zdeněk Berka.

Osobností v  oblasti kultury a  služeb veřejnosti byl vyhlášen stoma-
tochirurg Miroslav Podlipský (vpravo). Cenu mu za Karlovarský kraj 
předává poslanec a kajský zastupitel Jaroslav Borka.

Ondřej Ruml
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Přání občanům do nového roku 2015

Vánoce už klepou na dveře a svá-
teční atmosféra sílí. V našich my-
slích se objevuje představa ozdo-
beného vánočního stromku. Rok 
uběhl jako voda a  nás čeká nád-
herný čas vánoční, který je napl-
něn hlavně setkáváním s rodinou, 
přáteli a s lidmi, které máme rádi. 
Je to čas vzácných chvil, na který 
nám celý rok nezbývalo mnoho ča-
su. Vánoce jsou pro každého z nás 
něčím tajemným a  kouzelným. 

Dovolte mi, abych vám i  vašim 
blízkým popřála, nejen pro chvíle 
vánoční, hodně štěstí, radosti, po-
hody a splněných přání. 

Konec roku také sebou přináší 
bilancování nad uplynulými měsí-
ci. Rok 2014 byl náročný, ale i přes 
mnohé problémy a úskalí, s kterými 
jsme se potýkali, se mnoho věcí ta-
ké zdařilo. V našem kraji se napří-
klad podařilo pořídit do technicky 
zaměřených středních škol staveb-
nice Merkur, pracuje se na jihový-
chodním obchvatu města Chebu, 
podpořila se řada kulturních a his-
torických projektů, desítky kilome-
trů silnic získaly letos v kraji nový 
povrch, do všech nemocnic byly 
pořízeny nové přístroje, opět byl 
nemalými fi nančními prostředky 

podpořen sport a volný čas dětí. Ne-
budu se o těchto věcech blíže roze-
pisovat, neboť jste průběžně infor-
mováni prostřednictvím Krajských 
listů a  internetových stránek. Jsem 
velmi ráda, že stále přetrvává akti-
vita občanů a rozvíjí se společenský, 
kulturní a  sportovní život v  kraji. 
Velmi aktivně pracují např. turisté, 
dobrovolní hasiči, pořádají se různé 
sportovní turnaje. Chtěla bych tím-
to poděkovat všem vedoucím a ak-
térům těchto akcí. V  našem kraji 
žije mnoho schopných a  pracovi-
tých lidí a prosperujících fi rem. To 
ostatně potvrdilo vyhlášení ankety 
„Osobnost Karlovarského kraje“. 

I  přes nepříliš optimistický vývoj 
české ekonomiky věřím, že se ales-
poň některé problémy v našem kraji 

podaří úspěšně řešit a rok 2015 tak 
bude spojován s  obratem k  lepší-
mu rozvoji kraje. V  tomto směru 
si můžeme přát lepší dopravní in-
frastrukturu, dokončení rychlostní 
silnice, vyšší kvalitu autobusových 
a  vlakových spojů. Na cestách ze-
jména ukázněné řidiče a  potom 
i přání šťastného návratu. 

V  následujícím roce nás čeká 
hodně práce a  s  tím i  navazující 
problémy. Nezapomeňme, že každý 
z nás se podílí na tom, jaký ten náš 
kraj bude. Važme si dobré práce 
a dobrých vztahů, dál je rozvíjejme 
v kraji, v obcích, ve fi rmách i v ro-
dině. Podejme pomocnou ruku těm, 
kteří ji potřebují. K tomu vám přeji 
hodně zdraví, rodinnou pohodu 
a hodně dobrých lidí kolem sebe. 

Barbora Vojtová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Díky dotaci z  Evropské unie, 

kterou se v  Karlovarském kraji 

podařilo získat, mohl vzniknout 

projekt, který nemá v  České re-

publice obdoby. Jmenuje  se 

„Záchrana života realitou“ a v je-

ho rámci se 260 pedagogů z regi-

onu naučilo, jak zachránit lidem 

život. O bezplatné zážitkové kur-

zy první pomoci byl mezi peda-

gogy velký zájem. 

„Dá se říct, že pedagogové patří 
k  jedné z nejohroženějších skupin 
lidí, pokud jde o pravděpodobnost 
výskutu situací, kde je vyžadováno 
poskytnutí první pomoci. I  proto 
lidé z  Asociace Záchranný kruh 
spojili své síly s  lektory ze spo-
lečnosti ZDrSem a  vytvořili nový 
koncept zážitkových kurzů. První 
pomoc není totiž o  teoretických 

znalostech, ale hlavně o  doved-
nostech. A ty člověk nezíská jiným 
způsobem, než že si vše vyzkouší, 
osahá a hlavně zažije v téměř reál-
ných simulovaných situacích,“ říká 
Lukáš Hutta, výkonný manažer 
Asociace Záchranný kruh.

Kurzy proto byly hlavně praktic-
ké, teorie nabídly minimum. „Více 
důrazu bylo kladeno na praktické 
nácviky. Účastníci se seznámi-
li s  pravidly simulací, vyslechli si 
krátký úvod k nadcházející situaci 
a  šli do toho. Jeden na jednoho, 
skupinka na jednoho či na sku-
pinku. Na vše pečlivě dohlíželi 
lektoři, ale nevstupovali do akce. 

Zhruba po deseti minutách byla  
situace ukončena, účastníci si od-
dechli a na řadě byl zpětný rozbor. 
A takto v kostce probíhá celý kurz. 
Situace jsou čím dál tím obtížnější 
a záludnější,“ popsal průběh zážit-
kových kurzů první pomoci pro 

pedagogy Hutta s  tím, že jakýmsi 
vyvrcholením pak byla velká simu-
lovaná dopravní nehoda, kde svou 
úlohu sehráli již externí fi guranti, 
pro účastníky kurzů naprosto ne-
známé osoby. „I  to dodává situaci 
na realitě.“

Za několik posledních měsíců 
kurzy absolvovalo více než 260 
pedagogů. Evropská dotace na 

tento projekt končí, ale Asociace 
Záchranný kruh již nyní dělá ma-
ximum pro to, aby na pokračování 
zážitkových kurzů první pomoci 
získala další peníze. 

„Je to potřeba. Sami pedagogo-
vé se obávají dne, kdy budou mu-
set poskytnout pomoc a  chtějí být 
na tento den připraveni. Čím se 
od všech příjemných pomocí liší 
ta první pomoc? Lidé mají různé 
bloky: Nesnáším pohled na krev! 
Co když mu ublížím? Nemůžu se 
nakazit? Máme strach a  je to tak 
správně. Setkání s  velkou bolestí, 
krví či znetvořením těla nás staví 
tváří v tvář naší smrtelnosti. Bojíme 
se o své blízké a sami o sebe. Tento 
strach se nevyhne nikomu, každý 
profesionál si ho prožije opakovaně 
a trénink ho musí přes okamžik pa-
niky převést,“ dodává Lukáš Hutta.

Zážitkové kurzy první pomoci absolvovalo 
260 pedagogů z Karlovarského kraje

Firma ROTAS STROJÍRNY  spol. s r.o., Nejdecká 183, 358 01 Rotava
 strojírenská firma s bohatou tradicí

www.rotas-strojirny.cz

přijme
Strojírenského technika/programátora NC strojů
Požadujeme: SŠ/VŠ strojírenského zaměření, 2 roky praxe výhodou, dobré zkušenosti s progra-
mováním NC, znalost programu Heidenhain výhodou, schopnost samostatně programovat a 
používat technickou dokumentaci, znalost cizího jazyka AJ nebo NJ výhodou. 

Technolog strojírenské výroby
Požadujeme: SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxi na obdobné pozici ve výrobní strojírenské spo-
lečnosti, dobrá uživatelská znalost PC (MS Excel, Word), tvorba technologických postupů, znalost 
metod pro stanovování norem spotřeby práce, znalost cizího jazyka AJ nebo NJ výhodou. 

Horizontkář
Požadujeme: vyučen v oboru, případně SŠ strojírenského zaměření, zkušenosti s prací na obdob-
né pozici s velkými stroji (upínání atd.), znalost systému MEFI, Heidenhain vítána, vysoké pracovní 
nasazení, ochotu pracovat ve směnném provozu, chuť rozvíjet se a vzdělávat. Možnost získání 
stabilizačního příspěvku, možnost zajištění bytu.

Zámečník
Požadujeme: vyučen v oboru, případně SŠ strojírenského zaměření, manuální zručnost, spolehli-
vost, pracovitost, vysoké pracovní nasazení, ochotu pracovat ve směnném provozu, orientace ve 
výkresové dokumentaci, praxe v oboru vítána.

Svářeč kovů
Požadujeme: vyučen ve strojírenském oboru, úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1-135, manuální 
zručnost, spolehlivost, orientace ve výkresové dokumentaci.

Nabízíme:

Zajímavé mzdové ohodnocení dle praxe a výkonu, zázemí tradiční společnosti v oboru, firemní 
vzdělávání, moderní jídelna v areálu firmy, příspěvek na teplou stravu, kantýna, možnost osobní-
ho a profesního růstu. 

Kontakt:

Dana Dvořáková, kancelář ředitele/personalistika
tel. 352 668 296, mobil: 777 794 143, 
e-mail: dvorakova@rotas-strojirny.cz

w w w . r o t a s - s t r o j i r n y . c z

VSTUP ZDARMA PRO DOSPĚLÉHO
platí při předložení tohoto poukazu a zakoupení vstupenky pro dítě ve dnech 

pondělí až pátek mimo akce, prázdniny a státní svátky.

• Nabízíme pytlované uhlí pro
 chataře a chalupáře. Pytlujeme
 bílinské uhlí a na základě
 požadavku zákazníka jsme
 schopni napytlovat i jakýkoliv
 jiný druh uhlí z naší nabídky.

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov

www.uhlibuta.cz

Prodej paliv Pro stavbu Pro chataře

tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

• Dodací lhůty dle
 našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
 (od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
 (uhlí i pro automatické kotle
 ořech 2), koks
• Německé brikety

• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

Možnost placení přes platební terminál

UHELNÉ SKLADYUHELNÉ SKLADY

František Buťa

 

Skiareál Klínovec
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Vysílání z Karlových Varů 
91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

15.00  - 18.00

Existuje jen 26 měst na světě, 

které se mohou pyšnit druhou 

nejvyšší známkou kvality Me-

zinárodní asociace atletických 

federací IAAF. Od příštího roku 

budou Karlovy Vary mezi nimi.

 

Již ve druhém roce konání 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Va-
ry splnili organizátoři přísné pod-
mínky pro udělení stříbrné znám-
ky kvality. 

„Pro město je to velký úspěch. 
Jednak proto, že je to už po dru-
hém ročníku, jednak to zviditelňu-
je jak akci samotnou, tak město ja-
ko celek, které se dostává do elitní 
společnosti silničních běhů,“ ko-
mentoval ocenění primátor Karlo-
vých Varů Petr Kulhánek.

Podmínkou získání takového 
ocenění je splnit osm kritérií IA-
AF. Mezi ně patří například cer-
tifi kovaná trať, zdravotní služba, 
občerstvovací stanice, antidopin-
gová kontrola a  také samozřejmě 
elitní atleti. Kvalitu letošního star-
tovního pole potvrdily hned dva 
rekordy závodu. Z  mužů byl nej-
rychlejší Teshome Mekonen, mezi 
ženami po dlouhých letech prolo-
mila nadvládu běžců z  afrického 
kontinentu Francouzka Christelle 
Daunay. Půlmaraton v  Karlových 
Varech byl pro ni posledním závo-
dem před startem na mistrovství 
Evropy. V  Curychu dokázala, že 
se jí karlovarská příprava vyplatila 
a doběhla si pro titul mistryně Ev-
ropy v maratonu.

Přestože je Mattoni 1/2Maraton 
Karlovy Vary nejmladším závo-
dem RunCzech běžecké ligy, pyšní 
se nejpočetnější účastí zahranič-
ních běžců ze všech mimopraž-
ských závodů. Láká je krásná trasa 
lázeňského města i  neopakovatel-
ná atmosféra. I  proto se startovní 
pole z  původní patnácti stovek 

běžců v prvním ročníku rozrostlo 
na 3 500 účastníků v roce 2015. 

Mattoni 1/2Maraton Karlovy 
Vary se opět rozběhne 23. květ-
na 2015. Chcete-li mít své místo 

na startu jisté, zaregistrujte se na 
www.runczech.com. Otevřené 
jsou i  registrace oblíbeného dm 
rodinného běhu, který startuje dvě 
hodiny před půlmaratonem.

Karlovy Vary jsou stříbrné, 
rozhodla atletická IAAF

Ani další domácí extraligové  

utkání, tentokrát s  Valosunem 

Brno, nebylo pro basketbalitky 

BK Lokomotiva Karlovy Vary 

nejšťastněšjí. Karlovarské hráč-

ky měly rozpačitý začátek a pak 

už v  utkání tahaly za kratší ko-

nec. Nakonec prohrály 58:73.

   

„Nedá se říci, že by naše hráčky 
nechtěly bojovat, ale většinou kaž-
dý náznak k lepšímu sráží náš tým 
neproměňování i  tutovek. Vždyť 
střelecká produktivita byla v tom-
to utkání stejně jako v předchozích 
hrozná - tentokrát za dva body 34 
%, za tři bodu 16,7 % a trestné ho-
dy 58,1 %. Pokud k tomu přidáme 
i  relativně velké množství zbyteč-

ných ztrát, vychází nám z toho jed-
noznačné konstatování, že s tím se 
vyhrávat prostě nedá,“ uvedly po 
utkání klubové stránky.

Překlenout tuto „deku“ v dalších 
utkáních nebude jednoduché. Po-
kud však chtějí karlovarské hráč-
ky uvažovat o postupu mezi elitní 
osmičku a  do play-off  (do konce 
základní části zbývá Lokomotivě 
ještě odehrát 13 utkání), nesmí 
v dalších utkáních váhat a zbyteč-
ně prohrávat.

Nejbližší utkání 
BK Lokomotiva Karlovy Vary:

21. 12. Lokomotiva - Slavia Praha
10. 1. VŠ Praha - Lokomotiva

18.1. Lokomotiva - Slovanka
24. 1. BK IMOS Brno - Lokomo-
tiva
1. 2. Lokomotiva - Basketball 
Nymburk

Extraligová tabulka:
1. ZVVZ USK Praha      3 3 0  283:165  100.0
2. BK IMOS Brno           8 6 2  560:501  75.0
3.  Sokol Hr. Králové      8 6 2  650:628  75.0
4. Basketball Nymburk  7 5 2  548:483  71.4
5. VALOSUN KP Brno  8 5 3  632:574  62.5
6. Kara Trutnov               7 4 3  564:523  57.1
7. Sev-en Strakonice       7 4 3  484:491  57.1
8. BLK Slavia Praha        6  3 3 451:479  50.0
9. VŠ Praha                      7  2 5 494:520  28.6
10. SBŠ Ostrava               8 2 6  506:616  25.0
11. BK Loko K. Vary      7 1 6  471:507  14.3
12. Slovanka M. Bol.       8  1 7  534:690  12.5

Po prohře s Valosunem jsou 
basketbalistky předposlední

Extraligové basketbalistky Lokomotivy Karlovy Vary. Do konce základní části jim zbývá třináct utkání. Vybojují 
play off ?  

Přestože má karlovarský Mattoni 1/2Maraton za sebou teprve druhý roč-
ník, Mezinárodní asociace atletických federací IAAF už mu přiřadila dru-
hou nejvyšší známku kvality. 

20. 12. - 29. ročník atletické Vánoční laťky, sportov-
ní hala Chodov
20. 12. - Baby Tenis turnaj, tenisový klub Skalník 
Mariánské Lázně

20. 12. - 34. ročník turistické akce „Nadílka u Krále 
smrků“, Mariánské Lázně
20.-21. 12. - Evropský pohár v  paralelním snow-
boardingu, Ski areál Mariánské Lázně (Snowhill)
26. 12. - Carlsbad Ski Sprint 2014, Karlovy Vary
26. 12. - Vánoční turnaj, čtyřhy, tenisový klub Skal-
ník Mariánské Lázně

SPORTOVNÍ POZVÁNKY


