KRAJ JEDNÁ O DALŠÍ SPOLUPRÁCI
S INVESTIČNÍ SKUPINOU ACCOLADE

OČKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V Chebu rozvinuli jeden z nejlépe hodnocených komplexů pro moderní podnikání ve střední Evropě a v loňském roce revitalizovali také první část brownfieldu
více na straně 3
bývalých chebských strojíren. 

Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie
je očkování. Bez proočkování dostatečného procenta
populace nebude jeho účinek tak výrazný.

více na straně 4
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COVID-19
Rezervační systém testování

www.rezervacekk.cz
link pro vstup do systému

Způsob vytvoření rezervace:
• E-mailová adresa a telefonní číslo,
které uvede zájemce jako nepřihlášený uživatel v registračním formuláři, slouží k potvrzení vytvořené
předrezervace termínu a následně
k jeho případné změně nebo zrušení.
• V případě rezervace termínu testu
prováděné přihlášeným lékařem,
není vyplnění e-mailové adresy podmínkou, ale v případě jejího vyplnění
na ni bude doručena zpráva s informacemi o rezervovaném termínu
testu a o způsobu jeho změny nebo
zrušení.
• V případě, že se zájemce nemůže
dostavit k provedení testu Covid-19
v rezervovaném termínu, je třeba
tuto rezervaci zrušit prostřednictvím
odkazu uvedeného v potvrzovacím
e-mailu, který byl doručen během
rezervace termínu testu na Covid-19, případně prostřednictvím
operátora krajského call centra.
Uvolní se tak kapacita pro jiné zájemce o testování.
Pravidla rezervace termínu k provedení testu Covid-19:
• Každá osoba si současně může rezervovat pouze 1 termín testu metodou POC nebo PCR a to v souladu
s platnými pravidly pro provádění
těchto testů, které jsou stanoveny
mimořádnými nebo krizovými opatřeními Vlády ČR. Rezervace dalšího
termínu testu bude umožněna až po
expiraci aktuálně rezervovaného termínu.
• Bez provedení předchozí rezervace
termínu odběru prostřednictvím rezervačního systému k testování Covid-19 Karlovarského kraje nebude
umožněn vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa a nebude
zde proveden test Covid-19.
• Rezervace termínu testu nebo i následně provedení testu může být
omezeno v souladu s platnými mimořádnými a krizovými opatřeními
Vlády ČR nebo požadavky jednotlivých odběrových míst.
Nadále funguje i velmi vytížená linka
krajského call centra 950 380 380,
ta však už nadále neslouží k rezervaci
termínu odběru pro samoplátce RT-PCR testu. Odpovědi na dotazy týkající se
cestování, výsledků prováděných testů,
rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření
a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Telefon (ústředna): 354 222 300
Fax (podatelna): 353 331 509
Datová schránka: 
siqbxt2
E-mail:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

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

K očkování už slouží
tři velkokapacitní centra

KARLOVY VARY V multifunkční
hale KV Arena v Karlových Varech
zahájilo 1. března provoz první
velkokapacitní očkovací centrum,
v pondělí 15. března přivítali další
zájemce o očkování také další dvě
nová velkokapacitní centra v Sokolově a Chebu. Jedno z nich sídlí
v Klášterním kostele sv. Antonína
Paduánského v Sokolově, v ulici
Komenského 77. Druhé je v Kulturním centru Svoboda v Chebu,
ulice Za Mostní branou 1791/5.
„Otevřením velkokapacitních očkovacích center v každém původně
okresním městě plníme další krok,
který jsme si stanovili v naší krajské
očkovací strategii. Děkuji vedení všech dotčených měst za velmi
vstřícný přístup při hledání míst
a zajištění očkovacích center, stejně
tak patří dík zástupcům Hasičského
záchranného sboru za přípravu prostor, zdravotníkům a dobrovolníkům za to, že v centrech zabezpečují
provoz. Pevně doufáme, že dodávky
vakcín budou takové, aby očkovací
centra mohla fungovat na plné obrátky,“ přeje si hejtman Petr Kulhánek. Ve druhé polovině března kraj
plánoval otevřít očkovací místa také
v Chodově a v Aši.
Každé z nově otevřených velkokapacitních očkovacích center může
denně obsloužit kolem 400 lidí.
Očkovací centrum v KV Areně stihlo například za první 10 dní svého
provozu vyočkovat 5 458 dávek vakcín. „A vzhledem k tomu, že máme
od státu na duben avizované vyšší
počty dodávek, určitě se bude naplno očkovat i v Sokolově a v Chebu.
Současná situace v regionu ohledně
přetížených nemocnic je stále velmi
vážná, proto bychom byli rádi, kdyby bylo zájemců o očkování co nejvíce. Potvrzuje se, že díky očkování
zdravotníků v první prioritní skupině podstatně stoupla jejich odolnost
vůči nákaze COVID-19 a byl bych
moc rád, kdyby to tak zafungovalo
i u ostatních očkovaných,“ dodává
Očkovací centrum v KV Areně Pro příchozí jsou připravena čtyři očkovací stanoviště, čekárna pojme až 85 lidí.  Foto: KÚ
Petr Kulhánek.

S otevřením nových velkokapacitních očkovacích center v Karlovarském kraji souvisí uzavření očkovacích míst v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a Chebu a tedy i převedení všech dosavadních
rezervací. Lidé, kteří se původně registrovali v centrálním rezervačním
systému státu, tedy senioři 80+,
70+, zdravotníci a pedagogové,
dostali sms zprávu s vyrozuměním
o přesunu času a místa očkování
z nemocnic do očkovacích center.
Zároveň je kontaktovaly operátorky
asistenční linky 800 600 444, které
je na změnu upozornily.
O očkované se v nových velkokapacitních centrech starají 2 lékaři,
kteří zjišťují aktuální zdravotní stav
lidí, 4 zdravotní sestry aplikující
vakcínu. Veškeré údaje zpracují administrativní pracovníci.
„K výbavě očkovacího centra samozřejmě patří také nezbytná IT
technika a mrazicí box pro uchovávání některých typů vakcín,“ dodává Josef März, uvolněný zastupitel
Karlovarského kraje pro zdravotnictví.
Očkovací centrum v KV Areně je
v provozu od pondělí do pátku od
14 do 20 hodin, v sobotu od 9 do 14
hodin. Připravena je zde čekárna
až pro 85 lidí. Příchozí se postupně nechávají očkovat na čtyřech
stanovištích. Nová velkokapacitní
očkovací centra v Chebu a Sokolově
jsou v provozu shodně od pondělí
do pátku od 14 do 18 hodin. V očkovacím centru v sokolovském klášteře čekají na příchozí čtyři očkovací
stanoviště i zázemí pro čekání po
provedení vakcinace. Parkování
v místě je bezplatné. Stejně tak za
parkování neplatí zájemci o očkování ani v chebském kulturním centru, očkování zde rovněž probíhá na
4 stanovištích.
Zájemci o očkování by měli mít
s sebou osobní doklady a vyplněný
informovaný souhlas se zdravotním
výkonem, který je k dispozici přímo
na místě.
(KÚ)

Letiště v Karlových Varech chystá spojení do Bulharska
KARLOVY VARY Do bulharského
Burgasu by se mohli v letní sezóně
vydat cestující z letiště v Karlových
Varech. Pokud to pandemická situace v naší zemi a v Evropě dovolí,
jednalo by se o 13 charterových letů
na zájezdy pořádané společností
Čedok, která projevila zájem o provozování letů.
„Poptávka našich obyvatel po
možnosti létat z karlovarského
letiště do oblíbených destinací na
dovolené je stále velká. Budeme
doufat, že se situace ohledně koronavirové pandemie zlepší natolik,
aby cestující mohli charterové lety

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

v období od 21. června do 21. září
z letiště Karlovy Vary využít. Karlovarský kraj tuto možnost podpoří
částkou 1,3 milionu korun, což je
příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na let z důvodů přeletu letadla z Prahy a jednoho mezipřistání
v Pardubicích. Zpět by se letělo bez
mezipřistání. Přispívat budeme jen
na uskutečněný let,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jan Bureš s tím,
že finanční podporu ještě musí
schválit krajské zastupitelstvo.
Letiště Karlovy Vary také bude
pokračovat ve slevovém programu
pro letecké společnosti, který je no-

vě kromě pravidelných linek rozšířen i na nepravidelné linky. Mimořádná podpora pak může směřovat
pouze k těm společnostem, které na
sebe přebírají obchodní riziko rentability linky. „Pro rok 2021 se ale
uvažuje pouze s podporou zahájení
pravidelných letů společnosti Pobeda na lince z Moskvy do Karlových
Varů, v období květen až září dvakrát týdně a říjen až prosinec třikrát
týdně, celkem třiaosmdesát letů,
s průměrnou obsazeností letadla 85
procent, tedy 160 cestujících na každém příletu,“ vypočítává Jiří Pos, Letadlem k moři Cestovní kancelář Čedok chystá na léto mezi Karlovými Vary
Ilustrační foto: ivabalk
jednatel Letiště Karlovy Vary. (KÚ) a bulharským Burgasem 13 charterových letů. 

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Žijeme regionem. Patřím na
západ. Kampaň odstartovala
Karlovarský agentura rozvoje
podnikání (KARP) zahájila kampaň „Žijeme regionem. Patřím na
západ“. Jejím cílem je podpora
patriotismu a hrdosti na Karlovarský kraj, zvýšit podnikavost
a zvrátit trend odlivu mladých lidí z regionu. Kampaň má změnit
vnímání obyvatel Karlovarského
kraje, vzbudit patriotismus a hrdost na kraj, ve kterém žijeme,
být hrdý sám na sebe, být hrdý na
krásu a možnosti, který mi tento
kraj nabízí a dává. Být hrdý na to,
že mohu spokojeně žít a užívat si
s rodinou, přáteli, dětmi. Nemusím stát v zácpách a do přírody
jezdit daleko. Ambasadoři ukazují, jak velký potencionál má náš
kraj pro život, studium a zaměstnání. Je totiž plný přírodního
bohatství, obdivuhodné historie
a žijí v něm lidé, kteří jsou na něj
hrdí a umějí zapracovat na tom,
aby se v regionu žilo lépe. Pokud
jste to i vy, patříte k nám, patříte
na Západ. 
(KÚ)
Křesadlo 2020:
běží už 12. ročník
Mateřské centrum Karlovy Vary ve spolupráci s Regionálním
dobrovolnickým centrem Instand
vyhlásilo již 12. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. Křesadlo, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezme
v rámci slavnostního společenského večera pět dobrovolníků
z Karlovarského kraje. Záštitu
nad touto akcí převzal hejtman
Petr Kulhánek a karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.
Cílem udělování ceny Křesadlo je
ocenit dobrovolníky, zviditelnit
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm,
kteří ji vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků
vznikla v rámci Mezinárodního
roku dobrovolníků v roce 2001.
Podobné ceny se udělují v USA,
existují i v některých okolních
zemích, například v Maďarsku,
kde ji předává každoročně prezident. O držitelích Křesadla 2020
rozhodne devítičlenná komise.
Slavnostní předávání cen proběhne 16. dubna 2021 v Hotelu
Imperiál. V případě nepříznivé
epidemické situace bude slavnostní ceremoniál přesunut na
jiný termín. 
(KÚ)
Obce, školy, spolky nebo
církve mohou získat finance
na projekt výsadby stromů
Nadace Partnerství rozdělí více
než 1,5 milionu korun mezi zájemce o podzimní výsadby stromů. Žadatelé z řad obcí, škol,
spolků nebo církví mohou získat
na jednotlivý projekt od 10 do 60
tisíc korun. Grantový program
„Sázíme budoucnost“ nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči
o stromy, odborný dohled nebo
finance na nezbytný materiál,
nářadí či dopravu. Podmínkou
je, že stromy a keře vysadí místní
dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících
5 let. „Sázíme budoucnost“ je iniciativa Nadace Partnerství, která
si klade za cíl podpořit výsadby
v Česku a do naší krajiny a měst
přidat postupně 10 milionů stromů – za každého Čecha a Češku
jeden. Iniciativa má ambici přispět ke snižování veder, hluku
a prašnosti ve městech a obcích,
pomoci zadržovat vodu v krajině
a zvýšit tak stabilitu a odolnost
lidských sídel i ekosystémů. Stromy jsou také skvělým nástrojem
snižování emisí CO2 a pomáhají
tak řešit dnes tolik tíživé změny
klimatu. Odborná komise se při
hodnocení žádostí zaměřuje na
míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodnost druhů vybraných dřevin, přínos projektu pro vsakování vody,
zapojení dalších partnerů a na to,
zda je plánované místo k výsadbě
veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na
začátku září, se svými výsadbami
budou moci začít od října do listopadu letošního roku. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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O financích na přeměnu regionů po ukončení těžby
jednali zástupci kraje se senátním podvýborem
KARLOVARSKÝ KRAJ O možnosti získat finanční prostředky
na transformaci krajů potýkajících
se s útlumem těžby jednal senátní
Podvýbor pro regiony v transformaci. Akce se účastnili zástupci
strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského, ale také představitelé
Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva životního prostředí
ČR.
Karlovarský kraj zastupoval na
jednání náměstek hejtmana Vojtěch Franta, krajský radní Patrik
Pizinger, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil
Veselý a zástupce zmocněnce hejtmana pro restart regionu Jiří Štěrba. Diskutovaly se možnosti získávání prostředků pro přeměnu krajů
z Operačního programu Spravedlivé transformace a Modernizačního
fondu, kritéria pro rozdělení peněz
do jednotlivých krajů, jak vybírat
strategické projekty, podmínky jejich případného předfinancování Útlum těžby Karlovarský kraj je jedním z postižených regionů. 

a časový rozvrh jednotlivých etap.
Zástupci Karlovarského kraje upozornili na jeho současné potřeby.
„Karlovarský kraj stojí na dvou
pilířích, jedním je cestovní ruch,
lázeňství a druhým je těžba uhlí,
oba dva tyto pilíře se v rámci tohoto a minulého roku začínají bortit
a kraj potřebuje a vyžaduje pomoc.
Právě transformační fond vnímám
jako nástroj, který může pomoci,“
uvedl Vojtěch Franta.
Také z úst dalších zástupců pak
zazněly podněty k zahájení kohezní politiky, tak aby se snížily
rozdíly mezi kraji. Je potřeba, aby
do postižených regionů šly prostředky nejen například z Fondu
pro spravedlivou transformaci, ale
také ze státního rozpočtu, aby byly
vypisovány speciální výzvy, které
těmto regionům pomohou s jejich
potřebami týkajícími se vzdělávání, zdravotnictví, dopravy atd. Zúčastnění ocenili setkání s tím, že
v podobných společných diskusích
Ilustrační foto: Mikes1978 plánují pokračovat. 
(KÚ)

Dostavba D6. Připravují se další úseky Stavby roku představily
KARLOVARSKÝ KRAJ O aktuální situaci ohledně dostavby dálnice
D6 a o dalších plánech na její dokončení společně jednali zástupci
Karlovarského kraje, představitelé
měst a obcí po trase D6 s vedením
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na trase dálnice D6 se v současnosti buduje obchvat Lubence,
který bude dokončen v srpnu letošního roku. Připravuje se ale i stavba dalších úseků. „Jsem rád, že se
nám podařilo navázat na tradici
pravidelného předávání informací starostům měst a obcí po trase
dálnice D6. Mimo jiné se zajímali
o to, zda bude nový úsek obchvatu
Krušovic osazen protihlukovými
stěnami, totéž zaznělo z Hořesedel.

Závisí to vždy na provedené hlukové studie, která vyhodnotí měření
a nezbytná opatření. V případě
Krušovic se měření bude provádět
znovu,“ uvedl náměstek hejtmana
Jan Bureš, který se jednání účastnil.
Kromě prací na obchvatu Lubence aktuálně pokračuje výběrové řízení na dodavatele stavby přeložky
v Krupé. Se zahájením stavby se
podle ředitele karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic
Lukáše Hnízdila počítá v pololetí
tohoto roku. Na konci roku 2021
se pak zahájí výběrové řízení na
zhotovitele obchvatu Hořoviček
a Hořesedel.
Silnice I/6 zajišťuje dopravní

spojení hlavního města Prahy,
středních Čech a Moravy se západočeskou aglomerací Karlovy
Vary – Sokolov – Cheb. Trasa silnice je v současné době vedena
průtahy řady obcí, kde negativně
působí jednak na kvalitu životního
prostředí, jednak na bezpečnost
silničního a pěšího provozu. Vzhledem k tomu, že ani technický stav,
směrové a výškové řešení trasy
neodpovídá zvyšujícím se nárokům na přepravní vztahy vyvolané
rostoucím dopravním zatížením,
zejména těžkou kamionovou dopravou, bylo rozhodnuto o postupné přestavbě stávající silnice I/6 na
kapacitní čtyřpruhovou směrově
dělenou dálnici. 
(KÚ)

už 516 realizací a návrhů

KARLOVARSKÝ KRAJ Regionální stavební sdružení Karlovy
Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary vyhlašují
soutěž „Stavby Karlovarského
kraje“, která bude po roce odkladu probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského
kraje.
Jedná se o 20. ročník tradiční soutěžní přehlídky nejlepších staveb
a projektů, v níž bylo v uplynulých
letech představeno již 516 staveb
a návrhů. Cílem této soutěže je
prezentace všech současných staveb v Karlovarském kraji.
Přihlásit je možné novostavby či
rekonstrukce budov, veřejných
prostor a interiéry staveb, jež byly dokončené v předchozích třech
letech. Zároveň lze přihlásit projekty v podobě urbanistickéých
a architektonických studií zpraco-

vaných v předchozích pěti letech.
Stavaři všech profesí - architekti,
projektanti, zhotovitelé, investoři - pokračují i ve ztížených podmínkách ve svých činnostech. Ti
všichni by se měli podělit o své
nejlepší výsledky, stavby a projekty a předvést je veřejnosti
a zároveň podpořit patriotismus
a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji. Je potřeba vrátit
naději, a proto pojďme ukázat, že
i v době pandemie COVID-19 je
možné realizovat stavby, které nás
přežijí a budou sloužit lidem.
Přihlašovatelem stavby může být
investor, architekt, projektant,
zhotovitel i majitel. Návrhy je
možné zaslat nejpozději do 30.
dubna 2021. Více informací včetně přihlášky naleznete na webových stránkách soutěže stavbykarlovarska.cz. 
(KÚ)

NAPSALI NÁM
STUDENTI BOJUJÍ PROTI ODVOLÁNÍ
ŘEDITELE KSO
Odvolání Petra Polívky jako ředitele Karlovarského symfonického orchestru
rozproudilo zejména na sociálních sítích diskusi o tom, zda byl tento krok
správný, či nikoliv. Podporu řediteli vyjádřila řada kulturně uznávaných osobností,
včetně dnes již bývalého šéf dirigenta KSO, Jana Kučery, který v reakci na
odvolání ředitele sám rezignoval. Ještě před rozhodnutím rady vznikla také petice
za setrvání ředitelů KSO a KAM KV na svých pozicích, kterou dodnes podepsalo
1611 lidí a další stále přibývají. Do protestu proti odvolání jsme se teď navíc
přidali my, studenti ze středních škol v Karlovarském kraji. Napříč obory i věkem
sbíráme podpisy pod veřejné prohlášení, že s odvoláním nesouhlasíme a že
nám záleží na budoucnosti kultury v Karlových Varech. Chceme tak poukázat na
to, že orchestr hraje i pro mladé, a že jeho cílová skupina zdaleka nezahrnuje
pouze starší občany. Zároveň vyjadřujeme znepokojení, že k takovému činu došlo
bez jakéhokoliv odůvodnění, které nezaznělo do dnešního dne, navíc v době
pandemie, kdy je činnost orchestru omezena. Za první týden se do iniciativy
zapojili studenti z pěti škol a nasbírali jsme více než sto podpisů. Pokud jste
také student či studentka a nesouhlasíte s bezprecedentním odvoláním ředitele
KSO, budeme rádi i za Váš podpis. V případě zájmu kontaktujte jednoho ze tří
iniciátorů – Kryštof Jiřík, Andrea Kiralyi, Mikuláš Kemr, prostřednictvím e-mailu
na adresu kso.studenti@gmail.com.

Silnice I/6 Konečným cílem je dokončení zbývajících úseků tahu D6 a vytvoření tak kompletního a kvalitního spojení mezi
hlavním městem ČR Prahou a západočeskou aglomerací včetně mezinárodního propojení do Spolkové republiky Německo.

Foto: KÚ

Kryštof Jiřík
zástupce iniciátorů studentského protestu proti rozhodnutí Rady města Karlovy
Vary ze dne 23.2. 2021 o odvolání ředitelů KSO a KAM KV

Rozvojové aktivity, inovativní projekty? Zapojí se i Západočeská univerzita
KARLOVARSKÝ KRAJ Pomoci
lidem v regionu najít zajímavé profesní uplatnění i po útlumu těžby
chce Karlovarský kraj. Se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU)
proto vytvoří pracovní skupinu,
která mimo jiné připraví podmínky
pro zřízení společného krajského
pracoviště, takzvaný „Research
Point“ orientovaný na rozvojové aktivity a inovativní projekty.
Na jednání s hejtmanem Petrem
Kulhánkem a radním Jindřichem
Čermákem to potvrdil Milan Edl,
děkan Fakulty strojní ZČU.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ZČU by mohla v kraji spustit
profesně orientované vzdělávací
programy, které by lidem umožňovaly získat další vzdělání, jež cílí
na nové technologie. Bylo by také
možné doplnit si vzdělání přesně
na míru podle požadavku firem
z nových odvětví. „Před námi je neopakovatelná příležitost transformace regionu. Čeká nás přechod
od těžebního průmyslu k oblasti
neuhelné energetiky, digitálních
technologií a inovací. Zároveň musíme pomoci lidem uplatnit se v nových profesích, propojit požadavky

praxe se vzděláváním. A tou cestou
je právě spojení s vysokoškolským
sektorem,“ uvedl hejtman Petr
Kulhánek.
Podle zástupců Západočeské univerzity se už nyní výzkumná centra
fungující v rámci univerzity zaměřují na vytváření technologických
hubů. Například spolupráce na
digitálním inovačním hubu vzniká
ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a subjekty
z Plzeňského a Jihočeského kraje. „Pojďme se kromě tradičních
průmyslů zaměřit na perspektivní

témata, jako jsou cirkulární ekonomika, ekologické zdroje energie,
umělá inteligence či průmyslový
design. Karlovarský kraj přece
může být příjemným místem k žití,
kde je možné dělat věci s dopadem
pro celý svět. V krátké době na to
navíc bude možné získat jedinečné
finanční zdroje z EU,“ popsal Petr
Kavalíř, ředitel výzkumného centra
NTC Západočeské univerzity.
Krajský radní Jindřich Čermák
doplnil, že spolupráci lze rozvíjet
i se středními školami. „Mimo jiné Střední uměleckoprůmyslová

škola keramická a sklářská v Karlových Varech úspěšně buduje kontakty s firmami v kraji a dokážu si
představit, že podobně zajímavá
spolupráce by mohla vzniknout například s Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara.“
Prvním krokem spolupráce Karlovarského kraje a ZČU v této
oblasti bude vytvoření pracovní
skupiny, která zmapuje příležitosti
regionu a připraví transformační
vizi. Činnost skupiny by mohla
vyústit právě ve vznik společného
regionálního pracoviště. 
(KÚ)
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Z Nemocnice Na Homolce do Chebu
aneb Tři týdny lékařky - dobrovolnice
CHEB Je anestezioložkou, internistkou, specialistkou na léčbu bolesti, posledních třináct
let svou profesní kariéru spojila
s kardiologií. Lékařka Simona
Michálková je v pražské Nemocnici Na Homolce ceněnou specialistkou v řadě medicínských
oborů. Teď své bohaté zkušenosti
uplatňuje v chebské nemocnici.
Vyslyšela totiž prosbu o pomoc
a přispěchala pomoci zvládnout
zdejším zdravotníkům narůstající příliv pacientů zasažených
koronavirovou pandemií. „Viděla
jsem výzvu v televizi, po čtrnácti
dnech znovu, za tři týdny další...
bylo mi to líto,“ říká. Když našla
ve svém mailu výzvu pro dobrovolníky, přihlásila se. „Měli tady
dva vojáky, ale stále potřebovali
toho třetího,“ vysvětluje své rozhodnutí.

nikdy nebyla. Jela jsem do neznáma. Ještě než to tu zavřeli, našla
jsem nádraží a dvakrát si zajela
do Františkových Lázní. Prošla si
město, koupila oplatku, natočila
vodu do lahve… moc se mi tady
líbilo. Teď už tedy vlastně až tak
nezasažená nejsem, vím, kde co
v okolí najdu a těším se, až si sem
někdy v létě znovu alespoň na týden zajedu a prozkoumám to tady.
Je to tu krásné.
Jak vás v Chebu přijali?
Fantasticky. Vůbec jsem to nečekala. Chodili za mnou lidi, které
jsem předtím neznala a děkovali
mi. Byla jsem z toho až dojatá.

Zprávy o zdejší situaci jste předtím měla jen z médií. Jaká byl
střet s realitou?
Ze své podstaty nebývám až tak
důvěřivá, byla jsem na to zvědavá.
Simona Michálková Lékařka z Nemocnice Na Homolce přijela jako dobrovol- Máte k regionu nějaké vazby?
Zaslechla jsem třeba, že není kam
nice pomáhat do Karlovarského kraje se zvládnutím pandemie. 
Foto: KKN Vůbec. Do té doby jsem v Chebu dávat mrtvá těla. A to byla bohužel

pravda. To byl pro mě šok. Stejně
jako, když jsem pak na příjmové
ambulanci v první den nástupu
viděla to množství plných postelí
a neustále přijíždějících sanitek.
Nechápala jsem, jak to tady mohou takhle zvládat.

všech možných stran. A to teď
můžu uplatnit.

Jaké přijali vaší chebskou misi
v Nemocnici Na Homolce?
Uvolnili mě na tři týdny. Jsou hodní, že mě pustili. Mám tam spoustu pacientů, musela jsem je přeJakoby jste se ocitla ve známém objednat, nemůžu tedy v Chebu
zůstat delší dobu. Ale na pomoc
americkém seriálu Mash.
Opravdu mi to tak chvilkami při- přišli i další lékaři a zdá se mi, že
šlo. To mě ale nerozhodí, myslím, situace je už o něco lepší.
že jsem toho zažila už celkem
dost.
Při vyhrocených situacích máme jako lidé sklony k extrémním
Proč právě příjmová ambulan- řešením, ať z jedné či druhé strace? Odbornicí jste v řadě medi- ny. Pár rad od zasvěcených se
cínských oborů.
pak vždycky hodí. Jaké by byly?
Říkala jsem si, že tady se asi nejvíc Držet se zlaté střední cesty. Použíuplatním, že tady pomůžu nejvíc. vat na rizikových místech ochranMožnost sledovat pacienta z ví- né pomůcky, ale zároveň se nevyce pohledů je velkou výhodou. hýbat čerstvému vzduchu. A také
V životě jsem měla tu výhodu, že nebýt zbytečně vystrašený. Jak
jsem se při své profesi potkávala se říká, nejhorší smrt je z leknutí.
s výbornými primáři, kteří kladli Stres imunitě zrovna nepomáhá. 
důraz na pohled na pacienta ze 
(KÚ)

Spolupráci studentů s místními Potřeby mladých lidí v kraji
firmami podpoří nový portál
zjišťuje výzkumný projekt
KARLOVARSKÝ KRAJ V reakci
na velký odliv absolventů středních a vysokých škol z Karlovarského kraje, připravuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání
(KARP) nový projekt, který bude
realizován v rámci projektu Smart
Akcelerátor 2.0. Týká se podpory
spolupráce žáků a studentů v Karlovarském kraji s místními firmami. Zároveň cílí i na absolventy,
kteří zde hledají zajímavou a inovativní práci.
Projekt nazvaný „Portál spolupráce“ bude realizován jako webový portál, na kterém budou moci
žáci středních škol, studenti vysokých škol i absolventi najít nabídky
spolupráce od místních firem. Cílem portálu je nejen propojit mladé
lidi s místními firmami a již během
studia rozvíjet jejich vzájemnou
spolupráci, ale také ukázat, že
i v Karlovarském kraji lze najít

práci zajímavou a dobře ohodnocenou. Portál bude přínosem i pro
kariérové poradce, kteří budou mít
k dispozici přehled firem, jež mají
o spolupráci se školami a jejich
žáky zájem. Firmám bude portál
napomáhat v hledání kvalitních
zaměstnanců a zvyšovat tak jejich
konkurenceschopnost.
Do přípravy tohoto projektu byli
zapojeni kariéroví poradci středních škol Karlovarského kraje.
Byli dotázáni, v jaké míře podobná
spolupráce nyní funguje, o jaký typ
spolupráce mají žáci místních škol
největší zájem a jaká je podpora
ze strany samotné školy. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 85 %
dotázaných škol již v současnosti
s místními firmami spolupracuje.
Nejčastěji se jedná o účast odborníků z firem přímo ve výuce, velmi
časté jsou také exkurze studentů ve
firmách a odborné praxe žáků. Ta

je součástí studia na 77 % dotazovaných středních školách v kraji.
Většina žáků si své místo praxe
hledá individuálně, často jim ale
škola může podat pomocnou ruku.
„Průzkum mezi kariérovými poradci potvrdil, že „Portál spolupráce“ najde v kraji uplatnění a lze se
tak pustit do dalších aktivit, které
povedou k jeho zdárné realizaci,“
uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která tento projekt organizuje. V případě zájmu o spolupráci
s firmou z Karlovarského kraje
může ale již nyní žák střední školy,
student vysoké školy, učitel či kariérový poradce využít Kontaktní
místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, které Karlovarská
agentura rozvoje podnikání spravuje společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského
kraje. 
(KÚ)

Pro více informací o možnosti propojení zaměstnavatelů a škol v rámci projektu „Portál spolupráce“ kontaktuje
Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz), sledujte webové stránky nebo facebookový profil KARP.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Jak být
atraktivním regionem pro své
obyvatele a čím oslovit zejména
mladou generaci? Také tomuto tématu se v řadě svých aktivit věnuje
Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP). Jednou z nich je realizace výzkumného projektu Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací. Do
projektu jsou zapojeny výzkumné
týmy reprezentující regiony nejvíce postižené depopulací. Společně
s partnery z Univerzity Tomáše
Bati, Technologického inovačního
centra ve Zlíně a města Jeseník se
agentura KARP snaží hledat cesty,
jak region zatraktivnit pro mladé
obyvatele narozené mezi lety 1991
a 2010, tedy tzv. generaci Z.
Generaci Z je třeba věnovat náležitou pozornost především proto,
že jde o generaci zcela odlišnou
od těch předchozích. Byla a je formována jinými historickými událostmi a má tudíž odlišné postoje,
potřeby a očekávání v soukromé

i pracovní sféře. Nezná svět bez
digitálních technologií, internetu
a sociálních sítí. Nedovede si představit život bez mobilního telefonu. V reakci na současný svět plný
změn lze u mladé generace identifikovat zcela odlišné priority a faktory vedoucí k setrvání či k odchodu
z kraje od těch, které byly doposud
známy. „Věříme, že současné trendy, jako např. rostoucí digitalizace
či vzestup profesí vykonávaných na
dálku, přitom mohou našemu kraji napomoci plně využít své silné
stránky, jakými jsou kvalitní životní prostředí, časová i ekonomická
dostupnost veřejných služeb či
nižší cena nemovitostí v porovnání
s ostatními regiony,“ říká Vlastimil
Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.
Cílem projektu je tedy identifikovat potřeby, hodnoty a postoje mladé generace v regionech postižených odlivem obyvatel a následně
umožnit regionálním aktérům na
ně reagovat. Smyslem je mimo jiné

také posílit patriotismus a hrdost
na místo, ve kterém mladí lidé vyrůstají a tím v konečném důsledku
zmírnit trend vylidňování kraje.
V rámci realizace projektu proběhnou v jednotlivých regionech
diskuse u kulatých stolů, následně pak průzkum na výběrovém
vzorku respondentů generace Z.
Osloveni budou zejména ti, kteří
v současné době navštěvují střední školu a vstupují na pracovní
trh. Předmětem dotazování bude
jak oblast vzdělávací a profesní
přípravy respondenta, tak jejich
životní postoje, hodnoty a potřeby
volnočasového vyžití. V konečném
důsledku tak zástupci municipalit,
vzdělávací a podnikatelské sféry dostanou sumarizaci podnětů
k možné transformaci veřejného
prostoru a služeb.
Projekt „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených
depopulací“ je financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Éta.  (KÚ)

Kraj jedná o další spolupráci s investiční skupinou Accolade

Park Cheb byl vyhlášen nejlepší průmyslovou zónou roku 2017 ve střední Evropě. Získal také certifikaci udržitelného přístupu BREEAM na úrovni „Very Good“ a „Excellent“, což z něj udělalo jeden z nejlépe hodnocených tzv. zelených parků v ČR
a celé střední Evropě. 
Foto: accolade.eu
CHEB O budoucím rozvoji svých
aktivit v Karlovarském kraji jednali se zástupci kraje představitelé
investiční skupiny Accolade. Ta už
řadu let investuje do moderních
průmyslových parků. V Chebu
rozvinula jeden z nejlépe hodnocených komplexů pro moderní podnikání ve střední Evropě a v loňském roce revitalizovala také první
část brownfieldu bývalých chebských strojíren.
Společného jednání s šéfem
a spolumajitelem Accolade Milanem Kratinou a předsedou Krajské
hospodářské komory Tomášem

Lindou se zúčastnil hejtman Petr Kulhánek, náměstek hejtmana
Vojtěch Franta a krajský radní Patrik Pizinger. „Jsme rádi, že skupina
Accolade vnímá Karlovarský kraj
jako území s velkým potenciálem
pro uskutečnění jejich aktivit zaměřených nejen na přípravu a nabídku průmyslových budov, ale i na
využití brownfieldů a na technologie šetrné k životnímu prostředí.
A mimo jiné právě v oblasti revitalizace nevyužívaných území nám
Accolade může pomoci,“ upřesnil
hejtman Petr Kulhánek.
„Na Karlovarsku investujeme

už více než šest let a za tu dobu se
kraj neskutečně posunul. Troufám
si říci, že dnes patří mezi jedny
z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj byznysu v celé střední Evropě.
Do budoucna bude potřebná další
míra transformace tradičního průmyslu a poslední měsíce ukázaly,
že právě infrastruktura pro moderní podnikání bude v tomto procesu
hrát významnou roli. My jsme připraveni se na budoucích změnách
podílet a společně se zástupci Karlovarského kraje vytvořit kvalitní
podmínky pro rozvoj a ekonomický
růst lokality, a to i v kontextu sou-

časné krize. Jen v tomto roce chystáme navazující investice za více
než miliardu korun,“ uvedl Milan
Kratina, CEO skupiny Accolade,
která kromě Chebska působí také
na Karlovarsku a v budoucnu se
chce podílet i na regeneraci ploch
na Sokolovsku.
Kraj se chystá na zásadní proces
transformace související s útlumem těžby a s orientací na nová odvětví i pracovní příležitosti. „Kraj
potřebuje významné partnery pro
přípravu řady transformačních
projektů, které by právě mohly generovat nová pracovní místa. A ne-

jde jen o energetiku a oběhové hospodářství, ale i digitalizaci regionu
a zelenou ekonomiku,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
Podle krajského radního Patrika
Pizingera bude spolupráci zapotřebí úzce navázat na potřeby měst
a jejich rozvojové plány. „Máme
šanci, kterou jsme v historii nikdy
nedostali. Do našeho kraje mohou
v rámci transformace přijít miliardy korun z evropských fondů. Jenže to samo o sobě nestačí, musíme
je také umět rychle a efektivně využít. A právě spolupráce se strategickými partnery je jednou z cest,

jak toho dosáhnout,“ dodal Patrik
Pizinger.
Podmínkou toho, aby kraj byl zajímavý i pro budoucí investory, je
z pohledu zástupců skupiny Accolade kvalitní dopravní dostupnost.
Ať už jde o dostavbu D6 směrem
na Prahu, či propojení této dálnice
s A93 v Německu. Předseda Krajské hospodářské komory Tomáš
Linda připomněl také možnost
rozšíření nákladní železniční dopravy z Chebu do SRN a nutnost
intenzivní přeshraniční spolupráce
s Bavorskem a Saskem na společných projektech. 
(KÚ)
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OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
Jste závažně a chronicky nemocní, věkem jste ale
nepřekročili sedmdesátku? Zapojte se do očkování
KARLOVARSKÝ KRAJ V očkovacích místech Karlovarského
kraje se nyní očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací
strategií registrované v centrálním
rezervačním systému. Jedná se
o seniory starší 80 let, starší 70 let,
pedagogy a ty zdravotníky, kteří
ještě nebyli očkováni. Očkováním
občanů mladších 70 let, kteří trpí
závažnými chronickými nemocemi, se zabývají specializovaná centra (kardiocentra, pracoviště dialýzy
apod.). Nejprve ale musí v případě

každého takto nemocného pacienta individuálně posoudit vážnost
zdravotního stavu jeho praktický
lékař. Následně se specializované
pracoviště domluví s krajským týmem pro očkování na poskytnutí
vakcíny a pozvání konkrétního pacienta na očkování.
Karlovarský kraj samozřejmě se
zařazením takových pacientů do
očkování počítá a vakcíny pro ně
jsou připraveny - cestou specializovaných zdravotnických zařízení.
V současnosti nemohou být tito li-
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dé mladší 70 let s chronickým onemocněním registrováni za pomoci
krajské asistenční linky. Musí se výhradně domluvit se svým praktickým lékařem a následně specializovaným pracovištěm. V případě, že
by stát ve své očkovací strategii provedl změnu a tuto skupinu občanů
zahrnul do centrálního rezervačního systému, obratem na to Karlovarský kraj zareaguje, a pak bude
možné tyto obyvatele registrovat
k očkování v libovolných očkovacích místech v regionu. 
(KÚ)

Správný postup, jste- li osoba mladší 70 let se závažným a chronickým onemocněním
(toto posoudí pouze praktický lékař) a váš praktický lékař se ZAPOJIL DO OČKOVÁNÍ:
1. Kontaktujte svého praktického lékaře
2. Uvedený lékař vás po posouzení závažnosti zdravotního stavu sám zaregistruje do centrálního rezervačního
systému k očkování (pokud už je sám v systému zaveden a přihlásil se jako lékař zapojený do očkování)
3. Následně vám lékař sdělí termín a čas očkování

Správný postup, jste-li osoba mladší 70 let se závažným a chronickým onemocněním
(diabetici, kardiaci, dialyzovaní pacienti apod.), ale váš praktický lékař NEOČKUJE:
1. Zavolejte praktickému lékaři a ujistěte se, že očkování svých pacientů skutečně nebude provádět
2. V takovém případě telefonicky kontaktujte specializované pracoviště, kam docházíte se svým zdravotním
problémem (IKEM, Revmatologický ústav, dialyzační centrum, kardiocentrum apod. ve fakultních či krajských nemocnicích), domluvte se na zájmu o očkování
3. Zdravotníci ze specializovaného pracoviště následně osloví krajský koordinační tým pro očkování, dohodnou
se na zajištění vakcíny, termínu a času pro vakcinaci a zpětně vás budou informovat

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
ADRESY OČKOVACÍCH CENTER V KRAJI
• KV Arena Karlovy Vary, Západní 1812. Do očkovacího centra se vchází hlavním vchodem, který
je viditelně označen
• MOJE AMBULANCE Karlovy Vary, Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
• Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Komenského 77, Sokolov
• Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 1791/5, Cheb
• Poliklinika Flora Cheb, ImunoSantana s.r.o., Májová 582/19
• Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161
• Lázeňský hotel Butterfly Mariánské Lázně, Hlavní třída 655/72
• Od 15. 3. 2021 je otevřené očkovací centrum v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského
v Sokolově a v Kulturním centru Svoboda v Chebu
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Začátkem března se podařilo odblokovat podmínku, že musí mít praktický lékař zapojený do očkování 100
registrovaných pacientů. Řada praktiků nemohla tuto podmínku splnit, po komunikaci s národní koordinátorkou pro očkování to ovšem už není nutné a tak od čtvrtka 4. března bylo pro každého praktického lékaře,
který se zapojil do vakcinace, připraveno 100 dávek vakcín „Lahvičky si vyzvednou na základě vyplněné
žádanky v nemocničních lékárnách v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. K dispozici s sebou musel
mít chladicí zařízení, například termobox, pro převoz vakcín, protože je třeba dodržet teplotu pro skladování
očkovací látky 2 až 8 stupňů Celsia,“ upřesnila Dagmar Uhlíková, krajská koordinátorka pro očkování.

Foto: KÚ.
Sasko poslalo 15 tisíc vakcín
Od sousedního Saska i dalších německých regionů získal Karlovarský kraj 15 tisíc dávek vakcíny Astra Zeneca. Také
díky tomu mohlo co nejdříve zapojit do očkování praktické lékaře. Podle hejtmana Petra Kulhánka je dodávka vakcín
velmi vstřícným gestem dokazujícím dlouholetou kvalitu přeshraniční spolupráce. „Vážíme si toho, že se naše sousední regiony, se kterými jsme jednali i o možnosti převozu pacientů do německých nemocnic, odhodlaly k takovému
kroku. Umožní nám to jednak proočkovat více našich obyvatel, dále se sníží i riziko přenosu nákazy v příhraničí.
Zároveň můžeme rychleji zapojit praktické lékaře do procesu vakcinace a zrychlí se očkování všech skupin, kterých
se nyní v souladu se státní strategií týká,“ dodal hejtman. Vakcíny se rozdělily mezi všechny tři okresy Karlovy Vary,
Sokolov a Cheb. 
(KÚ)
Certifikát o provedeném očkování
Chcete-li si jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti COVID-19 a stáhnout si certifikát
o provdeném očkování, navštivte očkovací portál občana na webu ocko.uzis.cz. Portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) hodlá i v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený eektronický přehled o všech
typech očkování proti infekčním nemocem. 
(KÚ)
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JAK SE OBJEDNAT?

JAK SE OBJEDNAT?

Jaké jsou další pokyny k očkování?

Kdo se může očkovat?

na očkovací místo se dostavte včas ve Vámi zvoleném termínu

■

od 1. 3. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více

■

■

od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol
a školských zařízení, v týdnu od 1. 3. 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích)
a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

■

s sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), průkaz pojištěnce a v případě
pracovníka ve školství, dětské skupině či ZDVOP potvrzení od zaměstnavatele

■

na očkovacím místě dodržujte pokyny personálu a mějte stále nasazenou roušku nebo respirátor

■

pokud jste již byl očkován/a, můžete si vyzvednout certifikát o očkování přes očkovací portál na
ocko.uzis.cz

■

nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci

■

bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.

■

od 1. 3. 2021 budou do očkování postupně zapojeni praktičtí lékaři, kteří budou očkovat hlavně své
pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého
průběhu nemoci

▪

přijdete-li v jiný termín, nebudete očkován/a

Očkování je dobrovolné a je zdarma

Jak se objednat k očkování?
■

k očkování se objednáte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na: crs.mzcr.cz
nebo registrace.mzcr.cz

■

nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou
organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékarnu či zavolejte na linku 1221

■

nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého
praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování.

Jak objednání k očkování probíhá?
■

■

(hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Proč se nechat očkovat proti onemocnění COVID-19?
■

▪
■

prvním krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)

očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci

očkováním se chráníte před nákazou a před jejím závažným průběhem s možnými následky
▪

▪

zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní
ověřovací PIN kód

■

▪

vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)

▪

ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)

■

▪

důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)

▪

pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole

▪

pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce
potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)

v minulosti se díky očkování podařilo některé infekce zlikvidovat (pravé neštovice) či významně
potlačit (spalničky)

vysoká ochrana již měsíc po očkování (týden po druhé dávce)

očkováním chráníte i osoby kolem sebe, které prozatím očkovány být nemohou
▪

čím méně je v populaci osob, které se mohou nakazit, tím méně se nákaza šíří

očkování je cestou jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému
životu před pandemií bez plošných opatření

Důležité odkazy
crs.mzcr.cz

druhým krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:
▪

jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2
a máte 72 hodin na provedení rezervace termínu

registrace.mzcr.cz

▪

když neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS
s výzvou z očkovacího místa

rezervace.mzcr.cz

▪

na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2

▪

následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a

▪

termín druhé dávky se vytvoří automaticky

▪

pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

• vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká

ocko.uzis.cz
koronavirus.mzcr.cz
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www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

V případě nejasností

volejte linku 1221
Více informací k očkování
proti onemocnění COVID-19
naleznete na: koronavirus.mzcr.cz

rev 2021_02_26
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Výuční list i maturita.
Integrovaná střední škola Cheb
nabídne nový čtyřletý obor
CHEB Integrovaná střední škola
Cheb, která je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, bude
od příštího školního roku nabízet
nový maturitní obor Elektrikář
– silnoproud. V rámci čtyřletého
studia žáci získají po třech letech
výuční list a rok poté maturitní
vysvědčení. V kraji se jedná o obor
s jedinečnou strukturou studia.
„Obor vznikl v rámci testovacího
projektu, do kterého se Integrovaná střední škola Cheb přihlásila.
My vítáme tento neobvyklý způsob
rozložení studia, protože ve chvíli,
kdy po čtyřech letech žák neuspěje u maturity, končí se základním
vzděláním a jeho uplatnění na trhu
práce se razantně snižuje. V případě nového oboru ale bude mít již
určitý mezistupeň v podobě výučního listu, což jej nemusí limitovat
v budoucím profesním životě,“
uvedl Jindřich Čermák, radní pro
oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Otevření tohoto nového oboru
je podmínkou pro přihlášení školy
do „Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňující dosažení středního
vzdělání s výučním listem a střed-

Elektrikář – silnoproud Studenti nového oboru Integrované střední školy Cheb
získají po třech letech výuční list a rok poté maturitní vysvědčení.

Ilustrační foto: Harry Strauss
ního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových
vzdělávacích programů oborů
středního vzdělávání kategorie
stupně dosaženého vzdělání L0
a H ve vybraných středních školách“, které vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže s tělovýchovy
v lednu roku 2021.
„Pokusné ověřování uvádí vždy
dvojici oborů vzdělávání, ve kterých má probíhat. Chebská škola
měla zatím zapsaný jen obor Me-

chanik elektronik. V Karlovarském kraji je tak jedinou, která bude mít zapsané oba obory,“ doplnil
radní Jindřich Čermák.
Pro výuku nového oboru vzdělání má škola dostatečné personální
i materiální zajištění, proto zřízení
tohoto oboru nebude znamenat
žádné finanční zatížení. Odborný
výcvik bude škola zabezpečovat
na svých odborných pracovištích,
která jsou moderně vybavena.

(KÚ)

Ke zlepšení distanční výuky na středních
školách přispějí nové notebooky
KARLOVARSKÝ KRAJ Finanční
dar od společnosti ČEPS ve výši
390 tisíc korun získal v loňském
roce Karlovarský kraj. Tyto peníze
využil k nákupu notebooků, které
nyní předal vybraným středním
školám v regionu. Přispět mají
zejména ke zlepšení technického
zabezpečení distanční výuky.
„Jsme velmi vděční za tento finanční dar. V současné době, kdy
jsou školy závislé na distanční
výuce, která probíhá za pomoci
moderní techniky, je zásadní, aby

disponovaly kvalitním vybavením.
To může pomoci k tomu, aby se již
tak náročná výuka konala bez zbytečných technických problémů.
A právě k tomu mohou přispět
i nové notebooky, které si převzali
ředitelé škol,“ uvedl Jindřich Čermák, radní pro oblast vzdělávání,
školství a mládeže, tělovýchovy
a sportu.
Ředitelé Střední školy živnostenské Sokolov, Střední odborné
školy stavební Karlovy Vary, Integrované střední školy technické

a ekonomické Sokolov a Integrované střední školy Cheb převzali
celkem 24 notebooků, každá ze
škol tak získala 6 kusů.
„Výběr škol, které notebooky získaly, není náhodný. Oslovili jsme
všechny krajem zřizované školy,
abychom zjistili jejich stávající
situaci s vybavením pro distanční výuku. Právě u těchto čtyř byla
největší potřeba výměny, a to z důvodu zastaralosti IT techniky,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

(KÚ)

Zahradní program liastone

měsíc bez dph!!!
sleva -21%

Udělejte si krásné jaro na zahradě a pusťte
se do jejího zkrášlování.
betonové dlažby • obrubníky a žlaby • zatravňovací dlažby
svahové a plotové tvárnice

Vše potřebné vám přivezeme! www.liastone.cz/JARO

SOUTĚŽ U PŘÍLEŽITOSTI 1100. VÝROČÍ
ÚMRTÍ SVATÉ LUDMILY
U příležitosti 1100 let od smrti sv. Ludmily vyhlašují Karlovarský kraj
a Biskupství plzeňské soutěž pro děti a mládež z Karlovarského kraje.
Klání je rozděleno do pěti kategorií – pro děti od 3 do 6 let, dále 1. – 3.
třída, 4. – 6. třída, 7. – 9. třída a poslední kategorie je určena středoškolákům. Tématem soutěže je „Babička“ a účastníci si mohou vybrat, jestli
ztvární, či popíší svou babičku, nebo se inspirují postavou kněžny Ludmily. Pro výtvarné zpracování platí tato pravidla – formát A3, libovolná technika. Literární výtvory by měly mít maximální rozsah 1 – 2 strany formátu
A4, je možné psát formou prózy či poezie. Povoleno je také využít různé
styly a druhy písma. Možná je také kombinace literární a výtvarné formy
v jedné soutěžní práci. Pravidla povolují také tvorbu za pomocí moderní
techniky, kdy se mohou soutěžící zapojit s vytvořenou animaci, videem
nebo prezentací na téma „Babička“. Uzávěrka soutěže je 31. srpna, díla
je možné zaslat poštou na adresu: Biskupství plzeňské, nám. Republiky
35, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu: ludmila@bip.cz. K práci
je nutné uvést název či stručný popis díla, svoji adresu, třídu, do které
chodíte, věk a e-mailovou adresu a případně souhlas s předáním díla.
Ta budou po vyhlášení a ukončení soutěže předána seniorům, které zejména v této době trápí nedostatek kontaktu s okolím. Senioři pak budou
moci oslovit autora práci, jíž budou obdarováni. Foto: svataludmila.cz

Czech-American TV spolupracuje
s uměleckoprůmyslovou školou
KARLOVY VARY Za 18 let své existence si Czech-American TV (CATV
USA) ve školské sféře získala nemalé množství partnerů. Na počátku
letošního roku se nově podařilo navázat spolupráci i se Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou v Karlových Varech
(SUPŠKV).
„Naše škola bude spolupracovat
převážně v oblasti multimédií. Studenti se budou učit v praxi filmovat
a editovat video. Jsem ráda, že se
všichni můžeme podílet na tomto
zajímavém mezinárodním projektu“, okomentovala nově vzniklé
partnerství ředitelka školy Markéta
Šlechtová.
CATV USA vysílá na území Spojených států amerických jedinečný
vzdělávací pořad o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví již od roku 2003. Toto
veřejné a nekomerční vysílání sleduje pravidelně každý týden na kabelové televizi více než 2,5 milionu
domácností v šedesáti amerických
městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce
oslovuje další desítky tisíc diváků
z různých koutů světa.
„Pořad je u amerických diváků
stále více oblíbený. Na redakční
mail nám pravidelně chodí skvělé
ohlasy, většinou přímo s vazbou na
odvysílaný pořad. Někteří nám své

nadšení sdělují přímo po telefonu.
Obzvláště emotivní jsou pak reakce u Američanů, kteří mají české
kořeny, ač mnohdy velmi vzdáleně.
Dotazují se na podrobnější informace k odvysílaným pořadům i proto,
že mnozí z nich rovněž plánují návštěvu České republiky a prezentovaných regionů“, hodnotí pozitivní
reakce diváků John Honner, ředitel
Czech-American TV.
Cílem televizní stanice je rozšíření
povědomí o České republice, jejích
regionech, památkách a kultuře. Vysílání má formu videodokumentů,
které jsou doprovázeny anglickým
výkladem. Kromě reportáží o zajímavých místech se věnují také českým tradicím, folklóru nebo vaření
typických českých pokrmů.
Dnes se o produkci televizních pořadů stará více než čtyřicetičlenný
tým dobrovolníků z řad mediálních
profesionálů, studentů i pedagogů
z USA i ČR.
„K osvětě České republiky přispívá naše organizace ale i prostřednictvím dalších aktivit, jako je
například projekt hledání českých
předků a jejich kořenů ve spolupráci nebo propagace receptů tradiční
české kuchyně ve spolupráci se ZČU
v Plzni“, uvádí některé ze současných neziskových projektů CATV
John Honner.
Vysílání vznikají především za po-

moci krajských úřadů, které vítají
příležitost zviditelnit své regiony
v zahraničí. Tuto formu zahraniční
propagace, a především pak dlouholetou spolupráci s CATV USA,
ocenili hlavní krajští představitelé
v Plzeňském, Moravskoslezském
nebo i Královéhradeckém kraji. Dále pak CATV USA ocenily například
města Kutná Hora, Brno, Zlín nebo
Mikroregion Slovácko. Za dobu své
existence získala CATV celou řadu
ocenění nejen v USA, ale i v České
republice. Mezi dlouhodobé a významné partnery patří i kraj Karlovarský, který v roce 2018 udělil
Czech-American TV ocenění za aktivní spolupráci a propagaci kraje
v zahraničí.
Práci CATV ocenil též ředitel destinační agentury Živý kraj Petr
Židlický. „Vážíme si naší dlouholeté
spolupráce s Czech-American TV
na zahraniční propagaci památek
a přírodních unikátů kraje. Také
jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat spolupráci se SUPŠKV, díky
které budeme moci tyto aktivity dále
rozvíjet.“
CATV USA dále úzce spolupracuje
také se studenty ZČU v Plzni, ČVUT
v Praze, Univerzity v Hradci Králové, SLU v Opavě, Gymnázia a jazykové školy s právem státní zkoušky
ve Zlíně a umělecké průmyslové
školy v Uherském Hradišti.  (KÚ)
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A máte propustku A38?
Patrik Pizinger
člen Rady
Karlovarského
kraje za Místní
HNHRM

Pokud máte rádi postavičky Asterixe a Obelixe, určitě si vybavíte
scénu z příběhu, kdy se galští hrdinové vydali řešit pouhou úřední formalitu. Scéna se odehrává na římském úřadě, honosící se přiléhavým
označením: Dům, kde se zatmívá
rozum.

Kdo z vás film nezná, stačí když
popíši, že obě postavičky putují
úřadem od kanceláře ke kanceláři
a od úředníka k úředníku, protože
na souhlas k vykonání další zkoušky potřebují propustku A38, kvůli
které ale musí nejprve získat modrý
formulář, který ovšem nedostanou
bez růžového formuláře, pro který
je nutný zelený formulář, jenž nelze
vydat bez hnědého formuláře a důležitý fialový formulář…
Zhruba tak nějak jsem si připadal, když jsme se rozhodli operativně pomoci při zajištění testů pro
pendlery z našeho regionu v Chodově. Šlo přitom o čas. A tak jsme
během pár hodin sehnali kvalifiko-

vanou laboratoř, zajistili personál,
získali dodávky testů, ale… neměli
jsme od státu a jeho úřadů souhlas, razítko, potvrzení, povolení
a rozhodnutí. Bez papíru, razítka,
dalšího papíru, formuláře a rozhodnutí a razítka přitom testovat
nelze, hrozí vám pokuta až tři miliony korun. Tečka. A tak čekáte den,
dva, týden…
Člověk v takové chvíli přemýšlí,
k čemu vlastně stát vyhlašuje v podobných situacích mimořádný stav,
když v zásadě mimořádně nic neřeší. Především ne typickou českou
státní byrokracii, na kterou zřejmě
všichni zajdeme dřív, než na celý
covid-19.

Výběrové řízení v Karlovarské krajské
nemocnici budí pochybnosti
Mgr. Jana
Mračková
Vildumetzová
poslankyně
a krajská zastupitelka za ANO

Karlovarský kraj v takto těžké
době nemá šéfa nemocnice, pouze
dva členy představenstva. Navíc
výběrové řízení, které probíhá, budí
velké pochybnosti a spousty otázek.
Do prvního výběrového řízení se
přihlásilo sedm uchazečů. V komisi
usedl hejtman a další lidé z vedení
kraje. Na minulém zastupitelstvu
jsem se ptala, jestli výběrová komise rozhodovala bezprostředně po
skončení výběrového řízení. Odpověď? Všichni členové komise si
prý svou volbu mohli rozmyslet do
druhého dne. Chápete to? To jsem
snad nikdy neviděla. Proč komise

nerozhodla hned, ale až druhý den?
Budí to samozřejmě podezření, že
se mohli členové komise jakkoliv
domluvit.
Nakonec byli vybráni pouze dva
uchazeči, přičemž při schválení
radou se velmi kvalitní uchazeč ze
Zlínského kraje z ničeho nic rozhodl, že místo nevezme. Odpověď na
otázku proč, jsme nedostali. Prý se
změnily finanční podmínky. Nikdo
ale nepotvrdil, že to byl ten důvod?!
Každopádně nás mrzí, že si náš
kraj nechal zbytečně utéct člověka,
který podle našich informaci pozvedl velmi nemocnici ve Zlínském
kraji.
Navíc na jeho uvolněné místo tak
mohl nastoupit dlouholetý známý
hejtmana Petra Kulhánka, který
pracoval v oblasti cestovního ruchu
a ve sféře zdravotnictví nemá žádné
zkušenosti.
Do výběrového řízení se ze sedmi
uchazečů přihlásil pouze jeden lékař, primář kardiologie. Podle nás

by ve vedení nemocnice vždy alespoň jeden lékař být měl. U komise
ale překvapivě neuspěl. Když jsem
si požádala o jeho koncepci, odmítli
mi ji dát s tím, že na ni nemám jako
krajská zastupitelka nárok.
Po prvním výběrovém řízení bylo
z nepochopitelných důvodů vyhlášeno druhé. Přitom jsme už dávno
mohli mít 3 členy představenstva,
tedy kompletní vedení nemocnice.
Nové výběrové řízení má zároveň
úplně jiné podmínky než to předešlé
a dělá na nás docela dojem, že může
být někomu ušité na míru. Často se
skloňuje jméno pana Luďka Nečesaného z Liberce, který v minulosti
už krajskou nemocnici vedl. Tak
uvidíme. Každopádně kraj potřebuje v této nelehké chvíli silné vedení
nemocnice. Velmi nás také mrzí, že
v něm už nebude pracovat pan doktor Josef Mašek, což byl vždy široce
respektovaný odborník, kterého by
se rozumný vlastník zdravotnického
zařízení nikdy neměl zbavovat.
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Peníze z těžby nerostného bohatství
musejí jít zpět na odstranění škod
Karla Maříková
krajská
zastupitelka
za SPD,
poslankyně

Poslanecká sněmovna projednávala vratku ze Senátu návrh zákona o ochraně a využití nerostného
bohatství tzv. horní zákon, který se
dotýká třech krajů a jedním z nich
je právě náš Karlovarský. Při hlasování jsem se spolu s dalšími poslankyněmi za Karlovarský kraj zdržela
ač jsem byla původně rozhodnuta

návrh Senátu podpořit s tím, že by
opravdu nebylo špatné, kdyby kraji
šla část těchto peněz, které by byly
použity na škody způsobené těžbou. Během rozpravy v Poslanecké
sněmovně bylo však oprávněně upozorněno, že finanční prostředky by
po schválení návrhu Senátu nebyly
účelově vázány na co a jak budou
krajem využity. Pokud tyto finanční prostředky dostane Ministerstvo
životního prostředí, tak peníze přerozděluje a jsou účelově vázány, aby
byly využity skutečně na rekultivaci.
Během rozpravy bylo správně upozorněno, že pokud by byl schválen
návrh senátu, tak by finanční prostředky mohly být využity na jiné
věci než za tímto účelem a zastu-

pitelstvo by je mohlo vlastně využít na cokoliv co by je napadlo a to
doslova cokoli. Navrhovaná úprava
zákona není jen na jedno funkční
volební období a kraje mohou mít
zodpovědné vedení, které finanční
prostředky investují opravdu účelově třeba na těžbou zničenou komunikaci těžkými vozy, ale může tomu
být také naopak a peníze mohou být
využity na naprosto něco jiného než
na odstranění následků těžby nerostného bohatství. Z tohoto důvodu by byla podpora tohoto zákona
nezodpovědná a je nutné vypracovat takovou právní úpravu, která
bude finanční prostředky účelově
vázat a budou využity na odstranění škod.

Proč má smysl přihlásit
se ke své národnosti?
Markéta
Monsportová
uvolněná členka Zastupitelstva Karlovarského kraje za
Českou pirátskou stranu

Od konce března do začátku května 2021 proběhne v naší republice
opět sčítání lidu, domů a bytů. Tento unikátní projekt zjišťuje důležité
informace o tom, jak žijeme a kdo
vlastně jsme.
Účast na sčítání je pro všechny
obyvatele povinná a každý ručí za
to, že uvádí pravdivé informace. Dvě
otázky ale povinné nejsou a to je náboženství a národnost.
Národností se rozumí příslušnost
k národu, k národnostní nebo etnické menšině. Čím více lidí se k určité
národnosti přihlásí, tím větší vliv na
chod obcí, krajů a státu bude tato
menšina mít. Můžete lépe prosazovat práva svého národa ve školách,
na úřadech nebo v kultuře.
Je také možnost uvést národnosti dvě, což může předejít složitému
rozhodování, které národnosti dát
přednost v případě, že vaši rodiče

jsou rozdílných národností a vy si
pocitově nesete povědomí a kulturu
obou. Právo svobodně rozhodovat
o své národnosti určuje Listina základních práv a svobod.
Na úrovni kraje pro možnost aktivní účasti v kulturním, společenském
a hospodářském životě funguje jako
odrazový můstek Výbor pro národnostní menšiny, který je zároveň
poradním a iniciačním orgánem
krajského zastupitelstva a je složen
z 15 členů, kterými jsou zástupci národnostních menšin žijících v Karlovarském kraji a zástupci politických
stran.
Dle posledního sčítání v roce 2011
v Karlovarském kraji žije 84 národnostních menšin, 8 nejpočetnějších
má pak zastoupení ve výboru (Maďaři, Mongolové, Romové, Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Němci, Rusové) a další dvě se výboru účastní jako
stálí hosté (Srbové a Bělorusové).
Hlavními úkoly výboru je projednávat podněty a návrhy od zástupců
národnostních menšin, tyto podněty
řešit a zajistit maximální podporu
při řešení případných problémů.
Dále také propagovat a informovat
společnost o životě a kulturních tradicích menšin v našem kraji.
Výbor pro národnostní menšiny je

organizátorem již tradičního Dne
národnostních menšin, kde prezentují svou historii, kulturu a gastronomii jednotlivá etnika.
Výbor pro národnostní menšiny se
bude také setkávat s dalšími výbory,
které jsou zřizovány při obcích Karlovarského kraje a společně si předávat poznatky k činnosti. V případě
klidnější epidemiologické situace
počítáme také s pořádáním výjezdních zasedání a účastí na významných akcích národnostních menšin
v kraji.
Chceme napomáhat toleranci,
integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur,
věnovat se osvětové činnost, organizování besed a rádi bychom vydali
další pokračování Knihy národních
pohádek. Rádi využijeme mediálního prostoru v Krajských listech a od
příštího čísla postupně představíme
i jednotlivé menšiny a jejich zástupce.
Nebojte se přihlásit se ke své národnosti! Je to důležitý signál pro
celou společnost a pomůžete tak získat skutečné informace o národnostním složení obyvatelstva naší země.
Sama jsem zvědavá, jak letošní sčítání s informacemi o národnostních
menšinách zamíchá.

Nový Tiguan
Zážitek
z každé jízdy

Nový Volkswagen Tiguan je jedinečný v každém detailu. Ikonické SUV s mimořádnými jízdními
vlastnostmi Vám nově nabízí světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, bezdrátový App-Connect nebo
přirozené hlasové ovládání. Brzy i ve verzi Plug-in Hybrid!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 4,5−5,8 l / 100 km, 119−139 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOSALON Manfred Schöner
Ke Hřbitovu 1, 350 02 Cheb, tel.: 354 547 810, 736 177 457

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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KULTURNÍ TIPY
Jarní cyklus online přednášek Institutu lázeňství a balneologie
(ILAB)
ILAB pokračuje v Jarním cyklu online přednášek, ve kterých přináší zajímavá témata pro veřejnost. Online přednášky je možné zhlédnout na
YouTube kanálu ILAB vždy od 18 hodin v těchto termínech:
24. 3. 2021 - Lázeňská léčba a regenerace po prodělané infekci
COVID-19
31. 3. 2021 - Měřitelné znaky lázeňské terapeutické krajiny
7. 4. 2021 – Ochrana lesních porostů před fytopatogenními houbami pro rozvoj terapeutické krajiny.
Svatá Ludmila a soutěž na téma „Babička“
Karlovarský kraj spolu s Biskupstvím plzeňským vyhlásil soutěž pro
děti a mládež z Karlovarského kraje. Inspirací je historická postava sv.
Ludmily, od jejíhož úmrtí letos uběhlo 1100 let. Účastníci mohou ztvárnit osobnost sv. Ludmily, která byla babičkou sv. Václava, nebo svou
vlastní babičku. Soutěž je rozdělena do pěti věkových kategorií a do tří
kategorií dle způsobů tvorby - výtvarná, literární a moderní technika.
Více informací je možné dohledat na webových stránkách Karlovarského kraje pod záložkou „Aktuality“, případně na stánkách www.bip.cz.
Debatujte o knihách se žáky a učiteli ISŠTE Sokolov
Pedagogové a žáci Integrované střední školy technické a ekonomické
Sokolov připravili projekt „Debatujeme o knihách“, do kterého se mohou zapojit také milovníci literatury z řad veřejnosti. Online setkání se
konají vždy v pondělí od 14:30 hod. na adrese: meet.jit.si/isstesokolov.
Časový harmonogram debat:
22. 3. 2021 – Václav Havel, Audience
29. 3. 2021 - Viktor Dyk, Krysař
5. 4. 2021 - George Orwell – Farma zvířat

KULTURA

Kreativní Česko podporuje
obnovu kultury v zemi
KARLOVARSKÝ KRAJ Iniciativu
platformy Kreativní Česko, která
se snaží o podporu kultury a kreativního sektoru v rámci připravovaného Národního plánu obnovy,
podpořil také Karlovarský kraj.
V tomto plánu se jedná o obnovu
společenského a kulturního života
v České republice.
Zástupci českého kulturního a
kreativního sektoru se obrátili
na vládu s otevřeným dopisem, v
němž na ni apelují, aby schválila
původní návrh Ministerstva kultury, ve kterém je přislíbeno pro
tuto oblast 8,2 miliardy korun z
Národního plánu obnovy, přičemž
4,5 miliardy korun by pak měly putovat do krajů. Vláda totiž předložila Evropské komisi návrh, podle
kterého by kulturní sektor v České
republice dosáhl pouze na 2,5 miliardy korun.
„Jsem velmi ráda, že se Karlovarský kraj k této iniciativě přidal,
protože je naprosto zásadní, aby

Kreativní Česko Z ástupci českého kulturního a kreativního sektoru zaslali Vládě
ČR otevřený dopis s požadavkem na schválení původního návrhu Ministerstva kultury ve výši 8,233 mld. korun z Národního plánu obnovy. Za otevřený dopis vládě
se postavily asociace, kraje, města, univerzity i významné kulturní organizace a
jednotlivci. 
Foto: kreativnicesko.cz

vláda České republiky schválila
Národní plán obnovy v původním
znění. V současné situaci, kdy koronavirová pandemie naprosto
ochromila činnost v oblasti kultury
a kreativního sektoru, je nezbytně
nutné, aby kraje finance obdržely
a mohly zase kulturně-kreativní
sektor oživit. Právě totiž kreativní odvětví mohou být jedním z
hlavních nástrojů transformace
regionu. Pokud by vláda původní
návrh neschválila, mohly by kraje
o tolik potřebné finance na rozvoj
regionální kultury přijít,“ uvedla
uvolněná členka Zastupitelstva
Karlovarského kraje pro oblast
lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.
K iniciativě za kreativní Česko již
se přidaly kraje, města, univerzity, umělecké asociace, kulturní
organizace a další napříč podnikatelskou, neziskovou i veřejnou
sférou. 
(KÚ)

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA PŘIPRAVILA
ONLINE PROHLÍDKU VÝSTAVY ZDEŇKA SMETANY
Vzhledem k platným vládním nařízením není ani nadále možné navštěvovat galerie, muzea a další kulturní instituce. Pracovníci Interaktivní galerie Becherova Vila v Karlových Varech proto pro své příznivce připravili komentovanou online prohlídku výstavy „Křemílek,
Vochomůrka, Rákosníček a další bytosti z kouzelného světa Zdeňka
Smetany...a ještě mnoho dalšího“.
Zdeněk Smetana patří k výtvarníkům a režisérům animovaných filmů,
kteří svou tvorbou ovlivnili celé generace dětí. Jako animátor a režisér
vytvořil zejména během svého působení ve studiu Bratři v triku řadu
animovaných filmů a seriálů pro děti i dospělé. Nezapomenutelným
se stal především díky zpracování večerníčků podle předlohy Václava Čtvrtka - Pohádky z mechu a kapradí, výstava však představuje
i řadu dalších oblíbených večerníčkových postav, jako je například
Rákosníček, Štaflík a Špagetka, Kubula a Kuba Kubikula nebo Malá
čarodějnice.
Součástí výstavy je také prezentace autorovy volné tvorby - krajinomaleb a krajinných zátiší, kreseb či grafických listů zhotovených technikou suché jehly. 
Foto: becherovavila.cz

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Karel Jeřábek z Karlových Varů, Zdeněk
Diviš z Plesné a Šárka Mesárošová z Lomnice.
Do vyhlášeného přímořského
letoviska by se mohli v letní
sezóně vydat cestující z letiště
v Karlových Varech. Pokud to
pandemická situace v ČR a v Evropě dovolí, jednalo by se o 13
charterových letů na zájezdy
pořádané společností ČEDOK,
která projevila zájem o provozování letů. Jak se letovisko jmenuje a ve které zemi se nachází? To
najdete v naší tajence.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 2. 4. 2021
na email:
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

SPORT

Na play off v první lize čekali
hokejisté Sokolova 25 let

SOKOLOV
Po dlouhých 25 letech se hokejisté Baníku Sokolov
probojovali do prvoligového play
off. O postupu do vyřazovacích
bojů rozhodli tři kola před koncem
základní části po výhře nad Vrchlabím. Před čtvrtstoletím narazil
Baník na Beroun, letos se vrátili do
bojů o prvoligový titul v sérii s Litoměřicemi. Do letošního roku se
Baníku nepodařilo přejít v první lize
přes úvodní kolo, měl tedy o co hrát.
Zapsat se znovu do klubové historie.
Před čtyřmi roky byl Baník sestupujícím z druhé ligy. „Současné postavení klubu se tedy dá považovat za
malý zázrak,“ připomíná ve svém
ohlédnutí do klubové historie web
Baníku.
Naposledy hráli sokolovští hokejisté prvoligové play off v roce 1996.
Tedy v době, kdy většina hráčů z nynějšího kádru ještě nebyla na světě.
Přesto jeden člen současného áčka
Baníku byl také součástí kádru v sezoně 1995/ 1996. Současný asistent
trenéra Petr Holejšovský už tehdy
nakukoval coby junior do prvoligového mužstva Baníku.
V sezoně 1995/ 1996 šel Sokolov
do play-off z 11. místa a soupeřem

mu byl Beroun. První kolo, kterého
se nezúčastnily první čtyři celky, se
hrálo na dvě vítězná utkání. A Baník
do série vstoupil velmi dobře, když
doma Beroun porazil 4:2. Do střelecké listiny se zapsali Petr Polesný,
Jiří Hefert a dvakrát Ondřej Steiner,
jenž později odehrál 11 sezon v extralize, ale nastupoval například
i v nejvyšší finské a ruské soutěži.
V dalších dvou zápasech v Berouně
však Baník prohrál a po výsledcích
5:1 a 6:3 v sezoně skončil. Mezi
střelce se v Berouně zapsali Petr Suchopár, Radek Pavéza, Petr Polesný
a Petr Šindelář.
V letošním roce postoupil Baník
do prvoligového play off potřetí
v historii. Poprvé tomu bylo v sezoně 1993/1994, kdy Baník skončil
po nadstavbě na desátém místě.
Do play-off šlo dvanáct týmů, první čtyřka tehdy první kolo ovšem
neabsolvovala. Soupeřem Baníku
byl Havířov, hrálo se na dvě vítězná
utkání. První zápas, který sledovalo
800 diváků, se hrál v Sokolově, a Baník ho dokázal vyhrát 7:4. Dvakrát
skóroval Michal Zubanič, po jedné
brance přidali Pavel Kormunda,
Rostislav Kurfürst, Josef Rybár, Ig-

or Bubenščikov a Roman Černý. Na
druhou stranu republiky tak jel Baník s mírným náskokem, ale ten byl
smazán v první odvetě, kterou Havířov získal v poměru 6:2. Za Sokolov
skórovali David Kamas a Michal
Zubanič. Druhý jmenovaný je tedy
zatím nejlepším střelcem Baníku
v prvoligovém play-off. Rozhodnout
tak musel třetí duel, který před 2500
diváky byl velmi zajímavý. Po dvou
třetinách prohrával Baník 3:1, kdy
se trefil Tomáš Anderle a v poslední
třetině bušil Sokolov do havířovské
obrany. Podařilo se však pouze snížit Igorovi Bubenščikovovi a domácí svoji výhru a postup uhájili.
Mezi největší úspěchy v klubové
historii se řadí 4. místo po základní
části první ligy v sezoně 1991/ 1992,
nakonec však Baník skončil ve finálové skupině na osmém místě. Jen
pro připomenutí, tehdy se play off
ještě nehrálo. Historickým maximem pak zůstává umístění Baníku
v první lize v sezoně 1979/ 1980,
kdy tým okolo kapitána Jaroslav
Škorpíka vybojoval pátou příčku.
Tehdy však česká část první ligy byla
rozdělena na dvě skupiny.

(KÚ)
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BLAHOPŘEJEME
FOTBALISTŮM KARLOVARSKÉ SLAVIE k senzačnímu postupu v domácím poháru přes prvoligovou
Opavu. Slezský klub porazili za sněhovými bariérami na domácí půdě 3:0, když po hygienické výjimce odehráli soutěžní zápas před prázdnými tribunami po dlouhých čtyřech měsících. Největší úspěch novodobé
historie karlovarského fotbalu si také řekl o zaslouženou odměnu, pro osmifinále Mol Cupu přiřkl los postupujícímu týmu pražskou Slavii. Byť to pro klub, kde nyní funkcionaří František Dřížďal - jedna z někdejších
opor, která se zasloužila o historicky první postup úřadujícího českého šampiona do Ligy mistrů, znamenalo v letošním ročníku domácího poháru konečnou, v Edenu karlovarští fotbalisté třikrát skórovali, což se
tady mimochodem povedlo naposledy Interu Milán na podzim 2019 v Lize mistrů. 
Foto: slaviakv.cz

Nadační fond západočeských olympioniků:

Hejtman přislíbil podporu
KARLOVY VARY Činnosti Nadačního fondu západočeských
olympioniků každoročně podporuje Karlovarský kraj. Hejtman Petr Kulhánek se proto setkal s předsedou správní rady a držitelem
stříbrné medaile z letních olympijských her v Mnichově z roku 1972
Vladimírem Jarým a jednání se
zúčastnila také místopředsedkyně Krajské organizace České unie
sportu Jitka Peřina.
Zástupci nadačního fondu hejtmana seznámili s hlavní činností
a cílem této iniciativy, kterým je
zejména podpora bývalých sportovců za západu Čech, kteří v minulosti úspěšně reprezentovali

československé barvy na olympijských hrách, mistrovstvích světa,
na mistrovstvích Evropy či jiných
světových soutěžích. Fond ale nepodporuje pouze sportovce. Snaží
se pomoci také trenérům a funkcionářům, kteří se významnou měrou podíleli na přípravě a výchově
sportovců.
„Je mi velmi sympatické, že nadační fond myslí na zasloužilé
sportovce a činovníky, kteří v seniorském věku žijí mnohdy na hraně
sociálních jistot. Přitom svou vlast
reprezentovali bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, jež by
je zabezpečila do budoucna. Kromě příspěvku, který fondu posky-

tujeme z rozpočtu Karlovarského
kraje, se pokusíme společně oslovit i další subjekty ze soukromého
sektoru a požádat je o zapojení do
fondu. Budeme rádi, pokud kdokoliv zváží svou podporu olympionikům a kontaktuje nás. Považuji
za důležité, aby se na bývalé špičkové sportovce nezapomínalo,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Karlovarský kraj ve spolupráci
s nadačním fondem pořádá každoročně slavnostní setkání členů
Regionálního klubu olympioniků,
kde předává finanční dary osobnostem, které tvořily historii sportu a ocitly se v tíživé zdravotní či
životní situace. 
(KÚ)

Novák se rozloučil s MS na
Volejbalistům Karlovarska se královské trati 25. místem
Hokejisté Baníku Sokolov se po čtvrtstoletí probojovali do prvoligového play-off. 

Foto: HC Baník Sokolov

pro čtvrtfinále změnil soupeř

Čtvrtfinálová série mezi Karlovarskem a Kladnem se hrála na tři vítězná utkání.

Foto: VK ČEZ Karlovarsko
KARLOVY VARY Nejvyšší soutěž
volejbalistů vstoupila do klíčové vyřazovací fáze. Vítěz základní části
extraligy, tým Karlovarska, svedl
čtvrtfinálovou bitvu nakonec s jiným soupeřem, než původně měl.
Po diskvalifikaci mužstva Beskyd
přijeli na západ Čech volejbalisté
Kladna. „Sezona jim nevychází pod-

le představ, takže v play off můžou
ztratit zábrany a čtvrtfinále si užít,“
řekl k prvnímu ze soupeřů pro play
off Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.
Před třemi lety se Karlovarsko
a Kladno potkaly v extraligovém finále. Po třech pětisetových výhrách
slavili Novákovi svěřenci první titul
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v historii klubu. V tabulce letošního
ročníku ale dělilo tyto týmy propastných sedm míst. „Je jasné, že v play
off si už nevyberete, tým Kladna má
určitě kvalitu v domácím prostředí,
v hale se specifickou výškou stropu,“ upozornil Novák.
Po skončeném předkole play off
se ale realizační tým Karlovarska
začal připravovat na jiného protivníka. Hráči Beskyd nečekaně uspěli
v Odoleně Vodě a radovali se z postupu. To jim však vydrželo sotva
čtyřiadvacet hodin. Kvůli porušení
podmínek s doložením testů na
covid-19 byl tým ze soutěže dodatečně vyřazený. „Než jsme se tuhle
informaci dověděli, rozebírali jsme
Beskydy jen s asistentem Zdeňkem
Sklenářem, ke společné přípravě
s hráči do té doby nedošlo,“ prozradil trenér Novák, který také uvítal
více než týdenní období bez zápasů.
„Potřebovali jsme si už odfouknout,
volno bylo ale hlavně pro kluky, aby
měli malinko fyzický a hlavně psychický oddech. Po dvou dnech jsme
se zase vrátili do přípravy.“  (KÚ)

OBERSTDORF Mistrovství světa v klasickém lyžování skončilo.
Program šampionátu v německém
Oberstdorfu uzavřel královský
závod na 50 kilometrů klasicky,
ve kterém se představil také Michal Novák. Česká reprezentační
jednička z Nových Hamrů na Karlovarsku obsadila v závěrečném
závodě pětadvacáté místo. „Výsledek je takový solidní průměr, ale
zároveň vím, že mám na víc. Nejsem zklamaný, ale ani nadšený,“
okomenoval Michal Novák svůj
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výkon na královské distanci. V prvních okruzích se drželo více než 50
závodníků v jedné skupině a Michal Novák se držel velmi dlouho
bezpečně v jejím středu. Do druhé
poloviny závodu vstupoval Novák
na 29. pozici se ztrátou 18 vteřin
na vedoucího Rusa Bolšunova. Se
zvyšujícím se tempem největších
favoritů se od pátého okruhu začala skupina trhat a Novák už její
tempo neudržel, zůstal však součástí nejlepší třicítky. V posledních
dvaceti kilometrech se posouval

pořadím dopředu, po pátém okruhu vyměnil lyže a připsal si konečné 25. místo.
„V těch prvních okruzích to možná vypadalo, že se moc nejede, ale
přitom to byl velký stres, protože
se bojovalo o pozice a zároveň bylo potřeba dávat pozor, aby člověk
nic nezlomil. Když se pak rozjelo
to šílené tempo, bylo to pro mě
zvláštní, protože pocitově jsem se
cítil dobře, ale stejně jsem nemohl
zrychlit,“ dodal Michal Novák.

(KÚ)

