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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Ženou regionu se stala Michaela Valentová
Vítězkou 8. ročníku prestižní 
soutěže Žena regionu se za 
Karlovarský kraj stala Michae-
la Valentová z Ostrova, odváž-
ná žena, která se nebála po-
stavit zákeřné nemoci a záro-
veň začít pomáhat ostatním. 
Ceny jí i dalším nominovaným 
ženám předala na slavnost-
ním večeru v Grandhotelu 
Pupp hejtmanka Karlovarské-
ho kraje Jana Vildumetzová. .

KARLOVY VARY   Michaele Va-
lentové se život otočil naruby, 
když v roce 2013 zjistila, že má 
roztroušenou sklerózu. Čím více 
začala do tajů nemoci pronikat, 
tím více jí docházelo, jak málo se 
o ní mluví. Rozhodla se to změnit. 
„Samotná nemoc je sice nevyléči-
telná, ale dá se s ní pracovat. Jen 
to není zadarmo. Pomoc potřebu-
jí především nemocnice a nejrůz-
nější centra, která se specializují 
na roztroušenou sklerózu,“ vy-
světlila Michaela Valentová.
V roce 2014 uspořádala první 
Běh s čelovkou. Výtěžek z akce 
byl věnován teplické nemocnici. 
Z běhu se postupně stala tra-
dice a Michaele došlo, že tohle 
je směr, kterým se chce ubírat 
dál. V roce 2016 založila spolek 
Pomáhej srdcem, jehož cílem je 
pomáhat materiálně i finančně 
lidem v jejich nelehkém boji ne-
jen s roztroušenou sklerózou, ale 
i s dalšími zákeřnými nemocemi. 

Do Ženy regionu bylo v na-
šem kraji letos nominováno 29 
žen. Celostátní soutěž je určena 
všem ženám, jež svým aktivním 
přístupem motivují a obohacují 
ostatní, podílejí se na veřejném 
životě, pomáhají nemocným, dě-
tem či zvířatům nebo přispívají ke 
zlepšení a rozvoji svého regionu. 

Vyhlašovatelem soutěže je od ro-
ku 2009 společnost Prime Com-
munications, soutěž se koná pod 
záštitou Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky, Asociace krajů ČR 

a Karlovarského kraje. „Soutěž 
Žena regionu podporuji. Jde o ve-
řejně prospěšný projekt,  který 
má za cíl ocenit úsilí výjimečných 
žen a zviditelnit jejich práci, což 

je velmi chvályhodné. Ukázalo 
se, že i Karlovarský kraj má ne-
spočet mimořádných žen. Bylo 
velmi zajímavé seznámit se s je-
jich příběhy. Všechny obětují svůj 

volný čas pro ostatní a rozhodně 
zaslouží veřejné uznání,“ uvedla 
Jana Vildumetzová, hejtmanka 
Karlovarského kraje.� (KÚ)
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Studentka karlovarského gymnázia si z mezinárodní 
soutěže vědeckých prací v Los Angeles přivezla dvě první 
místa a tři ceny.

 více na straně 5

Karina Movsesjan
První vojenské letiště na našem území chystá velký Letecký 
den s bohatým dvoudenním programem. 

 více na straně 2

Letiště Cheb slaví 100 let

ZPRÁVY Z KRAJE 
Svatošské skály
Zachovat dětský areál 
a vybudovat nový most
Kraj usiluje o odkoupení pozem-
ku v blízkosti Svatošských skal, 
který vlastní státní podnik Česká 
pošta. Ta jej před časem nabídla 
v dražbě, proto hejtmanka Jana 
Vildumetzová ihned začala jednat 
s vedením České pošty o možnosti 
pozemek získat. Kraj území potře-
buje k plánovanému vybudování 
nového mostu přes Ohři a k za-
chování volnočasového areálu, 
který na pozemku v současnosti 
sídlí. „Požádáme Českou poštu 
o to, aby při konečném stanovení 
ceny vzala v úvahu veřejný zájem, 
se kterým kraj ke koupi přistupu-
je. Tímto zájmem máme na mysli 
především novou bezpečnou láv-
ku přes řeku, kudy v sezóně pro-
jíždí desítky tisíc cyklistů a turistů. 
Navíc by se tak umožnil mnohem 
snazší přístup vozidel záchranné 
služby,“ uvedla hejtmanka.  (KÚ)  

Chodov
Spekulanti s byty hýbou 
celým sídlištěm
V Chodově řeší dopady působení 
spekulantů s byty na celé sídliště 
ve městě. Se starostou Patrikem 
Pizingerem a dalšími zastupiteli 
se hejtmanka Jana Vildumetzová 
shodla, že by situaci pomohly ce-
nové mapy s pevně stanovenými 
cenovými stropy za metr čtvereč-
ní. Mapy by byly závazné pro vy-
plácení doplatků na bydlení. Kar-
lovarský kraj připravuje v tomto 
ohledu zákonodárnou iniciativu, 
kterou chceme předložit ke schvá-
lení na červnovém zasedání zastu-
pitelstva.  (KÚ)  

Nový Kostel
Obec pečuje o školáky
O malotřídních školách na venko-
vě mluvila se starostou Oto Teu-
berem a členy zastupitelstva obce 
při své návštěvě Nového Kostela 
hejtmanka Jana Vildumetzová. 
Prohlédla si mateřskou a základní 
školu, ocenila snahu, s jakou obec 
o zařízení pečuje a Nový Kostel 
také podpořila ve snaze udržet 
školy v místě. „V současnosti má-
me v mateřské škole 25 dětí a v zá-
kladní škole celkem 22 dětí. Obec 
financuje chod škol částkou okolo 
500 tisíc ročně,“ vyčíslil starosta 
Oto Teuber.  (KÚ)  

Žena regionu Michaela Valentová z Ostrova postoupila jako vítězka 8. ročníku prestižní soutěže za Karlovarský kraj zároveň do celostátního kola, na slav-
nostním vyhlášení v Senátu získala cenu odborné poroty a ambasadorek projektu Foto: KÚ
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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 31. července 
od 14 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 zá-
jemce 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 zasí-
lat 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)

CO VÁS ZAJÍMÁ 
Rok baroka. 
Soutěžte s námi a vyhrajte
Máte rádi barokní architektu-
ru a cestování vás prostě baví? 
Pak se zúčastněte turistické 
soutěže, kterou pro vás vyhlásil 
Karlovarský kraj. Stačí navští-
vit vybraná barokní místa v re-
gionu a nasbírat určitý počet 
soutěžních samolepek. Na ví-
těze čekají hodnotné ceny. Le-
tošní rok  byl agenturou Czech-
Tourism vyhlášen jako „Rok 
baroka“. Na území našeho re-
gionu se nachází celá řada míst 
spjatých s tímto uměleckým 
slohem, ať už se jedná o Zá-
mek Valeč, který je ukázkou 
vrcholného barokního stavitel-
ství a krajinného urbanismu, 
nebo například Kostel sv. Máří 
Magdaleny v samotném srdci 
Karlových Varů či poutní areál 
Lorety ve Starém Hrozňatově 
nedaleko Chebu. Obdivovat je-
jich krásu se nyní můžete vydat 
spolu s Karlovarským krajem. 
Úkolem soutěžících je navští-
vit vybrané barokní památky 
a nasbírat osm samolepek do 
soutěžní karty. Tu si zájemci 
mohou stáhnout z webových 
stránek www.zivykraj.cz nebo 
vyzvednout na konkrétních 
místech, jejichž seznam je 
uveřejněn na stejnojmenných 
stránkách. Po nalepení poža-
dovaného počtu samolepek je 
nutné soutěžní kartu odeslat 
na uvedenou adresu do 30. září 
2017. Veškeré informace k sou-
těži jsou uvedeny na webovém 
portálu www.zivykraj.cz v sek-
ci „Baroko“.  Kromě jiného 
tam najdete i další tipy na výle-
ty a zajímavé informace, které 
jste o baroku zcela jistě nevě-
děli. Nechybí ani přehled akcí 
pořádaných Karlovarským kra-
jem. Budeme rádi, když se sta-
nete fanouškem facebookové 
stránky „Živý kraj“ a podělíte 
se s námi o fotografie z navští-
vených míst. Vkládat je může-
te i na Instagram s hashtagem 
#zivykraj nebo #livingland. 
 (KÚ)

Vydejte se s Retromuseem 
na Expo 67 do Montrealu
Jak vypadal Československý 
pavilon na Expo 67 v kanad-
ském Montrealu, si můžete 
připomenout v Retromuseu 
Cheb. Pavilon viděl tehdy 
zhruba každý šestý návštěv-
ník, přičemž ve frontách na 
vstup se mnohdy čekalo až tři 
hodiny. Výstava potrvá do 5. 
listopadu.  Výstava „Automat 
na výstavu. Československý 
pavilon na Expo 67“ přibližuje 
druhou z trojice poválečných 
prezentací Československa na 
světových výstavách. Její ná-
zev evokuje výraznou atrakci 
pavilonu, kterou byl biograf 
Kinoautomat. Interaktivní fil-
mové představení umožňovalo 
divákům prostřednictvím hla-
sování rozhodovat o průběhu 
děje filmu. Jeho hlavní hrdina 
Miroslav Horníček zároveň 
projekce osobně moderoval 
v anglickém jazyce. K výstavě, 
jejímiž autorkami jsou Terezie 
Nekvindová a Daniela Krame-
rová, vychází rovněž publikace 
vydaná ve spolupráci Galerie 
výtvarného umění v Chebu 
a Akademie výtvarných umě-
ní v Praze. Expozici doplňuje 
zvuková intervence architekta 
výstavy a umělce Pavla Sterce. 
 (KÚ)

Profily vítězek

Žena regionu
Michaela Valentová

Profese: Administrativní pracov-
nice
Michaela Valentová je nejen žena 
se srdcem na dlani, ale i obrovská 
bojovnice. Ještě v roce 2012 byla 
zdravá žena a spokojená máma 
dvou dětí. O rok později jí cestu 
zkřížila roztroušená skleróza. Sa-
motná nemoc je sice nevyléčitelná, 
ale dá se s ní pracovat. Jen to není 
zadarmo. Pomoc potřebují pře-
devším nemocnice a nejrůznější 
centra, která se specializují na roz-
troušenou sklerózu. A tak vznikl 
v roce 2014 nápad uspořádat prv-
ní Běh s čelovkou. Výtěžek z akce 
byl věnován teplické nemocnici. 
Z běhu se postupně stala tradi-

ce. V květnu 2016 založila spolek 
Pomáhej srdcem z. s. Cílem je po-
máhat materiálně i finančně lidem 
v jejich nelehkém boji nejen s roz-
troušenou sklerózou, ale i s další-
mi zákeřnými nemocemi. 

Cena hejtmanky 
Karlovarského kraje
Renata Pelikánová

Profese: vrchní sestra Hospice Sv. 
Jiří
Renata Pelikánová je vrchní sest-
rou obecně prospěšné společnosti 
Hospic Sv. Jiří, která poskytuje 
zdravotně sociální služby nevyléči-
telně nemocným a jejich rodinám. 
V hospici pracuje od začátku po-
skytování mobilních hospicových 
služeb na Chebsku, čili od roku 

2013. Ve své profesi doprovodila 
již 171 umírajících, kteří si přáli 
strávit poslední dny svého života 
doma. Kromě péče o nemocné 
podporuje pečující, aby zvládli pé-
či o svého milovaného až do kon-
ce. Jako vrchní sestra dbá na to, 
aby se spolupracovníci cítili v prá-
ci dobře a dělali i tuto specifickou 
oblast práce zdravotní sestry s ra-
dostí a naplněním. Kromě práce se 
věnuje svým dětem a brzy přibude 
do její rodiny i první vnouče. 

Cena hejtmanky 
Karlovarského kraje
Petra Königová
Profese: účetní
Petra Königová neúnavně pracuje 
na plný úvazek v rodinné firmě, 
s láskou se stará o svou rodinu se 
dvěma dcerami, tvrdě pracuje na 

sobě a své osobnosti a neméně 
energie věnuje i ostatním. V Láz-
ních Kynžvart založila skupinu 
Kondiční cvičení, kde si své místo 
najdou méně i více zdatní spor-
tovci. Velkou část své neutuchající 
energie věnovala založení skupiny 
Spartan Race Training Group Láz-
ně Kynžvart. Skupina je vytvořená 
pro všechny, kteří by rádi trénovali 
na závody Spartan Race, ale i pro 
ty, kteří by rádi začali sportovat 
a nevědí kde začít. Je i nezbytnou 
součástí trenérského tandemu tý-
mu starších žákyň oddílu házené 
TJ Sokol Lázně Kynžvart. Díky 
její houževnatosti se házenkářská 
dvířka pootevřela ještě mnohem 
víc a Petra byla oslovena nejlepším 
českým seniorským ženským há-
zenkářským klubem DHK Baník 
Most, kde je pevnou součástí rea-
lizačního týmu. 

Cena hejtmanky 
Karlovarského kraje
Zdenka Čepeláková
Profese: historička umění - nyní 
v důchodu
Mgr. Zdenka Čepeláková, histo-
rička umění, je ve svém úctyhod-
ném věku 88 let stále velmi aktiv-
ní. Bývalá vedoucí ostrovské po-
bočky Galerie umění v Karlových 
Varech a dlouholetá předsedkyně 

Spolku přátel města Ostrova se 
nezapomenutelně vepsala do pa-
měti obyvatel tohoto města pod 

Krušnými horami. Dlouhá léta se 
věnuje studiu historie Ostrova, je 
autorkou bezpočtu článků, před-
nášek, spoluautorkou řady knih 
(např. Dějiny města Ostrova) a vý-
stav. Stála u zrodu vzniku partner-
ství měst Ostrov a Rastatt, které je 
založeno na historických souvis-
lostech. Z jejích znalostí čerpají 
všichni, kteří se zajímají o historii 
města nebo potřebují její zkuše-
nosti při své práci. Zasloužila se 
také o rekonstrukci klášterního 
areálu – barokního klenotu města, 
který byl po odchodu armády v ro-
ce 2001 v dezolátním stavu. V roce 
1997 jí byl udělen titul „Občan 
města“ a je držitelkou mnoha dal-
ších ocenění.  (KÚ)

Do 8. ročníku prestižní soutěže Ženy regionu bylo v Karlovarském kraji letos nominováno 29 žen. 
Tady je přehled oceněných v rámci slavnostního večera v Grandhotelu Pupp.

NEJDEK  Zařízení následné rehabi-
litační a hospicové péče - REHOS 
Nejdek získalo takzvanou reakre-
ditaci pro kvalitu a bezpečnost po-
skytovaných služeb. Potvrdila se tak 
úroveň, kterou si zařízení dlouho-
době drží.

Akreditační proces není jedno-
duchý, přesto Spojená akreditační 
komise shledala, že REHOS Nejdek 
dostál všem požadavkům akredi-
tačních standardů. „Akreditační 
standardy, které musíme splňovat, 
obsahují všechny související legis-
lativní požadavky vyplývající ze 
zákona o zdravotnických službách. 
Jsou zpřesněny požadavky v oblasti 
nakládání s léčivy, naplňování práv 
pacientů a jejich edukace v oblasti 
nutriční péče a léčebné rehabilitace 
a technické vybavení.  Jde především 
o neustálé hodnocení kvality a bez-
pečí zdravotních služeb.  V zařízení 
poskytujícím následnou a dlouhodo-
bou péči, kam většina pacientů při-
chází s určitým fyzickým či psychic-

kým hendikepem, je míra závislosti 
těchto pacientů na správně řízené 
a prováděné péči vyšší než u akutní 

péče. Jde nám o to, aby spokojenost 
pacientů byla na nejvyšší možné 
úrovni,“ uvedla Olga Pištejová, ředi-
telka REHOS Nejdek.

Dobrou zprávu ohledně opě-
tovného udělení akreditace uvítal 
i Karlovarský kraj. „Velmi mě tě-
ší, že REHOS Nejdek opakovaně 
prokázal kvalitu nabízených slu-
žeb. Je to skvělý signál především 
pro rodiny těžce nemocných, že je 
o jejich nejbližší dobře postaráno. 
Kvalita práce kolegyň a kolegů v té-
to organizaci byla vždy vynikající, 
a tak nepřekvapí, že se právě v are-
álu REHOSU buduje z prostředků 
kraje nový pavilon hospicové péče, 
který poskytne špičkovou péči pro 
pacienty na dalších dvanácti lůž-
kách,“ dodal krajský radní Jan Bu-
reš. Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče – REHOS Nejdek 
má v současnosti kapacitu 80 lůžek 
typu zdravotního a paliativního. 
Péči o pacienty zajišťuje 68 zaměst-
nanců. .  (KÚ)

V Nejdku si drží vysokou úroveň péče

CHEB   Zásadním způsobem se za-
psalo do dějin československého le-
tectva. Dalo nově vzniklé republice 
její první vojenská letadla, byla zde 
vycvičena většina předválečných 
vojenských pilotů. Chebským letiš-
těm pak prošel každý, kdo v česko-
slovenském vojenském letectví něco 
znamenal.

První vojenské letiště na našem 
území bylo v Chebu uvedeno do 
provozu 1. července 1917, je pocho-
pitelné, že oslavy stoletého výročí 
přesahují svým rozsahem i význa-
mem hranice Karlovarského kraje. 
Pro příznivce letectví tady připravili 
mnoho akcí: výstavy, přednášky, le-
tecké odpoledne na Krajince či den 
otevřených dveří na letišti. Hlavní 
program oslav ovšem proběhne ve 
dnech 24. a 25. června 2017 coby 
velký Letecký den a nabídne bohatý 
dvoudenní program. 

Své umění tady předvede také Petr 
Kopfstein, druhý muž v pořadí po-
sledního závodu prestižní série 

Red Bull Air Race v akrobatic-
kém létání v japonské Čibě. „Petr 
patří mezi světovou špičku nejen 
účastí v nejprestižnější soutěži serie 
Red Bull Air Race, ale je držitelem 
mnoha významných ocenění v ev-
ropských i světových akrobatických 
soutěžích. Skvěle reprezentuje Čes-
kou republiku. A v Chebu, kam rád 
létá, předvede to nejlepší,“ slibuje 
Miroslav Rod, organizační ředitel 
Leteckého dne Cheb 2017.

Součástí akce budou i pozemní 
ukázky z činnosti jednotek Inte-
grovaného Záchranného Systému, 
jakož i výzbroje a výstroje Armády 
České republiky. Jako tradičně bu-
de k vidění vojenská technika klubů 
vojenské historie. Letecký den bu-
de však především ukázkou vývoje 
vojenského letectva v posledních 
100 letech a nabídne tak maximální 
možné množství vojenských letadel 
od 1. světové války až po současnost 
se zvláštním zřetelem na letouny, 
které bylo možné v průběhu let vídat 
právě v Chebu. Tady je pár ukázek na 
ochutnání:

Maximální disciplína, koncentra-
ce, důvěra a schopnost týmové prá-
ce jsou základní předpoklady úspě-
chu skupiny Flying Bulls Aerobatics 
Team. Piloti, často označováni jako 
„vzdušní akrobaté“, splynou při 
svých leteckých vystoupeních v jed-
notný celek v oblacích předvádějí le-
tecké prvky, které neumí žádná jiná 
skupina na světě. Jejich spolupráce 
stojí na přesném detailu velmi těsné 
skupinové a zrcadlové akrobacií.

Legendou mezi stíhači druhé svě-
tové války je bezesporu North Ame-
rican P-51D Mustang. V US Air 
Force sloužil jako doprovod bom-

bardérů a vynikající stíhač na všech 
frontách druhé světové války.

Beechcraft model 18 Twin Beech, 
zkráceně Beech 18, je dvoumotoro-
vý dolnoplošník americké firmy Be-
ech Aircraft vyráběný v létech 1937 
až 1970. Vedle dvou pilotů nesl na 
palubě podle verze šest až jedenáct 
osob. US Air Force jej užívala jako 
spojovací a lehký dopravní. Praga 
E-114 byl československý lehký 
sportovní letoun firmy ČKD-PRA-
GA. Pro svou nízkou váhu byl také 
nazýván Air Baby. Před i po 2. svě-
tové válce byl exportován do mnoha 
zemí Evropy. Pečlivě zrekonstru-

ovaný letoun předvede Marcel Se-
zemský.

Spitfire, nejslavnější a nejlepší stí-
hací letadlo britského královského 
letectva za druhé světové války. Jeho 
prototyp vzlétl v roce 1936 a během 
válečných let byl neustále moderni-
zován. Zasáhl do bojů na všech bo-
jištích druhé světové války. Spitfire 
byl milovaný svými piloty a stal se 
symbolem RAF. Další „Warbird“, na 
který se těšíme je Spitfire v barvách 
S/L Otto Smika DFC, velitele 127 
squadrony RAF.

Další střípek do mozaiky progra-
mu Leteckého dne je letoun Stinson 
AT 19B/Reliant Mk III. Létal v RAF 
především jako styčný. Tento stroj je 
poslední létající svého typu. Mnoho 
jich po válce prošlo přestavbou na 
lehký dopravní letoun.

Electra - další legenda, kterou 
uvidíme na chebském nebi. Letadlo 
vyrobené pro slavnou letkyni Ame-
lii Erhardtovou zakoupil v USA Jan 
Antonín Baťa do své flotily. S tímto 
letounem OK-CTB uskutečnil ces-
tu kolem světa. Za války létal stroj 
v kanadském letectvu a potom měl 
v USA dalších 11 majitelů. Lockhe-
ed vyrobil celkem 148 kusů tohoto 
modelu, jenže se jich dochovalo pou-
hých šest, přičemž typ A10 je posled-
ní provozuschopný. Po pětileté re-
konstrukci v americkém Kansasu se 
slavná Electra vrací do Česka a nyní 
je doma na letišti Točná. Fotografie je 
z přeletu Atlantiku zpět do ČR. (KÚ)

Velký Letecký den. V Chebu slaví sté výročí

P Ř I J Ď T E 

31. 
Č E R V E N C E

Program
Letecký den v Chebu
sobota i neděle 24. a 25. června 2017
brány letiště se otevírají v 9.00 hodin 

09.00 – 12.00  přílety vystupujících letadel, hostů
09.00 – 12.00  lety pro veřejnost
10.00 – 13.00  4. brigáda rychlého nasazení AČR, ukázka zásahu HZS Cheb, 
  prohlídky vybrané letecké techniky, ukázky historických automobilů a techniky a další
13.00 – 16.30  letové ukázky 
17.00 – 20.00  odlety vystupujících letadel a návštěvníků
17.00 – 20.00  lety pro veřejnost

REHOS Nejdek navštívil Tomáš Holub, 
biskup plzeňské diecéze. Foto: KÚ
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Krajský Úřad práce je zdravotně 
postiženým plně dostupný

ČEZ Distribuce zvyšuje 
stabilitu a kapacitu sítí 
v Karlových Varech
KARLOVY VARY Jedním z velmi 
významných a důležitých projektů 
společnosti ČEZ Distribuce v Kar-
lovarském kraji je unifikace kraj-
ského města Karlovy Vary - změna 
napěťové hladiny. Tento projekt 
obsahuje několik desítek dílčích in-
vestičních staveb, ve kterých dojde 
k přechodu z napěťové hladiny 10 
kV na napěťovou hladinu 22 kV. 

„Touto změnou se výrazně sníží 
poruchovost, zvýší stabilita a kapa-
cita vedení distribuční sítě na hladi-

ně vysokého napětí. V rámci tohoto 
projektu zavádíme moderní tech-
nologie například v podobě dálkově 
ovládaných a měřených spínacích 
stanic, které umožní rychlé a vari-
abilní přepojování distribuční sítě 
při výpadcích elektrické energie,“ 
vysvětluje člen představenstva ČEZ 
Distribuce Radim Černý. „Dále 
získáme on-line data o stavu a kon-
dici distribuční sítě a budeme moci 
předcházet poruchám a zrychlíme 
proces připojování nových odběr-
ných míst,“ dodává Radim Černý. 
ČEZ Distribuce provádí postupně 
unifikaci na celém licencovaném 
distribučním území. 

„Pro Karlovarský kraj je tento 
projekt velice přínosný jak v rámci 
regionálního, tak podnikatelského 
rozvoje. Vzhledem k naší lázeňské 
tradici k nám proudí množství ná-
vštěvníků a snížení poruchovosti 
dodávek elektrické energie přispě-
je celkově k dobré atmosféře jejich 
pobytu. A spokojený host, který se 
vrací, je pak i plusem pro občany 
našeho kraje,“ říká Jana Vildume-
tzová, hejtmanka Karlovarského 
kraje.

Na území města Karlovy Vary je 
v současné době provozováno cca 
64,1 km kabelových sítí na hladi-
ně 10 kV cca 64,1 km, z toho je již 
29,7 km unifikováno a připraveno 

na „přepnutí“ na napětí 22 kV. Stá-
vající systém 10 kV napájí cca 110 
distribučních a zákaznických trafo-
stanic. 

Práce jsou realizované s maximál-
ním ohledem na lázeňskou sezónu 
a Mezinárodní filmový festival, 
a proto v tomto období bude unifi-
kace probíhat převážně mimo střed 
města. Celý tento složitý projekt je 
a bude koordinován s Magistrátem 
Města Karlovy Vary a jeho přísluš-
nými orgány. 

Karlovarští již dnes mohou za-
registrovat probíhající montážní 
a výkopové práce spojené s tímto 
projektem. V maximální míře se 
technici i montéři snaží zálohovat 
stávající stanice a eliminovat počty 
omezení dodávek elektrické ener-
gie pro naše klienty.

Bližší informace o plánovaných 
odstávkách lze nalézt na interne-
tových stránkách cezdistribuce.cz 
nebo po registraci do Distribučního 
internetového portálu (DIP) může 
každý uvést svoji e-mailovou adre-
su a v případě odstávky v konkrét-
ním odběrném místě bude infor-
mován e-mailem. Na internetových 
stránkách ČEZ Distribuce všichni 
naleznou i přehled o významných 
plánovaných stavbách naší společ-
nosti, které se týkají Karlovarského 
kraje a slouží k jeho rozvoji. 

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny 
ČEZ provozuje na území České 
republiky vedení v délce 163 211 
km s 3,6 mil. odběrných míst. Po-
stupnou modernizací, plánovanou 
rekonstrukcí zařízení distribuční 
soustavy a proaktivním přístupem 
stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní 
a spolehlivé dodávky elektřiny a pl-
ní rostoucí požadavky klientů.

Michaela�Jirovcová,�
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro západní Čechy

ZMĚNA NAPĚŤOVÉ HLADINY V KARLOVÝCH VARECH
Realizace projektu byla zahájena v roce 2014 přípravnými pracemi a je 
rozdělena do několika etap. V současné době jsou již na rozvod 22 kV 
připojeny trafostanice od obce Březové u Karlových Varů až k letnímu 
kinu (trafostanice Hamerská, Alice, Motel, Tenisové kurty, Slovenská 
a Poštovní Dvůr) a z rozvodny Tuhnice je na hladině 22 kV napojeno 
dalších šest městských trafostanic (Dolní nádraží, Západní, TGM Ho-
loubek, PVT, Národní dům, Tržnice) směrem k Solivárně, kde je nově 
vybudovaná spínací stanice u kruhového objezdu na nábřeží Osvobodi-
telů. Letos mají energetici připraveny unifikační práce v lokalitách Bla-
hoslavova, Úvalská, Východní, Institut, Internáty, Sláva, Vrchlického, 
Mozartova, Národní, Drahovice, Bezručova, Solivárna, Pod Školou, 
Zbrojnická, Nemocnice, Vítězná, Čertovka, Drahovice, Lázně 5, TGM, 
Thermál.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NABÍDL ZÁBAVU I POUČENÍ
Prohlídka úřadu, přednášky o činnosti a působnosti kraje, informace z oblasti regionálního rozvoje, sociálních 
služeb, kultury a cestovního ruchu, bezplatná právní poradna či ukázky vybavení krajských záchranářů či silni-
čářů. To vše nabídl Den otevřených dveří Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Rádi bychom zvýšili povědomí 
obyvatel o tom, jaké má kraj pravomoci a co je a není v jeho kompetencích. Zároveň chceme, aby byl krajský 
úřad vnímán jako otevřená instituce, která lidem poskytuje kvalitní služby,“ vysvětluje k programu dne ředitelka 
krajského úřadu Martina Vránová. Během akce si zájemci mohli prohlédnout prostory krajského úřadu, do kterých 
se běžně nepodívají. Viděli také techniku používanou v sanitních vozech zdravotnických záchranářů i moderní 
vybavení sloužící k údržbě silnic. Navazující program připravila i krajská knihovna.  Foto: KÚ

ZPRÁVY Z KRAJE 
Dotace
Teplička bude mít čističku, 
Bublava nový vodojem
Stejně jako v minulých letech 
i v tomto roce získají obce v re-
gionu dotace na výstavbu či 
rekonstrukci kanalizací, vodo-
vodů, čistíren odpadních vod, 
zdrojů pitné vody či úpraven 
vod. Pokud to schválí Zastu-
pitelstvo Karlovarského kraje, 
rozdělí si mezi sebou celkem 
12,5 milionu korun. Dotační 
titul Karlovarského kraje je 
určen všem malým obcím do 
dvou tisíc obyvatel, které ne-
splňují kritéria ostatních pro-
gramů financovaných z fondů 
Evropské unie či národních 
zdrojů. Žadatelé mohou obdr-
žet dotaci ve výši maximálně 
osmdesát procent z celkových 
uznatelných nákladů, maxi-
málně však tři miliony korun. 
Žádosti o podporu se v letoš-
ním roce přijímaly od 1. ledna 
do 28. února. „Ve stanoveném 
termínu jsme obdrželi celkem 
devět žádostí o dotaci. Vzhle-
dem k tomu, že jsme zazna-
menali značný převis požado-
vaných finančních prostředků 
nad částkou, která byla pro 
tento program k dispozici, mu-
seli jsme přistoupit k poměrné-
mu krácení dotací,“ uvedl Ka-
rel Jakobec, radní pro oblast ži-
votního prostředí, zemědělství 
a energetiky. S přispěním Kar-
lovarského kraje dojde napří-
klad k vybudování čističky od-
padních vod v Tepličce. Obec 
má v současné době na obou 
březích kanalizační síť, která 
je zakončena septiky s přepa-
dem do řeky Teplé. Tento způ-
sob čištění odpadních vod je 
ovšem nevyhovující a platnost 
povolení k jejich vypouštění 
do povrchových vod končí na 
konci tohoto roku. Z dotace 
bude dále vystavěn kupříkla-
du vodojem na Bublavě. Obec 
byla doposud zásobována vo-
dou z vrtů, jež svou vydatností 
a především kvalitou neplnily 
požadavky kladené na pitnou 
vodu. V letním období byly na-
víc některé studny úplně bez 
vody.  (KÚ)  

Se starosty
Radní řešili problémy na 
Ostrovsku
O penězích na zahlazování 
následků těžby uranu nebo 
o možnostech zlepšení pře-
shraniční spolupráce záchra-
nářů jednali krajští radní se 
starosty měst a obcí ze správ-
ního obvodu Ostrova. Sta-
rosta Jáchymova Bronislav 
Grulich zdůraznil, že stát vždy 
spíše myslel na území zasaže-
ná těžbou hnědého uhlí, ale 
Jáchymovsko se dodnes po-
týká s následky těžby uranu. 
Hejtmanka přislíbila, že zjistí, 
zda se i tento zásadní problém 
stal součástí akčního plánu, 
aby bylo možné Jáchymovsku 
pomoci. Podle starosty obce 
Potůčky někdy dochází k ne-
dodržování dojezdových časů 
zdravotnických záchranářů, 
a to zejména v zimním období. 
Vlastimil Ondra si posteskl, že 
i přes uzavření společné doho-
dy se Saskem o přeshraničních 
zásazích komplikují rychlost 
akce administrativní proce-
sy. Krajský radní pro oblast 
zdravotnictví Jan Bureš ujistil 
starostu, že prověří možnost 
zkvalitnění spolupráce. Při-
pomněl také, že kraj uděluje 
dotaci praktickým lékařům, 
kteří potřebují absolvovat spe-
cializační vzdělávání a dotuje 
zároveň i zdravotnická zaříze-
ní, která vzdělávání poskytují. 
Starosta Stráže nad Ohří Milo-
slav Záleský zase upozornil na 
přetrvávající problém s velmi 
frekventovanou silnicí I/13, 
která přímo prochází obcí. Po-
dle stanoviska policie nelze po-
dél komunikace vybudovat ani 
chodník pro bezpečnější pohyb 
obyvatel. Náměstek hejtman-
ky pro oblast dopravy Martin 
Hurajčík bude o věci jednat se 
zástupci dopravního inspekto-
rátu.  (KÚ)  

Císařské lázně jako koncertní sál?
KARLOVY VARY    Návrh na 
možné využití budovy Císařských 
lázní představil spolek Koncertní 
sál pro Karlovy Vary. Podle něj by 
zde v budoucnu mohl vzniknout 
koncertní sál pro Karlovarský 
symfonický orchestr. Jednomu z 
nejstarších orchestrů na světě to-
tiž v současnosti chybí odpovída-
jící zázemí pro pořádání velkých 
koncertů. Podporu této myšlence 
vyjádřila již řada lidí, mezi nimi i 
známé osobnosti, jako například 
houslista Václav Hudeček, operní 
pěvkyně Dagmar Pecková či he-

rec, moderátor a hudebník Marek 
Eben.
Návrh zazněl v rámci veřejné dis-
kuse v Krajské knihovně Karlovy 
Vary o možném využití Císařských 
lázní. O tom, že lidem není osud 
národní kulturní památky lho-
stejný, svědčila vysoká účast. Na 
akci kromě zástupců města a kraje 
dorazilo přes osmdesát účastníků.  
Návrh spolku sice v následné de-
batě získal řadu příznivců, zároveň 
však byla připomenuta i památko-
vá podstata objektu, která souvisí 
s jeho lázeňských využitím. 

Rovněž se hovořilo o možnosti 
uspořádání veřejné sbírky na ob-
novu Císařských lázní, přičemž 
primátor města Karlovy Vary při-
pomněl, že již v minulosti probíha-
la veřejná sbírka na Havlovu lavič-
ku, jež se nesetkala s příliš velkým 
ohlasem. Veřejnosti byl u vstupu 
do sálu zároveň rozdán dotazník, 
ve kterém se mohla vyslovit k fi-
nancování obnovy Císařských láz-
ní a k jejich budoucímu využití. S 
výstupy z akce kraj bude dále pra-
covat a postoupí je občanům. 
 (KÚ)

DOTAZNÍK 
Financování opravy Císařských lázní, budoucí využití budovy
Vážené dámy, vážení pánové,
kompletní oprava národní kulturní památky Císařské lázně se plánuje od roku 2008 a dodnes se nepodařilo 
obnovu ani zahájit. Vedení kraje chce proto nyní ve spolupráci s městem Karlovy Vary v co nejkratší době roz-
hodnout o tom, jakým způsobem bude opravu financovat a jaké bude dispoziční uspořádání prostor budovy. 
K tomu ale chceme znát názor občanů, kterým není osud Císařských lázní lhostejný. Na výběr jsou 3 možné 
varianty financování, na něž je navázáno případné omezení budoucího využití budovy.
Dotazník je anonymní, jeho vyplnění vám zabere jen několik minut. Vybranou variantu označte křížkem. Do 
poznámky v závěru můžete uvést svůj případný komentář.

Pohlaví:  	 Muž
  	 Žena

Věk:  	 Do 30 let
  	 Od 30 do 50 let
        	 50 let a více        

Z následujících tří variant vyberte tu, která nejlépe odpovídá Vašim představám:
	 Souhlasím s tím, aby se Císařské lázně začaly opravovat podle stávajícího projektu, na který je vy-
dáno pravomocné stavební povolení. Zároveň jsem srozuměn/a s tím, že kraj opravu provede bez jakékoliv 
dotace z národních nebo evropských zdrojů. Kompletní náklady – cca 500 milionů korun - tedy půjdou z pe-
něz krajského rozpočtu a rozpočtu krajského města. Počítá se i s využitím přislíbených 100 milionů korun od 
Ministerstva financí ČR s tím, že by se kraj a město pokusily získat finančních prostředků více. V uvedeném 
případě bude možné podle potřeby měnit využití i dispoziční uspořádání budovy.
	 Souhlasím s tím, aby se Císařské lázně opravily podle stávajícího projektu, na který je vydáno pra-
vomocné stavební povolení, přičemž k financování opravy Karlovarský kraj využije dotaci ve výši 170 milionů 
korun. Podmínkou využití dotace ovšem bude, že po 5 let od ukončení opravy nebude možné měnit využití 
budovy, nelze ji pak také užívat ke komerčním účelům (například k pronájmu v době konání Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary).
	 Souhlasím s tím, aby kraj přizpůsobil projekt opravy Císařských lázní podle pravidel udělování 
EU dotací a pokusil se získat 85 procent finančních prostředků z evropských fondů. Změna projektu ovšem 
znamená znovu žádat o nové stavební povolení na upravený projekt. Po jeho realizaci se opět na základě pod-
mínek čerpání dotací nesmí měnit využití a dispoziční uspořádání budovy a nelze ji využít ke komerčním akti-
vitám (pronájem v době MMF Karlovy Vary apod.).

Poznámka:

Vyplněný dotazník posílejte na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Mgr. Jana Lukášová, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

Klienti se zdravotním postižením, 
kterým brání jejich zdravotní 

omezení v návštěvě Kontaktního pra-
coviště ÚP ČR v Karlových Varech na 
adrese Svahová 24, se mohou obra-
cet také na pracoviště v ulici Závodní 
385/98, kde sídlí zdejší krajská po-
bočka ÚP ČR. 

V roce 2014 se Oddělení příspěvku 
na péči a dávek osob se zdravotním 
postižením (OZP) Kontaktního pra-
coviště ÚP ČR v Karlových Varech 
přemístilo do přízemí budovy Oblast-
ního inspektorátu práce pro Plzeňský 
a Karlovarský kraj do ulice Svahová 
24. Aby Úřad práce ČR toto praco-
viště co nejvíce zpřístupnil lidem se 
zdravotním postižením, rozhodl se 
posílit tuto agendu prostřednictvím 
zřízení dalšího pracovního místa v 
prostorech Krajské pobočky ÚP ČR v 
ulici Závodní. 

„K tomuto kroku jsme přistoupili 
už v srpnu 2014 po společném jed-
nání s předsedkyní Národní rady 
osob se zdravotním postižením Kar-
lovarského kraje. Cílem bylo usnad-
nit všem osobám se zdravotním po-
stižením, které nemohou navštívit 
pracoviště ve Svahové ulici, osobní 
komunikaci s úřadem,“ vysvětluje 
Alice Kalousková, pověřená řízením 
Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových 
Varech. 

Pracoviště v Závodní ulici tak plně 
zastupuje pracoviště v ulici Svahová. 
Na přepážce jsou lidem k dispozici  
kvalifikovaní odborní zaměstnanci. 
Klienti zde dostanou základní sociál-

ní poradenství, mohou podat žádosti 
o jednotlivé dávky OZP určené ke 
zmírnění sociálních důsledků jejich 
zdravotního postižení a k podpoře 
jejich sociálního začleňování. Mohou 
požádat také o průkaz osoby se zdra-
votním postižením i o příspěvek na 
péči.  K dispozici jsou též veškeré for-
muláře potřebné pro podání žádostí.

OZP, kterým brání jejich zdravot-
ní omezení v návštěvě pracoviště ve 
Svahové ulici, mohou učinit na pra-
covišti v Závodní ulici veškeré úkony 
správního řízení, které jsou spojeny 
s řízením o dávkách pro osoby se 
zdravotním postižením a příspěvku 
na péči. Tj. seznámit se s podklady 
pro vydání rozhodnutí, hlásit změny 
skutečností rozhodných pro nárok na 
dávku, její výši nebo výplatu, podávat 
námitky či odvolání. Zároveň si zde 
mohou, po přiznání nároku, převzít 
průkaz OZP.

V případě, že se klienti se zdravot-
ním postižením rozhodnou pro ná-
vštěvu pracoviště ve Svahové ulici, 
informuje ÚP ČR, že je na pozemku 
úřadu vyhrazeno jedno parkovací 
místo, které je označeno symbolem 
vozíčkáře. U vstupní brány do areálu 
je zároveň pod značkou zákazu vjez-
du doplněna tabulka s textem „NE-
PLATÍ PRO DRŽITELE K JEDNÁ-
NÍ NA ÚŘADU PRÁCE“. V případě 
potřeby jsou zaměstnanci Úřadu prá-
ce ČR kdykoli připraveni přijít za kli-
entem na parkoviště k jeho vozidlu.

Kateřina�Beránková,�
tisková mluvčí ÚP ČR
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NEPROPÁSNĚTE 
Na lyžařské trasy půjde přes milion korun
Stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce Karlovarský kraj podpo-
ří budování a údržbu lyžařských běžeckých tras v regionu. Letos pro 
tyto účely vyčlenil ze svého rozpočtu přes 1,1 milionu korun. Zájemci 
mohou podávat žádosti o dotace v termínu od 1. do 15. července. Kar-
lovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti rozvoje běžec-
kého lyžování. „Jedná se o každoročně vyhlašovanou výzvu, přičemž 
celkový objem finančních prostředků pro tento rok činí 1 130 000 ko-
run. V souvislosti s rostoucím zájmem o běžecké lyžování jsme rovněž 
hovořili o tom, že by bylo potřeba alokovanou částku v příštích letech 
ještě navýšit,“ uvedl Josef Janů, radní pro regionální rozvoj, projek-
tové řízení a informatiku. Dotace jsou poskytovány obcím, jejich pří-
spěvkovým organizacím, mikroregionům, spolkům, nadacím a jiným 
právnickým a fyzickým osobám. Žadatelé mohou získat až 50 procent 
z celkových předpokládaných nákladů projektu, maximálně však 300 
tisíc korun. Základními kritérii pro poskytnutí příspěvku jsou soulad 
projektu se schválenými rozvojovými dokumenty, s aktivitami dotač-
ního programu a jeho přínos pro spoluvytváření systému lyžařských 
běžeckých tras v regionu. Podrobná pravidla najdete na internetových 
stránkách Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.   (KÚ)

Bečov láká návštěvníky na nový poklad
BEČOV  Relikviář sv. Maura, hod-
notná sbírka vín a koňaků z 19. 
století a samozřejmě také také 
architektonický cenný areál s uni-
kátně dochovaným středověkým 
hradem. To vše jsou důvody, proč 
Státní hrad a zámek Bečov přivítal 
letos začátkem sezony už svého 
miliontého návštěvníka. Aby v Be-
čově načali druhý milion stylově, 
nachystali si pro návštěvníky nový 
přírůstek do sbírky svých pokladů. 
Zpátky se  po všech osudových 
zvratech vrátil briliantový diadém 
z majetku rodu Beaufort-Spontin.
„Vzpomínám si, jak jsme jednou při 
nesčetných návštěvách Františka 
Maryšky na Bečově seděli u stolu 
v zahradní restauraci a opakovaně 
probírali, zda může být v Bečově 
ukrytý ještě nějaký další podklad. 
Pak jsem zmínil tradovanou his-
torku s korunkou a František s jis-
krou v oku řekl: Kluci, jděte do 
toho a dostaňte to zpět na Bečov, je 
to jako s relikviářem, jen vy už víte, 
co hledáte,“ vzpomíná Tomáš Wi-
zovský, kastelán Bečova.

Historické okolnosti, za kterých 
diamantová korunka měnila maji-
tele, není možné prozatím přesně 
zrekonstruovat a zůstávají i nadále 
badatelským zájmem správy Be-
čova. Původně ke korunce podle 
odborníků patřilo zřejmě ještě ně-
kolik setů klenotů, pravděpodobně 
diamantů, smaragdů, rubínů, safí-
rů a solitérních perel, ty se ovšem 
nedochovaly. Cena šperku byla 
ohodnocena na téměř 2 miliony 
korun, u pohřešovaných drahých 
kamenů z vrcholu se však předpo-
kládá hodnota několikanásobně 
převyšující cenu dochovaného dia-
dému. Historický význam, sílu pří-
běhu vážícího se k Bečovu, jejímu 
objevení a znovunavrácení však 
nelze penězi prakticky vyčíslit.

Příběh klenotu se začal psát již ve 
druhé polovině 19. století, kdy byl 
diadém vyroben, a to podle techni-
ky zlatnické práce patrně na území 

dnešního Německa, Rakouska ne-
bo Belgie. Stylizovaná vysokoka-
rátová diadémová čelenka zhoto-
vená ze žlutého zlata se silnou vrst-
vou stříbra, osazená v současnosti 
540 diamanty, v první polovině 20. 
století patřila Eleonoře Camille 
Marii Henriëtte de Beaufort-Spon-
tin. Tato šlechtična se narodila 
roku 1891 v Paříži rodičům Marii 
Melanie princezně de Ligne-La-
moral, jež pocházela z nejvyšších 
francouzsko-belgických šlechtic-
kých kruhů a Jeho Jasnosti Fried-
richu Georgi Beaufort-Spontin, 
jehož otec Alfred Beaufort-Spon-
tin zakoupil v roce 1838 relikviář 
sv. Maura. Právě Eleonořin otec 
Friedrich měl k Bečovu silný vztah 

a již od svých 15 let o zámek pečo-
val, vybavoval jeho interiéry a čas-
to zde také pobýval. A byl to právě 
on, kdo sem v roce 1889 převezl 
relikviář sv. Maura.

Novodobá historie zapomenu-
tého diadému začíná nalezenými 
konfiskačními záznamy po druhé 
světové válce na zámku v Křimi-
cích. Tento zámek poblíž Plzně 
byl záhy pronajat Škodovým závo-
dům, proto byl veškerý movitý ma-
jetek z panství převezen na zestát-
něný zámek Kozel, kde byl diadém 
v padesátých letech uchováván 
v papírové krabici s dalšími cen-
nými předměty ve složce „cizích 
státních příslušníků“. Inventární 
seznamy z počátku let šedesátých, 

které se o diamantové korunce 
zmiňují jako o „rozlomené čelence 
z bílého kovu, neznámého původu, 
vyložené bílými kameny, z nichž 
tři již chybí“, ukazují, že skutečná 
identita předmětu nebyla plnohod-
notně známa a jeho hodnota byla 
hrubě podhodnocena – dlouhou 
dobu se mělo dokonce za to, že se 
jedná o divadelní atrapu.

Cena Adolfa Heyduka
Státní hrad a zámek Bečov se 

může pochlubit také novým oce-
něním. Za zpřístupnění expozic 
nevidomým a slabozrakým obdr-
žel Cenu Adolfa Heyduka. Ta je 
udělována památkám, které jsou 
nejvíce přívětivé ke zdravotně zne-
výhodněným návštěvníkům. 

Ocenění uděluje mezinárodní 
vzdělávací projekt Hugo na ces-
tách. Organizátoři se skrze něj 
snaží zvýšit povědomí o proble-
matice přístupnosti kulturního 
dědictví lidem se zdravotním zne-
výhodněním. V letošním roce byla 
cena udělována již podruhé a Stát-
ní hrad a zámek Bečov v ní bodoval 
díky haptickému modelu relikviáře 
sv. Maura.

Nevidomým návštěvníkům mo-
del přináší možnost vytvořit si 
prostorovou představu o památce 
a ohmatat si tak čtrnáct odlitků so-
šek svatých a dvanáct reliéfů, které 
jí zdobí. Pamatováno bylo také na 
obsah, jenž evokuje v relikviáři 
skutečně obsažené předměty. Mo-
del je doplněn textem v Braillově 
písmu, přehrávačem MP3 s kra-
mářskou písní a hmatovou mapou 
Evropy vysvětlující původ a pu-
tování relikviáře během dějin. Na 
vytvoření tohoto unikátního mo-
delu se podílela obecně prospěšná 
společnost Přírodní škola, Správa 
státního hradu a zámku Bečov, 
Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy a v neposlední řadě vězni-
ce v Horním Slavkově, jejíž vězni 
model vyrobili.  (KÚ)

Briliantový diadém V Bečově letos 2. dubna přivítali už svého miliontého ná-
vštěvníka a pro ty další si nachystali velké lákadlo v podobě nového přírůstku 
do sbírky svých pokladů. Přímo v interiérech zámku mohou spatřit briliantový 
diadém z majetku rodu Beaufort-Spontin. Foto: Státní hrad a zámek Bečov

Nový velvyslanec Vietnamu navázal 
na memorandum o spolupráci
KARLOVY VARY  Na jednu ze 
svých prvních pracovních cest se 
vydal nově jmenovaný velvyslanec 
Ho Minh Tuan právě do našeho re-
gionu. Na krajském úřadě ho přiví-
tal náměstek hejtmanky Petr Kubis 
a radní Jan Bureš. Společně disku-
tovali o budoucí spolupráci mezi 
Karlovarským krajem a vybranou 
vietnamskou provincií nebo o za-
pojení vietnamské komunity do 
Českého národního registru dárců 
kostní dřeně.
Karlovarský kraj uzavřel v dub-
nu letošního roku s Vietnamskou 
socialistickou republikou memo-
randum o vzájemné spolupráci, 
na které navázalo jednání s novým 
velvyslancem. Zástupci obou regi-
onů se shodli na tom, že na základě 
tohoto dokumentu vytvoří pracov-
ní skupiny, které se budou zabý-
vat konkrétními oblastmi. „Chtěli 
bychom s vybranou vietnamskou 
provincií navázat užší spolupráci, 
a to především ve zdravotnictví či 
v těžebním a sklářském průmyslu. 

Velmi mě těší, že můžeme uzavře-
né memorandum dále rozvíjet, pro 
obě strany je jistě přínosem,“ uve-
dl náměstek Petr Kubis. Společně 
hovořili například o možnostech, 
jakým způsobem získat vietnam-
ské zdravotní sestry do místních 
nemocnic.
Krajští radní také velvyslance in-
formovali o záměru zapojit viet-
namskou komunitu do Českého 
národního registru dárců kostní 
dřeně a požádali ho o záštitu celé 
akce. Zástupci hematologických 
oddělení nemocnic v Plzni a v So-
kolově vysvětlili, že cílem je zlepšit 
život vietnamských obyvatel žijí-
cích nejen v Karlovarském kraji, 
kteří by v případě onemocnění leu-
kémií potřebovali vhodné dárce, 
a těmi by díky genetickým předpo-
kladům byli právě lidé vietnamské 
národnosti. Jeho Excelence Ho 
Minh Tuan poděkoval za tento pro-
jekt, který bude mít pro vietnamské 
občany velký význam. 
 (KÚ)

Sestry dostanou přidáno už od července
KARLOVY VARY   Zdravotní sest-
ry lůžkových oddělení ve směnném 
provozu dostanou od července 2 ti-
síce korun. Potvrdilo to ministerstvo 
zdravotnictví. Projevit by se to mělo 
v srpnových výplatách zdravotníků. 
Jak uvedla hejtmanka Karlovarské-
ho kraje Jana Vildumetzová, kraje 
do poslední chvíle neznaly přesné 
podmínky vyplácení peněz z dotace 
ministerstva. Řekla také, že z pohle-
du hejtmanů se navýšení mezd mělo 
týkat i sester které pracují tzv. „pod 
dozorem“. Jinak se totiž bude stávat, 
že například dvě sestry na noční smě-
ně budou vykonávat stejnou práci 
a jedna 2 tisíce korun navíc k platu 
dostane, ta „pod dozorem“ nikoliv.
Situace v krajském zdravotnictví je 
dlouhodobě kritická, po celé republi-
ce se dokonce v nemocnicích zavírají 
celá oddělení. A podobná je situace 
také v sociálních službách. Z mnoha 
krajů zaznívá, že domovy důchod-
ců přestávají přijímat seniory, pro-
tože nemají zaměstnance, kteří by 
se o ně starali. Kraj proto zároveň 
vítá rozhodnutí vlády z 31. května 
o uvolnění 1,162 mld. korun na na-
výšení platů sociálním pracovníkům 
a pracovníkům v sociálních službách 
o 23 procent a nepedagogickým pra-
covníkům ve školství a pracovníkům 

v kultuře o 9,4 procenta. Uvolněné 
finanční prostředky kraje a jimi zři-
zované organizace použijí na růst 
platů a mezd.
„Nyní bude záležet na rychlosti 
a operativnosti příslušných minister-
stev při nastavování pravidel pro je-
jich čerpání. Nechceme, aby červen-
cové navýšení nesly přechodně na 
svých bedrech jednotlivé nemocnice 
a sociální zařízení a čekaly, až se pra-
vidla nastaví a schvalování uvolnění 
peněz dokončí. Aby se kraje vyhnuly 

případným procesním problémům, 
měly by být všechny podklady schvá-
leny jednotlivými krajskými zastu-
pitelstvy již v průběhu června,“ říká 
Jana Vildumetzová, předsedkyně 
Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka 
Karlovarského kraje. Nařízení, které 
mění tarifní tabulky, schválila vláda 
ve středu 31. května, platy státních 
zaměstnanců se mají podle vládního 
nařízení č. 564/2006 Sb., zvýšit už 
od 1. července. 
 (KÚ)

Ucházíme se o Olympiádu dětí a mládeže v roce 2020
KARLOVY VARY   Devátý ročník 
Zimní olympiády dětí a mládeže 
už od roku 2003 organizuje Český 
olympijský výbor spolu s jednot-
livými kraji. Karlovarský kraj se 
chce o pořadatelství ucházet v roce 
2020. Soutěž krajských reprezenta-
cí v kategorii 12 až 16 let je jednou 
z největších sportovních akcí v re-
publice.

Do výběrového řízení na pořa-
datelský post se kraje budou moci 
přihlásit od června do září letošní-
ho roku. Olympijský kraj pak bu-
de vybrán do prosince. „Budeme 
usilovat o to, aby se hry historicky 
poprvé konaly právě v Karlovar-
ském kraji. O této možnosti jsem již 
informovala i naše sportovce na ne-

dávném vyhlášení Sportovce roku 
2016 a věřím, že řada z oceněných 
bude reprezentovat kraj právě také 
na této olympiádě. Podle minulých 
zkušeností se akce účastní i více než 
tisíc dětí,“ uvedla hejtmanka Jana 
Vildumetzová. 

Olympiáda sportovcům navozuje 
průběh a atmosféru velkých olym-
pijských her. Mladí účastníci si užijí 
mediální pozornost, slavnostní ce-
remoniály, zapálení olympijského 
ohně i soužití v olympijské vesnici. 
Své dovednosti ukáží v několika 
zimních disciplínách, v loňském 
roce soutěžili například v akroba-
tickém lyžování, ledním hokeji, bi-
atlonu, krasobruslení či snowboar-
dingu. „Karlovarský kraj má mno-

ho skvělých a úspěšných sportovců. 
Na zimních i letních olympiádách 
v minulých letech jsme většinou 
skončili na posledních místech a já 
bych si velmi přála, aby se to změni-
lo,“ dodala hejtmanka. 

Olympiády dětí a mládeže se 
odehrávají v dvouletých cyklech 
a střídá se jejich letní a zimní podo-
ba. Poslední zimní olympijské hry 
proběhly vloni v Ústeckém kraji, ty 
další se uskuteční na začátku roku 
2018 v Pardubickém kraji. V sou-
časné době se více než 200 mladých 
sportovců z našeho kraje připra-
vuje na osmé Hry letní olympiády 
dětí a mládeže 2017, která se bude 
konat v červnu v Jihomoravském 
kraji.  (KÚ)

Platy zdravotních sester lůžkových oddělení ve směnném provozu se zved-
nou od července o dva tisíce korun. Foto: KKN
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Obědy do škol pomohou 
sociálně slabým
KARLOVY VARY  Stravování ve 
školních jídelnách představuje pro 
rodinný rozpočet značnou zátěž 
a často se stává, že rodiče nemohou 
své děti posílat na obědy. Pomoci by 
měl projekt Obědy do škol, do kte-
rého se nyní chce zapojit Karlovar-
ský kraj. Jeho cílem je zabezpečit 
bezplatné školní stravování u dětí 
ze sociálně slabých rodin. Podle 
odhadů by podporu mohlo využít 
až 620 dětí z našeho regionu. 
O zapojení do projektu projevilo 
zájem 25 mateřských a základních 
škol. Celkové náklady jsou vyčísle-
ny na 3,3 milionu korun, přičemž 
projekt je ze 100 procent financo-
ván z prostředků Operačního pro-
gramu potravinové a materiální 
pomoci a státního rozpočtu. Karlo-
varský kraj jej předfinancuje.

Aby nedošlo k případnému zneu-
žití poskytované pomoci, žadatelé 
budou muset splnit přísné podmín-
ky. „Projekt by měl fungovat tak, že 
rodiče musí doložit potvrzení, že 
se jejich rodina nachází v hmotné 
nouzi. To jim vydá příslušný úřad 
práce. Dítě pak musí mít pravidel-
nou docházku a obědy musí sníst 
přímo ve škole, nikoliv je odnášet 
domů,“ uvedl radní pro oblast 
školství, mládeže a tělovýchovy Ja-
roslav Bradáč.
Projekt by měl začít fungovat již od 
příštího školního roku. Konečný 
počet dětí, které na podporu do-
sáhnou, však bude záviset na tom, 
zda jejich zákonní zástupci dodají 
školám potřebná potvrzení z úřadu 
práce. 
 (KÚ)

Gymnazistka z Varů bodovala 
v USA s vědeckou prací
LOS ANGELES    Karina Movsesjan 
z Prvního českého gymnázia v Kar-
lových Varech postoupila do mezi-
národní soutěže vědeckých prací 
Intel ISEF 2017 v Los Angeles 
v USA, z níž si přivezla dvě první 
místa a celkem tři ceny. Do soutěže 
se přihlásila s odbornou prací pod 
názvem „Mutace v DNA-oprav-
ném proteinu RAD51 a jeho úloha 
při genomové nestabilitě a vzniku 
nádorů“.

Karina obsadila First Award 
a Best of Category Award, za kte-
ré obdržela finanční cenu celkem 
v hodnotě 8 tisíc dolarů a zájezd 
na předávání Nobelových cen ve 
Stockholmu. Úspěšná student-
ka, která v loňském roce vyhrála 
v celostátním kole Středoškolské 
odborné činnosti v oboru biologie, 
získala následně titul Česká hlavič-
ka 2016, cenu Učené společnosti 
2017 a zvítězila také v Expo Sci-
ence AMAVET 2017. Karlovarský 
kraj v minulém roce Karinu Mov-
sesjan finančně podporoval na je-
jích vědeckých stážích na Masary-
kově univerzitě v Brně, kde se také 
stala lektorkou Kurzu molekulární 
biologie a biochemie pro středo-
školské studenty.

Na 68. ročník mezinárodní sou-
těže Intel International Science 

and Engineering Fair (ISEF) do 
kalifornského Los Angeles odle-
těli v půlce května tři čeští autoři 
odborných prací, kteří zvítězili na 
celostátní přehlídce Středoškolské 
odborné činnosti v červnu 2016 

v Hradci Králové. Intel ISEF je 
nejprestižnější celosvětová soutěž 
vědeckých projektů žáků do 20 let, 
která zahrnuje 15 oborů od příro-
dovědeckých přes technické až po 
humanitní. Účastní se jí asi 1 700 

studentů z téměř 70 zemí a v jed-
notlivých oborech soutěží každý 
rok přibližně 80 projektů. Ty posu-
zuje téměř 1 200 špičkových vědců 
včetně několika nositelů Nobelo-
vých cen. (KÚ)

Karina Movsesjan   Studentka Prvního českého gymnázia v Karlových Varech si z mezinárodní soutěže vědeckých 
prací Intel ISEF 2017 v Los Angeles v USA přivezla dvě první místa a celkem tři ceny.  Foto: KÚ

Absolventi Střední umělecko-
průmyslové školy Karlovy 

Vary se ve světě neztratí, na mno-
há místa Evropy už je naše UM-
PRUMka totiž vyvezla a to díky 
projektům, které byly realizovány 
z iniciativy předmětové komise 
cizích jazyků. Naši učitelé aktivně 
vyhledávají programy zaštítěné 
Evropskou unií, které nabízí zpes-
tření výuky cizích jazyků a rozší-
ření odborných znalostí žáků i sa-
motných pedagogů. Karlovarská 
UMPRUMka (dříve známá jako 
„Keramka“) je od roku 2015 za-
pojena do programu Erasmus+, 
byla úspěšná ve Výzvě 56 a poda-
řilo se jí získat rodilého mluvčího 
z Fulbrightovy nadace jako asis-
tenta do výuky angličtiny.

Žádná výzva nás nezastraší, ani 
po padesáté šesté, v rámci Výzvy 
56 tak vyjelo množství našich žáků 
do Anglie a Skotska, kde absolvo-
vali tamní výuku jazyka na škole 
v Edinburgu obohacenou o pozná-
vací výlety – např. do Stratfordu, 
rodiště Williama Shakespeara, 
Yorku, města železnic a čokolády 

a v neposlední řadě se naši „spe-
akeři“ vydali do legendárních míst 
skotské vysočiny pozdravit (v nej-
lepším případě vyfotit) neznámější 
kryptozoologické zjevení – tajem-
nou Nessie, příšeru z jezera Loch 
Ness. 

Jedním výjezdem ale nekončíme, 
nejvíce aktivit se realizuje v rám-
ci programu Erasmus+. Škola se 
momentálně účastní šesti projektů 
určených učitelům i žákům. Naši 
angličtináři si od roku 2015 rozši-
řují obzory na Maltě, ve Skotsku 
a v Londýně, němčináři ve Vídni 
a v Řezně, ruštináři v Rize. Kromě 
„jazykářů“ začali vyjíždět vyučují-
cí dalších předmětů např. ekologo-
vé do Finska a Rumunska, učitelé 
informačních a komunikačních 
technologií do Itálie. Protože jsme 
škola umělecká, velká část výjezdů 
se zaměřuje na vyučující a studen-
ty uměleckých předmětů. Nejedná 
se jen o odborné semináře, ale také 
o tzv. „stínování“, které je určeno 
pro učitele. A „What do we do in 
the Shadows?“ Jedeme např. do 
partnerské školy v Turecku nebo 

Portugalsku, účastníme se hodin 
a prezentujeme naši školu. Ti sta-
tečnější v cizině realizují výuku. 
Do Karlových Varů se pak vracíme 
opálení a plní pedagogického opti-
mismu.

V letošním školním roce nás 
potěšila úspěšná žádost o přidě-
lení rodilého mluvčího do výuky 
anglického jazyka. Z více než sto 
dvaceti žádostí vybrala Fulbrigh-
tova nadace pouhých dvacet škol 
a mezi nimi i tu naši. Sympatická 
Američanka Ariane Willson tak od 
září konverzačně rozvíjí a motivuje 
naše studenty v seminářích, což, 
jak doufáme, přinese své ovoce 
u letošních maturit.

A co škola chystá pro ty, s nimiž 
se letos neloučíme? To záleží na 
tom, jaký obor studujete (nebo 
studovat chcete). Ekology a che-
miky čekají projektové týdny strá-
vené v prostředí národních parků 
a přírodních rezervací Finska, Ru-
munska, Portugalska a Kréty, kde 
budou především pracovat v mezi-
národním týmu. Stranou nezůstá-
vá ani obor keramik, jímž se naše 

škola proslavila, realizujeme spe-
ciální projekt, který zapojuje různé 
evropské organizace věnující se 
keramice (například Kyperskou 
asociaci keramiků nebo Asociaci 
řemeslníků Východních Karpat). 
Žáci uměleckých oborů se dosud 
mohli účastnit workshopů v Turec-
ku a Portugalsku a i v příštím roce 
je čekají dvou a třítýdenní stáže 
ve Francii a Portugalsku. Na pod-
zim vyrazí pět statečných z oborů 
fotografie a oděvního designu do 
portugalského Porta. Proč stateč-
ných? Nikoli kvůli silnému port-
skému vínu, nýbrž kvůli výuce 
odborných předmětů, jež bude 
kompletně v angličtině bez opory 
českého učitele. Tomu se říká škola 
života a škola pro život.

Co říci závěrem? Nebojte se ev-
ropských projektů, cizích jazyků 
a zahraničních stáží. Je to skvělá 
příležitost podívat se do světa, zís-
kat neocenitelné životní i profesní 
zkušenosti a to bez koruny (eura, 
libry…?) v kapse. 

 Markéta�Šlechtová,�
 ředitelka školy

Na UMPRUMce s angličtinou vyjedete!

Výzva 56    Žáci Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary se za studiem Angličtiny vydali až do Edinburgu.  Foto: UMPRUM KV

Student z Ostrova získal 
angažmá v Divadle J.K.Tyla
Na profesionální scéně Divadla 

J.K.Tyla v Plzni si zahraje stu-
dent kvarty ostrovského gymnázia 
Jan Roháč. Role v inscenaci Živý 
obraz současného německého 
autora Maria von Mayenburga je 
pro studenta dramatického oboru 
ZUŠ Ostrov vrcholem jeho dosa-
vadní herecké dráhy a předcházelo 

mu sedm let práce v dramatickém 
oboru a také zdařilá inscenace 
Útěk v režii ředitelky ostrovské 
ZUŠ Ireny Konývkové, se kterou 
reprezentovali v loňském roce Čes-
ko na divadelním festivalu v Indii. 
Živý obraz Inscenace měla premié-
ru v sobotu 20. května v Plzni. 

 (KÚ)

Prevenci úrazů v mateřských 
školách řešil seminář
Více než 40 učitelek z celkem 32 

mateřských škol Karlovarské-
ho kraje se zúčastnilo semináře na 
téma Prevence úrazů u dětí v ma-
teřských školách, který ve spolu-
práci s Krajským úřadem Karlo-
varského kraje uspořádal Státní 
zdravotní ústav. Cílem semináře 
bylo představení projektu Státní-
ho zdravotního ústavu „Prevence 
úrazů pro mateřské školy“, který je 
finančně podpořen dotačním pro-
gramem Misterstva zdravotnictví 
ČR. Účastnice obdržely zdravotně 
výchovné materiály, dozvěděly se 
informace o aktivní i pasivní pre-
venci a vyměnily si navzájem po-

znatky z praxe, které mohou využít 
při práci s dětmi v předškolním vě-
ku. Seznámily se také s Národním 
akčním plánem pro prevenci úrazů 
na roky 2007 až 2017 nebo se sta-
tistikami úrazovosti dětí ve světě, 
v republice i jednotlivých krajích. 
Během semináře si vyzkoušely ta-
ké nácvik první pomoci nejen při 
úrazech, ale i v akutních stavech, 
při kterých se mohou děti zranit. 
Například při epilepsii, hypoglyké-
mii či astmatickýé záchvatu. Každá 
účastnice si také mohla otestovat 
své dovednosti resuscitace u do-
spělého člověka, tříletého dítěte 
i kojence.  (KÚ)

Prevence úrazů pro mateřské školy Cílem semináře bylo představení projek-
tu Státního zdravotního ústavu, došlo i na nácvik první pomoci.  Foto: KÚ



Česká republika je malá, i když 
nesmírně krásná země uprostřed 
Evropy. Nejsme vojenskou ani ekono-
mickou velmocí. Nemáme moře a kilo-
metry písečných pláží lákajících turis-
ty. Nejsme už dokonce ani hokejovou 
velmocí, jak se ukázalo na nedávném 
světovém šampionátu. A nepatříme 
zatím ani mezi světovou špičku ve 
volejbale, což se v květnu potvrdilo 
v Karlových Varech při kvalifikaci na 
mistrovství světa, kam naši hoši bohu-
žel nedokázali i přes velkou snahu po-
stoupit. Právě Karlovy Vary ale mají 
něco, co dělá České republice velmi 
dobré jméno prakticky po celém světě. 
Vedle vyhlášených lázní je to samo-

zřejmě Mezinárodní filmový festival 
Karlovy Vary. Také letos se naše kraj-
ské město probudí z lázeňské pohody 
a klidu do velkého kolotoče filmového 
festivalu světových rozměrů. Devět 
dnů se zde život ponese v duchu filmo-
vé i společenské zábavy. Do Karlových 
Varů přijedou celebrity z tuzemska 
i ze zahraničí. O Karlových Varech 
se bude zase více jak týden hovořit ve 
všech médiích. A to není vše. Nevím, 
jak vy, ale já prakticky od začátku 
roku slýchávám ve svém okolí tu té-
měř zlidovělou otázku: „Jedeš letos do 
Varů?“ A ne, není to otázka v čekárně 
u doktora, kde pacienti zjišťují, zda si 
pojedou letos léčit nemocný žaludek 
nebo játra do západočeských lázní. 

Mezinárodní filmový festival Kar-
lovy Vary je zkrátka pojem, značka, 
která reprezentuje naše město, kraj 
i celou republiku. A je proto zcela 
správné, že Karlovarský kraj a město 
Karlovy Vary tento festival finančně 
výrazně podporují. Právě město letos 
přispěje 8 miliony korun. I díky této 
podpoře je celý průběh akce dobře 
zajištěný a festival nabízí svým ná-

vštěvníkům nejen filmovou zábavu. 
Podpora je logická i proto, že našemu 
regionu skýtá jedinečnou příležitost, 
jak se představit novým turistům, jak 
přilákat ze vzdálených koutů naší 
země i světa lidi, kteří zde dosud neby-
li. Prezentujeme se filmařům i případ-
ným investorům. 

Za sebe mám k této podpoře festiva-
lu jedinou výhradu, a ta se týká pod-
mínek, za kterých ji náš kraj poskytu-
je. V Karlových Varech jsem před ně-
kolika lety jako městská zastupitelka 
navrhla a prosadila, aby podmínkou 
pro poskytnutí několikamilionové 
dotace od města bylo, že pořadatelé 
festivalu všechny peníze použijí na 
nákup služeb, které jim dodají lidé, 
podnikatelé a firmy se sídlem či byd-
lištěm v Karlovarském kraji. 

Ve městě se tento návrh ujal a do-
dnes je nepřekročitelnou podmínkou 
pro poskytnutí dotace filmovému 
festivalu. Proto tuto podmínku budu 
prosazovat i pro dotace na festival 
z rozpočtu Karlovarského kraje – 
rozvoj našeho regionu je nutné pod-
porovat! 

Rada Karlovarského kraje ve svém 
programovém prohlášení pro období 
2016-2020 deklaruje jako jednu ze 
svých priorit jednání o možnosti vy-
tvoření vojenské posádky v Karlovar-
ském kraji a dále „podporu ochrany 
státní hranice formou spolufinan-
cování technických prostředků k její 
ochraně“. Za minulého režimu byla 
oblast Karlovarska, potažmo celých 
západních Čech, vnímána jako ná-

razníková oblast mezi socialistickým 
světem a světem „prohnilého kapita-
lismu“. V té době se na druhé straně 
„pevné hráze“ skutečně nacházel 
nepřítel (byť byl spíše dílem naší 
státní propagandy než vlastního při-
činění), a tudíž přítomnost velkého 
množství vojenských posádek při zá-
padní hranici měla svoji logiku. 

Jakou logiku by ale měla dnes, kdy 
je Německo naším spojencem a vý-
znamným obchodním partnerem, 
zatímco reálné hrozby současnému 
světu pochází spíše ze sféry východ-
ní? Česká armáda ve 21. století čelí 
řadě výzev od nutnosti rozsáhlé mo-
dernizace techniky až po osvojení 
taktik v boji proti do nedávna více-
méně neznámým nebezpečím, jako 
jsou teroristické útoky ve veřejných 
prostranstvích či hybridní válka. 

Vzhledem k dlouhodobé marginali-
zaci a podfinancování ozbrojených 
složek se jistě nejedná o poslání 
snadné. Neexistuje tedy důvod, proč 
práci armádě ještě stěžovat přidá-
váním dalších zcela nesystémových 
úkolů, jakým by nepochybně finanč-
ně nákladné redislokace jednotek 
byly. 

Armáda České republiky zodpo-
vídá plně za obranyschopnost naší 
země jako celku a orgány místních 
a regionálních samospráv by měly 
své programové priority volit zodpo-
vědně s ohledem na tento fakt. Bude-
-li někdy v budoucnu opět potřeba 
přítomnosti více stálých posádek 
v západních Čechách, pak ať se jed-
ná raději o strategické rozhodnutí 
povolaných odborníků než o indivi-
duální tužby lokálních politiků. 
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Budoucnost�Císařských�lázní?�
Složitější,�ale�správná�cesta

Oddělení kultury krajského úřa-
du zpracovalo časovou osu vývoje 
Císařských lázní od doby nabytí 
objektu krajem, včetně financování 
projektu, až do dnes. Tuto osu jsem 
prezentoval 29.5.2017 v krajské 
knihovně, kde proběhla k tématu 
budoucího využití Císařských lázní 
veřejná debata.

Bylo vydáno stavební povolení, ale 
na rekonstrukci v rozsahu aktuál-
ního projektu v současnosti chybí 

finance. Nejsou zatím také známa 
pravidla potřebné dotace k reali-
zaci rekonstrukce. Z veřejné debaty 
vyplynula i potřeba koncertního 
sálu v Karlových Varech, dle na-
vrhovatelů realizovatelná ideálně 
uvnitř Císařských lázní, to ale také 
není součástí schváleného projektu.

Od roku 2008, kdy se objekt pře-
psal na kraj, bylo utraceno cca 65 
milionů korun z veřejných financí za 
projektovou dokumentaci. Zpraco-
vatel byl vybírán na základě jediné-
ho hodnotícího kritéria – nabídkové 
ceny, a vždy to vyhrál jeden – Intar 
a.s. Zadání dokumentace bohužel 
nebylo profesionální, stejně jako ko-
munikace postupu s veřejností.

Výběrové řízení o nejnižší nabíd-
kovou cenu má někde smysl – nákup 
štěrku, seč trávy, přeprava materiá-
lu, dodávka elektřiny. U projektové 

dokumentace na rekonstrukci Ná-
rodní kulturní památky v hodnotě 
mnohaset milionů korun by se ale 
mělo jít cestou architektonické sou-
těže. Nebudu se zaobírat tím, proč 
se touto cestou nešlo. 

Ale co s Císařkami dál? Řekne 
nám to společnost Intar? Neřekl 
by nám to lépe například architekt 
Pleskot, Lábus, Cígler, Přikryl…? 
Nebo snad vítěz světové architekto-
nické soutěže? Nebyl by právě ten 
architekt schopen složit tým s pa-
mátkářem, balneologem, ekono-
mem, expertem na dotace, na kul-
turu, zástupcem lázní a hotelů, ale 
také s panem primátorem a s paní 
hejtmankou? Nemělo by zadání 
padnout od takového kolokvia? 
Osobně si myslím, že ještě není poz-
dě, že můžeme jít touto složitější, 
ale správnou cestou.

Vojtěch Franta
předseda 
komise pro 
UNESCO, 
uvolněný krajský 
zastupitel za 
Cestovní ruch 
a lázeňství za 
Piráty

Peníze�na�podporu�filmového�
festivalu�musí�zůstat�v�kraji�

Markéta 
Wernerová
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
ČSSD

Kraj�potřebuje�armádu.�
Potřebuje�armáda�Kraj?

Jiří Klsák 
náměstek 
primátora 
Karlových 
Varů a krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD

Během své poslanecké činnosti 
jsem se setkal s řadou zástupců pří-
slušníků Policie ČR, včetně předsta-
vitelů policejních odborů z Karlovar-
ského kraje. Ve společných debatách 
jsme vždy narazili na přetrvávající 
mizerné platové podmínky příslušní-
ků ozbrojených složek a nedostatky 
v zákonu o služebním poměru, kte-
ré odrazují mnohé zájemce o práci 
u policie.

Karlovarský kraj na svém území 
potřebuje stabilní útvary policie, ve 
kterých slouží příslušníci, pro které 
je jejich náročná služba posláním 
a zároveň jim umožní i důstojné fi-
nanční podmínky. Sám cítím nesko-
nalý obdiv k těm, o jejichž obětavých 
zásazích často slyšíme a čteme v mé-
diích. Proto jsem rád, že se díky lep-
šímu hospodaření státu konečně na-
jdou peníze na navýšení jejich platů. 
Na základě usnesení vlády si od le-
tošního července nejen policisté, ale 
i hasiči, celníci a příslušníci dalších 
bezpečnostních sborů polepší o 10%, 
čímž se napraví necitlivé snižování 
jejich platů minulými vládami.

Tímto však úsilí o posílení bezpeč-
nostních sborů rozhodně končit ne-
smí. V Poslanecké sněmovně právě 
projednáváme novelu zákona o slu-

žebním poměru příslušníků bezpeč-
nostních sborů. Ta by měla napří-
klad zrušit povinnost příslušníků 
zdarma odsloužit 150 hodin ročně. 
Já sám jsem se na projednávání této 
novely zákona přihlásil ke dvěma 
pozměňovacím návrhům, které řeší 
problematiku hodnocení policistů 
z hlediska možnosti účastnit se výbě-
rového řízení na pozici o jednu nebo 
o dvě hodnosti vyšší.

Pevně věřím, že nejen tato opat-
ření, která novela zákona zavede, 
umožní mnoha mladým policistům, 
aby u policie zůstali a nepřešli do ji-
ných, lukrativnějších a časově méně 
náročných zaměstnání. V současné 
rozbouřené době je účinná podpora 
bezpečnostních sborů tou nejlepší 
cestou k zajištění bezpečí občanů 
Karlovarského kraje.

Po�zvýšení�platů�policistů�
musí�následovat�další�opatření

Roman 
Procházka
poslanec 
a krajský 
zastupitel za 
ANO

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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

JSTE REALIZÁTOR
ZAKÁZEK - STAVBYVEDOUCÍ?

Hledáme Vás...                   

a vy jste nás právě našli!

Své životopisy posílejte na prace@kalibra.cz

www.kalibra.cz          800 888 789

komunikační schopnosti   •   praxe s vedením staveb
   •   řidičský průkaz skupiny B   •   

uživatelské znalosti práce s PC   •   znalost AutoCAD výhodou



KULTURA   |   KŘÍŽOVKA

Výstava vah a měřidel
Muzeum Cheb zve návštěvníky na výstavu vah a měřidel ze sbírky stroj-
ního inženýra Jana Mynáře z Brna. Svou sběratelskou vášeň započal 
před více než 40 lety a dnes jeho sbírka čítá na 166 přístrojů. Tím nej-
starším je váha penězoměnců ze 17. století, kde jsou na závažích vyryty 
značky tehdejších měn. Oproti tomu spíše raritou je váha sovětské ar-
mády na určování lavinového nebezpečí. V Mynářově sbírce nalezneme 
i další unikáty, jako je váha na měření dobytka, ale i zcela běžné váhy.
Muzeum Cheb, 16. 6. - 17. 9. 2017

Poslední červnový víkend ve znamení sportu a ohňostrojů 
O posledním červnovém víkendu vyvrcholí v Sokolově akce s názvem 
„Hurááá, prázdniny“. Pro sportovce je připraven čtvrtý ročník Sokolov-
ského ¼ maratonu, jehož součástí bude i dobročinný běh pro Domácí 
hospic Motýl. Milovníci hudby se mohou těšit na vystoupení skupin De-
peche Mode Revival, O5&Radeček či známého komika Lukáše Pavlás-
ka. Večerní oblohu pak prozáří velkolepé ohňostroje v rámci Mezinárod-
ní soutěže ohňostrojů. 
Sokolov, 23. - 24. 6. 2017

Poznejte zaniklá a znovuobjevená stará řemesla
Nenechte si ujít zajímavou akci ve Dvoraně Zámku Ostrov, která vás 
přenese do časů našich babiček a prababiček. Prohlédnout si budete 
moct techniky starých řemesel, jako je paličkování, drátování, dřevořez-
ba, modrotisk, korálkování, patchwork, ruční šití hraček a další. Vstup 
na akci je volný.
Dvorana Zámku Ostrov, 28. 6. 2017, od 10 do 17 hodin

Jazzový festival plný hvězd
Milovníci jazzu jsou zváni do Mariánských Lázní, kde se uskuteční 
17. ročník mezinárodního hudebního festivalu „Jazzové lázně“a. Těšit 
se můžete na celou řadu známých kapel a chybět nebude ani Jitka Vr-
bová či Darja Kuncová, které patří mezi naše přední jazzové zpěvačky. 
Všechny koncerty budou probíhat vždy od 15 hodin na lázeňské koloná-
dě.  Vstup na akce je zdarma.
Mariánské Lázně, 24. - 30. 6. 2017

Výstava představí život fotografky
Do Becherovy vily můžete zavítat na výstavu slovenské fotografky Zu-
zany Mináčové. Ta se do dějin fotografie výrazně zapsala reportážními 
filmovými fotografiemi, stejně jako fotografiemi uměleckými či anga-
žovanými. S Karlovarskem je spjata prostřednictvím Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary, na kterém po 40 let fotografuje osob-
nosti ze světa filmu i doprovodné společenské události.
Interaktivní galerie Becherova vila v K. Varech, 1. 6. - 10. 9. 2017
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SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

ZAJÍMAVOSTI 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Už za pár dní oslavíme 
100. výročí vzniku 
nejstaršího vojenského 
letiště na našem území. 
Kde to bude a nač se 
můžeme těšit?
(viz. tajenka)

Výhercům, kterými jsou  
Libuše Blažková z Lubů 
u Chebu, Ludmila 
Horárová ze Sokolova 
a Jana Kozlová 
z Karlových Varů.
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
7. 7. 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.

KULTURNÍ TIPY Nejstaršímu orchestru 
v zemi hrozí zánik
NaVážné existenční problémy 
Západočeského symfonického 
orchestru Mariánské Lázně a 
potřeba jeho podpory, to by-
lo jedno z ústředních témat 
jednání u kulatého stolu, za 
kterým se kvůli problematice 
financování kultury v regionu, 
zejména pak nutnosti navýšení 
platů jejích zaměstnanců, sešli 
zástupci ministerstva kultury, 
kraje, měst, příspěvkových or-
ganizací a odborů.

Jedním z úvodních bodů spo-
lečného jednání byla diskuse o 

podfinancování české kultury a o 
odměňování jejích zaměstnanců, 
jejichž platy jsou dlouhodobě pod 
celostátním průměrem. Současná 
situace navíc znemožňuje získává-
ní nových a dobře kvalifikovaných 
pracovníků. „Pro Karlovarský 
kraj je stěžejním odvětvím ces-
tovní ruch a s ním jde ruku v ruce 
i kultura. Její podpora je pro nás 
velmi důležitá a budeme se snažit, 
abychom pro ni získali co nejvíce 
finančních prostředků. Z rozpočtu 
kraje jsme již vyčlenili peníze na 
navýšení platů zaměstnanců v na-
šich příspěvkových organizacích, 
ke kterému by mělo dojít od 1. čer-
vence tohoto roku. Každý člověk, 
který chce pracovat, by měl být za 
svou práci adekvátně odměněn,“ 
uvedl náměstek hejtmanky Karlo-
varského kraje Martin Hurajčík.

Organizace v kultuře zřizované 
městy, obcemi a kraji mohou také 
využívat nejrůznější dotační pro-
gramy a granty od ministerstva 
kultury. O navýšení alokovaných 
prostředků v jednotlivých titulech 
pak mluvila náměstkyně minist-
ra kultury pro řízení sekce živého 
umění Kateřina Kalistová. Mezi 
profesionální divadla,  symfonic-
ké orchestry a sbory bude letos 
rozděleno celkem 160 milionů ko-
run. Nově budou také podpořeny 
profesionální festivaly, a to ve výši 
100 milionů korun. Ačkoliv došlo 
k razantnímu navýšení poskyto-
vaných příspěvků, ministerstvo se 
zároveň potýká s nárůstem počtu 
žádostí o dotaci.

Symfonici z Mariánských Lázní 
U kulatého stolu se rovněž probí-
raly vážné existenční problémy 
Západočeského symfonického 
orchestru Mariánské Lázně, o 
nichž hovořil prezident Unie or-
chestrálních hudebníků ČR Jiří 
Dokoupil a ředitel orchestru Mi-
lan Muzikář. Orchestr je se svou 
bezmála dvousetletou historií 
nejstarším orchestrem v České re-
publice. Velkým podporovatelem 
hudebního tělesa je samotné měs-
to, které mu na provoz přispívá 
8,5 milionu ročně. Dotaci na jeho 
činnost mu každoročně poskytuje 
i Karlovarský kraj, jen v letošním 
roce dosáhla částky 640 tisíc ko-
run. Přestože se jedná o význam-
nou podporu, orchestr se potýká s 
fatálním nedostatkem finančních 
prostředků a jeho členové pobí-
rají odměnu na úrovni minimální 
mzdy. Bez systémové podpory 
státu a kraje mu hrozí reálný zá-
nik. „O problému mariánskolá-
zeňského symfonického orchestru 
samozřejmě vím, a proto jsme jej 
také otevřeli u kulatého stolu. Na 
jednání jsme obdrželi výzvu od 
prezidenta unie orchestrálních 
hudebníků, abychom se situací ví-
ce zabývali, což také děláme. Sna-
žíme se najít systémové řešení, jak 
orchestru pomoci. Jeho osud nám 
není rozhodně lhostejný,“ doplnil 
Martin Hurajčík.

V následné diskusi vystoupil 
předseda Asociace symfonických 
orchestrů a pěveckých sborů ČR 
Roman Dietz, který připomněl 
význam fungování orchestrů pro 
region a města. Nejenže přispívají 
k rozvoji kultury v dané lokalitě, 
ale sdružují i profesionální hudeb-
níky, kteří pak vyučují na místních 
uměleckých školách. V krátkosti 
také pohovořil o systému finan-
cování kulturních organizací v 
Ústeckém kraji, jenž má dopředu 
pevně stanovený rámec. V závěru 
jednání se otevřela otázka budou-
cího využití Císařských lázní v 
Karlových Varech, kde by napří-
klad mohl vzniknout koncertní 
sál. 

 (KÚ)

Karlovarský kraj pokračuje v tradici vyhlášení ankety Osobnost Karlovar-
ského kraje, tentokrát doplněné o nové možnosti nominací. Občané si ze 
svých řad vyberou toho, kdo se podle jejich názoru v uplynulém období 
významným způsobem zasloužil o rozvoj regionu, kultury, služeb veřej-
nosti či podnikání, přispěl ke zlepšení života v obcích a městech kraje. No-
minovat lidé mohou i starosty a zástupce obcí. Sledujte proto internetové 
stránky Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz a Facebook Karlovar-
ský kraj – oficiální stránka, kde už brzy najdete podrobnosti o možnostech 
hlasování. Další informace otiskneme i v příštím vydání Krajských listů.

Zdeněk Pětovský oslavil před několika dny nádherných 100 let, do 
Domova pro seniory SKALKA v Chebu mu k výročí přijela blahopřát 
také Jana Vildumetzová. Zdeněk Pětovský hejtmance prozradil, že 
se narodil v Olomouckém kraji, a pak žil v Libé u Aše. Jeho recept na 
dlouhověkost je jasný: nepít a nekouřit.

BLAHOPŘEJEME

OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE  

SLEDUJTE NÁS
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KARLOVY VARY   Pátý ročník 
Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 
se pyšní skvělými časy. Nejrychlej-
šímu muži i ženě se podařilo zaběh-
nout rekord závodu. Souboj elitních 
atletů byl napínavý až do poslední 
chvíle, kdy se o vítězi rozhodlo až 
v cílové rovince. Pozici nejlepšího 
Čecha podle očekávání získal Jiří 
Homoláč, souboji stálic českého vy-
trvalostního běhu pak dominovala 
Petra Kamínková.

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
byl svědkem napínavého závěru, kdy 
nejlepší čtveřici dělilo pouhých pět 
vteřin a všichni čtyři běžci nakonec 
pokořili hranici hodiny a minuty. 
Nejvíce sil měl Wilfed Kimitei, který 
porazil tři soupeře, finišoval v čase 
1:00:54 a vytvořil nový rekord závo-
du. Za ním se seřadili Edwin Kimu-
tai Kiplagat a člen RunCzech Racing 
týmu Timothy Kimeli, oba v čase 
1:00:57. Kimeli přitom do závodu 
nastupoval coby vodič. 

Také mezi ženami se rozhodovalo 

až v závěru a členka RunCzech Ra-
cing týmu Yvonne Jelagat zvítězila 
v rekordním čase 1:08:19. Pět kilo-
metrů před cílem se přitom zdálo, 
že si vítězství nenechá utéct etiopská 
závodnice Sutume Asefa. Ta si sice 
vybojovala značný náskok, ale na po-
sledním kilometru jí došly síly a Jela-
gat se podařilo vyšvihnout do čela. 
Sutume Asefa nakonec finišovala 
s časem 1:08:40 a na třetím místě 
se umístila Marion Limo (1:11:21). 
„Mohli jsme vidět, že Karlovy Vary 
jsou hodně rychlé. Jsem rád, že muži 
i ženy splnili naše očekávání a běželi 
přesně tak, jak bylo v plánu,“ uvedl 
prezident RunCzech běžecké ligy 
Carlo Capalbo.

Pro první místo mezi Čechy doběhl 
podle očekávání Jiří Homoláč, ten se 
svým výkonem však vůbec spokoje-
ný nebyl. „Neměl jsem prostě svůj 
den. Ještě do čtrnáctého kilometru 
to celkem šlo, ale potom mi zvad-
ly nohy a poslední čtyři kilometry 
jsem si totálně protrpěl. Na druhou 

stranu je pravda, že momentálně 
trénuju rychlost na dráhu, i to moh-
lo hrát svoji roli,“ přemýšlel Homo-
láč, který finišoval v čase 1:08:34. 
Druhý za ním doběhl Robert Míč 
(1:10:16), třetí potom Vladimír 
Marčík (1:14:25).

O pozici nejrychlejší Češky se 
podle očekávání přetahovaly Iva-
na Sekyrová a Petra Kamínková. 
Domácí běžkyně sice první třetinu 
závodu v českém souboji vedla, ale 
olomoucká běžkyně se nevzdala 
a doběhla si pro obhajobu loňského 
triumfu. „Jsem ráda, že se mi poda-
řilo vyhrát, ale ještě víc mě těší čas 
1:17:58, z něj mám opravdu radost. 
Běželo se mi moc hezky, síly mi sice 
trošku došly na posledních třech ki-
lometrech, ale tam je tolik skvělých 
diváků, že prostě zvolnit nemůžete. 
Lidi nás ve Varech vždycky ženou 
dopředu, je to tu prostě moc hezké,“ 
řekla Kamínková. Třetí Češka, Mar-
cela Joglová, doběhla v čase 1:21:54. 
 (KÚ)

V půlmaratonu padaly 
traťové rekordy

dm rodinný běh    Atmosféru velkého závodu si mohli letos znovu užít i rodiče s dětmi, dm rodinného běhu se zúčastnilo 
na dva a půl tisíce běžců, což bylo o pět set více než vloni.  Foto: KÚ

Do střelecké soutěže se letos 
zapojili i krajští zastupitelé
CHEB   Krajští zastupitelé a úřed-
níci Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje se zúčastnili již 28. roční-
ku mezinárodní střelecké soutěže 
Free Contest 2017, která je pořá-
dána k 72. výročí ukončení II. svě-
tové války v Evropě. Záštitu nad 
touto akcí převzala Jana Vildume-
tzová, hejtmanka Karlovarského 
kraje. Soutěž s hojnou mezinárod-
ní účastí proběhla koncem dub-
na na střelnici Myslivna v Cheb 
a zastupitelé Karlovarského kraje 
ve složení Josef Janů, Jaroslav 
Bradáč a Helena Hejnová skončili 
v kategorii G (firmy a úřady) na 
třináctém místě. 

Krajský úřad pak reprezentova-
ly dvě družstva. Áčko tvořili Jiří 
Heliks, Ivan Kocmich a Jaromír 
Musil, kteří v kategorii G skonči-
li na šestnáctém místě,   béčko ve 
složení Vlastimil Veselý, Dagmar 
Velichová a Lenka Burešová skon-
čilo v kategorii G sedmé. Mezi jed-
notlivci se blýskla zejména Lenka 
Burešová, která s výsledkem 83 

bodů ze samopalu skončila mezi 
ženami třetí.

Mezi dalšími účastníky soutěže 
z Karlovarského kraje se celkově 
čtvrtým místem vytáhli také zá-
stupci Středního odborného uči-
liště v Horním Slavkově, které se 
soutěže zúčastňuje pravidelně už 
několik let a vždy obsazuje čelní 
místa. Letos tým získal první mís-
to v kategorii firem i ve střelbě ze 
samopalu a jedenácté ve střelbě 
z pistole.

Celkově se šampionátu pořáda-
ného Asociací víceúčelových zá-
kladních organizací technických 
sportů a činností České republiky 
zúčastnilo 315 závodníků, tedy 
105 družstev. Mezinárodní účast 
zajišťovali například i soutěžící ze 
Spojených států, Itálie, Německa 
či z Ruska. Z jednotlivých zemí do-
razili také příslušníci nejen ozbro-
jených složek – armády, státní či 
městské policie a čestné stráže, ale 
i zástupci střeleckých klubů a fi-
rem.  (KÚ)

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE  
v Lokti pořádáný Karlovarským krajem a městem Loket přilákal do amfiteátru stovky cyklistů a cykloturistů od 
Chebu, od Varů i ze Sokolova. Někteří se kousek cesty svezli cyklovlakem Českých drah. V promostanu Karlo-
varského kraje si účastníci akce vyzvedli trička, nealko od Korunní, drobné dárky nebo cyklomapy. Děti si mohly 
vyzkoušet jízdu zručnosti s BESIPEM, v porcelánové školičce si ozdobily hrnky s pohádkovými motivy. Příjemné 
odpoledne umocnilo vystoupení skupiny Relax ze Sokolova. A perlička nakonec – nejstaršímu cyklistovi, který 
v plné síle dorazil na kole po trase z Karlových Varů bylo 88 let!  Foto: KÚ

FREE CONTEST 2017   Na střelnici 
Myslivna v Cheb se soutěžilo v dis-
ciplinách: střelba ze samopalu vzor 
58, vstoje na vzdálenost 100 metrů,  
a střelba z velkorážní pistole CZ 75, na 
vzdálenost 25 metrů.  Foto: CBF


