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Letecká škola F Air chce v Karlových Varech otevřít výukové 
středisko. Budoucí piloti civilních letadel by měli k výcviku 
využívat místní mezinárodní letiště.
 více na straně 4

Ve Varech se mají učit noví piloti

Pacientům s nemocemi srdce a cév slouží v krajské nemocnici 
nové špičkové zařízení za více než 25 milionů korun, pomáhat  
bude k moderní léčbě infarktu myokardu.
 více na straně 2

Kardiologie má novou angiolinku

ZPRÁVY Z KRAJE 
Nejlepší knihovnu mají 
letos v Březové
Nejlepšími dobrovolnými knihov-
nicemi v Karlovarském kraji jsou 
Hana Bugyiková z Obecní knihovny 
Valy, Eva Jiráková z Obecní knihov-
ny Dolní Nivy a Jana Skleničková 
z Místní knihovny Chyše. Mezi pro-
fesionálními knihovnami je letos 
nejlepší Městská knihovna Březo-
vá u Sokolova vedená Michaelou 
Chrástkovou Knířovou. Letošní 
ročník tradiční ankety o nejlepšího 
knihovníka a knihovnu v Karlovar-
ském kraji už zná své vítěze. Oce-
nění si převzali při příležitosti 4. 
Slavnostního setkání knihovníků 
Karlovarského kraje, které se v rám-
ci celostátní akce Týden knihoven 
konalo začátkem října v Krajské 
knihovně Karlovy Vary. Tradice oce-
ňování knihoven a jejich pracovníků 
v regionu byla zahájena v roce 2012, 
udělována jsou jednou za dva roky 
na návrh metodiků Krajské knihov-
ny Karlovy Vary, pověřených kniho-
ven Cheb a Sokolov a na základě 
schválení odbornou komisí. Cílem 
akce je upozornit na záslužnou čin-
nost knihoven ve městech regionu 
i v těch nejmenších obcích.  (KÚ)

Krajská nemocnice ušetří 
miliony na energiích
Díky unikátnímu projektu energe-
tických úspor ušetří Karlovarská 
krajská nemocnice nejméně 85 mili-
onů korun. Půjde o vůbec první pro-
jekt řešený metodou EPC v Karlo-
varském kraji, nemocnice už pode-
psala smlouvu s firmou EVČ (dceři-
nou společností ČEZ ESCO), která 
obsahuje právní garance, že každý 
rok nemocnice uspoří nejméně 8,5 
milionu korun na výdajích za teplo, 
elektřinu, plyn a vodu. Investice do 
vylepšení energetického zázemí ve 
výši 65 milionů korun zafinancuje 
sama společnost ČEZ ESCO. Splá-
cet se budou postupně - z dosaže-
ných úspor. Celkově se náklady na 
vytápění sníží téměř o 33 procent, 
spotřeba elektřiny ze sítě klesne 
o 31 procent a spotřeba vody o 12 
procent. ČEZ ESCO postaví v are-
álu nemocnice teplovodní kotelnu, 
která bude doplněna o moderní ko-
generační jednotku o výkonu 400 
kW, jež bude vyrábět jak elektřinu, 
tak teplo. Dojde také k modernizaci 
vytápěcího systému, včetně rekon-
strukce plynovodu. Energetická 
modernizace a instalace nových 
řešení proběhnou během letošního 
a příštího roku s cílem co nejméně 
narušit běžný chod nemocnice, pa-
cienti nebudou nijak dotčeni.  (KÚ)
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Jesličky už vyzkoušeli první malí návštěvníci

KARLOVY VARY Jesle v prosto-
rách Krajského dětského domova 
pro děti do 3 let v Karlových Va-
rech, Zítkově ulici otevřel 1. října 
Karlovarský kraj. Chce tak pomoci 
rodičům, kteří z pracovních i jiných 
důvodů nemohou být s nejmenšími 
dětmi doma.
Jesle budou sloužit dětem od 6 mě-
síců do 3 let. „Jsme přesvědčeni, 
že tato služba tady chyběla, proto 
jsme se ji snažili ve velmi krátkém 
čase zabezpečit. Díky tomu, že 

Krajský dětský domov pro děti do 3 
let v Karlových Varech má dostatek 
zdravotních sestřiček i dalšího per-
sonálu, bude o miminka i batolátka 
velmi dobře postaráno. Vedení do-
mova udělalo všechno proto, aby se 
děti v jeslích cítily co nejlépe, mají 
tady útulné prostředí, hračky i kva-
litní stravování odpovídající věku,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.
V domově bylo nutné provést drob-
né stavební úpravy, kterých se ujala 

společnost Sokostav HT ze Soko-
lova. Během měsíce září stavebníci 
provedli úpravy prostor, přičemž 
náklady na přestavbu dosáhly ne-
celých 400 tisíc korun. Dále bylo 
pořízeno potřebné vybavení do jes-
liček v celkové hodnotě okolo 500 
tisíc korun. „Prostor jesliček je vy-
baven řadou herních a edukačních 
prvků, zahrnuje jídelnu s hernou, 
samostatnou hernu, dvě ložnice 
a dvě koupelny. O děti budou pečo-
vat celkem 4 tety, tedy kvalifikované 

dětské zdravotní sestry. Podmínkou 
pro zřízení jesliček bylo úplné oddě-
lení jejich provozu od ostatního pro-
vozu domova, což se nám podařilo 
zajistit. Nedojde tedy k žádnému 
omezení činnosti dětského domo-
va, fyzioterapie ani terapeutického 
centra. Věřím, že se dětem bude 
v našich jesličkách líbit,“ uvedla ře-
ditelka zařízení Erika Pavlová.
Jesle budou otevřeny v pracovní dny 
od 6:00 hodin ráno do 17:30 odpo-
ledne.  Rodiče za pobyt a stravu pro 

jedno dítě při celodenní docházce 
zaplatí měsíčně maximálně 4 448 
korun. „Snažili jsme se, aby jesle 
byly pro rodiče dostupné a mohly je 
využívat především velmi vytížené 
maminky. Také tímto krokem po-
máháme i dětskému domovu, který 
je dlouhodobě obsazen z poloviny. 
Pokud uvidíme, že je o jesle zájem 
ze strany dalších rodičů, budeme 
určitě uvažovat i o otevření další 
třídy,“ upřesnil krajský radní Jan 
Bureš.  (KÚ)

NOVÝ KOSTEL   V létě se občané 
Nového Kostela radovali z prven-
ství v krajském kole soutěže Ves-
nice roku 2018 a nyní mají opět 
důvod k oslavám. Obec z Karlovar-
ského kraje obsadila v celostátním 
finále skvělé třetí místo. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků proběhlo 
o tomto víkendu v Luhačovicích za 
účasti ministryně pro místní rozvoj 
Kláry Dostálové. 
Oblíbenou soutěž každoročně 
vyhlašuje Spolek pro obnovu ven-
kova ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Ministerstvo zemědělství ČR. 
Letošního klání se zúčastnilo na 

228 obcí z celé České republiky, 
což bylo o 15 více než loni. „Soutěž 
Vesnice roku má za sebou úspěšný 
čtyřiadvacátý ročník. Za dobu své 
existence si získala celorepubliko-
vou prestiž. Svědčí o tom i počet 
přihlášených obcí, které každoroč-
ně chtějí poměřit své síly s ostatní-
mi. Význam našeho venkova je ne-
docenitelný,“ poznamenala Klára 
Dostálová, ministryně pro místní 
rozvoj.
Hodnotící komise vybírala ze 13 
finalistů. Při hodnocení se zamě-
řovala nejen na společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, ale 
i na občanskou vybavenost, úspory 

energií či péči o veřejná prostran-
ství a zeleň. Vítězem se nakonec 
stala obec Dolní Němčí ze Zlínské-
ho kraje, druhé místo patřilo Šum-
valdu z Olomouckého kraje a třetí 
již zmíněnému Novému Koste-
lu. „Chtěla bych vyslovit velikou 
gratulaci všem občanům Nového 
Kostela a především pak starosto-
vi obce Oto Teuberovi. Díky tak-
to skvělému umístění obce Nový 
Kostel v celorepublikové soutěži 
Vesnice roku 2018 je náš kraj opět 
více vidět,“ uvedla hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová po slav-
nostním vyhlášení výsledků soutě-
že  (KÚ)

Vesnice roku: Nový Kostel bodoval v celostátním finále

Krajské jesle    V současnosti je přihlášeno 10 dětí, pro dalších 5 se ještě nabízí volné místo.  Foto: KÚ



KARLOVY VARY  Pacientům s ne-
mocemi srdce a cév slouží nové 
špičkové zařízení. Kardiologické 
oddělení karlovarské nemocnice 
má novou angiolinku za více než 
25 milionů korun. Špičkové zaří-
zení bude sloužit k moderní léčbě 
infarktu myokardu a pacientům 
přinese další zásadní zlepšení 
v kvalitě léčby onemocnění srdce 
a cév.

„V první řadě jde o multifunkční 
zařízení. Umožňuje plnohodnot-
ně ošetřit pacienty jak s arytmo-
logickou problematikou, tak s ne-
mocemi koronárních tepen, což 
předchozí angiolinka neuměla,“ 

říká Alexandr Schee, primář Kar-
diologického oddělení nemocnice 
v Karlových Varech. „Navíc při 
menší dávce záření poskytuje do-
konalejší zobrazení. Je tím pádem 
bezpečnější jak pro pacienta, tak 
pro personál.“

Množství kontrastní látky a ozá-
ření u nové angiolinky je totiž o 30 
procent nižší, než u dosavadní 
technologie. Naopak v případě po-
třeby při použití stejného množství 
kontrastní látky operatér získává 
výrazně větší množství informací 
než dosud, ve vysokém rozlišení 
a s možností nastavení úhlu pro-
jekce. To ve výsledku lékaři ušetří 

čas umožní soustředit se více na 
pacienta než na samotné ovládání 
techniky.

Na nákup nejnovějšího modelu 
angiolinky od nizozemského vý-
robce získala Karlovarská krajská 
nemocnice dotaci z EU. „Byli jsme 
úspěšní s žádostí o podporu z fon-
dů Evropské unie prostřednictvím 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Získaná dota-
ce tak nakonec pokryje osmdesát 
pět procent celkových nákladů na 
pořízení angiolinky. Zbývající část 
pak bude uhrazena z rozpočtu Kar-
lovarského kraje,“ říká Jitka Samá-
ková, předsedkyně představenstva 
Karlovarské krajské nemocnice 
(KKN) s tím, že díky tomu bude 
mít karlovarská kardiologie k dis-
pozici celkem tři angiolinky.

„Z pohledu kraje je to jedna z nej-
významnějších investic do karlo-
varské nemocnice v posledních 
letech. Jde totiž o jediné pracovi-
ště svého druhu v regionu. Navíc 
zrovna v kardiologii hraje včasná 
a účinná pomoc dost zásadní roli. 
Vyspělá zdravotnická technika je 
v tomto oboru stejně důležitá, jako 
erudice lékařů, a teď máme obojí. 
Špičkové lékaře i skutečně špičko-
vou angiolinku,“ dodává Jan Bu-
reš, radní Karlovarského kraje pro 
oblast zdravotnictví.

Karlovarská kardiologie má roč-
ně kolem tří tisíc hospitalizova-
ných a zhruba 5,5 tisíc ambulant-
ních pacientů.  (KÚ)
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Přemnožení divočáků? 
Pomohou dotace na odstřel 
Dotační program na snížení počtu 
černé zvěře vyhlásil letos znovu 
Karlovarský kraj. Zamezit má 
ohrožení bezpečnosti obyvatel 
i škodám na majetku, které vzni-
kají z důvodu přemnožení zvěře. 
Celkem 55 žadatelů si mezi sebou 
rozdělí více než 2 miliony korun. 
Přemnožená divoká prasata li-
kvidují, na co přijdou. Na mnoha 
místech našeho regionu tak po 
nich zůstává doslova spoušť. Kar-
lovarský kraj proto již před třemi 
lety zřídil dotační program za 
účelem snížení jejich počtu. V mi-
nulém roce došlo k úpravě pra-
videl, podle kterých již o dotace 
mohli žádat všichni uživatelé nebo 
držitelé honiteb, tedy převážně 
myslivecké spolky a sdružení, 
a ne pouze obce. Zájem o posky-
tované příspěvky následně ještě 
vzrostl. Za každé ulovené divoké 
prase dostanou myslivci tisícov-
ku, maximální výše poskytnutého 
příspěvku v jednotlivém případě 
smí činit 250 tisíc korun. Díky 
vyhlášenému programu došlo 
v mysliveckém roce 2017/2018 ke 
značnému zvýšení lovu černé zvě-
ře. Oproti předcházejícímu roku 
2016/2017, kdy  myslivci ulovili 5 
061 kusů prasat, počet ulovených 
kusů narostl na 8 413. Lze tedy 
předpokládat, že tato stoupající 
tendence bude pokračovat i v ná-
sledujících letech. (KÚ)

Agendu při plánování stavby 
usnadňuje nová služba
Administrativu spojenou s proce-
sem vyjádření k existenci sítí při 
plánování stavby usnadňuje ob-
čanům v Karlovarském kraji nově 
služba UtilityReport. Pomocí on-
line formuláře tady můžete podat 
žádost o vyjádření k existenci in-
ženýrských sítí všem jejich správ-
cům. K podání žádosti tak posta-
čí připojení k internetu a běžný 
webový prohlížeč. „Přístup na 
internet už má dnes téměř každý 
a práce s aplikací je velmi jedno-
duchá, lidé dokonce na stránkách 
Utility Report najdou i videoná-
vod, jak mají postupovat. Věřím, 
že jim služba ušetří spoustu času, 
a navíc skutečně najednou oslo-
ví všechny správce inženýrských 
sítí. Službu bude využívat i kraj-
ský úřad zejména při přípravě in-
vestičních akcí, jako jsou opravy 
silnic či stavby domovů pro seni-
ory,“ říká Josef Janů, člen Rady 
Karlovarského hraje pro oblast 
regionálního rozvoje a informa-
tiky. Služba je pro obyvatele regi-
onu bezplatná. Přístup k aplikaci  
naleznou žadatelé na webu Utili-
ty Report. Uživatel vyplní online 
formulář potřebný pro vytvoření 
žádosti o vyjádření k existenci sítí. 
Hromadná žádost je vygenerova-
ná pro všechny relevantní správce. 
V případě správců, kteří prozatím 
neumožňují příjem žádostí elek-
tronickou formou, jsou vytvořeny 
soubory PDF k vytištění a odeslá-
ní poštou. Aktuální seznam rele-
vantních správců je dostupný pří-
mo na webové stránce pro vstup 
do aplikace (KÚ)

Veřejné sbírky aneb spolu 
pomáháme druhým
Dvě veřejné sbírky vyhlášené na 
jaře letošního roku ukončil Kar-
lovarský kraj. Na pomoc ženě 
z Krajkové, jejíž dům postihl ni-
čivý požár, se podařilo vybrat té-
měř 50 tisíc korun. Kočičí útulky 
v Kraslicích a Sokolově si pak me-
zi sebou rozdělí přes 15 tisíc ko-
run. Velké poděkování patří všem 
nezištným dárcům, kteří se do 
sbírek zapojili. Lidé mohli přispí-
vat do sběracích pokladniček, jež 
byly umístěné na recepci budovy 
A krajského úřadu, nebo finanční 
prostředky posílat na speciálně 
zřízené transparentní účty. V sou-
časné době stále ještě probíhá 
veřejná sbírka na obnovu historic-
kých Císařských lázní v Karlových 
Varech. Sběrací pokladnička je 
umístěna jak ve vstupní hale sa-
motné národní kulturní památky, 
tak na recepci budovy A krajské-
ho úřadu. Číslo účtu, kam mohou 
případní zájemci posílat peníze, je 
115-5144640237/0100.  (KÚ)

Kardiologie má novou angiolinku 

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší 
obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit 
a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je při-
pravený Den s hejtmankou. Jana 
Vildumetzová bude lidem na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje 
k dispozici tentokrát 21. listopadu 
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu 
počkat, až na vás vyjde řada a má-
te slovo. Nemůžete přijít? Zkuste 

to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny 
zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan 
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou 
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat 
také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se nemo-
hou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či 
pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak 
upozornit na věci, které je třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, 
vzájemnou komunikací a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vy-
světluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou 
lidé na úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovar-
sky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je 
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům ve starob-
ním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřa-
du, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy 
bude 7. listopadu.  (KÚ)

P Ř I J Ď T E 

21. 
L I S T O P A D U

Alexandr Schee     Primář Kardiologického oddělení nemocnice v Karlových Va-
rech představuje novou angiolinku.  Foto: KKN KV

KARLOVY VARY   Mezi nejlepší 
pracoviště v České republice, která 
poskytují péči pacientům s cévními 
mozkovými příhodami, se zařadila 
Nemocnice Karlovy Vary. Ta obdr-
žela prestižní platinovou plaketu 
udělovanou evropskou organizací 
ESO (European Stroke Organi-
sation) ve spolupráci s iniciativou 
Angels. Je to druhé nejvyšší oceně-
ní, jež iniciativa uděluje, a znamená 
to, že vybrané pracoviště poskytuje 
péči na velmi vysoké úrovni.

„Pro naši nemocnici jde o velký 
úspěch a o potvrzení, že jsme se vy-
dali správným směrem. A díky to-
mu se v Karlových Varech dostane 
pacientům s cévními mozkovými 

příhodami té nejlepší péče,“ říká 
Jitka Samáková, generální ředitel-
ka Karlovarské krajské nemocnice 
s tím, že v mnoha ohledech tato 
regionální nemocnice převyšuje 
i jiná pracoviště u nás nebo v zahra-
ničí. Typicky například v rychlosti, 
s jakou se pacientům s mozkovou 
příhodou dostane potřebné péče.  
„U cévních mozkových příhod, 
kterým se lidově většinou říká mrt-
vice, je právě čas naprosto zásadní. 
Rychlost, s jakou pacient dostane 
potřebnou péči totiž rozhoduje 
o tom, zda se navrátí do běžného 
života, bude mít následky, či ze-
mře,“ potvrzuje Igor Karpowicz, 
primář oceněného Neurologického 

oddělení Nemocnice v Karlových 
Varech.  

Cévní mozkové příhody vznikají 
na základě trombózy, embolie nebo 
krvácení a jsou druhou  nejčastější 
neúrazovou příčinou úmrtí v České 
republice. U pacienta náhle dochá-
zí k zneprůchodnění cév zásobu-
jících mozek kyslíkem a následně 
k jeho závažnému poškození. „Pro 
záchranu pacienta je proto důležité 
v první řadě zjistit příčinu mozko-
vé příhody a co nejdříve obnovit 
zásobování mozku kyslíkem,“ vy-
světluje Karpowicz s tím, že na po-
myslném  republikovém žebříčku 
v rychlosti zahájení trombolytické 
péče je karlovarská nemocnice na 

čelních místech. Tyto údaje jsou 
hodnoceny každý měsíc a za ce-
lý rok 2017 dosáhla karlovarská 
nemocnice na pomyslné 7. místo.  
„V praxi to znamená, že pokud je 
v našem regionu pacient postižen 
cévní mozkovou příhodou, byla 
mu péče průměrně za celý rok 2017 
poskytnuta už za 20 minut, dodává 
Karpowicz. Šance pacientů v Kar-
lovarském kraji na záchranu a ná-
vrat k normálnímu životu je tedy 
velmi vysoká. 

V uplynulých letech došlo k raci-
onalizaci diagnostiky i léčby tak, 
že v řadě parametrů  předstihlo 
karlovarské pracoviště i i mnoho 
fakultních nemocnic.  Pomáhá to-

mu  aktivní spolupráce karlovarské 
neurologie s urgentním příjmem 
nemocnice (Emergency), kdy dia-
gnostikovaný pacient podstupuje 
například trombolýzu, čili léčbu za-
měřenou na rozpuštění krevní sra-
ženiny, velmi rychle po předání zá-
chrannou službou. „Nejde přitom 
o nijak zanedbatelná čísla. Jen v ro-
ce 2017 bylo v karlovarské nemoc-
nici hospitalizováno 371 nemoc-
ných s diagnózou mozková přího-
da, 63 procent těchto nemocných 
prošlo intenzivní péčí. 43 procent 
nemocných s mozkovou příhodou 
bylo léčeno v úvodu systémovou 
léčbou pomocí trombolýzy,“ upo-
zorňuje Karpowicz.  (KÚ)

Krajská nemocnice obdržela prestižní evropskou cenu

HRANICE    V Domově pro seniory 
v Hranicích bude Karlovarský kraj 
pokračovat po dokončení půdní 
vestavby ještě v rekonstrukci elek-
trorozvodů a výměně dveří. Vyu-
žije na to peníze ušetřené v rámci 
vestavby. Jak informoval náměstek 
hejtmanky Petr Kubis, celkově by 
práce měly být hotovy na konci srp-
na 2019. Náklady na vybudování 
půdní vestavby měly původně do-
sáhnout 22 milionů korun. Část pe-
něz se ale podařilo ušetřit ve výbě-
rovém řízení, proto se kraj rozhodl 
prostředky využít k další obnově 
domova. „Celá přestavba se dělá 
především proto, abychom zvýši-
li komfort klientů domova a aby 

jejich bydlení odpovídalo součas-
ným potřebám. Chceme, aby lidé 
už nežili v třílůžkových pokojích, 
které nově nahradí pokoje jedno-
lůžkové a dvoulůžkové,“ vysvětlil 
Petr Kubis. Během rekonstrukce 
se dočasně sníží kapacita domova 
z 54 na 51 klientů, po dokončení 
prací bude konečná kapacita zaří-
zení 52 lidí. V Domově pro seniory 
v Hranicích žijí klienti se sníženou 
soběstačností, kteří potřebují pod-
poru při zabezpečení životních 
osobních potřeb 24 hodin denně, 
dále také senioři zdravotně a těles-
ně postižení. Jedná se o osoby, je-
jichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc druhých.  (KÚ)

Domov pro seniory v Hranicích: 
rekonstrukce pokračuje

V době, kdy si připomínáme 100 let vzniku Československé repub-
liky a při příležitosti oslav 15. výročí založení Krajského vojenského 
velitelství v Karlových Varech převzal z rukou zástupců krajského ve-
litelství významné ocenění válečný veterán Ing. Václav Šrámek, člen 
Československé obce legionářské Jednota Karlovy Vary a člen České-
ho svazu bojovníků za svobodu. (KÚ)

BLAHOPŘEJEME

KARLOVY VARY Vítězkou 9. roč-
níku prestižní ankety Žena regi-
onu se v Karlovarském kraji stala 
trenérka a předsedkyně klubu 
Triatlet Karlovy Vary Lucie Mar-
kusková, která přivedla ke sportu 
stovky dětí. V hlasování veřejnosti 
obdržela v konkurenci dalších de-
vítí nominovaných žen z regionu 
nejvíce hlasů.
Slavnostní předání cen v anketě 
se uskutečnilo ve čtvrtek 11. říj-
na v Galerii umění Karlovy Vary. 
Ocenění Lucii Markuskové předali 
za přítomnosti zástupců soutěže 
a partnerů hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Mračková Vil-
dumetzová a výkonná ředitelka 
neziskového projektu Žena regi-
onu Marie Heřmánková. Cenu 
hejtmanky Karlovarského kraje 
získala zdravotní sestra chebské 

nemocnice Věra Luhanová, která 
svůj volný čas věnuje mobilní hos-
picové péči, a dále kontrolorka Si-
mona Stojanová, jež spoluzaložila 
nadaci Andělská křídla. Slavnosti 
byly přítomny také ostatní finalis-
tky regionálního kola. 
„Karlovarský kraj je tradičně part-
nerem ankety, protože v našem 
regionu žije spousta výjimečných 
žen, které bez nároku na ocenění 
pomáhají ostatním, pracují s dět-
mi, věnují svůj volný čas aktivitám 
pro druhé. Okolí o tom většinou 
ani neví, proto na ně chceme upo-
zornit a jejich činnost zviditelnit. 
Naše úcta a respekt patří nejen ví-
tězce ankety, ale všem nominova-
ným dámám,“ uvedla hejtmanka 
Jana Mračková Vildumetzová.
Nová držitelka titulu Žena regionu 
v Karlovarském kraji Lucie Mar-

kusková je předsedkyní klubu Tri-
atlet v Karlových Varech. Od roku 
2005, kdy sportovní klub zaměře-
ný na atletiku a triatlon vznikl, roz-
šířila základnu ze zhruba 20 dětí 
na současných 620 dětí, mládeže 
i dospělých. Denně se věnuje ad-
ministrativě, ale především trénin-
kům dětí. Zajišťuje rovněž závody, 
soustředění, zvyšování kvalifikací 
trenérů a rozhodčích. Své činnosti 
věnuje během roku i většinu víken-
dů, kdy probíhají soutěže. Mimo 
jiné se ale vzorně stará o své dva 
malé syny. 
Lucie Markusková postupuje do 
národního kola soutěže Žena re-
gionu, kde si prvenství odnese ta 
z krajských vítězek, která v hlaso-
vání veřejnosti obdržela absolutně 
nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení ce-
lostátní vítězky se bude konat 25. 
října 2018 v Senátu Parlamentu 
ČR.
 (KÚ)

Děti vede ke sportování 
Ženou regionu 2018 je Lucie Markusková

Ženy regionu   Vítězky obou ročníků ankety Lucie Markusková (2018) a Michaela 
Valentová (2017).  Foto: KÚ 

ŽENA REGIONU 2018  
další finalistky 
regionálního kola ankety

VĚRA LUHANOVÁ – Cena hejt-
manky Karlovarského kraje
SIMONA STOJANOVÁ – Cena 
hejtmanky Karlovarského kraje
ADÉLA DRAHOKOUPILOVÁ
ZDENKA ŠLÁROVÁ
ALENA VOTAVOVÁ
MARKÉTA KVĚTOŇOVÁ
MARKÉTA TARASOVÁ
LIBUŠE TEUBNEROVÁ
JITKA POKORNÁ
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Je ti více než třináct let a baví 
tě natáčení krátkých videí? 

Pak se určitě přihlas do soutěže 
„Youtuber“, kterou pořádá Kar-
lovarská agentura rozvoje podni-
kání. Jejím cílem je přimět žáky 
základních škol z našeho regionu, 
aby přemýšleli o svém budoucím 
povolání, a zároveň je motivovat 
ke studiu na střední škole. Na 
vítěze čekají hodnotné ceny v po-
době mobilních telefonů. Soutěž 
se koná pod záštitou Josefa Janů, 
krajského radního pro oblast re-
gionálního rozvoje a informatiky. 
„Naší snahou je podpořit u žáků 
základních a středních škol jejich 
kreativitu a přirozenou soutě-
živost. Zároveň chceme, aby se 
zamysleli nad tím, čím by jednou 
chtěli být a proč si vybrali právě 
ten či onen studijní obor. Pro-

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

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

Natoč video a vyhraj 
v soutěži „Youtuber“ mobil

Září v Domově pro seniory 
v Perninku bylo letos pro jeho 
obyvatele obzvláště pestré. 
Zaměstnanci domova pro ně 
ve spolupráci s hasiči z Po-
tůček a nadšenci do starých 
aut a motorek přichystali dvě 
velmi povedené akce. Domov 
v Perninku je příspěvkovou or-
ganizací Karlovarského kraje, 
poskytuje sociální pobytovou 
službu pro seniory a jeho čin-
nost je spolufinancována z roz-
počtu Karlovarského kraje.

Hasiči v akci
V pátek 14.9.2018 se ve 14:00 

obcí Pernink rozléhalo houkání 
sirén dobrovolných hasičů JHSD 
z Potůček. Klienti domova a děti ze 
ZŠ Pernink, se kterou náš domov 
dlouhodobě spolupracuje, tak měli 
jedinečnou příležitost sledovat po-
stup při hašení požáru přilehlého 
lesa a záchraně člověka po pádu 
ze srázu. Tato akce proběhla pří-
mo v areálu domova a zúčastnilo 
se jí 6 hasičů, kteří přijeli v těchto 
vozech: TATRA 815 se speciální 
hasičskou cisternovou stříkačkou, 
TOYOTA Hilux - rychlý zásaho-

vým vůz a VEA-LUX s lůžkem 
pro ošetření osob, které zároveň 
slouží jako velitelské auto. Hasiči 
předvedli hašení uměle vytvoře-
ného ohně, který rozdělali pomocí 
dýmovnice a opodál zachraňovali 
člověka (figuranta), který před-
váděl pád ze srázu a otevřenou 
zlomeninu stehenní kosti. Hasi-
či předvedli záchranu s nosítky 
a fixační pomůckou. Figuranta 
zajistili na nosítku tak, aby při 
transportu z nosítek nespadnul. 
Ukázkové ošetření proběhlo ihned 
na místě události. Oba tyto úkony 
zvládli hasiči v krátkém čase, velmi 
profesionálně a jako sehraný tým. 

Hasiči mimo jiné předvedli 
i svou výstroj, např. helmu, boty, 
kyslíkovou masku a dýchací pří-
stroj. Na ukázku měli připraveny 
defibrilátor, fixační pomůcky pro 
znehybnění páteře a nohou, eva-
kuační nosítka a také speciální 
vyprošťovací kleště, kterými pro 
ukázku přestřihli starou trubku. 
Klienti domova a děti ze školy si 
měly možnost vše vyzkoušet a pro-
hlédnout zblízka za přítomnosti 
velitele R. Týře a jeho odborného 
výkladu. 

Na závěr celé akce se na grilu 
začaly opékat buřty, které patří 
jak k podzimu, tak k podobným 
akcím, které v domově pořádá-
me. Občerstvení v podobě piva, 
limonády, buřtíků a teplého čaje 

se všem líbilo. I přes nepříznivé 
a chladnější počasí se akce velmi 
povedla. Klientům, kteří se ne-
mohli akce zúčastnit, byly buřty 
podávány v domově. Pro tyto kli-
enty byly také nafoceny fotky a na-

točeno video, na které se mohli po-
dívat v aktivizační dílně, aby viděli, 
jak akce probíhala. Chtěli bychom 
poděkovat dětem ZŠ Pernink za 
veselé zpestření dne a hlavně ha-
sičům JHSD Potůček za vynikající 
ukázku jejich práce.

Setkání s veterány
Poslední sobotu v září se v do-

mově konala další velká, a orga-
nizačně náročná, akce „Setkání 
s veterány‘‘, kterou naplánoval 
pro naše klienty pan Richard 
Janča společně se svými kamará-
dy, kteří jsou majiteli historických 
automobilů a motocyklů z 30. - 60. 
let. Na akci dorazilo 18 aut - vete-
ránů a dvě historické motorky. 
K vidění byly automobily Chrysler 
58, Citroen, Ford, Praga, Fiat, La-
da, Warburg, Mercedes, Triumf 
Royal, Škoda 440  a další značky. 

Klienti domova a jejich blíz-
cí, kteří se na akci dostavili také 
v hojném počtu, obdivovali krásu 
nejenom automobilů a motocyklů, 
ale také dobové kostýmy, které 
na sobě měli řidiči. Také personál 
domova se na akci připravil v do-
bových kostýmech a celá akce byla 

doprovázena hudbou ze 30. let. 
Majitelé těchto krásných histo-

rických strojů se postupně všich-
ni představili a vyprávěli o svých 
veteránech a o tom, jak a kde si je 
pořídili. Následně nabídli našim 
klientům i personálu posezení 
v automobilech, ve kterých byla 
cítit vůně historie. Na každém au-
tomobilu bylo co k vidění: dřevěná 
kola, velký volant, nízko položená 
sedadla, klaksony, palubní a pří-
strojová deska. Láska k veteránům 
byla patrná hned na první pohled.

K této příležitosti klienti upekli 
sladké pohoštění ke kávě a čaji, 
aby všechny návštěvníky této od-
polední akce pohostili.

Tímto bychom rádi poděkovali 
za skvělou sobotu s přehlídkou 
historických veteránů všem, kte-
ří byli ochotni se setkat s našim 
klienty. Akce se velice vydařila 
a počasí nám přálo. Všichni klienti 
a personál byli z celé akce nadšení.  

Na závěr patří poděkování také 
zaměstnancům našeho domova, 
kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci akcí, a to nejenom v pracov-
ní době, ale i ve svém volném času.
 J. Uhlíková a A. Hlušek

V Perninku bylo letos pro seniory opravdu pestré září

Setkání s veterány    Mezi osmnácti automobilovými veterány a dvěma motocykly 
se vyjímaly výjimečné kousky značek Chrysler, Citroen, Ford, Praga, Fiat, Lada, 
Warburg, Mercedes, Triumf Royal i Škoda.   Foto: z archivu DpS Pernink

Policisté ve Františkových Láz-
ních, Kynšperku nad Ohří 

a v Nejdku budou mít nové auto-
matické externí defibrilátory, které 
zafinancoval Karlovarský kraj. Pří-
stroje mohou v případě včasného 
použití zachránit život lidem s náh-
lou zástavou oběhu. Právě policisté 
jsou na místě dopravní nehody či 
jiné krizové situace často dříve, než 

dorazí záchranáři, a mohou účin-
ně pomoci. Na území regionu tak 
bude k dispozici celkem 33 těchto 
přístrojů.
„Pro letošní rok jsme na nákup 
automatických externích defibrilá-
torů vyčlenili z krajského rozpočtu 
1,8 milionu korun. Přístroje se me-
zitím mnohokrát osvědčily v terénu 
při záchraně života našich občanů. 

Proto projednám se záchrankou, 
ve kterých částech regionu ještě de-
fibrilátory potřebujeme a kolik na 
to bude třeba uvolnit peněz v příš-
tím roce,“ uvedl Jan Bureš, krajský 
radní pro oblast zdravotnictví, při 
předávání přístrojů zástupcům Po-
licie ČR.
S defibrilátory pracují speciálně 
proškolení policisté či hasiči, kte-
ří za letošní rok použili přístroje 
v 37 případech. „Jak je vidět, má to 
smysl a budoucnost, proto bychom 
chtěli tuto pomoc pro občany a ná-
vštěvníky kraje ještě rozšířit,“ uve-
dl Miloš Kukačka, zástupce ředite-
le Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje. Podle něj 
s defibrilátorem zatím nejčastěji 
pracovali městští policisté v Cho-
dově.
Najdou-li se v krajském rozpoč-
tu peníze na nákup defibrilátorů 
i v příštím roce, mělo by dojít k ná-
kupu dalších devíti přístrojů. Pět 
přístrojů dostanou policejní slu-
žebny, po dvou pak hasiči a měst-
ská policie.  (KÚ)

Policisté dostanou další defibrilátory

KARLOVY VARY O celé hodiny 
se zkrátí čas věnovaný policisty 
vyšetřování dopravní nehody díky 
unikátnímu 3D skeneru. Zařízení 
sloužící k velice přesnému prosto-
rovému skenování místa nehody 
vyjde Karlovarský kraj na 2 miliony 
korun.

„Na základě naší domluvy dosta-
ne 3D skener do výpůjčky Krajské 
ředitelství policie Karlovarského 
kraje. Konkrétně jej bude využívat 
Dopravní inspektorát Policie Čes-
ké republiky v Karlových Varech, 

který je zatížen nejvyšším počtem 
vyšetřovaných nehod. Věřím, že 
nové moderní zařízení ulehčí práci 
policistům a hlavně přispěje k za-
jištění plynulosti silničního pro-
vozu v našem regionu a větší bez-
pečnosti,“ uvedla hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Obvykle trvá policistům i několik 
hodin, než zajistí potřebné důkazy, 
stopy, vyslechnou přítomné oso-
by a vše náležitě zdokumentují. 
Na místě dopravní nehody se tak 
mnohdy tvoří dlouhé kolony a řidi-

či musí volit objízdnou trasu. Díky 
novému skenovacímu zařízení bu-
de možné získat přesná data o do-
pravní nehodě řádově do několika 
minut. Samozřejmě bude záležet 
na typu dopravní události.

3D skener dokáže vytvořit přesný 
zákres vzdáleností, postavení vozi-
del, stop, a to vše v zásadě bez zása-
hu policisty. Zařízení navíc umož-
ňuje okamžité vytisknutí plánku 
dopravní nehody, což snižuje  dobu 
jejího písemného zpracování. 
 (KÚ)

3D skener urychlí vyšetřování dopravních nehod

 Veletrhy se uskuteční v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II., registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 

Institut pro zaměstnanost a rozvoj 
Karlovarského kraje, z.ú.
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DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

PEČIVO KVÁSKOVÉ BONELA
Karlovarská pekárna s.r.o.
Pšeničné pečivo vyrobené s přídavkem pšeničného kvasu 
(fermentace 4 týdny). Ručně tvarovaný pekařský výrobek 
vyrobený z pšeničné mouky a celozrnného pšeničného 
kvasu. Do výrobku nejsou přidávány žádné přísady, barvi-
va ani přídatné látky.
Neobsahuje ani žádný vložený tuk. Výrobek lze označovat 
jako pečivo s vlákninou neboť obsahuje více než 3% vlák-
niny (dle rozboru akreditované laboratoře 
4.33 g/100 g výrobku)

PEČIVO KVÁSKOVÉ

BONELA

Pšeničné pečivo vyrobené s přídavkem

pšeničného kvasu (fermentace 4

týdny). Ručně tvarovaný pekařský

výrobek vyrobený z pšeničné mouky a

celozrnného pšeničného kvasu. Do

výrobku nejsou přidávány žádné

přísady, barviva ani přídatné látky.

Neobsahuje ani žádný vložený tuk.

Výrobek lze označovat jako pečivo s

vlákninou neboť obsahuje více než 3%

vlákniny (dle rozboru akreditované

laboratoře 4.33 g/100 g výrobku)

PAŠTIKA S MEDVĚDÍM

ČESNEKEM

Masný tepelně opracovaný výrobek se

vyrábí podle tradičního receptu z

vepřového masa, vepřových jater a

vepřového sádla z chovů v

Karlovarském kraji.V paštice je 5%

medvědího česneku, který dodává

výrobku výraznou a charakteristickou

chuť. Paštika je plněna ve stylových 200

g skleničkách a je chladírenským

vozem rozvážena do vlastních a smlu-

vních prodejen v regionu. 

KYNŠPERSKÝ ZAJÍC 12°

SVĚTLÝ LEŽÁK

Světlé, nefiltrované pivo s příjemnou

pitelností, mírnou doznívající hořkostí

a příjemným aroma žateckého

poloraného červeňáku. 

Je vyráběné z místní velmi 

kvalitní vody tradičním 

technologickým postupem , 

charakteristickým 

pro česká piva a podle 

receptury posledních 

majitelů rodiny Hassů 

z Hassenfeldu. Pivo 

je stáčeno do skleněných

0,5 l lahví,1,5 l PET lahví, 

30 l a 50 l sudů 

a distribuováno 

z vlastní prodejny 

v areálu pivovaru.

VÁNOČNÍK

Kysaný mléčný výrobek – jemný

smetanový jogurt s ovocným 

tajemstvím vánoc.  Výrobek vzniká

smícháním smetanového jogurtu 

s tepelně zpracovaným ovocem 

a kořením. Základem jogurtu 

je plnotučné mléko v BIO kvalitě 

z produkce vlastní 

ekologicky hospodařící 

farmy. Výrobek se plní 

do kelímku nebo 

PET lahve 

a je prodávám 

přímo na farmě.

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 

19. století a pak znovu 

na začátku 20. století 

byl pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce 

byl pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40

357 51 Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Roman Krčma

Firma z Karlových Varů,

která provozuje řeznictví

a uzenářství, vyrábí  

a distribuuje vlastní

lahůdky. Pro výrobu

lahůdek a uzenin využívá

hovězí a vepřové maso 

z českých chovů. Firma

vyrábí vlastní uzeniny 

a masné výrobky dle

starých tradičních recep-

tur , nepoužívá náhražky

ani zvýrazňovače chuti.

Výroba je založena

především na ruční práci,

která zaručuje  charakte-

ristickou chuť, vůni 

a vzhled výrobků.

Kontakt:

Modenská 292/20, 360 20

Karlovy Vary

T: 602 277 921

E: roman.krcma@seznam.cz

Jitka Šimůnková

Firma se zaměřuje na

výrobu a prodej ovocných

a bylinných čajů, balí a

prodává také sušené

nesířené a neproslazo-

vané ovoce, sušenou

nesířenou zeleninu. Část

prodejního sortimentu

tvoří také koření a

kořenící směsi. Výrobky s

originálními etiketami a

zajímavými regionálními

obaly jsou ručně baleny a

vázány. Celý sortiment je

prodáván na farmářských

trzích, poutích a v re-

gionálních prodejnách

zdravé výživy a

cukrárnách.

Kontakt:

Mírová 51 Krásno 357 47 

T: 603 969 363, 731 990 167

E: info@nebevhube.info

W: www.nebevhube.info

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

Jedná se o nezávislou regionální aktivitu, která si klade 

za cíl označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce 

potravin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen 

ke konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou 

ze zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje 

a profesních zemědělských organizací. 

Hodnotí se vzhled, chuť výrobku, jeho obal, 

originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

1) Masné výrobky

1. místo 

Paštika s medvědím česnekem – R.Krčma

2. místo 

Pršut z květové špičky - Josef Pelant

3. místo 

Doupovský bič – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo 

Vánočník – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Kozí jogurt bílý – Lukáš Kostlivý

3. místo 

Děpoltovický biokefír – ing. Jiří Kubernát

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

1. místo 

Pečivo kváskové - Bonela – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Tvarohový dort borůvka – Cukrárna Ondra s.r.o.

3. místo 

Chléb kolonáda – Karlovarská pekárna s.r.o

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Kynšperský zajíc 12° – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo 

Krušnohor světlý ležák 11° – Pivovar Krušnohor s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák 12°– Pivovar Krušnohor s.r.o

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

zpracované formě

1. místo 

Krásenské čajování Krásnokvítek – Jitka Šimůnková

2. místo 

Olej z bílého máku – Bohemia olej s.r.o

3. místo 

BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek 2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2018

KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

OVOCNÝ ČAJ KRÁSNOKVÍTEK

Čajová směs je míchána z různých

druhů plodů ( 81% z nich pochází z

Karlovarského karje) bez přídavku

ibišku. Neobsahuje žádné konzervační

látky ani přídatná barviva. Ve výrobku

jsou pouze přirozeně se vyskytující

cukry. Po zalití směsi horkou vodou se

plně rozvine typická vůně a chuť

použitého ovoce. Nápoj se pije teplý

nebo studený, je možné ho použít pro

míchané alkoholické i nealkoholické

nápoje. Po vypití je možné změklé

ovoce sníst.

1) Masné výrobky

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

BIO děpoltovické máslo – Jiří Kubernát - FARMA

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o.

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o.

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

Olej ze semene ostropestřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o.

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně s.r.o. 

2018
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OLEJ ZE SEMENE

OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO

Oleje jsou, s důrazem na zachování

veškerých vitamínů a minerálů,

lisovány za studena a jsou díky

tomu také výborným pomocníkem

při řadě nemocí. 

Ostropestřec působí 

pozitivně zejména 

na játra a žaludek, 

pomáhá také v boji 

se žlučovými kameny 

nebo při paradentóze. 

BIO DĚPOLTOVICKÉ MÁSLO

Máslo jemné chuti a vůně 

je vyrobeno tradičním způsobem

stloukáním v máselnici z pasterizo-

vané smetany z kravského mléka 

v BIO kvalitě. 

Výrobek je vyráběn ve vlastní

mlékárně a je k prodeji ve dvou

gramážích v prodejně přímo 

na farmě.

CHMELONÁDA

100% přírodní nealkoholický nápoj

s pěnou je vyráběný z českého

chmele, českých bylin a vlastního

cukerného sirupu bez umělých 

sladidel. Chmelonáda je osvěžující

nápoj 

s příjemným 

chmelovým 

aroma.

VEPŘOVÉ MASO 

VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

Kvalitní výrobek se 100% podílem

ruční práce od počátku až do konce.

Konečný produkt je vyroben 

bez jakýchkoliv přídatných látek 

a k prodeji je ve vlastní prodejně 

v Žalmanově. 

KARLOVARSKÉ VŘÍDELNÍ

KAPKY

Originální cukrářský výrobek 

s vynikající chutí a jedinečným

tvarem připomínajícím kapku 

vody a symbolizujícím lázeňské

město Karlovy Vary je vyroben 

z karlovarské vřídelní vody, 

medu, želatiny 

z mořských řas 

a dalších surovin.

KOLEKCE UZENÝCH RYB

Uzení ryb výhradně z vlastních

sádek probíhá ve středisku Mšec 

a uzené ryby jsou zde, stejně jako

ryby z mražené či chlazené,

prodávány ze dvora. 

Před vlastním uzením jsou ryby

naloženy 24 hodin ve slaném láku 

a bez dalších přídatných látek

vyuzeny ve vlastní udírně. 

Josef Pelant

Rodinná firma, původně

se zemědělským

zaměřením, byla založena

v roce 1993 na pomezí

Doupovských hor. Od roku

1999 se rodina úzce 

specializuje na výrobu

masných produktů, vyrábí

se zde přes 50 různých

produktů. V roce 2016 

k výrobě uzenin přibyl

také provoz vlastní 

podnikové prodejny

přímo v areálu výroby 

a provoz bistra s kvalitní

českou kuchyní. 

Kontakt:

Žalmanov 83, 364 71 Bochov 

T: 601 347 775

E: info@maso-pelant.cz

W: www.farmakubernat.cz

Kynšperský 

pivovar s.r.o.

Historie pivovarnictví 

v Kynšperku nad Ohří

sahá až na konec 16. sto-

letí. Ve druhé polovině 19.

století a pak znovu na

začátku 20. století byl

pivovar modernizován 

a projektován až na 80

tisíc hektolitrů piva ročně.

Po druhé světové válce byl

pivovar konfiskován

a v roce 1951 bylo

rozhodnuto o jeho likvi-

daci. Až v roce 2011 byla 

v Kynšperku znovu 

obnovena výroba piva 

s plánovanou kapacitou

10 tisíc hektolitrů piva

ročně.

Kontakt:

Sokolovská 482/40, 357 51

Kynšperk nad Ohří

T: +420 352 669 493

E: info@pivovar-kynsperk.cz

W: www.pivovar-kynsperk.cz

Bohemia olej s.r.o.

Firma byla založena 

v roce 2012, sídlí v Praze,

avšak veškerá výroba

probíhá na území

Karlovarského kraje, 

v Kraslicích. 

Firma se specializuje 

na lisování přírodních

olejů z obilovin, ovoce, 

zeleniny i různých druhů

květin pro využití nejen 

v kuchyni, ale také 

v medicíně. 

Výrobky jsou prodávány

ve specializovaných 

obchodech po celé republice.

Kontakt:

Plzeňská 346/301, Praha 5

T: +420 773 499 220

E: objednavky@bohemiaolej.cz

W: http://bohemiaoil.com

Jiří Kubernát -

FARMA

Rodinná ekologická farma

s dlouholetou tradicí 

se nachází v podhůří

Krušných hor a zabývá 

se chovem masného 

i mléčného skotu, prasat,

koní, zvěře a pěstováním

obilovin a krmných

plodin. Na farmě byla 

vybudována vlastní 

minimlékárna, do které 

je dodáváno ekologické

mléko z vlastního chovu.

Kontakt:

Děpoltovice 12  

362 25, Nová Role

T: +420 353 851 047

E: farma.kubernat@tiscali.cz

W: www.farmakubernat.cz

Karlovarská

pekárna s.r.o.

Karlovarská pekárna

vyrábí na 35 druhů

slaného i sladkého pečiva

se specializací na tradiční

regionální výrobky, které

dodává do maloobchod-

ních prodejen, zároveň

však zajišťuje zásobování

hotelů a lázeňských domů.

Výrobky jsou vyhledávané

také mimo region. 

Část sortimentu 

je označena známkou

Chráněné označení

původu.

Kontakt:

Slepá 517, 

360 05 Karlovy Vary

T: +420 353 568 105

E: obchod@karlovarskapekarna.cz

W: www.karlovarskapekarna.cz

Dobrota

Karlovarského kraje

Výherci soutěže jsou 

vyhlašováni v těchto 

kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské 

a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické 

a nealkoholické 

nápoje 

5) Ovoce, zelenina, 

medy a čaje 

v čerstvé nebo 

zpracované formě 

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dobrota Karlovarského kraje je soutěž vyhlašovaná

Karlovarským krajem pro výrobce potravin z regionu. 

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

označit a upozornit na vynikající potravinářské výrobky

vznikající v Karlovarském kraji. 

Do soutěže se může přihlásit malý nebo střední výrobce po-

travin, který vyrábí přihlašovaný výrobek nebo produkuje

suroviny pro výrobu výrobku na území Karlovarského kraje.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou

potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke

konečné spotřebě.

Výherci soutěže jsou vyhlašováni v těchto kategoriích:

1) Masné výrobky 

2) Mléčné výrobky  

3) Pekařské a cukrářské výrobky 

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

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

formě 

Hodnocení výrobků probíhá prostřednictvím ochutnávky

prováděné pětičlennou hodnotitelskou komisí složenou ze

zástupců kontrolních orgánů, Karlovarského kraje a profes-

ních zemědělských organizací. Hodnotí se vzhled, chuť

výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

Cílem soutěže a oceňování výrobků je podpořit snahu menších

výrobců potravinářských výrobků o originalitu, kvalitu 

a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky 

a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského

kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak náš region

v rámci České republiky.

Rybářství 

Mariánské Lázně

s.r.o.

Firma se specializuje 

na chov sladkovodních

ryb v rybnících na území

Karlovarského,

Plzeňského 

a Středočeského kraje,

obhospodařuje přes 1500

ha a 360 rybníků. 

Hlavní chovnou rybou je

kapr, doplňkově je chován

amur, tolstolobik, štika 

a další.

Kontakt:

Klíčová 199/2, 

353 01 Mariánské Lázně

T: +420 374 792 565

E: rybml@rybarstvi.cz

W: www.rybarstviml.cz

1) Masné výrobky

1. místo

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2. místo

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

3. místo 

Pršut z pečeně – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo

BIO děpoltovické máslo – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý

3. místo

Žalmanovský strakáč – Alena Králová

3) Pekařské výrobky a cukrářské výrobky

1. místo 

Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

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

3. místo

Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Chmelonáda – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo

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

3. místo 

Krušnohor světlý ležák – Pivovar Krušnohor s.r.o

5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé 

nebo zpracované formě

1. místo 

Olej ze semene ostropeřce mariánského – 

Bohemia olej s.r.o

2. místo 

Med květový z pomezí Doupovských hor a

Slavkovského lesa – Miroslav Dimo Včelařství M + M

3. místo 

Medovicový med z doupovských lesů – Josef Šefčík

Zvláštní cena

Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

s.r.o 

2017

DOBROTA

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

mapa výrobků 

oceněných v roce 2017

Předávání defibrilátorů    Zleva vedoucí odboru pořádkové policie Václav Husák, 
radní Jan Bureš a zástupce ředitele krajské záchranky Miloš Kukačka.   Foto: KÚ
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JEKATĚRINBURG   Dosáhnout 
opětovného zavedení letecké linky 
z Karlových Varů do Jekatěrinbur-
gu a dohodnout se na výměnných 
stážích studentů středních a vy-
sokých škol, to byly cíle pracovní 
cesty hejtmanky Jany Mračkové 
Vildumetzové do ruského Jeka-
těrinburgu, kde ve druhé polovině 
září absolvovala sérii jednání. 

V Jekatěrinburgu přijal delegaci 
z Karlovarského kraje první zá-
stupce gubernátora Sverdlovské 
oblasti Alexej Valerjevič Orlov. 
Během setkání se hovořilo o zá-
měru zvýšit počet ruských turistů 
a lázeňských hostů v našem regio-
nu, což by uvítali hoteliéři z našich 
lázeňských měst i poskytovatelé 
navazujících služeb. Řešila se také 
možnost výměnných stáží pro žáky 
studující především gastroobory 
a obory zaměřené na hotelnictví 
i cestovní ruch. Vedení oblasti 
vyjádřilo snahám Karlovarského 

kraje maximální podporu. „Chtěli 
jsme zdůraznit, že ruský turista je 
velmi důležitý pro naše lázeňství, 
a proto se snažíme obnovit provoz 
na lince Karlovy Vary – Jekatěrin-
burg. Nabídku karlovarského me-
zinárodního letiště a krásy regionu 
jsme také prezentovali i místním 
touroperátorům, zástupcům ural-
ských aerolinek i představitelům 
Uralské asociace cestovního ru-
chu,“ uvedla Jana  Mračková Vild-
umetzová. S dopravci Ural Airlines 
a České aerolinie se domluvila, že 
kraj dodá veškeré statistické úda-
je týkající se karlovarského letiště 
a ona sama bude usilovat o podpo-
ru českého prezidenta ve věci úzké 
spolupráce obou regionů.

Společně s krajským radním Ja-
roslavem Bradáčem se hejtmanka 
sešla také s prvním prorektorem 
Uralské federální univerzity Dmi-
trijem Vitaljevičem Bugrovem a se 
zástupci Ministerstva všeobecné-

ho a odborného vzdělávání Sverd-
lovské oblasti. Jednalo se o výměn-
ných stážích studentů a jejich dal-
ším uplatnění. „Diskuse se nesla 
ve velmi věcném duchu, o stáže 
studentů je velký zájem a nyní je 
na nás, aby vedení kraje už přímo 
řešilo další postup s konkrétními 
školami, které by studenty na stáže 
vysílaly. Další formou spolupráce 
by byly stáže organizované hospo-
dářskou komorou, ta by je studen-
tům domluvila přímo ve firmách 
v našem kraji,“ upřesnila hejtman-
ka s tím, že jednání v Jekatěrin-
burgu přitom považuje za velmi 
přínosné. „Musíme teď ale úspěš-
ně započaté záměry dotáhnout do 
konce a uvést je do života,“ dodala. 
Během své krátké pracovní cesty 
se Jana Mračková Vildumetzová 
také poklonila památce českoslo-
venských legionářů u památníku 
na Michajlovském hřbitově.

  (KÚ)

Hejtmanka jednala v Rusku o letecké lince 

NEPROPÁSNĚTE 
O krásách kraje se dozví 
v šedesáti městech USA
Dva a půl milionu amerických do-
mácností v šedesáti městech USA 
a více než 100 tisíc diváků přes in-
ternet sleduje pořad o krásách na-
ší země díky televizní společnosti 
Czech-Ameriacn TV. Její štáb 
v čele s ředitelem a producentem 
Johnem Honnerem pobýval v mi-
nulých dnech v Karlovarském 
kraji a natáčel další díly seriálu. 
Partnerem televizního vysílání, 
které slaví 15 let od svého zaháje-
ní, je Karlovarský kraj. S Johnem 
Honnerem se setkal krajský radní 
Jan Bureš, aby mu poděkoval za 
spolupráci a propagaci památek 
a přírodních unikátů regionu. 
„V našem kraji je spousta zná-
mých památek a oblastí, ale další 
nádherná místa zůstávají skryta 
a je dobře, když se o nich bude 
vědět. Nesou v sobě totiž kus 
historie našeho kraje, který sice 
patří k nejmenším v republice, 
ale k těm nejkrásnějším,“ uvedl 
Jan Bureš a předal zástupcům 
televize pamětní listy a tradiční 
výrobky z našeho kraje. Na oplát-
ku dostal speciální cenu - „Zlatou 
hvězdu“ za podporu vysílání ze 
strany Karlovarského kraje. John 
Honner původně pochází z Mora-
vy, dlouhou dobu žil na jihu Čech, 
ale poté se přes Německo dostal 
do USA. V okamžiku, kdy získal 
licenci k televiznímu vysílání, ani 
na minutu nezaváhal nad tema-
tickým zaměřením. „Mohl jsem 
točit cokoliv, ale vybral jsem si 
Českou republiku. Diváci si náš 
pořad na kanálu 19 od 19 ti ho-
din oblíbili a my pro ně točíme 
nejen o krásných místech České 
republiky, ale i tom, co je třeba 
typické pro místní kuchyni. Teď 
je to právě karlovarský knedlík,“ 
vysvětlil Honner, který neskrýval 
své okouzlení regionem, přede-
vším hradem a zámkem Bečov, 
kde jeho štáb také natáčel. Popsal 
i svou spolupráci s českými stu-
denty, zejména se Západočeskou 
univerzitou v Plzni, která pomá-
há při tvorbě pořadů. Do realiza-
ce jednotlivých dílů jsou však za-
pojeny i další vysoké školy z celé 
České republiky. V kraji se štáb 
vypravil na další místa, například 
na vyhlídku Diana v Karlových 
Varech, nebo do Jáchymova. Ná-
vštěvu pomohla zprostředkovat 
a zajímavé oblasti vytipovala de-
stinační agentura Živý kraj, která 
s televizní společností dlouhodo-
bě spolupracuje. Pořady mají vel-
ký ohlas a díky nim sem plánuje 
svou cestu řada amerických turis-
tů.  (KÚ)
 
Jak být na internetu v bezpe-
čí? Poradí konference
Jaké jsou aktuální kybernetické 
hrozby, jak zabezpečit svá data, 
ale především jak ochránit děti 
a mládež v kybernetickém pro-
středí, to vše se účastníci dozvědí 
na celodenní odborné konferenci 
Internetem bezpečně 2018, která 
se bude konat 25. října 2018 v ho-
telu Thermal v Karlových Varech. 
Dopolední blok konference bude 
určen pro odbornou veřejnost, 
především pro ředitele škol, pe-
dagogy, preventisty na školách, 
zaměstnance OSPOD, psycholo-
gy, vychovatele, pěstouny, osoby 
pečující o děti v dětských domo-
vech a SOS vesničkách, zástupce 
měst a obcí, IT specialisty, poli-
cisty a další zájemce. Odpolední 
část je určena pro širokou veřej-
nost. Může přijít kdokoliv, vítáni 
jsou především rodiče, mládež 
či senioři a další zájemci. Konfe-
rence bude obohacena o možnost 
vyzkoušet si nejnovější techno-
logie od chytré domácnosti až 
po virtuální realitu. Akce se ko-
ná pod záštitou hejtmanky Jany 
Mračkové Vildumetzové. Hlav-
ním organizátorem konference 
je karlovarský spolek you co-
nnected, jehož hlavní činností je 
vzdělávání uživatelů zaměřené na 
bezpečný pohyb v online prostře-
dí. Registrace probíhá na webu 
internetembezpecne.cz, kde na-
jdete také podrobný program celé 
konference. Vstup je pro všechny 
účastníky zdarma. 
 (KÚ)

Škola pro piloty chce ve Varech otevřít výukové středisko
KARLOVY VARY   Letecká škola F 
Air chce v Karlových Varech otevře-
ní výukové středisko. Budoucí pilo-
ti civilních letadel by měli k výcviku 
využívat místní mezinárodní leti-
ště. Projekt regionu přinese celou 
řadu synergických efektů. Záměr 
otevření výukového střediska byl 
už také projednáván na zářijovém 
zasedání Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje.

„Je to pro nás jedinečná příleži-
tost, jak do našeho regionu přivést 
mezinárodní školu, vytvořit nová 
pracovní místa a zároveň oživit 
provoz na letišti v Karlových Va-
rech, pro které to bude mít neza-
nedbatelný finanční přínos. Díky 
tomu na sebe karlovarský region 
také přitáhne pozornost leteckých 
společností. Projekt se samozřejmě 
neobejde bez drobných investic do 
vybudování potřebného zázemí, 
jako jsou například hangáry pro 

výuková letadla. Investice se však 
Karlovarskému kraji vrátí do tří 
let,“ uvedl náměstek hejtmanky 

Karlovarského kraje Martin Hura-
jčík, jenž vedl s vedením školy po-
třebná jednání.

Letecká škola F AIR má 28 letou 
tradici v oboru vzdělávání letecké-
ho personálu. V současnosti jí na-
vštěvují studenti ze 47 zemí světa. 
Její absolventi pracují nejenom jako 
piloti, ale také například jako mana-
žeři a experti v nadnárodních letec-
kých společnostech. Pro spolupráci 
s naším regionem se vedení školy 
rozhodlo z toho důvodu, že Karlovy 
Vary disponují perfektně vybave-
ným letištěm a velmi dobrou nava-
zující infrastrukturou. Karlovarský 
kraj zároveň jasně deklaroval zájem 
o participaci na tomto významném 
mezinárodním projektu a také nabí-
dl vhodné podmínky.

Na zasedání zastupitelstva vystou-
pil i výkonný ředitel společnosti F 
AIR Michal Markovič, který přiblí-
žil, jak bude probíhat samotná vý-
uka kurzu s oficiálním názvem Inte-
grovaný výcvik Dopravního pilota. 
„Výcvik trvá čtrnáct měsíců a bude 

do něj ročně zapojeno na šedesát 
až sedmdesát vysokoškolských 
studentů. Škola k výuce využívá ty 
nejmodernější letecké stroje. Jedná 
se o velmi malá dvou až čtyřmístná 
letadla, která nejsou téměř vůbec 
slyšet. Hluková zátěž je tedy mini-
mální. Létat se nebude nad Karlový-
mi Vary a v žádném případě nepůjde 
o akrobatické lety, jak se spekulova-
lo,“ upřesnil Michal Markovič. 

Důležitým partnerem projektu je 
ČVUT – Ústav letecké dopravy. Zá-
měr je plně podporován i ze strany 
Ministerstva dopravy ČR a Mini-
sterstva průmyslu a obchodu ČR. 
Podle prognóz se letecké společ-
nosti budou v nejbližších letech po-
týkat s velkým nedostatkem pilotů. 
Letecká doprava se neustále rozvíjí 
a již nyní jsou personální kapacity 
velmi omezené. Zájem o výuku tak 
do budoucna ještě určitě poroste. 
 (KÚ)

F AIR v Karlových Varech   Budoucí piloti civilních letadel by měli k výcviku vyu-
žívat místní mezinárodní letiště.   Foto: KÚ

Mezi lékaři, sestřičkami a dal-
šími zdravotníky je celá 

řada těch, kteří obětavě pečují 
o naše zdraví, a to i často na úkor 
svého volného času. Karlovarský 
kraj proto vyhlašuje již druhý roč-
ník ankety Zdravotník roku, pro-
střednictvím které jim chce podě-
kovat za jejich záslužnou a namá-
havou práci. Návrhy na ocenění 
můžete zasílat do 5. listopadu.

„Jsem rád, že si anketa získala 
svou tradici a že můžeme opět 
ocenit nelehkou práci a nasaze-
ní těch, kteří dnes a denně za-
chraňují lidské životy a starají se 
o zdraví našich obyvatel. Zároveň 
chceme, aby veřejnost věděla, ja-
ké výjimečné osobnosti v oblasti 
zdravotnictví v našem regionu 
máme. Jen v loňském roce dora-
zilo na adresu krajského úřadu 
159 hlasovacích lístků. Věřím, že 
i letos bude rozhodně z čeho vybí-
rat,“ uvedl radní pro oblast zdra-
votnictví Jan Bureš.

Hlasuje se celkem ve čtyřech 
kategoriích. Podpořit můžete lé-
kaře, zdravotní sestru, zdravot-
níka (např. ošetřovatele, fyziote-
rapeuta, psychologa, záchranáře, 

porodní asistentku, laboranta 
aj.) nebo významnou osobnost, 
jež se zasloužila o rozvoj zdra-
votních služeb v našem regionu 
nebo svůj život zasvětila pomoci 
nemocným. V posledně zmiňo-
vané kategorii bude udělen Řád 
bílého pláště. V minulém roce 
jej in memoriam obdržela bývalá 
primářka anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení a oddělení 
intenzivní resuscitační následné 
péče v Nemocnici Ostrov Ivana 
Jarošová.

Nominovat lze výhradně ty zdra-
votníky, kteří poskytují své služby 
na území Karlovarského kraje, 
a to v nemocnicích, v privátních 
ambulancích, lázních i ostatních 
zařízeních. Formulář anketního 
lístku najdou zájemci na webu 
Karlovarského kraje. Hlasovat lze 
do 5. listopadu také prostřednic-
tvím e-mailu. Návrhy na ocenění 
je možné zasílat na adresu Mgr. 
Veroniky Bartošové: veronika.
bartosova@kr-karlovarsky.cz. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety se uskuteční 16. listopadu 
v hotelu Richmond v Karlových 
Varech.  (KÚ)

Zdravotník roku 2018. 
Hlásí se druhý ročník ankety 
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KARLOVY VARY   Skvělého úspě-
chu dosáhli studenti oboru Oděvní 
design ze Střední uměleckoprůmy-
slové školy Karlovy Vary na sou-
těži „Oděv a textil, Liberec 2018 
aneb Bez textilu by nebylo oděvu“. 
Odbornou porotu, v níž zasedaly 
mimo jiné módní návrhářky Libě-
na Rochová a Jitka Klett, zaujaly 
jejich kolekce natolik, že si ze sou-
těže odvezli první místo a speciální 
ocenění. 

Do prostor liberecké Technické 
univerzity se sjeli studenti z České 
republiky a ze Slovenska, aby re-
prezentovali svojí školu v soutěži, 
která podporuje vytváření netradič-
ních modelů. Devítičlenná porota 
plná zvučných jmen a hvězdných 
osobností měla za úkol zhodnotit 
téměř šedesát přihlášených kolekcí. 

„V těžké konkurenci odborných 
škol bylo úsilí studentů a učitelů 
Střední uměleckoprůmyslové ško-

ly Karlovy Vary oceněno prvním 
místem za kolekci MINIMA v ka-
tegorii Hravá dokonalost a dále se 
škole dostalo speciálního ocenění 
za kolekci Aqua. Všem studentům 
patří velké poděkování za perfekt-
ní reprezentaci nejen své školy, ale 
také Karlovarského kraje,“ uved-
la Markéta Šlechtová, ředitelka 
Střední uměleckoprůmyslové školy 
Karlovy Vary.

Soutěž „Oděv a textil, Liberec“ 
je pořádána od roku 2014. Ačkoliv 
má poměrně krátkou historii, je 
pojata velmi velkoryse a odehrává 
se v krásných prostorách moderní-
ho komplexu Technické univerzity. 
Pravidelně se jí zúčastňují střední 
školy textilního i oděvního zamě-
ření z celé České republiky i ze 
Slovenska. Výjimkou nejsou ani zá-
kladní školy, pro něž je rovněž při-
pravena vlastní soutěžní kategorie.
 (KÚ)

Karlovarští studenti 
zvítězili v soutěži 
pro mladé návrháře

KARLOVY VARY     Studenti sotva 
zasedli do lavic v novém školním ro-
ce, ale Střední uměleckoprůmyslová 
škola Karlovy Vary (SUPŠ Karlovy 
Vary), tedy bývalá „keramka“, už 
chystá talentové zkoušky do umělec-
kých oborů. I pro příští rok nabídne 
zájemcům o studium 6 maturitních 
oborů a 2 učební. Absolutní novin-
kou je pak možnost studovat design 
skla.

SUPŠ KV je jednou z nejstarších 
výtvarných škol v České republice, 
mezi nimiž si vydobyla velkou pres-
tiž. Jde o jediné zařízení v republice, 
které se zabývá v oblasti vzdělávání 
tvarováním porcelánu včetně jeho 
zdobení a ruční malby. Škola se mů-
že také pochlubit velkou úspěšností 
žáků u závěrečných maturitních 
zkoušek. „Je pravda, že se nás teď 
rodiče často s obavami ptají, jestli 
škola v souvislosti s nedávným uza-
vřením staré budovy v havarijním 
stavu bude i nadále pokračovat bez 
omezení a nabírat žáky do všech obo-
rů. Samozřejmě ano, nic se nemění 
a vedení školy i všichni pedagogové 
pokračují ve své práci. Už teď se moc 
těšíme na první studenty, se kterými 
se uvidíme už na začátku ledna při 
talentových zkouškách. Každého, 
kdo bude mít zájem, a platí to nejen 
pro budoucí žáky, ale také jejich ro-
diče, zveme na Den otevřených dve-
ří, který se koná 25. října od 9.00 do 
17.00 hodin. O nabídce naší školy se 
zájemci také dozvědí na výstavách 
středních škol v Ostrově, v Sokolově 
a v Chebu,“ uvedla ředitelka školy 
Markéta Šlechtová.

Ve spolupráci se společností MO-
SER, která díky bohaté tradici vý-
roby skla šíří věhlas našeho regionu 
doma i ve světě, se pro nový školní 
rok chystá škola otevřít nový obor 
zaměřený na design skla.  Jedná se 
o čtyřletý umělecký maturitní obor 
a jeho praktická výuka bude pro-
bíhat ve studiu firmy. Žáci školy se 
pravidelně zúčastňují celostátních 

i mezinárodních soutěží, ve kterých 
se umisťují 

na předních místech, ať už jde 
o soutěže Studentský design, Mezi-
národní fotografické bienále nebo 
celostátní soutěž módních návrhářů 
Avantgarda. Škola se také podílela 
na návrzích pro řadu firem, napří-
klad navrhovala fotoporcelán pro 
moravské výrobce, pohárky na likér 
do Německa nebo dózy 

na sůl pro karlovarské Vřídlo. „Ak-
tivně se zapojujeme i do mezinárod-
ních akcí v rámci projektu Erasmus+ 
, které jsou zaměřené na podporu 
odborného a jazykového vzdělávání, 
a to jak pro učitele, tak pro žáky. Naši 
žáci mají příležitost spolupracovat 
například i formou stáží se studenty 
z Finska, Portugalska, Francie, Slo-
venska, Kréty či dalších zemí,“ vy-
světlila ředitelka.  (KÚ)

Umprůmka nově nabízí 
i studium designu skla

www.ceskojede.cz

Kam vyrazíte 
příště?příště?

Inspirujte se nejlepšími 
tipy na výlety na kole, 
bruslích i pěšky.

Oděv a textil, Liberec 2018   První místo a speciální ocenění si ze soutěže odvezli 
studenti oboru Oděvní design ze Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary. 
 Foto: z archivu SUPŠ KV

OBORY VZDĚLÁNÍ 
Maturitní umělecké:
Design keramiky a porcelánu
Grafický design
Užitá fotografie a média
Oděvní design a Design skla
Maturitní neumělecké:
Ekologie a životní prostředí
Aplikovaná chemie
Učební:
Keramik, Sklář 

Přijímačky na střední? Jednotné ohodnocení má být podmínkou přijetí
KARLOVY VARY   Úroveň vzdělá-
vání a výsledky maturitních zkou-
šek jsou na řadě středních škol tris-
tní. Hejtmani proto vyzývají minis-
tra školství, mládeže a tělovýchovy 
Roberta Plagu k urychlenému řeše-
ní. Žádají o zavedení jasného bodo-
vého ohodnocení uchazeče v rámci 
centrálních přijímacích zkoušek na 
všechny typy středních škol, včetně 
soukromých, na základě kterého by 
pak teprve byl žák přijat ke studiu.

Takové opatření by mohlo pomoci 
zastavit přijímání žáků bez studij-
ních předpokladů a odstranilo by 
také rozdíly v přijímání uchazečů 
do soukromých a krajem zřizova-

ných škol. Stanovení podmínek pro 
přijetí žáků je nyní plně v kompe-
tenci každého ředitele střední školy, 
kritéria se proto mezi jednotlivými 
zařízeními značně liší. Kraje se sho-
dují, že absence jednotné minimál-
ní hranice úspěšnosti v přijímacím 
řízení umožňuje přijímání žáků, 
kteří nemají pro studium na střední 
škole předpoklady, způsobuje mig-
raci studentů mezi školami a v cel-
kovém důsledku se negativně pode-
pisuje na úrovni vzdělávání. 

„Nadále odmítáme nést jako 
zřizovatelé středních škol odpo-
vědnost za kvalitu vzdělávání ve 
středních školách, jestliže nemáme 

kompetenci tuto kvalitu ovlivnit,“ 
zdůrazňuje hejtmanka Jana Mrač-
ková Vildumetzová, která je záro-
veň předsedkyní Asociace krajů. 
Zejména na některé typy škol jsou 
podle hejtmanky přijímáni i žáci 
s nedostatečnými studijními před-
poklady. „To se odráží v přecházení 
studentů mezi školami a následně 
ve špatných výsledcích maturitních 
zkoušek. Kraje by měly mít mož-
nost se jako zřizovatelé středních 
škol podílet na tvorbě podmínek 
pro zvýšení úrovně vzdělávání. 
Mohou tak zároveň zabránit neú-
čelnému a mnohdy neefektivnímu 
vynakládání finančních prostředků 

do regionálního školství,“ dodává 
hejtmanka. 

Stávající situace je nepřijatelná 
nejen pro kraje, po změnách vo-
lají i zaměstnavatelé v regionech, 
kteří nejsou spokojeni s tím, že 
mezi absolventy škol například 
chybějí kvalifikovaní pracovní-
ci technických profesí. „Žádáme 
proto ministra školství o urychlená 
legislativní opatření, přičemž kra-
je jsou připraveny být maximálně 
nápomocny a jednat o navrhované 
změně,“ upřesňuje Jana Mračková 
Vildumetzová. Bodovací systém by 
se měl týkat všech kol přijímacího 
řízení.  (KÚ)
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Civilizace se mění, jenom půda zůstává

Vysoké teploty v kombinaci s ne-
dostatkem srážek způsobily, že na 
92 procentech území České republi-
ky bylo extrémní sucho.Podle údajů 
Českého hydrometeorologického 
ústavu už padesát let stoupá prů-
měrná roční teplota. Každých deset 
let se zvýší o 0,3 stupně. Během ná-
sledujících sto let by se měla zvýšit 
až o 4 stupně. S oteplováním jde 
ruku v ruce přibývání takzvaných 
tropických dnů, kdy teplota pře-
sáhne 35 stupňů, a zároveň je rok 
od roku méně dnů, kdy je sněhová 
pokrývka vyšší než jeden centimetr. 
Co se týká deště, posledních dvacet 
let častěji a vydatněji prší. Od roku 
1991 do roku 2011 spadlo v průmě-
ru o 5 procent více srážek než v le-

tech 1961 až 1990. Nejvíce srážek 
pravidelně naměří meteorologové 
v létě, nejméně v zimě. To, že voda je 
velmi důležité téma došlo konečně 
i vládě a tak se teď na nás bude valit 
v několika vlnách podpora výstavby 
rybníků a ochrany vodních zdrojů. 
Stačí to však? A kde je řešení sku-
tečné příčiny? 

Od roku 1966 se snížila výměra 
zemědělské půdy o 290 000 hekta-
rů, což odpovídá velikosti tří okre-
sů. V Evropě je zastavěno 1000 
km2 půdy, přičemž většina z toho 
je navždy pokryta betonem. Za-
stavování půdy může vést ke ztrátě 
úrodné půdy pro produkci potravin 
nebo ztrátě přírodních prostředí 
a snížení dodávky podzemní vody. 
Další růst městských ploch je mož-
né zastavit už jen za spolupráce na 
všech úrovních, jelikož legislativa 
i úředníci vycházejí vstříc stavební 
lobby a komerční a individuální by-
tové a podnikatelské výstavbě a do-
chází tak ke snižování ploch pozem-
ků, které jsou schopné při deštích 
vsakovat vodu a naopak v dobách 
sucha tvořit rezervoár vláhy pro 

flóru a faunu. Krajina se nám tak 
mění před očima. Na polích vyrůs-
tají průmyslové zóny, slunečné plá-
ně pokrývají solární panely a podél 
silnic se rozrůstají satelitní obytné 
čtvrti. 

Karel Čapek už v roce 1933 na-
psal do českých novin, že lidé při-
cházejí, civilizace se mění, jenom 
půda zůstává. Je to naše rodná 
zem, ta nás přetrvá. Když toto na-
psal, tak si myslel, že k půdě bu-
deme pečlivě přistupovat. Netušil 
však, že budeme denně až 15 hek-
tarů zemědělské půdy zastavovat. 
Jeden centimetr půdy se tvoří stovky 
až tisíce let. Neuváženým záborem 
se připravujeme o obrovský prostor 
pro zadržování vody.  Místo budo-
vání přehrad a rybníků by jsme se 
tak měli zaměřit na skutečnou pří-
činu nedostatečné schopnosti sou-
časné české krajiny zadržet vodu. 
Jeden hektar kvalitní černozemě 
v sobě dokáže zadržet až 3,5 tisíce 
kubíků vody. Před 30 lety měla tato 
kvalitní půda rozlohu 250 hektarů, 
nyní má rozlohu 40 hektarů a zby-
tek jsou extrémně vysušené 

Karla Maříková
poslankyně
a krajská 
zastupitelka
za SPD

Citlivý prostor komunikace mezi 
lidmi, správy společnosti a budoucnost

Olga Haláková
starostka města 
Bečov nad Tep-
lou a krajská 
zastupitelka za 
STAN s podpo-
rou KOA, KDU-
-ČSL, TOP 09

Co se děje v období, kdy se pozor-
nost společnosti začne věnovat té-
matu voleb. 

Vážím si práce kolegů starostů, 
s kterými jsem v kontaktu zejména 
v Karlovarském kraji. Z mnoha se-
tkání a rozhovorů ze vzájemné ko-
munikace lze konstatovat, že pře-
važuje nezaměnitelná zkušenost 
a profesionalita těchto osobností. 
Oblast působení vedení obce se vě-
nuje celé škále života, potřeb člo-
věka v podstatě od narození až po 
odchod a s tím souvisejícími úkony. 
Když se podíváte na zákonné před-
pisy pro výkon funkce starosty, tak 

je zde uvedena reprezentace obce, 
odpovědnost za kontrolu hospoda-
ření atp., ale ve skutečnosti je hlav-
ně v menších obcích převažující so-
ciální oblast a každodenní problé-
my jejich obyvatel, které přináší ži-
vot. Zákon žádá dodržování před-
pisů, jejich znalost a má nástroje 
na potrestání v případě pochybení 
a občan požaduje absolutní pozor-
nost pro své potřeby, názory, řeše-
ní technických i lidských otázek. 
Občan vyjádří svou spokojenost 
s reprezentací, avšak především 
se způsobem osobní komunikace, 
která probíhá v přímém kontaktu 
mezi starostou a občanem, a to 
přirozeně ve volbách do obecního 
zastupitelstva. Domnívám se, že 
právě tyto vztahy, které se vytváří 
po mnohá léta jsou rozhodující při 
výběrech zastupitelů. Postrádám 
zájem obyvatel o samotný zákonný 
systém, který ukládá zastupitelům 
projednat záležitosti správy obce 
a zde jsou přijímána nejdůležitější 

rozhodnutí pro život občanů a roz-
voj obce. Bez znalosti systému do-
chází lehce k nepřesným názorům, 
pochybnostem, omylům, které se 
těžko opravují a vyvrací. Ano, ori-
entace v pravidlech správy obce 
vyžaduje pozornost, osobní čas ale 
také zrychlí pochopení jednotlivých 
úkonů, které vedou k uskutečně-
ní vizí zlepšení podmínek života 
v obci. Častý stesk na nedostatek 
informací je většinou důsledkem 
pasivity na příjmové straně, nepří-
tomnosti na zastupitelstvech, igno-
race vydaných tištěných materiálů, 
informací na webových stránkách, 
nepřítomnost na pořádaných ak-
cích. 

Občané, pro vytoužený spokojený 
život máme spolu co dohánět a po-
kud budeme mít dobrou vůli, při-
nese to dobré výsledky. Přeji nám 
všem, aby se nám to dařilo, vždyť 
je to tak jednoduché, stačí jenom 
připomenout si, že si to všichni pře-
jeme a domluvíme se.   
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Slavnosti v Lubech připomněly tradiční výrobu strunných nástrojů 

Slavnosti hudby   Celodenní program plný zábavy a skvělé muziky nabídly Slavnosti hudby Strunal Schönbach. Na akci s podtitulem „Kde slova končí, hudba začíná“ pořádané v rámci „Dnů evropského dědictví“ ve spolupráci se společností Strunal 
Schönbach a obcí Luby pozval návštěvníky v září Karlovarský kraj. Zlatým hřebem bylo vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Foto: KÚ



Vyhrajte wellness s Globusem 
v hotelu Green Paradise

Nakupte od 4. 10. do 31. 10. 2018 v hypermarketu Globus nad 
1000 Kč nebo nad 300 Kč v oddělení Zdravého světa, vhoďte 

do soutěžního boxu správně vyplnění kupon a vyhrajte.
Více informací o soutěži na www.globus.cz 

nebo v informačním centru.

Inz_Globus_wellness_83x59.indd   1 01.10.18   9:10

KULTURA   |   KŘÍŽOVKA

SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 
VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
ZAŽIJTE GLOBUS 
Z DRUHÉ STRANY

Tři vylosované výherce 
z minulého čísla budeme 
kontaktovat a zašleme 
každému z nich poukázku na 
nákup do Globusu v hodnotě 
500 Kč.

Nakupte od 4. 10. do 
31. 10. 2018 v Globusu 
Jenišov nad 1000 Kč nebo 
v oddělení Zdravého světa 
nad 300 Kč a vyhrajte 
wellness pobyt 
v Karlových Varech pro dvě 
osoby.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte 
do 31. 10. 2018 na e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz , 
zn. Křížovka
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Přednáška věnovaná grafologii
Zajímá vás grafologie? Pak byste si neměli nechat ujít přednášku Ireny 
Michalákové z psychologicko-grafologické společnosti Calix v Praze, 
ve které vám přiblíží, co grafologie odkrývá, s čím grafolog pracuje 
a k čemu může být grafologie užitečná. Takzvaná psychologie písma je 
osvědčenou psychodiagnostickou metodou, jež je založena na přímém 
vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi 
pisatele. Začátek akce je naplánován na 17 hodinu.
Muzeum Karlovy Vary, 1. 11. 2018

Výstava představuje dílo česko-italské výtvarnice 
Nenechte si ujít výstavu výtvarnice, malířky a architektky Ivany Haiek. 
Obrazy, které uvidíte v Becherově vile, především dokumentují období 
její umělecké kariéry na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy 
žila v italském exilu a těžce se vyrovnávala se situací v rodném Česko-
slovensku. Velkoformátová díla na pomezí abstrakce a figurace vyjad-
řují vnitřní napětí a drama lidského osudu.
Interaktivní galerie Becherova vila K. Vary, 28. 9. – 4. 11. 2018

Vydejte se na pochod napříč Slavkovským lesem
Příznivci pěší turistiky jsou zváni na v pořadí již pátý ročník pochodu 
napříč Slavkovským lesem. S průvodci Pavlem Jaškou a Janou Rolko-
vou se vydají na více jak dvacet kilometrů dlouhou trasu, která povede 
přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku. Bě-
hem túry účastníci pochodu zdolají značné převýšení. Cílem turistic-
ko-přírodovědného výletu je Bečov nad Teplou a samozřejmě občers-
tvení v některém z restauračních zařízení. Sraz je naplánován v 9:30 
hodin na kolonádě v Mariánských Lázních. Nezapomeňte na vhodnou 
obuv a oblečení.
Mariánské Lázně, 17. 11. 2018

Klášterní areál v Ostrově obsadili Krysáci
Pro všechny děti, které si oblíbily loutkový večerníček České televize 
s názvem Krysáci, je připravena výstava v kostele Zvěstování Panny 
Marie v Ostrově. Těšit se mohou na valašské krysáky Huberta a Hoda-
na a na laboratorního potkana Edu z Prahy. K vidění jsou zde atraktivní 
scény s loutkami a rekvizitami. Malí návštěvníci tak mají jedinečnou 
příležitost nahlédnout do zákulisí samotného natáčení oblíbeného ve-
černíčku. 
Klášterní areál v Ostrově, 5. 9. – 25. 11. 2018

Galerie výtvarného umění vystavuje návrhy známých opon
Výstava s názvem Velký obraz, kterou hostí Galerie výtvarného umě-
ní v Chebu, představuje známé i nově objevené opony od 19. století 
až po současnost, především pak jejich soutěžní návrhy a náčrty. Její 
součástí jsou například soutěžní návrhy pro Národní divadlo v Praze, 
opony pro ochotnická divadla z rukou významných výtvarníků, nebo 
návrhy pro jednotlivá představení jako součást celkové scénografické 
koncepce. Z vídeňské Galerie Belvedere se rovněž podařilo zapůjčit 
návrh opony Gustava Klimta pro Městské divadlo v Karlových Varech.
Galerie výtvarného umění v Chebu, 4. 10. – 30. 12. 2018

KULTURNÍ TIPY Vlasteneckou povinnost konali 
ve spřátelených armádách 

Přihlásili se tam, kde v té do-
bě žili. Svou vlasteneckou po-
vinnost konali ve spřátelených 
armádách, jako je kanadská 
armáda, jugoslávská a polská 
armáda, nebo francouzská ar-
máda. Po válce a demobilizaci 
v roce 1945 většina  uposlechla 
výzvu vlády ČSR na osídlení po-
hraničí a v roce 1945 se vrátili 
do vlasti.

V minulých číslech jsme vzpo-
mněli na občany Karlovarska, 
účastníky 2. světové války, kteří 
bojovali v rámci řádných armád na 
západě a východě. Kromě přísluš-
níků československé zahraniční 
armády na Západě a příslušníků 1. 
československého armádního sbo-
ru v SSSR však mezi námi žili i vá-
leční veteráni, občané Karlovarska, 
kteří se z různých důvodů k těmto 
jednotkám nedostali. Jejich účast 
ve válce je dobře popsána v zázna-
mech svazu protifašistických bo-
jovníků a ověřena v databázi VÚA 
Praha. Do Karlovarského okresu 
se vrátilo ze spřátelených armád 33 
vojáků. Jen několik příkladů:

KAZDA Jiří
Jugoslávský partyzán. Narozen: 
10. 4. 1919, Kaptole, Slavonská 

Požega, Jugoslávie. Zemřel: 26. 
1. 1988. Bydliště: Karlovy Vary, 
Pila. Jugoslávský partyzán u Čs. 
brigády Jana Žižky v Jugoslávii od 
1. 9. 1943 do 5. 5. 1945. Bojová 
oblast: Jugoslávie. Vyznamenání: 
Čs. medaile Za chrabrost před ne-
přítelem, Čs. Jánošíkova medaile. 
Osvědčení podle zák. č. 255/46 Sb. 
Č. 28041-VHÚ/ 1966.

CZAP Vladislav
Politický vězeň a příslušník Polské 
armády. Narozen: 3. 9. 1908, Lo-
dž, Polsko. Bydliště: Karlovy Vary, 
Bohatice. Příslušník polské armá-
dy, skupiny A. Polezie v hodnosti 
podporučíka od 1. 9. 1939 do 30. 
9. 1939, kdy byl zajat a byl do 28. 
3. 1940 v zajateckém táboře. Od 4. 
9. 1943 do 25. 1. 1944 byl vězněn 
v koncentračních táborech Szturn, 
Torná a Radogoizez. Od 17. 1. 
1945 do 9. 9. 1945 opět v polské 
armádě. Bojové oblasti: Polsko, 
Německo, Čechy. Vyznamenání: 
Polská medaile Za účast v obranné 
válce 1939, Polská medaile Za ví-
tězství a svobodu 1945. Osvědčení 
podle zák, č. 255/46 Sb, č. 104822/ 
Z0-V/1969 ze dne 4. 5. 1971.

PAŘÍZEK František
Politický vězeň a příslušník Cizi-

necké legie ve Francii. Narozen: 
31. 12. 1906, Modřany, Praha, ČR. 
Bydliště: Karlovy Vary, Nová Lou-
ka. Vězněn za nedovolený přechod 
hranic v citadele v Budapešti v Ma-
ďarsku od r. 1939 do 1940. Od 7. 6. 
1940 se stal příslušníkem Cizinec-
ké legie ve Francii až do 5. 5. 1945. 
Bojový prostor: Francie, Severní 
Afrika, Francie. Vyznamenání: Čs. 
válečný kříž 1939, Francouzský 
válečný kříž. Osvědčení podle zák. 
č. 255/46 Sb. Č. 47530-Pa—823-
1940. 

Ne každý měl však možnost ode-
jít do zahraničí v létech 1938-1939 
a zapojit se do boje proti německé 
okupaci. Další významnou sku-
pinou našich občanů bojujících 
za osvobození ČSR jsou domácí 
odbojáři. Nám jsou známi jenom 
z kartotéky Svazu protifašistic-
kých bojovníků a její nástupnické 
organizace Svazu bojovníků za 
svobodu. Do tohoto seznamu byl 
zařazen jen ten občan, kterému 
ministerstvo obrany ČSR přiznalo 
zákonnou normou účast v boji za 
národní nezávislost. Jenom drži-
tel potvrzení dle zák. č. 255/46 Sb 
byl zařazen do skupiny domácích 
odbojářů. V Karlových Varech je 
evidováno 78  domácích odbojářů.

ROT František
Účastník domácího odboje, poli-
tický vězeň. Narozen: 25. 5. 1927, 
Čáslav, ČR. Bydliště: Kyselka. Člen 
odbojové skupiny v Jindřichově 
Hradci do 3. 5. 1944. Zatčen dne 
4. 5. 1944 pro ukrývání vysílačky 
a podávání zpráv. Vězněn ve věz-
nicích a koncentračních táborech 
České Budějovice, Praha - Pan-
krác, Terezín, Budišín, Erlbach 
a Straubing do 30. 4. 1945. Osvěd-
čení podle zák. č. 255/46 Sb. č. 
300274-MNO--1985 ze dne 31. 1. 
1987.

MARŠOVÁ Drahomíra
Účastnice domácího odboje - poli-
tický vězeň. Narozena: 11. 7. 1922, 
Bouč u Mostu. Bydliště: Karlovy 
Vary, Drahovice. Spojka  v odbo-
jové skupině „Černý Petr“ - ve-
doucí Josef Lang, odbojová oblast 
Praha a Písek od 22. 12. 1942 do 
14. 4. 1944, kdy byla zatčena pro 
velezradu a vězněna v káznicích 
a koncentračních táborech Praha - 
Pankrác, Drážďany a Augsburg do 
5. 5. 1945. Osvědčení podle zák, 
č. 255/46 Sb, č. 74650-Ma-2417-
1947 ze dne 4. 11. 1947.

Čtenářům těchto řádků vzkazuje-
me, mír byl vybojován i na bojištích 
zde uvedených.

 Václav Šrámek

SERIÁL 
ABY SE NEZAPOMNĚLO 8. DÍL

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

KARLOVY VARY Ještě než dětem 
začaly prázdniny, připravila si pro 
ně hejtmanka Karlovarského kra-
je Jana Mračková Vildumetzová 
výtvarnou soutěž, která je spojena 
s oslavami 100. výročí vzniku sa-
mostatné Československé repub-
liky. Autoři šesti nejlepších prací 
si z jejích rukou převzali mobilní 
telefony, tablety a MP3 přehrávače. 

Soutěž probíhala od 2. května 
do 29. června. Úkolem dětí bylo 
namalovat obrázek nebo vytvořit 
ruční práci na téma „Jak to vypa-
dalo v kraji před 100 lety“. Fantazii 
se rozhodně meze nekladly, proto 
bylo zcela na nich, jakou si zvolí 

výtvarnou techniku. „Mohu vám 
říct, že jsem byla velice mile pře-
kvapena, kolik nádherných prací se 
nám v soutěži sešlo. Celkem jsme 
obdrželi 66 děl a díky nim jsem 
se mohla alespoň na malou chvíli 
přenést do doby, kdy se po koloná-
dách promenádovaly dámy s para-
plíčky  a doprovod jim dělali muži 
v elegantních kloboucích,“ uvedla 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová.

Podle došlých obrázků bylo po-
znat, že děti při malování velice čas-
to využívaly historických předloh. 
Soutěžní díla hodnotili Jan Samec, 
ředitel Galerie umění Karlovy Vary 

a Dagmar Svobodová, zástupkyně 
ředitelky Základní umělecké školy 
Antonína Dvořáka Karlovy Vary. 
„Hodnocení pro nás nebylo jedno-
duché, protože se nám opět sešla 
spousta povedených děl. Rozhodu-
jící pro nás byla ale tvůrčí kreativi-
ta. Jako vítězné jsme tedy vybírali 
na první pohled sice méně efektní 
práce, ale za to plné dětské sponta-
neity,“ uvedl Jan Samec.

Kromě mobilních telefonů, tab-
letů a MP3 přehrávačů děti dostaly 
i volné vstupenky do Galerie umění 
Karlovy Vary, kde mohou načer-
pat inspiraci k dalšímu tvoření. 
Připraven je pro ně také výtvarný 

workshop, v rámci kterého se naučí 
novým technikám.  (KÚ)

Jak to vypadalo v kraji před 100 lety

VÝHERCI 
PODLE KATEGORIÍ

Jednotlivci 6 až 10 let
1. Zuzana Kalousová, Šabina
2. Radomil Kubát, Citice
3. Iva Šperlová, Karlovy Vary

Jednotlivci 11 až 15 let
1. Martin Hámor, Kynšperk n. O.
2. Ondřej Nosál, Loket
3. Tran Phuong Anh, Nové Sedlo
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮMKarlovarské mistryně republiky 
v plavání zahájily podzimní 
sezónu v Chomutově
CHOMUTOV   Ve dnech 21. a 22. 
září proběhla v chomutovském 
bazénu Velká cena Chomutova, 
které se zúčastnilo patnáct plavců 
z karlovarského oddílu TJ Slovan 
Karlovy Vary.

Nechyběly ani dvojnásobné mis-
tryně České republiky z letního 
mistrovství staršího žactva, Nicole 
Harmašová, Karolína Juštíková, 
Karolína Kotlánová a Viktorie 
Meruňková, jež ve štafetových zá-
vodech 4x50 metrů volným způ-
sobem i 4x50 metrů polohově vy-
bojovaly zlaté medaile. Na tomto 
mistrovství se dále podařilo Karo-
líně Juštíkové vyplavat třetí místo 
v disciplíně 200 metrů motýlek. 
V naprosto fenomenální formě se 
ale předvedla naše nejtalentova-

nější závodnice Nicole Harmašo-
vá, která na stupně vítězů v indivi-
duálních disciplínách vystoupala 
dokonce čtyřikrát. Na tratích 100 
metrů znak, 200 metrů znak, 50 
metrů volný způsob a 200 metrů 
polohový závod.

V Chomutově se tyto naděje ani 
ostatní plavci neztratili a ukázali, 
že do zimní sezóny nastupují ve 
výborné formě. V konkurenci do-
spělých reprezentantek (Simony 
Baumrtové - Kubové, Petry Choco-
vé a dalších), se čtrnáctiletá Nicole 
Harmašová probojovala třikrát 
do finále open a v disciplíně 100 
a 200m znak, 100m prsa svojí ka-
tegorii s přehledem vyhrála. Také 
dvanáctiletý Dominik Banzet, kte-
rý v Chomutově startoval v osmi 

disciplínách, si na stupně vítězů 
došel šestkrát.

Za zmínku určitě stojí výkon 
Štěpánky Bauerové a Viktorie Me-
ruňkové, které se také probojovaly 
do prestižních finálových závodů. 
Skvěle se prezentoval sedmnácti-
letý dorostenec Semen Dunaiev, 
který trať 100m volným způsobem 
dokázal zdolat za 0:54,96 sekund, 
což se v historii karlovarského od-
dílu ještě žádnému plavci nepoda-
řilo.

Celkem si z Chomutova karlo-
varští přivezli  13  medailí ze všech 
kategorií. Medailistům a dalším 
plavcům přejeme hodně sil do 
všech podzimních přípravných 
i kvalifikačních závodů, které vyvr-
cholí prosincovými MČR.  (KÚ)

KARLOVY VARY    Z pozice obhájců 
mistrovského titulu vstoupili do no-
vého ročníku extraligy volejbalisté 
VK ČEZ Karlovarsko. „Příprava 
probíhala standardně, jen nám po 
celý čas chyběl první nahrávač Van 
Haarlem, ten se vrátil z mistrovství 
světa až dva dny před soutěží,“ shr-
nul průběh přípravy předseda klubu 
Jakub Novotný.
Elitní tým Karlovarska nabídne 
svým příznivcům opět atraktivní 
skladbu kádru. Lídry mužstva by 

měli být kapitán Ondřej Hudeček, 
nejproduktivnější hráč extraligy Fi-
lip Rejlek a nahrávač nizozemské 
reprezentace Daan van Haarlem.
Hráči Karlovarska obhajují kromě 
extraligového titulu také druhé mís-
to v národním poháru, navíc se po-
prvé v historii klubu představí v Lize 
mistrů. „Práce máme dost, myslím, 
že hráči přesně vědí, co od nich 
chci,“ poznamenal Novotný k am-
bicím klubu. „Našim primárním 
cílem je dostat se v lize do nejsilnější 

čtyřky. To ale chce stále víc družstev, 
takže je to rok od roku složitější.“
Domácím působištěm týmu je sa-
mozřejmě karlovarská Hala míčo-
vých sportů. „Letos chceme opět 
vylepšit zázemí při našich utkáních 
v hale, přinášet více zábavy,“ vzká-
zal šéf klubu fanouškům. „Máme 
připravený prodej dresů a dalších 
předmětů a během sezony budeme 
lákat diváky na různé marketingové 
akce,“ dodal Jakub Novotný. 
 (KÚ)

Volejbaloví šampioni vykročili za obhajobou titulu

Velká cena Chomutova   Dvojnásobné mistryně republiky Nicole Harmašová, Karolína Juštíková, Karolína Kotlánová a Vikto-
rie Meruňková potvrdily formu z letního  mistrovství staršího žactva a ve štafetových závodech 4x50 metrů volným způsobem 
i 4x50 metrů polohově vybojovaly zlaté medaile také v Chomutově.  Foto: Aleš Pachta

MAŽORETKY
Několikanásobnou medailovou radost přineslo našemu kraji Mistrovství světa mažoretek v Kapském 
městě díky děvčatům z chebského STS Magic Star. K nádherným třem zlatým medailím a jedné stříbrné 
srdečně blahopřejeme.  (KÚ)

Karlovarsko, mistři extraligy    Kapitán týmu Ondřej Hudeček třímá v rukách pohár pro extraligového šampiona, který před-
stavil publiku v karlovarské míčovce společně s šéfem klubu Jakubem Novotným (na snímku vpravo) v rámci doprovodného 
programu úvodního domácího utkání nového ročníku české nejvyšší soutěže.  Foto: Aleš Bedlík


