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ZPRÁVY Z KRAJE
Obnova venkova
Na program půjde letos
přes deset milionů
Celkem 10,3 milionů korun rozdělí letos kraj malým obcím v rámci
Programu obnovy venkova. Krajské zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo více než 70
podaných žádostí. Kraj v současné době už vyhlásil i druhé kolo
dotačního programu, v němž je
pro obce připraveno dalších 1,1
milionu korun. Maximální výše
dotace činí 100 až 170 tisíc korun
dle počtu obyvatel a obce získají příspěvek až do výše poloviny
svých nákladů na realizovanou
akci. O něco více, až 60 procent,
může kraj podle pravidel uhradit
těm obcím, které v loňském roce
obdržely některá z ocenění v soutěži Vesnice roku. 
(KÚ)
Internetem Bezpečně
Konference otevřela
řadu témat
Zajímavá témata pro veřejnost
i odborníky přinesla konference
Internetem Bezpečně 2017, která se v dubnu konala v Krajské
knihovně Karlovy Vary. V rámci prvního dne řešili odborníci
především otázky patologických
jevů ve světě informačních a komunikačních technologií, odpolední program pak patřil rodičům
a dalším zájemcům o danou problematiku. Druhý den konference byl určený pro zástupce Policie
ČR. Blok přednášek měl pomoci
zvyšování odbornosti v oblasti
odhalování kybernetické trestné
činnosti. 
(KÚ)
V Přebuzi řeší náklaďáky
Silnici na Rudné ničí dřevaři
Se špatným stavem silnice směrem na Rudné do Nejdku se
dlouhodobě potýkají obyvatelé
městečka Přebuz. Podle starosty
Martina Bruotha už beztak rozbitou vozovku stále více devastují
především nákladní vozy, které
pro Lesy ČR zajišťují převoz vytěženého dřeva. Situaci už řeší
náměstek hejtmanky Martin Hurajčík, kvůli zajištění plynulého
a bezpečného provozu po této
silnici chce kraj o situaci jednat
i se zástupci Lesů ČR. Kraj před
časem oslovil všechny starosty,
aby pomohli zmapovat nejhorší
silnice, podle čehož se pak upraví i harmonogram plánovaných
oprav. 
(KÚ)

www.kr-karlovarsky.cz

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

Sportovci roku jsou Vanke a Dušková
Plavkyně Vendula Dušková
z karlovarského SK Kontakt
a nohejbalista Jan Vanke z extraligového SK Liapor Witte
Karlovy Vary se stali Sportovci Karlovarského kraje 2016.
V rámci slavnostního večera
v Karlovarském městském divadle se dostalo ocenění třiceti sportovcům, sedmi kolektivům, třem trenérům a dvěma
sportovním legendám.

dýně, a dále český reprezentant
v běhu na lyžích a několikanásobný olympijský vítěz Lukáš Bauer
a legendární dostihový jezdec, vítěz osmi závodů Velké pardubické
Josef Váňa.
„Děkujeme všem sportovcům
a trenérům za skvělou reprezentaci kraje a blahopřejeme oceněným. Velký dík patří i rodičům
a dalším lidem, kteří mladé talenty v jejich cestě za úspěchem
podporovali. Byla bych ráda, aby
se i dnešní večer stal motivací
k dalším úspěchům. Jsme na vás
hrdí,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová během slavnostního
předávání cen. V programu pro
sportovce vystoupili mimo jiné
zpěváci Michaela Nosková nebo Miro Šmajda, diváky nadchly
i malé tanečnice skupiny Mirákl.
Večerem provázel legendární
sportovní komentátor Petr Vichnar.
Sportovní organizace, kluby či
tělovýchovné jednoty nominovaly
v uplynulém období celkem 112
jednotlivců a kolektivů z řad dětí, dorostu, juniorů a dospělých
včetně veteránů. Anketu vyhodnotila Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport
a návrh schválila Rada Karlovarského kraje. Ceny převzalo 30
sportovců a 7 kolektivů, přičemž
kraj samozřejmě nezapomíná
ani na hendikepované sportovce. Oceněni byli dále 3 trenéři
a 2 sportovní legendy.
(KÚ)

KARLOVY VARY Nejlepší sportovce jednotlivce, kolektivy a trenéry, kteří loni dosáhli v oblasti
sportu vynikajících výsledků, ocenil Karlovarský kraj. Dva sportovci se navíc stali držiteli Ceny
hejtmanky Karlovarského kraje
a získali titul Sportovec Karlovarského kraje 2016 - je to nohejbalista Jan Vanke z SK Liapor Witte
Karlovy Vary a plavkyně Vendula
Dušková z SK Kontakt Karlovy
Vary.
Zástupci vedení kraje v čele
s hejtmankou Janou VIldumetzovou předali všem oceněným
finanční šeky, keramickou píšťalku s krajským logem, medaili,
pamětní list, tašku s propagačními předměty a produkty od společnosti PROM-IN. Mezi hosty
slavnostního večera v Karlovarském městském divadle nechyběly slavné sportovní osobnosti:
rychlostní kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz
roku 1996 v Atlantě, nebo MiroSportovec Karlovarského kraje 2016 Nohejbalista Jan Vanke z SK Liapor Witte Karlovy Vary a plavkyně Vendula
slava Topinková Knapková, česká skifařka, olympijská vítězka
Přehled oceněných najdete na Dušková z SK Kontakt Karlovy Vary byli letos ústředními postavami slavnostního večera v Karlovarském městském
divadle
Foto: KÚ
z roku 2012 na olympiádě v Lon- straně 8.

Přestavba karlovarského nádraží
pokračuje rekonstrukcí nástupišť
KARLOVY VARY Horní nádraží
v Karlových Varech získává po desítkách let chátrání zbrusu novou
podobu. Po proměně staré výpravní
budovy ze 40. let minulého století
zahájila Správa železniční dopravní
cesty rekonstrukci kolejiště. Nová
výpravní budova slouží cestujícím
už nyní, úprava nástupišť a kolejiště
by měla skončit v roce 2019.
„Karlovarský kraj má v podobě no-

Původní stará zchátralá výpravní budova byla zdemolována před
dvěma lety. Novostavba s aerodynamickým tvarem, který připomíná kávového zrno, vychází z návrhu architekta Petra Franty. Jejím ústředním
prvkem je prosklená hala přecházející přes obě patra a vytvářející vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Na
prostor haly v podzemním podlaží se
napojí podchod vedoucí na jednotlivá nástupiště. V nadzemním podlaží
je umístěna hala s prostorem pro
prodej jízdenek a administrativní
část včetně zázemí. Celý objekt staniční budovy je bezbariérový.
„Karlovy Vary patří k významným
lázeňským centrům naší republiky.
Zdejší železniční stanice tvoří vstupní bránu pro tuzemské i zahraniční
hosty, kteří do města přijíždějí. Dřívější stav nádraží byl skutečně zoufalý, dnes se jeho podoba viditelně
mění k lepšímu. Po dokončení všech
zbývajících úprav včetně kolejiště
získají obyvatelé krajského města
stanici, která bude odpovídat představám o moderní české železnici,“
říká ministr dopravy Dan Ťok, kteHorní nádraží Zhotovitelem první části projektu byla firma Skanska, novo- rý se zúčastnil oficiálního zahájené
stavba nádražní budovy vychází z návrhu architekta Petra Franty.  Foto: KÚ stavby.
(KÚ)

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

vé železniční stanice konečně vstupní bránu do krajského města hodnou
21. století. Doufám, že cestující budou spokojeni a že nic nebude bránit
tomu, aby se podařilo do začátku
roku 2019 vybudovat také nové kolejiště, moderní nástupiště a podchod
pro bezpečný pohyb domácích i zahraničních návštěvníků,“ míní Jana
Vikdumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.

Nemocnice ve Varech
zmodernizovala kardiologii
KARLOVY VARY Nové pokoje
s moderními lůžky a potřebným
zázemím začínají sloužit pacientům kardiologického oddělení
karlovarské nemocnice. Kraj pro
ně nechal přestavět lůžkovou část
kardiologického oddělení v pavilonu C. Ze svého rozpočtu na akci
uvolnil téměř 4 miliony korun.
„Lůžková část kardiologického
oddělení byla i původně ve stejném
patře, kde proběhla rekonstrukce,
stavebními úpravami ale dochází
k rozšíření počtu lůžek, navíc budou mít pacienti podstatně více
soukromí ve dvoulůžkových pokojích a potřebný prostor získají
lékaři a sestry na pracovišti echokardiografie. Byl bych rád, kdyby
se v novém prostředí cítili lépe nejen nemocní, ale také zdravotníci,“
přeje si krajský radní Jan Bureš.
Stavebníci ze společnosti Zistav
vybourali stávající příčky, vystavěli
nové a osadili je dveřmi. Kompletně provedli veškeré elektroinstalace, zdravotnickou techniku a odvětrání. Kromě běžných pokojů
budou mít lidé k dispozici i nadstandardní lůžka, společenskou
místnost, na oddělení vznikly lékařské pokoje a zázemí pro sestry.

„Jde o další krok na cestě k budování plnohodnotného krajského kardiocentra,” říká k investici
Josef März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice. Díky
rozvoji karlovarské kardiologie tak
už dnes nemusí pacienti dojíždět
kvůli některým výkonům na vzdálená pracoviště v Praze nebo Plzni. „Investice kraje pak umožňují
nejen další rozvoj tohoto oboru
v Karlových Varech, ale také zvyšování kvality péče i komfortu pro
pacienty,” míní Josef März.
Péči o pacienty v kardiocentru
nabízí Karlovarská krajská nemocnice už 10 let. Formovalo
se postupně, původně jako část
interního oddělení. V roce 2012
s výstavbou pavilonu A (pavilon
akutní medicíny) došlo k vyčlenění části lůžek intenzivní péče do
samostatné části - koronární jednotky. Postupně se podařilo i rozšířit prostory pro ambulantní péči
a stacionář. Díky tomu je možné
poskytovat péči ve specializovaných poradnách a část intervenčních výkonů provádět ambulantně.
Nyní se po přestavbě zvýší i úroveň
lůžkové části.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
CO VÁS ZAJÍMÁ
Vojenský újezd Hradiště
se zmenšil o 15 procent
Optimalizací vojenských újezdů platnou od ledna loňského
roku se plocha vojenského
újezdu Hradiště zmenšila
o patnáct procent, tedy přesně
o ty okrajové části území, ve
kterých dosud žili obyvatelé
újezdu za podmínek zvláštního
bezpečnostního režimu. Zároveň vznikly dvě nové obce Bražec a Doupovské Hradiště.
Úkolem újezdního úřadu je koordinovat využití území újezdu
k vojenské a hospodářské činnosti, ale také chránit tamní
přírodu. „Zabezpečujeme především podmínky pro výcvik
ozbrojených sil. Kontrolujeme bezpečnostní a režimová
opatření týkající se například
vstupu na území, informujeme
okolní obce o výcviku, ale také
pořizujeme územní plán a staráme se o pozemní komunikace,“ vysvětluje Petr Vašíček,
přednosta vojenského újezdu
Hradiště. Kromě české armády
využívají možnost cvičit v újezdu také alianční jednotky NATO, Policie ČR, Celní správa
ČR a jednotky Integrovaného
záchranného systému. Na území České republiky se v současnosti kromě Hradiště nacházejí
ještě tři vojenské újezdy – Libavá, Boletice a Březina. (KÚ)
Bečov získal prestižní
ocenění Europa Nostra
Vzdělávací projekt Národního
památkového ústavu „Památky nás baví“, do kterého byl
zapojen hrad a zámek Bečov,
získal prestižní ocenění Europa Nostra. Cena Evropské
unie je považována za obdobu
filmových Oscarů v oblasti památkové péče. Účast v projektu
spočívala pro hrad a zámek Bečov zejména v možnosti institucionálně pokračovat v předchozích edukačních aktivitách,
v realizaci skvělých programů
a setkávání se zajímavými lidmi a v neposlední řadě také
v získání statutu Fakultního
památkového objektu Karlovy
univerzity v Praze, který byl
hradu Bečov udělen jako první
svého druhu. „Navíc dává dvojnásobnou naději na dokončení
zpřístupnění celého areálu národní kulturní památky Bečov,
které odstartovalo v roce 2010
první ocenění Europa Nostra
za projekt Hrad Bečov – konzervace a prezentace,“ dodává kastelán Tomáš Wizovský.

(KÚ)
Nastávající maminky
dostanou v Sokolově
komplexní péči
V sokolovské nemocnici začala
modernizace gynekologicko –
porodnického a dětského oddělení. Stavební úpravy třetího
nadzemního podlaží pavilonu
E nově zřídí pro gynekologicko – porodnické oddělení
jednotku šestinedělí. Spolu
s dětským oddělením budou
prostory budovy rekonstruovány tak, aby zde vznikly dvě
separátní jednotky - šestinedělí
a novorozenci. Po dokončení stavby porodnice nabídne
matkám a dětem sedm pokojů
s vlastním hygienickým zázemím o celkové kapacitě 13
lůžek a 13 novorozeneckých
postýlek. Součástí oddělení
bude také například observační a lékařský pokoj, sesterna či
jídelna. Stavba za více než 16
milionů korun je spolufinancována z dotace Ministerstva
zdravotnictví. Rekonstrukce
bude probíhat do konce srpna
letošního roku. V Nemocnici
Sokolov nechal Karlovarský
kraj už také provést kompletní
rekonstrukci třetí nadzemního
podlaží pavilonu B, která byla
dokončena letos v únoru. Díky
ní vzniklo nové lůžkové oddělení ortopedie, včetně nových pokojů pro pacienty i moderního
zázemí pro lékaře a sestry. Celou stavbu za 36 milionů korun
financoval kraj. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Letištní hasiči mají novou stanici

KARLOVY VARY Novou požární
stanici nechal kraj vybudovat na
mezinárodním letišti v Karlových
Varech. Budova s operačním
střediskem a garážemi pro výjezdy hasičských vozů slouží od nynějška zaměstnancům Záchranné
a požární služby (ZPS). Kromě letištních hasičů bude mít část prostor k dispozici kynologická složka Inspektorátu cizinecké policie.
Celková investice dosáhla 32 milionů korun bez DPH. „Práce hasičů je velmi náročná a je třeba si
uvědomit, že pro záchranu zdraví
a života našich občanů musí mít
také potřebné podmínky. Letištní hasiči navíc nezasahují pouze
v areálu letiště, ale vzhledem k tomu, že jsou začleněni do požárního poplachového plánu regionu,
mohou vyjíždět i k dopravním nehodám, například na blízké frekventované silnici I/6 nebo v okolních obcích,“ uvedla hejtmanka
Jana Vildumetzová.
Pro karlovarské letiště je vybudování nového prostoru pro
letištní hasiče dalším krokem ke
zkvalitnění služeb poskytovaných
cestujícím, posádkám letadel
i návštěvníkům letištního areálu.
„Dokončení výstavby nové budovy ZPS na letišti Karlovy Vary
znamená další významný krok
v modernizaci letiště a postupném naplňování jeho plánu rozvoje. Nový objekt představuje zcela
novou úroveň v kapacitě prostor
a jejich vybavení pro činnost letištních záchranných složek. Objekt byl vybudován tak, aby plně

vyhovoval všem požadavkům na
letištní hasičské stanice i s ohledem na připravovaný projekt
rozšíření a prodloužení runwaye, kterou by pak mohla využívat
i velkokapacitní letadla. S jejich
provozem pak souvisí i vyšší kategorie požární ochrany, kterou
musí provozovatel letiště zajistit
(počty personálu a záchranných
vozidel). Z tohoto pohledu se tedy
jedná o nadčasovou stavbu,” uvedl ředitel letiště Václav Černý.

Budovu Záchranné a požární
služby vystavěla společnost OHL
ŽS z Brna, která se stala vítězem
výběrového řízení na dodavatele
stavby, podle projektu společnosti Invente z Českých Budějovic.
„Co se týče stavby samotné, návrh
vycházel z požadavků investora
a územní studie rozvoje a využitelnosti letiště. Věřím, že se nám podařilo postavit moderní a zároveň
víceúčelovou budovu záchranné
a požární služby, která poskytuje

pro komplexní činnost jednotky
hasičů ve službě. Nejvýraznějším
prvkem stanice bude prostor pro
operační dispečink, ze kterého má
službu konající dispečer dokonalý
přehled o provozu letadel,“ dodal
Radek Tuček, vedoucí útvaru Záchranné a požární služby letiště.
Stanice je napojena na letištní pojezdovou dráhu novou komunikací a v okolí vznikly zpevněné plochy včetně parkoviště pro osobní
automobily. 
(KÚ)

Nová požární stanice Namísto starého dosluhujícího objektu budou teď hasiči na karlovrském letišti využívat moderní zázemí východně od terminálu
letiště, tedy v ideální poloze vůči vzletové a přistávací dráze. 
Foto: KÚ

O regionálních letištích se jednalo
na Ministerstvu dopravy
KARLOVY VARY Zástupci karlovarského, pardubického, ostravského a brněnského letiště se na
konci března sešli s představiteli
Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj. Spolu s kraji
a městy, na jejichž území se letiště nacházejí, hovořili například
o finančních příspěvcích státu na
rozvoj infrastruktury či o podpoře
nových linek.
Jedním z témat jednání byla oblast
zabezpečení letišť. Jejich provozovatelé měli do konce března možnost předkládat žádosti o poskytnutí prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na vybavení, které by posílilo
ochranu civilního letectví. Letiště
Karlovy Vary například požádalo
o financování detektoru výbušnin.
Projekty, na něž je vyhrazeno 20
milionů korun, prošly hodnocením
na konci dubna. „K otázce bezpeč-

prostor pro zaměstnance v administrativní části a zároveň bude
sloužit coby garáže pro požární
vozidla. To vše usnadní práci záchranným a požárním týmům při
řešení akutních zásahů,“ vysvětlil
Jiří Kápl, ředitel Divize J - Čechy
společnosti OHL ŽS.
„Nová stanice ZPS je dvoupatrová budova, ve které se nachází dostatečný počet garážových
stání pro zásahová i pomocná
záchranářská vozidla a prostory

nosti by se mělo připojit také Ministerstvo vnitra, se kterým budeme
jednat ohledně působení státních
složek na letištích. Chtěli bychom,
aby stát zajišťoval ochranu letišť
tak, jako je běžné v jiných evropských zemích. V současné době
veškeré náklady na zabezpečení
hradí provozovatelé. Na ně není
možné neustále přenášet finanční
odpovědnost, jelikož nároky na
ochranu mezinárodních letišť jsou
stále vyšší a nákladnější,“ uvedl

náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.
Spolu s Ministerstvem vnitra se
na jednání setkají také zástupci
regionů, Ministerstva dopravy, financí, průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. „Kromě
oblasti zabezpečení se budeme zabývat také financováním základní
infrastruktury regionálních letišť.
Věřím, že se na podpoře rozvoje infrastruktury ze strany státu dokážeme domluvit. Napomohlo by to
především modernizaci vzletových
a přistávacích drah, díky nimž by
mohly vznikat další letecké linky.
Například kvůli malé šířce a délce
přistávací dráhy karlovarského
letiště u nás nemohou přistávat
některé společnosti, a to nás velmi
omezuje v jednání o nových linkách do středně vzdálených destinací,“ doplnil náměstek Hurajčík.

(KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Jana
Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici tentokrát 7. června od
14 hodin. Stačí si jen trochu poČ E R V N A čkat, až na vás vyjde řada a máte
slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. Každý občan
prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou
otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z našeho kraje, kteří se
nemohou 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,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání
dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského informačního portálu
www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz.
.
(KÚ)

7.

Baroko všemi smysly. Soutěžte s námi
A

gentura CzechTourism vyhlásila rok 2017 jako Rok Baroka - Barokní Česko všemi smysly
a v rámci konceptu plánuje Karlovarský kraj hned několik zajímavých aktivit. „Letošní české téma
Baroko všemi smysly jsme uchopili
v několika rovinách. V cestovním
ruchu jde o samozřejmost a Destinační agentura Živý kraj toto
téma dále propaguje. Kraj ale díky svému programu Děti, mládež
a kultura, který zprostředkovává
dětem jejich mnohdy první kulturní zážitky vyzdvihl hned v několika představeních právě téma

Baroka. Tento program má velký
význam pro ty nejmenší, úspěšně
probíhá už třináct let,“ říká Vojtěch
Franta, uvolněný zastupitel pro
oblast lázeňství, cestovního ruchu
a UNESCO.
Pro své obyvatele i návštěvníky
všech věkových kategorií připravil
také Karlovarský kraj soutěž, která bude zaměřena na významné
barokní památky na území Karlovarského kraje, jako jsou například Loreta ve Starém Hrozňatově,
Kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech, Špitální kaple Nejsvětější Trojice v Teplé a mnohá další.

Na těchto místech budou k dispozici soutěžní samolepky, které
po nasbírání požadovaného počtu
soutěžící vlepí na soutěžní kartu.
Tuto kartu si budou moci soutěžící
vyzvednout na soutěžních barokních objektech nebo ji bude možné
stáhnout na webových stránkách
www.zivykraj.cz. Po nalepení požadovaného počtu samolepek ji
soutěžící pošle na adresu uvedenou na soutěžení kartě. Všechny
doručené karty budou zařazeny do
slosování o zajímavé ceny.
Soutěž bude probíhat od června
do září 2017, veškeré informace

Düsseldorf - Karlovy Vary

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

budou do konce května uveřejněny na webovém portálu www.
zivykraj.cz v sekci Baroko. Kromě
informací k soutěži zde budou uvedena další místa a objekty spojené
s barokem, které je možné navštívit, a zajímavé informace, které jste
o Karlovarském kraji a baroku zcela jistě nevěděli. Část sekce Baroko
bude věnovaná dětem a akcím, které pro ně Karlovarský kraj v rámci
Roku Baroka nachystal.
Především se jedná o spolupráci s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera, které bude zajišťovat tematické školní výlety na

Hrad a zámek Bečov a do Klášterního areálu – posvátného okrsku
v Ostrově a které plánuje ve druhé polovině roku 2017 divadelní
představení zaměřená na baroko
pro druhý stupeň základních škol.
Kromě této spolupráce podporuje
Karlovarský kraj zajištění dopravy
dětí, žáků i studentů na barokní památky v kraji.
Při příležitosti Roku Baroka bude vydán v krajské edici „Cesty
kulturního dědictví“ průvodce po
nejvýznamnějších barokních památkách na území Karlovarského
kraje. 
(KÚ)

49€

včetně všech poplatků je cena, na které začínají jednosměrné letenky
na trase mezi Düsseldorfem a Karlovými Vary.
Zakoupit je můžete na internetu na adrese www.flygermania.com
nebo prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur.
Čtvrtky:
Let ST8420 odlétá z DUS v 1925 a přilétá do KLV ve 2035
Let ST8421 odlétá z KLV na 2120 a přilétá do DUS ve 2230
Neděle:
Let ST8420 odlétá z DUS v 1915 a přilétá do KLV ve 2025
Let ST8421 odlétá z KLV ve 2110 a přilétá do DUS ve 2220
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Značení na cyklotrasách čeká údržba
K

lub českých turistů, který se
stará o údržbu značení cyklistických tras v regionu, může i v letošním roce počítat s podporou Karlovarského kraje. Zastupitelstvo mu na
svém dubnovém zasedání schválilo
individuální dotaci ve výši 300 tisíc
korun.
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury je jednou z priorit Karlovarského kraje. „Náš region je
známý nejenom díky lázeňství, ale
je i skvělým místem pro aktivní odpočinek. Příznivcům cykloturistiky
nabízí rozsáhlou síť cyklistických

tratí, která se ovšem bez kvalitního
značení neobejde. Proto jsme v letošním roce opět odsouhlasili Klubu
českých turistů dotaci na provedení
kontrol všech vyznačených tras a následnou opravu zjištěných závad,“
uvedl radní pro oblast regionálního
rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.
Klub českých turistů v současné
době spravuje na území našeho regionu 2 tisíce kilometrů cyklistických
tratí. Finanční prostředky půjdou
například na přeložení trasy ve Vykmanově nebo z Hřebečné na Ryžov-

nu. Nově budou vyznačeny také odbočky na důl Mauricius a Rotavské
varhany. Díky tomu se cyklisté dostanou do atraktivních, přesto méně
známých míst regionu. Řešit se bude
i vedení trasy EuroVelo 13 přes Cheb
či optimalizace tras na Kraslicku.
Neustále se zvyšující zájem o cykloturistiku v regionu pak umocňuje
ještě možnost využití cyklobusů, na
jejichž provoz rovněž přispívá Karlovarský kraj. Cyklobusy na sedmi
linkách vyjely poprvé 20. května, naposledy se pak lidé s koly svezou 30.
září. 
(KÚ)

Jízdní řády
Školáci se mohou těšit na více dopravních hřišť zvláštních vlaků
ový dotační program na pod- problémem už samotná přeprava mu, ze kterého by bylo možné na dět-

N

poru obnovy stávajících a vznik
nových dopravních hřišť plánuje zavést Karlovarský kraj. Hřiště slouží
především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky čtvrtých a pátých
ročníků základních škol v regionu.
Kromě toho náměstek hejtmanky
Martin Hurajčík uspěl na ministerstvu dopravy s žádostí, zda by ministerstvo mohlo kraji zapůjčit mobilní
dětské dopravní hřiště.
„V Karlovarském kraji je několik
stálých dopravních hřišť ve větších
městech, například v Aši, Chebu,
Mariánských Lázních, Sokolově
a Karlových Varech. Odbor dopravy
krajského úřadu u jejich provozovatelů objednává dopravní výchovu
v rámci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro základní školy v menších městech je však

žáků na dopravní hřiště. Proto jsem
nechal provést průzkum stavu a využití dětských dopravních hřišť a rádi
bychom podpořili vznik nových, například v Kraslicích, Žluticích nebo
v Toužimi, pokud o to bude zájem.
Přispět ale můžeme i na rozvoj těch
stávajících, protože některá z nich
nejsou právě v nejlepším stavu. Dopravní výchova je podle mne velmi
důležitá, dětem pomáhá k tomu, aby
věděly, jak se pohybovat v silničním
provozu, dbát na vlastní bezpečnost
a předcházet případnému vzniku
dopravní nehody,“ uvedl Martin Hurajčík.
V současné době odbor dopravy
krajského úřadu provádí mapování
potřeb jednotlivých dětských dopravních hřišť. Poté připraví návrh a podmínky krajského dotačního progra-

ská dopravní hřiště čerpat příspěvky.
„Zvážili jsme ale i možnost pořídit
zápůjčkou do kraje mobilní dopravní
hřiště. Zjistil jsem, že ministerstvo
dopravy před časem uskutečnilo nákup těchto hřišť, obrátil jsem se tedy
na zástupce ministerstva s dotazem,
zda by bylo možné předání či zapůjčení mobilního dětského dopravního
hřiště a jeho provozování Karlovarským krajem. Z odpovědi ministerstva plyne, že má jedno mobilní hřiště
k dispozici a to nám půjčí. Výhodou je
použitelnost hřiště v zimě, například
v tělocvičně, i v létě ve venkovním
prostředí. Teď zpracováváme žádost
o bezplatné zapůjčení a poté ho ihned
nabídneme k použití pro všechny zájemce z řad škol a školských zařízení
v našem regionu,“ dodal náměstek.

(KÚ)

„DEN OHŘE 2017“
- 10.6.2017
Cheb – Karlovy Vary
Zvl. Sp xxx
příjezd
Cheb
Kynšperk n/O.
8:13
Sokolov
8:28
Karlovy Vary-Dvory
8:45
Karlovy Vary
8:53
KDC č. 98478-001-16/17-b
Karlovy Vary – Cheb
Zvl. Sp xxx
příjezd
Karlovy Vary
Karlovy Vary-Dvory
9:20
Nové Sedlo u Lokte
9:33
Sokolov
9:43
Kynšperk n/O.
9:59
Tršnice
10:09
Cheb
10:19
KDC č. 98479-001-16/17-b

odjezd
8:00
8:15
8:30
8:47

odjezd
9:15
9:25
9:35
9:45
10:02
10:10

Cheb – Nové Sedlo u Lokte
Zvl. Sp xxx
příjezd odjezd
Cheb
11:00
Kynšperk n/O.
11:14 11:15
Sokolov
11:29 11:35
Nové Sedlo u Lokte
11:45
KDC č. 98486-001-16/17-b

Cyklovlak do Kounic:
Karlovy Vary dol.n.
– Horní Slavkov-Kounice:
Zvl. Os
příjezd odjezd
Karlovy Vary dol.n.
10:00
Krásný Jez
10:25 10:35
Horní Slavkov-Kounice 10:50
KDC č. 98647-001-16/17-b

Nové Sedlo u Lokte – Cheb
Zvl. Sp xxx
příjezd odjezd
Nové Sedlo u Lokte
16:30
Sokolov
16:38 16:40
Kynšperk n/O.
16:55 16:56
Cheb
17:14
KDC č. 98495-001-16/17-b

Sváteční jízdy:
H. Slavkov-Kounice – Krásný Jez
Zvl. Sv xxx
příjezd odjezd
Horní Slavkov-Kounice
10:00
Krásný Jez
10:15
KDC č. 98656-001-16/17-b

Nové Sedlo u Lokte – Loket
Zvl. Os xxx
příjezd odjezd
Nové Sedlo u Lokte
9:40
Loket
9:47
KDC č. 98512-001-16/17-b

Krásný Jez – Karlovy Vary
Zvl. Sv xxx
příjezd odjezd
Krásný Jez
12:00
Karlovy Vary dol.n.
12:25 13:00
Karlovy Vary
13:07
KDC č. 98664-001-16/17-b

Loket - Nové Sedlo u Lokte
Zvl. Os xxx
příjezd odjezd
Loket
16:10
Nové Sedlo u Lokte
16:17
KDC č. 98513-001-16/17-b

Karlovy Vary – K. Vary dol.n.:
Zvl. Sv xxx
příjezd odjezd
Karlovy Vary
9:25
Karlovy Vary dol.n.
9:31
KDC č. 98670-001-16/17-b
Loket – Nové Sedlo u Lokte
Zvl. Sv xxx
příjezd odjezd
Loket
9:23
Nové Sedlo u Lokte
9:30
KDC č. 98683-001-16/17-b
Nové Sedlo u Lokte - Loket
Zvl. Sv xxx
příjezd odjezd
Nové Sedlo u Lokte
16:25
Loket
16:32
KDC č. 98684-001-16/17-b

Výkup

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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Využijte bezplatné právní
poradny pro seniory
Další pravidelná právní poradna pro seniory se uskuteční ve
středu 7. června 2017 od 13 do
16 hodin v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88. Zaměstnanci
úřadu seniorům poradí s právní
problematikou, která je trápí.
Informovat se mohou například o občanském soužití, dědických řízeních a o další právní záležitosti. Karlovarský kraj
právní poradnu otevírá vždy
první středu v měsíci.  (KÚ)
Hornické památky
jsou znovu otevřené
Důl Jeroným v Čisté i Štola
číslo 1 v Jáchymově jsou pro
své návštěvníky od května
znovu otevřené. Na prohlídku
unikátních hornických památek se můžete vydat jakýkoliv
den v týdnu, vždy od 10 do 16
hodin, navštívit můžete také
stálou expozici Hornického
muzea Krásno. Štola číslo 1
v Jáchymově vyražená horníky
v 50. letech je jednou s nejvýznamnějších památek upomínajících na bohatou hornickou
minulost Jáchymova. Štola dosahuje délky 230 metrů a jedna
z jejích bočních chodeb protíná
stříbronosnou žílu Evangelist.
Národní kulturní památka Důl
Jeroným v Čisté nebyl nikdy tak
bohatý a věhlasný jako jiné doly
v okolí, na rozdíl od nich si však
zachoval svou původní podobu
a tím je také pro své návštěvníky jedinečný. V jeho centrální
části se nacházejí impozantní
komory ze 16. století. Hornické
muzeum Krásno se rozkládá
v prostorách bývalého cínového dolu Vilém, který byl činný
až do 90. let. Projet se tady navíc můžete důlním vláčkem.

(KÚ)

Ve Varech mohou vzdělávat
lékaře v intenzivní medicíně
A

kreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru Intenzivní medicína získalo Oddělení anesteziologie
resuscitace a intenzivní medicíny
(OARIM) Nemocnice v Karlových
Varech. Čerstvé rozhodnutí ministerstva zdravotnictví tak potvrdilo,
že oddělení splňuje všechna potřebná kritéria a díky tomu může
vzdělávat lékaře nejen v základním
oboru, ale také ve specializovaném
oboru Intenzivní medicína.
„Karlovarská krajská nemocnice
bude v Karlových Varech vzdělávat
především své lékaře, ale stáže na-

bídneme i lékařům ve specializační
přípravě z jiných nemocnic, které
nejsou akreditované pro obor intenzivní medicíny,“ uvedl generální ředitel KKN Josef März, podle
kterého je získání akreditace jen
dalším potvrzení kvality práce nejen lékařů, sester a dalších pracovníků tohoto oddělení, ale i dalších
spolupracujících oborů, laboratoří
a podobně. Právě komplexnost péče a služeb je jedním z klíčových
faktorů k získání této akreditace.
Jak uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš, díky

KARLOVARSKÉ PRAMÍNKY

akreditaci nebudou muset stávající a případně noví lékaři z karlovarské nemocnice absolvovat
specializační vzdělávání jinde. „Je
to velká výhoda, protože lékaři nemusejí ztrácet čas přesuny za vzděláváním a mají jistotu, že je v plné
kvalitě mohou absolvovat přímo
v karlovarské nemocnici. Navíc je
to i hospodárnější, nemocnice nebude muset vydávat peníze za stáže svých lékařů v jiných zařízeních.
Jsem pyšný, že se tato akreditace
nemocnici povedla,“ dodal Jan
Bureš.
(KÚ)

4 INZERCE

Druhý ročník přehlídky mateřských škol pod názvem Karlovarské pramínky zaplnil sál hotelu Thermal. Děti si
připravily nápaditá vystoupení, která diváky přenesla do divoké džungle, vesmíru, mezi veselé námořníky, do
ptačí říše, na palouček k medvědům či k perníkové chaloupce.
Foto: Stanislava Petele
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Jindřich Hašek, to je
laskavý učitel z Varů
K

arlovarský učitel Jindřich
Hašek se stal historicky prvním oceněným v programu #laskavec Nadace Karla Janečka. Učitel matematiky, fyziky a finanční
gramotnosti ze Základní školy
Krušnohorská si cenu převzal na
slavnostním večeru v pražském
Stavovském divadle.
„Je skvělé, že se díky této akci veřejnost dozví, jaký úžasný a obětavý člověk žije v našem kraji. Sama
jsem měla možnost poznat, jak si
ho jeho žáci váží a kolik času, úsilí
a dokonce i vlastních finančních
prostředků pan učitel Hašek svým
svěřencům neváhal věnovat,“
upozorňuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová,
která se slavnostního večera ve
Stavovském divadle také účastnila.
Jindřich Hašek svou práci bere
jako poslání, vidí v ní velký smysl
a pro své žáky je vzorem a opravdovou autoritou. „Snažím se, aby
děti neznaly jenom školu a domov,
ale aby poznaly život také z jiné
stránky,“ říká. Není jen ztělesněním nepopulárních písemných
prací, ale snaží se je připravit na
opravdový život odehrávající se za
zdmi jejich školy. Společně se žáky

se domlouvají na mimoškolních
exkurzích a hlasují o tom, kam se
pojede. Jindřich Hašek pak nelení
a ve svém volném čase obvolává různé instituce a zajišťuje, co
nejlepší podmínky vzdělávacích
výletů. Protože si sám z dětství
pamatuje, jak bývaly exkurze dost
jednotvárné, snaží se vzdělávání
propojovat se zábavou. Dopoledne výklad v České národní bance,
odpoledne řádění v Laser Game.
Ročně to dělá šest až osm exkurzí,
o prázdninách matematické tábory a o víkendech rafty…
Ano, i lidé jako je Jindřich Hašek
mezi námi žijí. Lidé, kteří dělají
něco navíc, kteří do svého povolání vkládají nadšení, radost a odvahu. A právě na ně se zaměřuje
Nadace Karla Janečka v programu #laskavec. Obyčejné laskavé
skutky by se měly stát přirozenou
součástí lidského života. V dnešní uspěchané době, v níž sotva
zvládáme každodenní povinnosti,
většina z nás nestíhá sledovat, jak
se k sobě lidé chovají. Vzpomenete
si, kdy se na vás naposledy někdo
„jen tak“ vlídně usmál? Kdy jste
zaznamenali ve svém okolí úplně
obyčejný laskavý skutek?

(KÚ)

ZAJÍMÁTE SE O BUDOUCNOST
CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ?
KARLOVY VARY Napadá vás, jakým způsobem by se daly využít
prostory tohoto historického skvostu? Zúčastněte se veřejné diskuze
o nové podobě národní kulturní památky a přispějte svým podnětem.
Akce se uskuteční v pondělí 29. května od 17 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84. Diskuze budou přítomni zástupci
Karlovarského kraje, města Karlovy Vary i hlavní architekt projektu
obnovy Císařských lázní.
(KÚ)

Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

cena od 32 500 Kč/m2

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty
i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti
budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

333333

www.kr-karlovarsky.cz/kotliky/
www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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Gymnazista z Mariánských Spolupráce školy a podniků prospívá oběma stranám
S
Lázní se vytáhl
v matematické olympiádě
třední technické vzdělávání se
v Karlovarském kraji uskutečňuje na několika středních školách.
Jednou z nich je i Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice), která
sídlí na Sokolovsku. A zde je také
řada technických podniků, které potřebují mnoho technicky vzdělaných
pracovníků a kde studenti z Kraslic
v rámci odborné praxe pracují s výpočetní technikou a s CNC obráběcími stroji. Přímo pro příslušný
podnik tvoří studenti programy na
novou, efektivnější výrobu nebo se
soustředí na ekonomické úspory.
Veškerou svojí práci uskutečňují
studenti pod vedením konzultantů ze závodů. Ti zadají studentům
úkoly, které podniky potřebují řešit.
Na škole pak odborné praxe dozorují vedoucí prací a garant SOČ.
Studenti v Kraslicích spolupracují
se společnostmi jako jsou Rotas

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Šesté místo v kategorii P celostátního kola
matematické olympiády obsadil
Richard Hladík. Žák oktávy Gymnázia a obchodní akademie Mari-

ánské Lázně si v dodatečné kvalifikaci mezi dalšími finalisty zajistil
také účast na mezinárodní olympiádě z informatiky, která se bude konat v srpnu v iránském Teheránu.
V kategorii P prokazují žáci
schopnost řešit úlohy z oblasti
algoritmizace
a programování.
Na rozdíl od jiných žákovských
programátorských soutěží se zde
nejedná jen o zvládnutí práce s počítačem a rutinní programování,
ale soustředí se zejména na návrh
efektivních algoritmů a následně
i na jejich programovou realizaci.
Letos Richard Hladík zastupoval Karlovarský kraj znovu také
v kategorii A celostátního kola
matematické olympiády a skončil desátý, tedy ve vítězné skupině
a toto umístnění jej opravňovalo
k účasti v kvalifikaci na mezinárodRichard Hladík Celostátních kol se ní olympiádu kategorie A, která se
v kategorii P účastní už čtvrtým ro- letos koná v Brazílii. S ohledem na
kem, loni reprezentoval školu a Karlo- maturitní zkoušku, další aktivity
varský kraj na mezinárodní olympiádě a časovou náročnost obou soutě- LUBY Na zámku Nový Dvůr nedav ruské Kazani, kde skončil v bronzo- ží se však rozhodl soutěžit pouze leko Lubů u Chebu se uskutečnilo
vé skupině účastníků. 
Foto: KÚ v kategorii P. 
(KÚ) pravidelné setkání vlastníků nejvýznamnějších památek z regionu se
zástupci Karlovarského kraje. Během
FLORBALOVÝ TURNAJ OVLÁDL PLAMEN CHODOV
jednání se hovořilo o postupné obnoDesátý ročník amatérského turnaje O pohár hejtmanky Karlovarského kraje
vě historických objektů, vhodných
ovládli v konkurenci osmi regionálních celků florbalisté Plamenu Chodov,
dotačních programech i novinkách,
když ve finále v pozici největšího překvapení turnaje přehráli MD Level,
které jsou pro návštěvníky v nadcháobhájce loňského titulu. Třetí v pořadí skončil tým Lamy Cheb.  Foto: KÚ
zející sezóně přichystány.
Na setkání přijali pozvání zástupci
dvaceti známých i méně známých
památek v regionu. Účastnili se jej
například představitelé zámků Kynžvart, Bečov nad Teplou, Štědrá, Kopaniny, hradu Cheb, Loket, Seeberg,
Libá, Hartenberg či lázní Kyselka.
„Uvědomujeme si, jakou důležitou
roli sehrávají památky v rozvoji cestovního ruchu. Karlovarský kraj se je
proto snaží podporovat nejenom prostřednictvím dotačních titulů, které
bychom do budoucna rádi posílili, ale
i formou propagace, například skrze
destinační agenturu,“ uvedl uvolně-

Strojírny Rotava, které se zabývají
výrobou vulkanizačních lisů a zakázkovou výrobou strojů a zařízení,
PBS Technics Rotava, kde se vyrábí
protipovodňové bariérové systémy
a zabývá se kovoobráběním, Kornet
Kraslice, kde se soustředí na kovoobrábění a jejichž výrobky a technická zařízení se vyvážejí na zahraniční
trhy (Švýcarsko, Německo), EPT connector Svatava, kde se specializují
především na výrobu elektronických
a elektrotechnických součástek či
Diviš elektrocentrum Kraslice, zabývající se elektromontážními a elektroinstalačními pracemi.
Odborná praxe studentů se využívá ke zpracování prací SOČ z technických oborů v oblastech strojírenství, hutnictví, dopravy a průmyslovém designu; elektrotechniky,
elektroniky a telekomunikace; stavebnictví, architektury a designu
interiérů nebo v informatice. A čeho

se práce týkají? Například optimalizace procesu obrábění, rozvoje
procesu údržby pro oddělení automatů, návrhu prováděcího projektu
rozmístění elektrických šicích strojů
ve školních šicích dílnách, návrhu
elektrického připojení šicích strojů
ve školních šicích dílnách, portálové frézky a programu olejové vany
nebo programování pálicího stroje.
Při obhajobách prací ve ŠK SOČ se
komise seznámila s jednotlivými
pracemi a šest z nich doporučila
k postupu do krajského kola, které
se bude konat v Chebu.
Na začátku praxe studentů se podniky chovaly ke spolupráci odtažitě, ale po čase pracovníci podniků
pochopili, že mladí lidé mohou být
pro ně přínosem. Vzájemná spolupráce školy a podniků naplňuje
záměry MŠMT a vlády ČR a přináší
prospěch oběma stranám, škola už
také nabídla podnikům možnost

doplnění studia jejich zaměstnancům a nabídka se setkala s příznivou
odezvou.
Někteří z kraslických maturantů
jsou už v technických oborech vyučení, studenti mohou své práce
také obhajovat jako práce maturitní.
Někteří ze studentů si podávají i přihlášku ke studiu na vysoké škole.
Původně ani o VŠ neuvažovali, ale
po praxi v podnicích a zpracovávání
prací SOČ své názory změnili. To
se projevilo obzvlášť po obhajobách
prací ve ŠK SOČ. Někteří studenti chtějí vysokoškolsky studovat
v kombinované formě studia, jiní
plánují studium denní formou. Jedná se především o technické školy
v Praze, Plzni a Ostravě s pobočkou
v Brně. Pro obě formy studia podniky studentům nabízejí svá stipendia.
Helena Míčková,
garant SOČ na SŠ, ZŠ
a MŠ Kraslice

Vlastníci památek představili
novinky nadcházející sezony

Vzdělávání praxí je klíčem
k úspěšné kariéře
V
zdělávání praxí je určeno
všem, kdo chtějí zlepšit svoji
pozici při hledání práce, a to právě získáním tolik potřebné praxe.
Proto se projekt Vzdělávání praxí zaměřuje především na osoby
ohrožené na trhu práce. Konkrétně se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní,
lidé ve věku nad 50 let a absolventi, kteří mají mnoho teoretických
znalostí, ale ty praktické jim často
chybí.
Praktické zkušenosti a nové znalosti získávají účastníci projektu
přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané firmy. Samotná
praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle
vybrané pozice. A vybírat je možné
opravdu z velkého spektra oborů,
jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojíren-

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ

ské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu,
stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy
a mnoho dalších. Po celou dobu
vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Kromě nových poznatků může
být účastníkovi po absolvování
vzdělávání praxí nabídnuto pracovní místo v dané firmě a ze zkušenosti víme, že se tak skutečně ve
velké míře děje.
Na jedné straně uchazeč o další
vzdělávání, na druhé straně nemohou chybět firmy, které vzdělávání
praxí poskytnou. Ty si svojí účastí
v projektu mají možnost zaškolit
a vyzkoušet svého potencionálního zaměstnance. Za poskytnuté
vzdělávání praxí jim jsou navíc
kompenzovány vynaložené náklady. 
(KÚ)

Do projektu je stále možné se hlásit. Stačí se registrovat na www.vzdelavanipraxi.cz. Tam také naleznete další informace. Najdete nás i na
facebook.com/vzdelavanipraxi. Uchazečům i firmám jsou k dispozici
Regionální projektoví manažeři, kteří rádi a bezplatně poskytnou veškeré informace, které s projektem souvisí, zodpoví případné dotazy
a pomohou s registrací do Databáze.
Kontakt na regionálního projektového manažera pro Karlovarský
kraj: Josef Písecký, Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary,
telefon: +420 778 538 256, e-mail: josef.pisecky@fdv.cz.

ný člen zastupitelstva Karlovarského kraje Vojtěch Franta, jenž má na
starosti oblast lázeňství, cestovního
ruchu a UNESCO.
Na setkání zástupci kraje informovali o činnosti destinační agentury,
o možnosti prezentace památek a pořádaných kulturních akcí na turistickém portále Živý kraj, o programu
na podporu kulturních aktivit, jehož
alokace byla pro letošní rok navýšena na 3 miliony korun, či o nově
vyhlášeném programu na podporu
vydávání neperiodických publikací,
v němž zbylo 300 tisíc korun. Dále se
diskutovalo například o návštěvnosti
památek v regionu, která rok od roku stoupá, o chystaném rozšiřování
památkových zón, o úskalích, jež přináší dotační tituly, či o akutním nedostatku archeologů v regionu.
Návštěvníci památek se v letošním
roce mohou těšit na celou řadu akcí,
které se ponesou v duchu baroka a renesance. 
(KÚ)

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

NÁZORY

Co nabízí Karlovarský kraj?
Vysoké ceny a nízké platy
Jaroslav
Borka
poslanec
a krajský
zastupitel za
KSČM

Za posledních pět let „zmizelo“
z Karlovarského kraje zhruba deset
tisíc lidí, tedy jedno menší město,
jako jsou třeba Ivančice nebo Litovel. Bohužel se nám snižující se
počet obyvatel nedaří zvrátit. Zavádíme stipendia, náborové příspěvky,

snažíme se nalákat vysokoškoláky.
Přesto především mladí stále odcházejí. A nejen oni.
Není to tak dávno, kdy se středoškoláci rozhodovali, zda se do rodného města či obce vrátí. Dnes řeší
otázku, zda vůbec zůstanou v České
republice nebo budou žít a pracovat
jinde. A proč by se vlastně měli vracet?
Pouze pár zaměstnavatelů nabízí relativně odpovídající mzdy,
zatímco ceny bydlení i potravin se
pohybují spíše na úrovni středních
Čech. Každý šestý obyvatel našeho
regionu se potýká s exekucí, platy
se pohybují hluboko pod celostát-

Císařské lázně na rozcestí
ním průměrem. Nemáme veřejnou
vysokou školu ani kvalitní dopravní
spojení s hlavním městem. Pro stát
jsme druhořadým regionem, kam
zřejmě nemá cenu investovat. Jakoby se nad námi stále vznášel stín
někdejších Sudet.
Jakou perspektivu v současné době
nabízí Karlovarský kraj? Krásnou
přírodu, lázně a blízkost německých
hranic, kde si šikovní lidé najdou
dobře placenou práci, aby tady
mohli žít, nejen přežívat.
A tak si kladu otázku. Chceme vůbec, aby v našem kraji třeba za sto
let žili nějací lidé nebo tady budujeme jen skanzen pro turisty?

Budoucnost hotelu Thermal je díky
nečinnosti Andreje Babiše bez budoucnosti
Markéta
Wernerová
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
ČSSD

Osud jednoho ze symbolů Karlových Varů, hotelu Thermal, je bohužel stále nejasný. Jeho majitel, konkrétně ministerstvo financí řízené
ministrem financí, vysílá zmatené
signály, které budoucnost ikonické
budovy halí do mlhy, jež by se dala
krájet. Abych zjistila, jak se věci
mají, zeptala jsme se na budoucnost
Thermalu formou parlamentní interpelace přímo ministra financí. Na
jednoduchou otázku „jaký bude osud
hotelu Thermal?“ jsem zatím odpověď nedostala. O mě ale vůbec nejde,
jde o občany Karlových Varů – ti se
snad odpovědi dočkají.

Je důležité zdůraznit, že Thermal
je jedním z nejčastějších téma mých
rozhovorů, které s občany Karlových
Varů vedu, přichází mi také řada
dotazů, názorů, připomínek souvisejících s budoucností tohoto ať chtěného, či nechtěného, ale jednoznačně významného architektonického
symbolu města Karlovy Vary. Mnozí
z vás se na mě obracíte a vyslovujete
obavy o budoucnost této ikony krajského města. Ptáte se, jaké úmysly
má stát jako majitel prostřednictvím
Andrejem Babišem řízeného ministerstva financí. Upřímně odpovídám, že nevím. Kroky Ministerstva
financí České republiky bohužel budí
rozpačitý dojem, stačí si stručně připomenout historii.
Z médií jsme se v červnu v roce
2014 dozvěděli o kompletní výměně
vedení hotelu, které však ve funkci
vydrželo pouhý jeden měsíc, než se
management opět kompletně vyměnil. Ale tím to nekončilo. Během
několika dalších měsíců se ve vedení
hotelu vystřídali další čtyři lidé.

STRANA 6, 7

Pan ministr financí se vyjádřil
tak, že by bylo lepší, kdyby stát hotel
prodal. Později ale uvedl, že se s tím
nepočítá. Následně přišel s možností
prodeje venkovního bazénu. Takto
jsme se mohli dočíst ve vyjádření
pana ministra financí v médiích:
„Bylo by dobré ho prodat třeba nějakému arabskému šejkovi a za jeho
peníze by se mohlo investovat.“ Záměr využít finance po krátké době
také padl, a následně Andrej Babiš
ve vládě prosazoval navýšení základního jmění ministerstvem financí
vlastněné společnosti THERMAL-F o 300 milionů korun ze státního
rozpočtu, „což konečně považuji za
dobrou zprávu.“ V médiích se pak
objevila zpráva o plánovaných stavebních úpravách, a zároveň zpráva
o tom, že ministerstvo kultury vede
řízení o prohlášení hotelu za kulturní památku.
Ve chvíli, kdy obdržím jednoznačnou informaci o záměru a postupech
nakládání s hotelem Thermal, tak
vás budu informovat.

Petr Kulhánek
primátor
Karlových
Varů a krajský
zastupitel za
STANKOAKD

Nejdříve nebyly finance. Potom se
podařilo složit finanční zdroje, ale
na podzim to zase vypadalo špatně
s vůlí Kraje. Teď už je jasné, že Kraj
i Město mají společnou vůli národní
kulturní památku Císařské lázně
opravit, přesto není celému martýriu, zdá se, konec.
V současné chvíli je vydáno stavební povolení na rekonstrukci lázní
v podobě, která počítá s víceúčelovým
sálem, reprezentativními (Zanderův sál) a expozičními (expozice

lázeňství a filmu) prostorami, infocentrem a prostorami pro komerční
využití (lázeňská klinika, lékařské
ordinace, administrativní prostory),
které by pomohly úhradě provozních
nákladů této budovy. Potřebné finační zdroje 530 mil. Kč jsou nyní rozděleny mezi Kraj (200 mil.), Město
(100 mil.), dotace EU (130 mil.),
ministerstvo financí (100 mil.). Tendr na zhotovitele je v polovině a mohl
by být dokončen během 2-3 měsíců,
tedy v létě tato varianta rekonstrukce může začít.
Aktuálně však také Evropská komise rozhoduje o zrušení limitu
u dotací na rekonstrukci památek,
a pokud by tento limit padl k 1. 1.
2018, bylo by možné na Císařské
lázně použít místo současných 130
mil. až 85% hodnoty celé rekonstrukce, tedy významně uspořit prostředky Kraje i Města. ALE. Ale vyšší

Novela zákona o vzdělávání sester
pomůže řešit jejich nedostatek
Roman
Procházka
poslanec
a krajský
zastupitel za
ANO

Personální situace v Karlovarské
krajské nemocnici se bohužel během
posledních let citelně zhoršila. Především zdravotní sestry si právem stěžují na neúnosné pracovní podmínky,
kdy péči o pacienty zvládají jen s vypětím sil a na úkor vlastního rodinného
života. V našem krajském zdravotnictví chybí až 150 sester. Tento stav
je způsoben systémovým nedostatkem finančních prostředků na mzdy
středního zdravotnického personálu,

neuváženými zásahy minulé vlády do
legislativy, která stanovuje nároky na
vzdělání sester a v neposlední řadě
i poloha našeho regionu, díky které je
pro naše sestry velmi snadné dojíždět
za lépe placenou prací do sousedního
Německa.
Za této situace už nesmí politici
valit problémy před sebou a odsouvat
jejich řešení, je třeba udělat vše pro to,
aby zdravotní péče v Karlovarském
kraji zcela nezkolabovala. Vedení
kraje prosadilo hned dvojí navýšení základního kapitálu KKN, které
přinese celkem 20 milionů korun na
mzdy středního zdravotnického personálu. Naše hejtmanka Jana Vildumetzová intenzivně jedná s vládou,
aby bylo dosaženo systémového navýšení objemu peněz, které trvale zajistí,
aby zdravotní sestry obdržely za svou
obětavou práci důstojnou odměnu.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Jsem rád, že i jako poslanec Parlamentu ČR, zvolený za hnutí ANO
v Karlovarském kraji, jsem mohl podpořit další důležitý krok, který povede
k dlouhodobé personální stabilizaci
našich krajských nemocnic. Koncem
dubna jsme přijali novelu zákona č.
96/2004 Sb. Hlavním cílem je zavést pro sestry vzdělávací model 4+1,
čtyři roky na střední zdravotnické
škole a rok na vyšší odborné škole.
Absolvování vysoké školy přestane být
povinné pro všechny sestry. Od této
legislativní úpravy očekáváme rychlé řešení nedostatku sester u lůžka
v nemocnicích. Pokud zákon schválí
Senát a prezident, tak už od září
2017 by se dle nových pravidel mohli
vzdělávat na vyšších odborných školách první zdravotničtí asistenti a do
roka by mohli přijít už jako sestry do
nemocnic.

Plaketa Dr. Václava Jíry pro prvního
ředitele FK Baník Sokolov
Cenu Dr. Václava Jíry každoročně uděluje Fotbalová asociace osobnostem rozvíjejícím fotbal napříč celou Českou republikou. Předání
cen se v květnu odehrálo jako tradičně v Břevnovském klášteře v Praze, vyznamenaným předali ocenění místopředseda FAČR Zdeněk
Zlámal a generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. Předseda představenstva FK Baník Sokolov a první ředitel v profesionální éře Baníku
pan Bc. Pavel Makoň obdržel významné ocenění za celoživotní přínos
fotbalu.
Bc. Pavel Makoň hrával aktivně fotbal v mládežnických družstvech
v Brně. Na Karlovarsku začal v roce 1984 trenérskou kariéru a šest let
trénoval FK Baník Sokolov. Pak třináct let působil ve funkci předsedy
v FK Olympie Březová, další tři roky byl předsedou FK Baník Sokolov.
Od roku 2006 až dosud je předsedou představenstva a ředitelem druholigového klubu FK Baník Sokolov.
(pr)

www.kr-karlovarsky.cz

podpora je neslučitelná s jakýmkoliv
komerčním využitím objektu v následujících 5 letech. O kompletní
provozní náklady se tak budou dělit
Kraj a Město. Zároveň tato varianta
vyžaduje významnou úpravu projektové dokumentace a tedy také odložení rekonstrukce zhruba o rok. Zda
by se přepracováním projektu dala
také zpracovat varianta koncertního sálu pro Karlovarský symfonický
orchestr, zůstává zatím s otazníkem
vzhledem ke značným omezením
z pohledu památkové péče.
Je tak nyní na Kraji a Městu, aby
se co nejrychleji dokázaly shodnout
na preferované variantě a co nejdříve, i po připravovaném veřejném
projednání na konci května, došlo
k rozhodnutí o způsobu a časovém
harmonogramu, jak budou Císařské
lázně opraveny a v plné míře opět
zpřístupněny.
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KULTURNÍ TIPY
Přednáška věnovaná zločinu
Zdá se vám dnešní doba zkažená, plná vražd, krádeží a násilí? Na přednášce s názvem „Chebská pátračka zasahuje“ se dozvíte, že před sto lety
tomu nebylo jinak. Akce, na níž vystoupí historik Vladimír Bružeňák, se
uskuteční v zimní zahradě sokolovského zámku. Vstupné je 20 korun.
Muzeum Sokolov, 25. 5. 2017, od 17:00 hodin
Benefiční koncert na podporu obnovy kostela
V pátek 26. května proběhne v kostele sv. Anny v Sedleci benefiční koncert na podporu obnovy této historické památky. Výběr svých největších
hitů z oblasti country, folku a spirituálů zahraje legendární kapela Roháči ve složení Lubomír Ríša Melichar, Olga Mašková, Jitka Melicharová, Ivan Bartoň, Antonín Vyšehradský, Tomáš Čepelák a Miloš Rybař.
Kostel sv. Anny v Sedleci, 26. 5. 2017, od 19:00 hodin
Chovatelská přehlídka
V sobotu 27. května se na střelnici Lučiny v Doupovském Hradišti uskuteční chovatelská přehlídka s podtitulem „Člověk – les – zvěř“. Akce představí šest stovek trofejí téměř všech druhů spárkaté zvěře lovené v Česku.
Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, těšit se mohou
na soutěž trubačů a prezentaci včelařů. Svoji techniku představí armáda,
karlovarští hasiči i lesníci. Pro děti jsou přichystány tvořivé dílny, jízdy na
koních a lesní pedagogika. Chybět nebudou prodejní stánky a občerstvení.
Střelnice Lučiny, 27. 5. 2017, od 9:00 hodin
Jak se dělá muzeum
Výstava dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé expozice
připravené ke 150. výročí existence muzea. V prvním patře přibližuje
historii města, druhé patro představuje přírodu a historii regionu. Závěr
expozice je věnován 20. století. Koho nezaujmou doplňující projekce,
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si některé z exponátů vyzkoušet vlastníma rukama.
Muzeum Karlovy Vary, do 30. 6. 2017, út-ne 10:00 až 18.00 hodin
Večer plný kreativců
V sobotu 17. června se uskuteční v pořadí již čtrnáctý večer prezentací
PechaKucha Night Mariánské Lázně. Jedná se o ojedinělou akci svého
druhu v celém Karlovarském kraji, během které vystoupí architekti,
výtvarní umělci a další kreativci. Každý má na svojí prezentaci 6 minut
a 40 vteřin. Vytváří se tak prostor pro výměnu zkušeností a informací
o novinkách v oboru a pro komunikaci s veřejností. Po skončení oficiální části začíná oblíbená afterparty.
Mariánské Lázně, 17. 6. 2017, od 20:20 hodin

KULTURA | KŘÍŽOVKA

Galerie umění Karlovy Vary
BLAHOPŘEJEME
chystá Den otevřených dveří
KARLOVY VARY Na Den otevřených dveří zve v neděli 28. května
Galerie umění Karlovy Vary. Ve
spolupráci s pedagogy a žáky ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ
Antonína Dvořáka a Carlsbad International School pro své návštěvníky připravila mezi 13.00 a 18.00
hodinou téma O Krajině. Vstupné
se neplatí.
Cílem akce je nabídnout návštěvníkům netradiční nabídku programů založených především na
osobním tvůrčím prožitku. Divákům budou zdarma zpřístupněny
všechny výstavní sály. Kromě stálé
expozice Českého umění 20. století
bude velkým lákadlem také výstava
Jana Samce st., která představuje
působivě melancholické a básnivé
ztvárnění především jihočeských
krajinných motivů. A právě tato
výstava se stala impulsem k tematickému zaměření celého letošního
Dne otevřených dveří. Pokud tedy
diváky neuspokojí pouhá klasická
prohlídka, budou se moci zapojit
i k doprovodným aktivitám s tema-

tikou krajiny. Akce má totiž bezprostřední návaznost na vystavená
díla – nabídka tvůrčích aktivit bude
tedy především výtvarně orientovaná. Jsou přichystány výtvarné hry,
animace, tvůrčí dílny, které vychází
z tématu krajiny, přírody, vnitřního
i vnějšího prostoru. Bude se tvořit
uvnitř přímo mezi vystavenými
díly, ale také venku – zájemci budou moci ztvárňovat krajinu v bezprostředním kontaktu, v plenéru
v blízkosti galerie.
Během odpoledne budou probíhat výtvarné soutěže, uskuteční se
komentované prohlídky výstavy
i stálé expozice, koncerty, pro zahraniční účastníky akce jsou připraveni studenti s cizojazyčným
výkladem k výstavě Jana Samce st.
Závěr celého dne pak bude patřit především dětem a rodičům,
pro které herci pražského Divadla
v Dlouhé přichystali známé žabí
příběhy o Kvakovi a Žbluňkovi,
vyprávějící o síle a důležitosti přátelství.

(KÚ)

Úžasné kulatiny - 100 let - už brzy oslaví pan Svatoslav Karpíšek z Rotavy. Nechyběl ani polibek pro oslavence, a to hned dvojitý, jeden od
hejtmanky, druhý od starostky Ivy Kalátové. A jak se pan Karpíšek
udržuje v kondici? Každé ráno sní dvě nastrouhaná jablka a k jeho
nejoblíbenějším jídlům patří obyčejné škubánky.

Chystáte se oslavit významné životní jubileum? Stačí dát nám jen vědět
a rádi se mezi gratulanty také zařadíme.

Mattoni Karlovarský
Karneval bude letos létající

Výtvarná soutěž: Děti malují
nejoblíbenější místo v kraji

KARLOVY VARY Na první červnový víkend připravila pořadatelská
agentura Müller Production jubilejní 10. ročník Mattoni Karlovarský Karneval. Tradiční součást
kulturního léta v krajské metropoli
má jednu významnou novinku a to
přesunutí hlavního doprovodného
programu z prostor před hotelem
Thermal na Masarykovu třídu před
Grandhotel Ambassador Národní
dům.
Nosným tématem letošního ročníku je „Létající karneval“. Celý program odstartuje v pátek 2. června
Dronte Noční romantickou plavbou jejíž součástí je také Festivalem netradičních plavidel. Start je
naplánován již na 21.00 hodinu od
hotelu Poppy v Březové. Trasa tedy bude měřit tradičních cca 5 km
centrum Karlových Varů s cílem
před hotelem Thermal. Přihlásit se

KARLOVY VARY Ještě než děti
opustí před prázdninami školní lavice, připravila si pro ně hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová výtvarnou soutěž. Jejich úkolem je namalovat obrázek, vytvořit
ruční práci nebo fotografii na téma
„Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji“. Pro vítěze jsou
připraveny hodnotné ceny v podobě
mobilních telefonů, tabletů či MP3
přehrávačů.
Každé dítě má své oblíbené místo,
kde se cítí dobře a kam se rádo často
vrací. A protože jsme přesvědčeni,
že takovýchto míst je v Karlovarském kraji bezpočet, stačí si jen
vybrat jedno z nich. Soutěž by měla
děti především bavit, a proto je na
nich, jakou si zvolí výtvarnou techniku. Mohou kreslit, malovat, tvořit
koláže, trojrozměrné objekty či fotit.

lze na www.karlovyrskykarneval.
cz nebo na www.dronte.cz Registrace a výdej raftů na plavbu začíná
v 19.00 hodin před hotelem Poppy.
Jede se výhradně na zapůjčených
gumových člunech, povinnou výbavou je tradičně čelovka. K tanci i poslechu bude před hotelem
Thermal hrát kapela Alison.
V sobotu 3. června od 12.00 hodin
proběhne před Grandhotelem Ambassador Národní dům „Festival
hudby a tance“. Na třídě T.G. Masaryka vystoupí kapela Lucie Revival, Liwid a další kapely. Karnevalový průvod svou trasu městem
zahájí v 17.00 hodin u Národního
domu. Do průvodu se mohou zapojit všichni zájemci bez omezení. Tradiční trasa povede centrem
města ke Grandhotelu Pupp a zpět
k hotelu Grandhotelu Ambassador
Národní dům.
(KÚ)

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI

KARLOVARSKÉHO KRAJE
Mezi významnými památkami Karlovarského kraje
vybranými na soutěžní samolepky k Roku Baroka je
(tajenka).

Jenišov 68, K.VARY

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
... opava omítek, balkonů
a schodiště.
Výhercům, kterými jsou
Johana Nedvědová z Lázní
Kynžvart, Jakub a Roman
Košikovi ze Skalné a Josef
Ticha z Bukovan,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
5. 6. 2017 na e-mail:
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06,
Karlovy Vary.

o
o
o
o

Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým techniků pro Vaše plynová zařízení

606 939 959 www.kvplyn.cz

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

Fantazii se rozhodně meze nekladou. Soutěží se celkem ve dvou věkových kategoriích, přičemž z každé budou vybrány tři nejlepší práce.
Výsledky soutěže budou slavnostně
vyhlášeny po prázdninách a uveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje.
Práce mohou děti zasílat poštou
na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě (telefon:
354 222 116) do kanceláře Veroniky
Severové. Každá práce musí být na
zadní straně opatřena nalepeným
štítkem, kde bude uvedeno jméno
a příjmení soutěžícího, soutěžní kategorie a kontakt (adresa + telefon).
V případě chybějícího štítku nebude
dílo do soutěže zařazeno. 
(KÚ)

SPORT
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Sportovci Karlovarského kraje roku 2016. Tady je přehled oceněných
KATEGORIE: ŽÁCI - JEDNOTLIVCI
Matyáš BĚLOHRADSKÝ
HC STADION CHEB - krasobruslení
Trenér: Tomáš Verner, Vlasta Kopřivová
Úspěchy: Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 - 1. místo,
ISU junior Grand Prix Saransk Rusko - 3. místo (nejvyšší
světová soutěž juniorů), ISU Tallinn Trophy Challenger series Estonsko - 1. místo

Karel MACÁN
TJ Plamen Chodov - cyklistika
Trenér: Zdenek Kubík
Úspěchy: 1. místo MČR dráha - stíhací závod družstev, 2.
místo MČR dráha - scratch jednotlivci, 2. místo MČR dráha
- bodovací závod jednotlivců, 3. místo MČR dráha - vylučovací závod jednotlivců
Martin RŮŽIČKA
Plavecký klub Baník Sokolov - plavání
Trenér: Václav Sobotka
Úspěchy: Zimní Mistrovství ČR 2016 dvanáctiletého žactva: 200m znak – 1. místo, mistr ČR, 100m znak - 3. místo.
Letní Mistrovství ČR 2016 dvanáctiletého žactva: 200m
znak – 2. místo, 100me polohový závod - 3. místo
Marek POLHOŠ
TJ Baník Sokolov – vzpírání
Trenér: Vlastimír Klímek
Úspěchy: Reprezentant ČR ve váze do 50kg, zařazen do
sport. centra mládeže ČR. Vytvořil 15x rekord ČR ml. žáků v trhu, nadhozu, dvojboji. Člen extraligového družstva
mladších a starších žáků: MČR družstev - 1. místo
Eliška KUČEROVÁ
Triatlet Karlovy Vary - atletika, triatlon
Trenér: Lucie Markusková, Oldřich Dvořák
Úspěchy: 1. místo na MČR v aquatlonu, 1. místo na MČR
v terénním triatlonu, 1. místo na MČR v terénním duatlonu,
1. místo na OPEN mistrovství Bavorska v triatlonu, 1. místo na EKAG /Evropské hry dětí a mládeže v atletice - 600 m

Emil DANČ
KATEGORIE: VETERÁNI 						
TJ Baník Sokolov, oddíl vzpírání – vzpírání
Ludvík KILLINGER
Trenér: Slavomír Rychnavský
CYKLO TEAM KILLI - cyklistika – rychlostní disciplíny
Úspěchy: Reprezentant ČR, zařazen do elitní skupiny sport.
Úspěchy: 5. místo v časovce jednotlivců - SP v Rakousku.
centra mládeže ČR. ME do 15ti let Polsko - 4. místo v nadMistrovství ČR 2016 - 				
hozu, vytvořil rekordy ČR v nadhozu. V přípravě na MS
1. místo (mistr ČR) silniční závod jednotlivců. Mistrovství
2017 v Thajsku a na ME 2017 Kosovo.
ČR 2016 - 1. místo (mistr ČR) časovka jednotlivců, Extraliga Masters 2016 - 1. místo v celkovém pořadí
Veronika KUBÍNOVÁ
TJ Slovan K. Vary - MTBO - orientační závody horských kol
Trenér: Jan Novák
Úspěchy: 4x zlatá medaile na MS v Portugalsku - vyhlášena
nejlepší juniorkou na MS - MTBO, vítězka ČS poháru juniorek a nejlepší závodnice ČR v MTBO, přebornice republiky v lyžař. orientačním běhu a reprezentantka

Věra JEŽKOVÁ
TJ Slavia Karlovy Vary - cyklistika - silniční cyklistika
Úspěchy: Mistryně republiky 2016 na silnici, 2. místo MČR
v časovce dvojic, 3. místo na MČR v časovce jednotlivců, vítězka Extraligy Masters

Veronika JAKUBŮ
Champions team - sportovní karate
KATEGORIE: HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI – JEDNOTLIVCI
Trenér: Miroslav Boguský
Vít ŠPALEK
Úspěchy: Mistrovství Evropy kumite (Montichiari, Itálie)
Sportovní
klub stolního tenisu Cheb - stolní tenis – žáci
- 1. místo, Slovakia open kumite (Bratislava, Slovensko) –
Trenér: Petr Gavlas
1. místo, Polish open kumite (Szczecin, Polsko) – 1. místo,
Úspěchy: Krajský přeborník a vítěz krajského žebříčku
ME kumite týmů (Norimberk, Německo) - 1.místo
mladšího žactva. Vítěz celorepublikové ankety Talent roku
v kategorii žáků 5. až 9. tříd. Byl zařazen do reprezentace
KATEGORIE: DOROST, JUNIOŘI-SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
ČR a do přípravy na OH v Japonsku 2020
TJ Baník Sokolov – oddíl boxu
Trenér: Jan Malý
Členové: Patrik Furch, Martin Stojka, Jan KATEGORIE: TRENÉŘI
Monika ŠKORNIČKOVÁ
Kapr, Dominik Mezei, Roman Malý a Lukáš
SKK Karlovy Vary – krasobruslení
Putz
Úspěchy: Trenérka SKK Karlovy Vary, její svěřenci získali
Úspěchy: Boxerské družstvo mládeže a kadetů
v ČP 28 medailí (10 zlatých, 12 stříbrných a 6 bronzových).
vybojovalo na mistrovství ČR mládeže a kadeZ mistrovství ČR mají její svěřenci dvě zlaté medaile, dvě
tů v Jičíně titul mistra ČR
stříbrné. Trénuje Michaelu Lucii Hanzlíkovou, jedinou ČešTJ MG Cheb - minigolf
ku na ME 2017
Trenér: František Nečekal, Tomáš Bureš
Jiří DVOŘÁK
Členové: Jan Kadlec, Boris Svoboda, Daniel
SK
Liapor Witte Karlovy Vary – nohejbal
Bureš, Adam Šmíd
Úspěchy: Extraliga nohejbalu 2016 - 1. místo. Dlouholetý
Úspěchy: Juniorská
extraliga
ČR
úspěšný hráč a opora týmu nohejbalistů SK Liapor Witte
2015/2016 - 1. místo, juniorská extraliga ČR
Karlovy Vary má v nové funkci hrajícího trenéra složitý úkol
2016/2017 - průběžné 1. místo, Junior Trophy
při generační obměně kádru skloubit v týmu zkušené mata- 1. místo
dory s nadějnými mladíky, což se mu loni nadmíru povedlo.

Kateřina ŠTECOVÁ
Champions team - karate
Trenér: Miroslav Boguský
Úspěchy: Mistrovství světa v kumite (Dublin, Irsko) – 3. KATEGORIE: DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI 			
Pavel IVANIČ
Jiří ORSÁG
místo, ME kumite (Montichiari, Itálie) – 1. místo, ME kuTJ Baník Sokolov – vzpírání
hostování v TJ Baník Sokolov – vzpírání
mite, týmy - 2.místo, ME kata, týmy – 2. místo, Slovakia
Úspěchy: reprezentační trenér mužů a žen, jeho svěřenec
Trenér: Pavel Ivanič
open kumite (Bratislava, Slovensko) – 1. místo
obsadil na OH 2016 v Riu 8. místo, na ME mužů a žen
Úspěchy: na OH 2016 obsadil 8. místo, startoval za TJ Bav Norsku jeho svěřenci obsadily třetí, čtvrté, sedmé, osmé
Bára BOHÁČKOVÁ
ník Sokolov v I. lize ČEZ a podíl se na vítězství, na ME obsaa desáté místo, podílel se na vítězství v I. lize ČEZ pro TJ
Sportovní klub Policie UNITOP Sokolov – karate
dil 3. místo v nadhozu, 7. místo v trhu a 4. místo ve dvojboji
Baník Sokolov
Trenér: Jiří Jirásek
Úspěchy: Mistrovství světa v karate (Dublin, Irsko), kata
Martin RUBEŠ
KATEGORIE: SPORTOVNÍ LEGENDA - FUNKCIONÁŘ
Goju-Ryu, mini kadeti - 1. místo, Mistrovství Evropy v kaTJ Lokomotiva – šerm - sportovní šerm
František HEJPLÍK
rate (Montichiari, Itálie), kata Goju-Ryu, mini kadeti - 1.
Trenér: Martin Rubeš, st.
TJ Sokol Mariánské Lázně – řecko-římský zápas
místo
Úspěchy: ME U20 Novi Sad (2.), ME U20 Novi Sad v družZápasu se věnuje přes 60 let. Začínal s ním v roce 1957.
stvech (3.). SP Bern (7.), SP Buenos Aires (13.), SP Grand
Anna Elisabeth BUREŠOVÁ
V aktivní kariéře závodil za prvoligové oddíly Dukla LitoPrix Doha (22.), ME Toruň (9.), SP Buenos Aires v družTereza KUNSTOVÁ
měřice, Dukla Hodonín, Sokol Plzeň a Lokomotiva Plzeň.
stvech (4.), SP juniorů celkově: 9. místo
Taneční skupina Mirákl - moderní tanec – duo
Dva roky trénoval prvoligový oddíl Baník Stříbro, kde pod
Trenérky: Andrea Burešová, Markéta Vajdíková
jeho vedením cvičili bývalí českoslovenští reprezentanti
Jiří KESL
Úspěchy: MČR - 1. místo, ME - 4. místo, MS - 9. místo
(např. Jaroš, Vobořil, Homola, Loňaj). 20 let je jako předseda a hlavní trenér
USK Akademik - triatlon, duatlon
v čele oddílu TJ Sokol M. Lázně. Jako senior se účastnil několika veteránských
Trenér: Zbyšek Zeman
Úspěchy: 1. místo na mistrovství ČR v krátkém terénním MS – (Bělěhrad, 2005 – 3. místo, Hradec Králové, 2004 – 5. místo). V roce
triatlonu kategorie do 23 let, 2. místo na mistrovství ČR 2016 byl uveden do síně slávy Českého svazu zápasu. Jeho svěřenci byli něKATEGORIE: ŽÁCI – SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
v dlouhém terénním triatlonu kategorie do 23 let, vítěz Čes- kolikrát oceněni mezi nejlepšími sportovci města, okresu či kraje. Čtyři roky
Volejbalový klub K. Vary (mladší žákyně)
vykonával funkci šéfa trenérů v oblastní trenérsko-metodické komisi Karlokého poháru terénního triatlonu kategorie 20-29 let
Trenér: Antonín Bican
varského a Plzeňského kraje.
Petr KOPFSTEIN
Úspěchy: Mistrovství ČR v Brně, mladší žáBohumil ADAMEC
Letecký klub Karlovy Vary - letecká akrobacie
kyně - 2. místo, vicemistryně ČR pro sezónu
Krajská rada AŠŠK ČR, Karlovarský kraj - funkcionář
Trenér:
Jiří
Duras
2015 - 2016
Celý svůj život profesně i zájmově zasvětil sportu, vystuÚspěch: Účast v seriálu Red Bull Air Race hlavní kategorie
Členové: Tereza Holá, Markéta Mazurková,
doval FTVS při UK, působil jako učitel TV na SŠ, školní
MASTERS. Red Bull Air Race: San Diego (USA) - 6. mísAdéla Mazurková, Adéla Jarošová, Jana
ispektor a vedoucí oddělení mládeže a sportu na KÚ KK.
to, Spielberg (Rakousko) - 11. místo, Chiba (Japonsko) - 9.
Vondráčková, Veronika Böhmová, Lucie
Byl člen reprezentačního družstva ČSSR ve skoku dalekém
místo, Indianapolis (USA) - 10. místo
Kostková, Hana Hovorková, Tereza Havloa byl skvělý sprinter. Věnoval se trenérské činnosti, získal I.
vá, Tereza Košinárová
Daniel KRHUT
trenérskou třídu ve fotbale a II. ternéskou třídu v atletice. Je zakládajíci člen
Sportovní klub Policie UNITOP Sokolov - karate
TJ Baník Sokolov (vzpírání mladší žáci)
Asociace školních sportovních klubů ČR je předsedou Karlovarské krajské
Trenér: Jiří Jirásek
Trenéři: Slávek Rychnavský, Vlastimír Klímek st.
Asociace školních sportovních klubů v ČR, byl členem výkonného výboru
Úspěchy: MS v Dublinu (Irsko): kumite, týmy (1.), kata Go- a garanten školské atletiky v ČR, vedl reprezentační výběry ČR na několika
Úspěchy: Extraliga mladších žáků ve vzpírání
ju-Ryu, senioři (1.), kata, veteráni (2.). ME v Montichiari MS středních škol, jako prvnímu v ČR mu byla udělena stříbrná plaketa za
družstev – 1.místo, mistři ČR ve vzpírání pro
(Itálie): kumite, týmy (2.), kata, veteráni A (2.), kata Goju- přínos k rozvoji AŠSK ČR. Zasloužil se o přidělení Mistrovství světa středorok 2016
-Ryu, senioři (3.)
Členové: Marek Polhoš, Dominik Oračko,
školáků v přespolním běhu (K. Vary 2002) a atletiky (Sokolov 2013). Stál
Dominik Převrátil, Filip Janko, Nikolas
u zrodu Olympiády dětí a mládeže, byl člen komise pro přípravu Dětské olymKATEGORIE: DOSPĚLÍ – SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
Polhoš
piády Českého olympijského výboru. Je nositel Školní ceny fair play za celoRoyal Golf Club Mariánské Lázně - golf
životní práci v oblasti školní tělesné výchovy udělené ministerstvem školství.
Trenér: Oldřich Nechanický
Oslavil 50. výročí svatby.
Členové: Iveta Poslední, Nela Mašková, Stanislava Kopejtková, Silvie Dittertová, Petra NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KK – CENA HEJTMANKY KARLOVASKÉHO KRAJE
KATEGORIE: DOROST, JUNIOŘI – JEDNOTLIVCI
Kvídová, Gabriela Roberta Vítů
Martin ČECHMAN
Jan VANKE
Úspěchy: Extraliga ČR družstev žen - 1. mísCykloteam Ostrov (v současné době ASO Duklad Brno) SK Liapor Witte Karlovy Vary – nohejbal
to, European Ladies Club Championship - 4.
cyklistika, dráhová cyklistika, sprintérské disciplíny
Trenér: Jiří Dvořák
místo
Trenér: Zdenek Nosek
Úspěchy: Extraliga nohejbalu 2016 - 1. místo,
Úspěchy: Vedoucí závodník juniorských světových žebříčků
MS v nohejbalu (Brno) - 1. místo. Dlouhodobě
TJ Baník Sokolov - oddíl vzpírání
UCI v kategoriích sprint a keirin je juniorským mistrem Evvynikající a spolehlivé výkony vynesly Honzovi
Trenér: Slávomír Rychnavský, Pavel Ivanič,
ropy ve sprintu i keirinu a jun. vicemistrem světa v keirinu
kapitánskou pásku i v České reprezentaci, kteVlastimír Klímek st.
rou na listopadovém Mistrovství světa v Brně
Členové: Kamil Kučera, Jiří Orság, Richard
Gabriela Roberta VÍTŮ
dovedl k titulu mistrů světa trojic
Tkáč, Emil Balog, Lukáš Cibulka, Oldřich
Royal Golf Club Mariánské Lázně – golf
Bílý, Jakub Čad
Trenér: Oldřich Nechanický
Úspěchy: ČEZ liga družstev mužů ve vzpírání
Úspěchy: Národní mistrovství ČR na jamky (dospělí) - 1.
Vendula DUŠKOVÁ
- 1. místo, mistr ČR pro rok 2016
místo, Mezinárodní mistrovství ČR žáků a kadetů - 2. místo
SK KONTAKT K. VARY, z.s. – plavání
Europen Ladies Club Championship - 7. místo, Extraliga
SK Liapor Witte Karlovy Vary - nohejbal
Trenérka: Mgr. Štěpánka Řehořková
ČR družstev žen - 1. místo
Trenér: Jiří Dvořák, Jan Vanke
Úspěchy: Letní paralympijské hry (Rio de
Členové: Jan Vanke (současně i trenér), Jiří
Jana NOVOTNÁ
Janeiro, Brazílie) - 2x finále, 8. místo 400VZ
Dvořák (současně i trenér), Tomáš Bíbr, JaAtletický klub Sokolov, spolek (v současné době AK Olymp
a 100P. Mistrovství Evropy (Funchal, Porkub Medek, Michal Kokštein,Vlasta Kubín
Brno - atletika – víceboj)
tugalsko) - stříbro 400VZ, bronz 100P. XXI.
ml., Radim Kubín, Daniel Svoboda, Matěj
Trenérka: Dana Jandová
Mistrovství ČR (Brno) - zlato - 100P, 400VZ,Medek, Karel Hron, Karel Bláha
Úspěchy: Mistryně republiky a pátá na ME do 17ti let v sed100VZ, stříbro – 200PZ. Vítězka Českého poÚspěchy: Extraliga nohejbalu - 1. místo, mistr
miboji , halová mistryně republiky v pětiboji a držitelka česháru 2016 v plavání tělesně postižených
ČR 2016
kého rekordu, halová mistryně republiky ve skoku dalekém
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