
Zdravotnická zařízení v Karlo-
varském kraji čekají velké změny, 
které výrazně zkvalitní prostředí 
pro pacienty i zázemí pro léka-
ře a zdravotní sestry. V chebské 
nemocnice vyroste nový pavilon 
s operačními sály. Dostavět by se 
měla i karlovarské nemocnice, kraj 
už připravuje návrhy rozsáhlých 
změn. 

 K největším plánovaným inves-
tičním akcím Karlovarského kraje 
v letošním roce by měla patřit vý-

stavba pavilonu hospicové péče  
v REHOS Nejdek, zahájení další 
etapy obnovy Nemocnice Cheb ne-
bo rekonstrukce Domova pro seni-
ory v Hranicích. 

Karlovarský kraj připravuje kom-
pletní dokončení revitalizace ne-
mocnice v Chebu. Stavební akce by 
mohla začít v polovině roku 2016. 
Jejím cílem je výstavba nového pa-

vilonu včetně moderních operač-
ních sálů i podstatné zvýšení počtu 
parkovacích míst v areálu.

„V krajském rozpočtu i rozpoč-
tovém výhledu se počítá s náklady 
ve výši asi 480 milionů s DPH,  
100 milionů bude stát vnitřní vyba-
vení. Předpokládáme ale, že se cenu 
ve výběrovém řízení podaří snížit. 
Se stavbou bychom rádi začali letos  
v létě, nebo na začátku podzimu. 
Vznikne nový pavilon, kam se pře-
stěhuje dětské oddělení a porodni-
ce, budou tam prostory pro operač-
ní sály. Tím se uvolní v nemocnici 
místo pro lůžka následné péče. Pa-
cienti a jejich návštěvy budou mít  
k dispozici 170 nových parkova-
cích míst,“ uvedl náměstek hejt-
mana  pro oblast zdravotnictví Ja-
kub Pánik.

„Musím ocenit přístup města 
Cheb, které počítá s finančním 
příspěvkem i na novou výstavbu, 
může jít až o částku do výše 40 mi-
lionů korun. Během jednání s mi-
nisterstvem zdravotnictví jsme se 
také domluvili na tom, že pokud 
ministerstvo opět podpoří investice  
v krajských nemocnicích, pomohlo 

by i nemocnici v Chebu,“ vysvětlil 
Jakub Pánik. Kraj bude také pokra-
čovat v obnově jednotlivých částí 
nemocnice v Sokolově. Investice do 
oprav pavilonů dosáhnou podobné 
výše jako v uplynulém roce, jed-
ná se o více než 60 milionů korun. 
V plánu je rekonstrukce lůžkového 
chirurgického oddělení v pavilonu 
B a také úpravy parkovacích ploch 
v areálu nemocnice.

Velké změny se chystají
i v Karlových Varech
Karlovarský kraj připravuje ná-

vrhy na dostavbu karlovarské ne-
mocnice i vizí, jak by mohl areál 
ideálně vypadat za osm až deset let.  
Koncept umístění a využití nových 
pavilonů připraví architekt do kon-
ce února na základě cílového zadá-
ní, na němž se shodlo vedení kraje 
a nemocnice. Počítá se se zbourá-
ním většiny starých a nevyhovují-
cích objektů, které zůstaly po ne-
dávné centralizaci péče opuštěné.

První úspornější varianta načrtne 
v karlovarské nemocnici dostavbu 
zadní části páteřní budovy o pavi-
lon s novým onkologickým pracovi-
štěm, včetně lineárního urychlova-
če pro léčbu pacientů s nádorovými 
onemocněními (onkologické oddě-
lení v chebské nemocnici zůstane 
zachováno v nezměněné podobě). 
Ze současného pavilonu C by se do 
moderních prostor v novém pavilo-
nu mohlo přestěhovat interní oddě-
lení, kardiologie, gastroenterologie 
a ambulance rehabilitace. 

„Ve druhé maximalistické vari-
antě by se do plánovaných dalších 
nových objektů v areálu nemocnice 
soustředily z jiných částí Karlových 
Varů i další krajské instituce, které 
mají na oblast zdravotnictví úzkou 
vazbu. Uvažujeme o přestěhování 
Střední zdravotnické školy a vyšší 
odborné zdravotnické školy, kraj-
ského dětského domova pro děti 
do tří let a transfúzní stanice. Do 
dubna letošního roku bychom po 
dalších jednáních mohli mít k dis-
pozici koncepci budoucnosti karlo-
varské nemocnice a jejího cílového 
stavu,“ naznačil Jakub Pánik.
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Studentům a pedagogům  Prvního českého 
začne sloužit  nová aula a učebny.

více na straně 2

Rekonstrukce gymnázia
Představujeme zajímavá místa v kraji
vhodná pro  rekreační běžce. 
 více na straně 8 

Nový seriál pro běžce 

Zlepšování lékařské péče
bude pokračovat i letos

Do karlovarské nemocnice zavítal hejtman Karlovarského kraje Martin Havel, aby navštívil první miminko naroze-
né v roce 2016 v Karlovarském kraji. Matce děvčátka Haničky předal květiny a šek na 10 tisíc korun. Na holčičku, 
která se narodila 1. ledna 2016 v 4:32 hodin, čekají doma tři sourozenci. Matka Jana Dušková žije společně 
s rodinou v Nejdku. Příspěvek od Karlovarského kraje hodlá využít na zakoupení potřeb pro miminko. Hejtman 
Martin Havel popřál oběma zdraví a štěstí. „Doufám, že zdravých a spokojených miminek bude v našem kraji 
rychle přibývat,“ dodal. 

Prvním miminkem v tomto roce
je Hanička Dušková z Nejdku 

Od 1. března letošního roku by 
mohla začít sloužit obyvatelům  
z Mariánskolázeňska, ale i ze se-
verního Tachovska, lékařská po-
hotovostní služba v Mariánských 
Lázních. Shodli se na tom zástup-
ci Karlovarského a Plzeňského 
kraje, kteří o zřízení pohotovosti 
jednali s vedením společnosti Ne-
mocnice Mariánské Lázně. Jed-
nání inicioval náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje Jakub Pánik.

„Tato služba na Mariánskolázeň-
sku dlouhodobě chybí, proto velmi 
oceňuji, že jsme našli shodu se zá-
stupci Plzeňského kraje, kteří mají 
zájem o to, aby se portfolio služeb 
rozšířilo i pro občany Tachovska. 

Vstřícně se k tomu staví i majitel 
společnosti Nemocnice Marián-
ské Lázně, která by provoz lékař-
ské pohotovostní služby zajišťova-
la. Záměr ještě musí schválit Rada 
a Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje a stejně tomu bude i v Plzeň-
ském kraji,“ uvedl náměstek hejt-
mana Jakub Pánik.

Karlovarský kraj by částkou ve 
výši 1, 2 milionu korun podpořil 
zprovoznění lékařské pohotovost-
ní služby, představitelé Plzeňské-
ho kraje mají především zájem za-
financovat stejnou částkou fungo-
vání chirurgické ambulance, která 
by ve všední dny i o víkendech byla 
otevřena do 21 hodin.

ANKETA

Přispíváte do charitativních sbírek?
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Třeba s Tříkrálovou sbírkou 
nemám problém. Pokud mě 
ale někdo přepadne na par-
kovišti, bývám obezřetný. 

Když jde o dobrou věc, proč  
ne. I když nemáme peněz 
nazbyt, vždy se v peněžence 
najdou nějaké drobné.

Jsem spíš skeptický, připadá 
mi,  že charitativní  organiza-
ce často suplují roli státu. Ale 
občas něco málo přidám.

Člověk nikdy neví, kdy bu-
de sám pomoc potřebovat. 
Otázka je, jaké procento 
z vybraných částek potřební 
dostanou. 

Dávám přednost spíš přímé 
pomoci, například formou 
dárcovských SMS. Někteří 
výběrčí jsou téměř dotěrní.

 PTÁTE SE NÁS

Do Mariánských Lázní se
vrátí lékařská pohotovost 

Hejtmanský punč
vynesl přes 6 tisíc 

Na obnovu žlutických křížků 
lidé přispěli přes 6 tisíc korun.

Karlovarský kraj před Vánoci 
uspořádal adventní jarmark 
s hejtmanským punčem, který 
lidé mohli ochutnat zdarma, 
či za dobrovolný příspěvek na 
obnovu drobných památek – 
křížků u Žlutic. Výtěžek činil 
úžasných 6 tisíc 439 korun! 
„Je to naprosto nečekané, moc 
mě potěšilo, že lidé mají zájem 
přispět i na opravu památek. 
Vybranou částku předáme zá-
stupcům občanského sdružení 
Žlutice 2000, aby ji mohli vy-
užít na obnovu křížků,“ uvedl 
hejtman Martin Havel.

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Ještě stále funguje na kraj-
ském úřadě právní poradna 
pro seniory?

Už v minulém roce hejtman 
Martin Havel inicioval vznik 
právní poradny pro seniory na 
krajském úřadě. Navštívit ji mů-
žete každou první středu v měsí-
ci v přízemí budovy A Krajského 
úřadu Karlovarského kraje 
v Karlových Varech Dvorech. 
Naši odborníci vám poradí, jak 
se orientovat změnách občan-
ského zákoníku, řeší problémy 
s ochranou majetku, s vlastnic-
kými právy



CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu

Tradiční Tříkrálovou sbírku  
v Karlových Varech zahájil hejt-
man Karlovarského kraje Martin 
Havel spolu se zástupci města, 
církve a charity. Peníze, které se 

podařilo vybrat, poputují na mo-
dernizaci a rozšíření týdenního 
stacionáře pro osoby s Alzhei-
merovou chorobou. 

Začátek ledna každoročně patří 

Tříkrálové sbírce, díky níž se daří 
pomáhat lidem, kteří to nejvíce 
potřebují. Tisíce dobrovolníků 
v kostýmech Kašpara, Melichara 
a Baltazara se vydávají do ulic, 

aby do zapečetěných pokladniček 
vybrali co nejvíce peněz. V kraj-
ském městě a jeho okolí organi-
zuje sbírku již šestnáctým rokem 
Farní charita Karlovy Vary.

Sbírka v Karlových Varech slav-
nostně začala průvodem králov-
ské družiny, který se s koledníky 
vydal od magistrátu města k hlav-
ní poště. Zde již čekal Karlovarský 
dívčí pěvecký sbor, který pod ve-
dením Lady Duspivové zazpíval 
několik písní. Všem přítomným 
koledníkům následně popřáli 
mnoho štěstí představitelé města 
i kraje a nechybělo ani požehnání 
od plzeňského biskupa Františka 
Radkovského. „Rád bych podě-
koval všem dobrovolníkům za 
to, že se do sbírky zapojili a chtěl 
bych jim popřát, aby se jim poda-
řilo vysbírat co nejvíce finančních 
prostředků,“ uvedl hejtman Kar-
lovarského kraje Martin Havel.

Lidé mohou přispět buďto do ka-
siček, které nosí koledníci u sebe, 
anebo mohou poslat dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 
číslo 87 777. Sbírka potrvá až do 
10. ledna. Vloni se dobrovolní-
kům podařilo vysbírat přes 176 
tisíc korun, což bylo nejvíce za ce-
lou historii Tříkrálové sbírky.
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V souvislosti s novelizací 
zákonů dochází od 1. led-
na tohoto roku ke změnám 
v oblasti evidence obyvatel 
a vydávání osobních dokla-
dů. Přinášíme vám proto 
přehled těch nejzásadnějších  
z pohledu občana.

Občanské průkazy
Občanské průkazy se občanům 

starším 70 let budou vydávat  
s platností na 35 let od data jejich 
vydání. V případě změny některé-
ho údaje v dokladu bude ovšem 
nutná jeho výměna.

I nadále bude možné podat žá-
dost o vydání občanského průka-
zu na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností, 
přičemž jako vydávající úřad 
bude na dokladu uveden úřad  
v místě podání žádosti. Pokud 
občan při podání žádosti sdělí, 
že si přeje převzít občanský prů-
kaz se strojově čitelnými údaji na 
jiném úřadu, zaplatí při převzetí 
dokladu správní poplatek ve výši  
100 Kč.

Občan s trvalým pobytem na 
území České republiky, který po 
dovršení 15 let nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho 
vydání nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 Cestovní doklady
O vydání cestovního pasu si 

bude možné zažádat u kterého-
koliv obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností a tamtéž si jej 
i vyzvednout. Vydávajícím úřa-
dem uvedeným na dokladu bude 
ten úřad, u kterého občan požá-
dal o jeho vydání. V případě, kdy 
občan bude požadovat vyzvednu-
tí dokladu u jiného úřadu, uhradí 
správní poplatek ve výši 100 Kč 
při jeho převzetí.

Občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahrani-
čí, se na žádost vydá ve lhůtě do  

6 pracovních dnů cestovní pas 
s biometrickými údaji s platností 
na 10 let, občanům mladším 15 let 
s dobou platnosti na 5 let. V tom-
to případě bude možné hotový do-
klad převzít pouze v místě podání 
žádosti. Správní poplatek za vy-
dání tohoto cestovního pasu činí  
4 000 Kč, pro občany mladší 15 let  
2 000 Kč. 

Zároveň se ruší vydávání ces-
tovních pasů bez biometrických 
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 
dnů s dobou platnosti na 6 měsí-
ců.

Evidence obyvatel
Pro občany s evidovanou ad-

resou trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny jsou od 1. led-
na tohoto roku ukládána ozná-
mení o uložení zásilky a výzvy  
s poučením na ohlašovně, v je-
jímž správním obvodu mají hlá-
šen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením na 
ohlašovně jsou po uplynutí 10 
dnů splněny podmínky fikce do-
ručení, to znamená, že desátým 
dnem se považuje písemnost za 
doručenou.

Nevyzvednutí písemnosti ad-
resátem neznamená, že po ad-
resátovi nikdo nemůže nic chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn. 
I nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vyko-
natelnou. Nepřevzetím pošty je 
tak možné promeškat například 
lhůtu na odvolání a poškodit tím 
vlastní osobu. 

K žádosti o zprostředkování 
kontaktu prostřednictvím minis-
terstva vnitra může žadatel nově 
připojit důvod, proč chce oso-
bu, kterou hledá, kontaktovat.  
V případě zjištění, že kontakto-
vaná osoba zemřela, bude o této 
skutečnosti vyrozuměn. Údaje  
o datu a místě úmrtí budou i na-
dále sděleny pouze osobě blízké.

Konference v Karlových Varech se zúčastnil i předseda České společnosti intervenční radiologie prof. MUDr. Miloslav Roček.

V Karlových Varech se na začát-
ku prosince uskutečnila zajímavá 
lékařská konference s názvem 
„EMIR 2015 – emergency ra-
diology“, které se zúčastnil jako 
čestný host předseda České spo-
lečnosti intervenční radiologie 
prof. MUDr. Miloslav Roček, 
CSc. Odborná témata přednášek 
vybíral primář karlovarské radio-
logie MUDr. Jiří Hofmann, který 
také celou konferenci řídil. Pořa-

datelem konference byla Karlo-
varská krajská nemocnice, která 
před dvěma lety otevřela zcela 
nový pavilon akutní medicíny. 
Profesor Roček považuje urgent-
ní medicínu za velmi aktuální 
téma, protože urgentní příjem je 
nedílnou součástí všech velkých 
nemocnic. „Pro nás jako radio-
logy je vyšetření ultrazvukem, 
skiagrafií a dále nedílnou součás-
tí příjmů je v současné době CT. 

Já jsem rád, že urgentní příjem 
vznikl i v karlovarské nemocnici, 
kdy diagnostická léčebná péče 
je potom prováděna tak jak má 
být, tj. „lege artis“. Radiologie je 
obecně velmi důležitá pro určení 
správné diagnostiky“, řekl profe-
sor Roček. Na konferenci zazněly 
zajímavé přednášky, například 
na téma „Urgentní onemocně-
ní břicha u dětí“ od MUDr. Jany 
Votrubové, CSc. primářky Tho-

mayerovy nemocnice v Praze, či 
přednáška „CT zobrazení akutní 
ischemické CMP“, MUDr. Filipa 
Cihláře z Masarykovy nemocnice 
Ústí nad Labem, nebo „Intra-
kraniální krvácení“ od lékaře ra-
diologie karlovarské nemocnice 
Bronislava Šulce.  Závěrečnou 
přednášku na téma „Spolupráce 
s radiologem z pohledu trauma-
tologa“ měl generální ředitel ne-
mocnice MUDr. Josef März.  

EMIR 2015 zařadil karlovarskou nemocnici 
na seznam odborných lékařských akcí

Žáci i učitelé Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech bu-
dou už brzy moci využívat nově zre-
konstruované prostory západního 
křídla budovy školy. Nová část gym-
názia nabízí moderní aulu s prosto-
rem pro vzdělávací a kulturní akce, 
včetně akcí pro veřejnost. Studen-
tům začnou sloužit mimo jiné vý-
tvarné ateliéry, hudebna, jazyková 
učebna nebo přestavěné šatny vyba-
vené šatními skříňkami. Přestavbu 
nechal provést Karlovarský kraj.

Celkové náklady projektu dosahují 
50, 8 milionu korun, z toho před-
pokládaná dotace z ROP Severozá-
pad činí 39, 2 milionu korun. Zbylé 
náklady jsou hrazeny z krajského 
rozpočtu. „Díky výstavbě nového 
západního křídla budovy i úpravám 
stávajících prostor se karlovarské 
gymnázium zařadilo mezi krajské 
školy, které žákům nabízejí nejen 
vysokou úroveň vzdělávání, ale také 
moderní a příjemné zázemí s po-
třebným technickým vybavením,“ 
uvedl hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel. 

Stavba začala v červnu loňského 
roku. Pro vedení školy nastalo ná-
ročné období, v němž bylo zapotřebí 
sladit běžný provoz školy a vyučová-

ní s probíhajícími stavebními prace-
mi. „Projekt zahrnoval výstavbu no-
vého západního křídla a částečnou 
rekonstrukci stávající budovy. Sta-
vební práce realizovala společnost 
ISSO – inženýrské stavby Sokolov, 
s.r.o. Studenti se dočkají nových 
výtvarných ateliérů, hudebny, jazy-
kové učebny a šaten, pedagogům 
jsou určeny nové kabinety. Po  vy-
budování výtahu se škola stala navíc 
bezbariérovou. Stavebními úprava-
mi prošla i vstupní hala budovy, nad 
níž vznikla nová patrová nadstavba 
se zasedací místností. V přízemí 
vyrostla knihovna s čítárnou a při-
praven je bufet s oddychovým pro-
storem pro studenty,“ popsal ředitel 
školy Zdeněk Papež. 

Podle krajského radního Edmun-
da Janische má karlovarské gym-
názium nyní takové vybavení, které 
odpovídá současným vzdělávacím 
trendům. „Jsem rád, že se dostavba 
Prvního českého gymnázia v Karlo-
vých Varech podařila. Studenti, pe-
dagogický sbor i provozní pracovní-
ci dostali krásný vánoční dárek. Vě-
řím, že se v nových učebnách bude 
žákům i pedagogům líbit a hlavně 
že budou spokojeni se studijními 
výsledky,“ dodal.

Zrekonstruované prostory Prvního českého gymnázia si prohlédl hejtman 
Martin Havel (vlevo). 

V Prvním českém gymnáziu skončila
 modernizace západního křídla 

Nové komfortnější prostředí  
a zázemí mají pacienti i zdravot-
níci na oddělení následné péče 
v Nemocnici Sokolov. Karlovarský 
kraj nechal prostory kompletně 
zrekonstruovat. Po modernizaci 
se nemocní budou léčit na oddě-
lení s kapacitou 36 lůžek v osmi 
třílůžkových, šesti dvoulůžko-
vých pokojích a k dispozici mají 
nové centrální sociální zařízení 
přizpůsobené potřebám klientů 
s pohybovým omezením. Součástí 
dokončené přestavby je nová se-
sterna, hovorna a zázemí celého 
oddělení, včetně vybavení vestavě-
ným mobiliářem.

„Náklady na rekonstrukci, která 
trvala pouhých pět měsíců, dosáh-

ly částky 17,7 milionu korun. Není 
to zdaleka první letošní investice 
Karlovarského kraje do sokolov-
ské nemocnice. Například jsme za 
21,3 milionu korun zmodernizo-
vali zdejší gynekologicko-porod-
nické oddělení a za 21,1 milionu 
zateplili pavilon B. V příštím roce 
chceme v tomto trendu pokračo-
vat,“ slíbil náměstek hejtmana Ja-
kub Pánik.

Podle předsedy představenstva 
skupiny NEMOS Davida Soukupa 
se během letošního roku úroveň 
poskytované péče klientům v so-
kolovské nemocnici díky investi-
cím Karlovarského kraje posunula 
opět výš. „Těší mě, že i v příštím 
roce společně zrealizujeme další 

projekty, které přispějí ke zvýšení 
kvality zdravotní péče v kraji,“ do-
dal David Soukup.

 Stavební úpravy 3. nadzemního 
podlaží západního křídla pavilo-
nu D, kde se oddělení dlouhodo-
bě nemocných nachází, provedla 
společnost SUAS – stavební s. 
r. o. Rozsáhlé změny spočívaly 
v bourání stěn a podlah, ve zdění 
příček, výměně podlah, obkladů. 
Technologická část zahrnuje nové 
rozvody vody, kanalizace, vytápě-
ní, elektroinstalace, medicinálních 
plynů. Vyměněn je i střešní plášť  
a zhotoveno nové požární únikové 
schodiště.  „Velice si vážíme práce 
všech, kteří se podíleli na rekon-
strukci oddělení následné péče, 

které je vždy plně  obsazeno. Pa-
cienti, zpravidla staršího věku a se 
ztíženou hybností, mají nyní kom-
fortní a světlé prostory s moderním 
vybavením. V plánu investic máme 
do těchto nových prostor pořídit  
i moderní, vysoce kvalitní poste-
le, které personálu umožní lepší 
přístup k pacientům a přispějí ke 
zvýšení kvality péče. Rekonstrukce 
zlepšila i pracovní podmínky per-
sonálu oddělení. Práce na lůžkách 
tohoto typu je fyzicky a psychicky 
vyčerpávající, a proto jsme rádi, že 
kultivace pracovního prostředí při-
spěla ke zlepšení podmínek péče  
o pacienty,“ uzavřela zdravotní ře-
ditelka Nemocnice Sokolov Rená-
ta Baranová.

Kraj nechal zrekonstruovat oddělení
následné péče sokolovské nemocnice

V Tříkrálové sbírce mohou lidé pomoci 
pacientům s Alzheimerovovu chorobou

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj



V Domově pro seniory v Lázních 
Kynžvart byla dokončena třetí etapa 
projektu, v rámci něhož byla z roz-
počtu Karlovarského kraje realizo-
vána přestavba sociálních zařízení  
a provedena kompletní moderniza-
ce a rekonstrukce 26 pokojů, které 
slouží převážně imobilním klien-
tům.

Realizace víceetapového projektu 
v celkové hodnotě přes 17 milionů 
korun byla v domově pro seniory 
zahájena již v roce 2013, kdy bylo 
zrekonstruováno prvních pět po-
kojů. O rok později, v rámci druhé 
etapy došlo k modernizaci dalších 
šesti pokojů a v letošním roce by-
la dokončena již třetí etapa, která 
zahrnovala práce v 15 pokojích. 
„Nové místnosti využívají přede-
vším imobilní klienti, proto byla 
rekonstrukce zaměřena hlavně na 
usnadnění života lidem se sníženou 
schopností pohybu. Vstupy do po-
kojů byly rozšířeny, demontovaly se 
prahy a dveře byly opatřeny madly 
pro usnadnění pohybu klientům 
na invalidním vozíku. Koupelny 
jsou vybaveny bezbariérovým WC 
a sprchou se sedátkem,“ uvedla ře-
ditelka Domova pro seniory Lenka 
Wohlrabová. 

Stavební firma v Domově pro-
vedla kromě bouracích prací a vy-
zdění nových příček také moder-
nizaci rozvodů vody, kanalizace 
i elektřiny. Byla vybourána již 
nevyhovující umakartová jádra, 
která byla nahrazena zděnými kou-
pelnami s novými obklady a dlaž-
bou s protiskluzovou úpravou pro 
větší bezpečnost klientů. „Díky 
modernizaci a uzpůsobení bydle-
ní klientům, kteří jsou imobilní, 
jsme pro Karlovarský kraj získali 
další místo, kde je krom klasické 
služby domova pro seniory možné 
poskytovat i další sociální službu 
a to domov se zvláštním režimem,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních 
věcí Stanislava Správková. 

Investice do modernizace Domo-

va pro seniory v Lázních Kynžvart 
tímto rokem nekončí. V plánu je 
realizace dalších etap, které za-
hrnují kompletní přebudování 
zbývajících 48 pokojů včetně 
koupelen a vybavení nábytkem. 
„Začátkem příštího roku zahájí-
me také projekt s názvem „Požár-
ně bezpečnostní řešení Domova 
pro seniory v Lázních Kynžvart“,  

v rámci kterého bude za bezmála 
4 miliony korun zhotoveno nové 
nouzové osvětlení, nová bezdráto-
vá elektronická požární signalizace 
či nové osazení a úpravy vnitřních 
dveří mezi jednotlivými požárními 
úseky tak, aby byla zajištěna bez-
pečnost klientů v případě požáru,“ 
doplnil náměstek hejtmana pro so-
ciální oblast Miloslav Čermák.
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Domov pro seniory v Lázních
Kynžvart má nové pokoje

Dalších sedmadvacet studentů 
vysokých škol získá od Karlovar-
ského kraje stipendium. Celkem si 
mezi sebou rozdělí 648 tisíc korun. 
Kraj se tak snaží motivovat mladé 
vzdělané lidi k tomu, aby po ukon-
čení studia neodcházeli z regionu. 

 Stipendijní program je určen pro 
všechny studenty vysokých škol, 
kteří mají trvalé bydliště na území 
Karlovarského kraje a absolvovali 
první ročník studia. Pokud splní 

požadované podmínky, mohou zís-
kat až 24 tisíc korun ročně. „Rada 
Karlovarského kraje schválila uza-
vření smluv o poskytnutí stipendia 
se sedmadvaceti žadateli. Jsou me-
zi nimi studenti lékařských oborů, 
ale také například elektrotechniky 
či strojního inženýrství,“ uvedl 
radní pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy Edmund Janisch.

Podmínky stanovují, že žadatel 
po úspěšném absolvování studia 

bude v Karlovarském kraji praco-
vat nebo podnikat právě tolik let, 
kolik pobíral stipendium. V opač-
ném případě musí poskytnuté pro-
středky vrátit. Vloni o stipendium 
zažádalo celkem sedmašedesát 
studentů, přičemž podporu nako-
nec obdrželo jednašedesát z nich. 
Podrobná pravidla k dotačnímu 
programu jsou uvedena na Škol-
ském portálu Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj přispěje vysokoškolákům na studia

V prosinci se v Krajské knihovně 
v Karlových Varech konalo vyhod-
nocení výtvarné soutěže žáků zá-
kladních, uměleckých a mateřských 
škol a také školních družin těchto 
škol za rok 2015 „Hrajeme si s od-
pady“.

„V roce 2015 školní zařízení, 
kolektivy i jednotlivci soutěžili ve 
čtyřech kategoriích, které byly te-
maticky zaměřené,“ uvedl krajský 
radní pro oblast životního prostředí 
a zemědělství Josef Hora. Výtvarná 

soutěž je součástí společného pro-
jektu Karlovarského kraje a společ-
nosti EKO – KOM, a.s. na podporu 
třídění odpadu. 

„Všichni ocenění dostali dárky, 
které si mohli v rámci soutěže „Hra-
jeme si s odpady“ přát a dle možnos-
tí jsme se jim tyto jejich přání a sny 
pokusili splnit. Doufám, že budou 
mít z těchto hodnotných dárků ra-
dost a užijí si jich,“ doplnil radní.

Děti dostaly například poukázky 
do prodejny elektra a sportu, aby si 

mohly vybrat mimo jiné mobilní te-
lefon, tablet a především hračky.

Dále byly oceněny všechny školy 
a školní zařízení, které se zúčastnily 
soutěže, malými dárky jako podě-
kování za jejich účast v této soutěži 
s přáním, aby se zúčastnily i v příš-
tím roce, pokud se tento rok neza-
dařilo.

Další ročník výtvarné soutěže, 
včetně podmínek, bude vyhlášen 
začátkem roku 2016 na webových 
stránkách Karlovarského kraje.

Děti dostaly ocenění za účast
v soutěži Hrajeme si s odpady

Ceny vítězům předal radní Karlovarského kraje Josef Hora

Výkup 
starého papíru

za 7 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  
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Kraj nechá prověřit další silnice
Karlovarský kraj hodlá pokračo-

vat v projektu diagnostiky silnic 
II. a III. tříd v regionu. Krajská 
správa a údržba silnic požádá do 
konce ledna Státní fond dopravní 
infrastruktury o dotaci, aby moh-
la nechat odbornou firmou de-
tailně prozkoumat a vyhodnotit 
stav vybraných vozovek o celkové 
délce 1083 kilometry. Prověrka 
za přibližně 4,5 milionu korun by 
proběhla letos a Krajská správa 
a údržba silnic by se na ní podílela 
částkou maximálně 1,5 milionu. 

 Cílem je zavést dokonalejší sys-
tém údržby a oprav silnic. Těch 
kraj vlastní asi 1800 kilometrů. 
Prvních 740 kilometrů nechal 
prověřit multifunkčním diagnos-
tickým vozem s laserovými mě-
řicími senzory už vloni. „Pokra-
čování projektu přinese celkovou 
znalost a v konečném důsledku 
zlepšení stavu silniční infrastruk-
tury.

„Data z diagnostiky využije 
Krajská správa a údržba silnic 
Karlovarského kraje k efektivněj-
šímu vynakládání finančních pro-
středků na rekonstrukce. Úspory 

mohou dosáhnout až patnácti 
procent. Po zmapování všech sil-
nic budeme mít jasno, které úseky 
mají při údržbě dostat prioritu, 
“ řekl náměstek hejtmana Jakub 
Pánik.

Díky diagnostice silnic získá 
kraj objektivní informace, které 
jsou nezbytné pro podávání žá-
dostí o dotace na opravy vozovek 
ze strukturálních fondů Evrop-
ské unie a z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
Diagnostické vozidlo prověřu-
je parametry silnic – například 
podélné nerovnosti, hloubku vy-
jetých kolejí, praskliny, výtluky  
a současně pořizuje panoramatic-
ké snímky cest a jejich nejbližšího 
okolí, včetně svislého značení. 
Porovnáním s údaji z minulosti 
se zjistí trend opotřebení konkrét-
ních komunikací. Silničáři budou 
moci zvolit optimální plán údržby 
a vhodnou technologii.

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

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

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

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Příběhy bezpráví
Integrovaná střední škola tech-

nická a ekonomická Sokolov se 
již potřetí zúčastnila akce „Měsíc 
filmu na školách“. Zařadila se tak 
mezi stovky středních a základ-
ních škol celé České republiky, 
které si v listopadu připomínají 
zlomové události 20. století. 

Tentokrát se žáci školy, spolu se 
svou vyučující dějepisu Mgr. Da-
nielou Synáčovou, zaměřili na re-
voluční rok 1968 a okupaci vojsky 
Varšavské smlouvy. Promítání 
dokumentu proběhlo v příjem-
ném prostředí moderní školní 
technické knihovny, respektive 
v jejím druhém patře, které kaž-
dý týden hostí nějakou besedu či 
událost.

Poté si žáci mohli poslechnout, 
jak viděl rok 1968 svýma dospí-
vajícíma očima pan Jiří Beran ze 
sokolovského muzea. V následné 
diskuzi došlo kromě otázek na 
tehdejší komunistický režim i na 
problémy současného světa. Žá-
ci se ptali našeho hosta na jeho 
názor na Islámský stát, uprchlíky 
a na jiné, pro ně důležité věci.

Víčka pro nemocného Honzíka 
Integrovaná střední škola technic-

ká a ekonomická Sokolov se v listo-
padu zapojila do každoroční „víč-
ková mánie“. Žáci, učitelé i další 
zaměstnanci školy sbírali víčka pro 
nemocného Honzíka. Na konci mě-
síce paní učitelka Krista Chladová, 
hlavní organizátorka akce, koneč-
ně odtajnila výsledky. Do sbírání 
plastových uzávěrů, které údajně 
pomáhají svou gramáž přeměnit 
v důležité peněžní prostředky, se 
zapojilo 22 tříd. Nepočítaně dospě-
lých a všichni dohromady nasbírali 
250 276 víček. Všechny nás hřálo 
u srdce, že v předvánočním čase si 
žáci i „dospěláci“ našli čas vykonat 
dobrý skutek. Nešlo totiž jen o to 
víčka místo do koše hodit do sběr-
ného pytlíku. Mnozí sběrači viděli 
a sbírali víčka doslova na každém 
kroku, vytahovali PET lahve z od-
padkových košů, zbavovali je víček 
a sbírali a sbírali.

Spíš byste našli čtyři vyznamena-
né stipendisty stát spolu před dveř-
mi knihovny, než pohozené plasto-
vé barevné víčko na podlaze školy.

Ředitel školy poděkoval jak trpěli-

vé organizátorce a dobré duši Mgr. 
Kristě „víčko“ Chladové za smyslu-
plnou náplň spolupráce tříd a záro-
veň i všem sběračům, kteří se roz-
hodli ohnout i záda pro dobrou věc.

Nejlepším „víčkařem“ dospě-
lákem byl vyhlášen Ing. Miroslav 
Soukup.

Cesta časem do starověku
Žáci prvních ročníků zakonče-

ných maturitní zkouškou berou 
svou výuku vážně a snaží se připra-
vovat na náročné zkoušky všemi 
možnými i nemožnými způsoby. 
Například naposledy se v rámci 
hodin dějepisu žáci cestovali stro-
jem času do starověkých říší. Kro-
mě perfektních prezentací svých 
cestovních kanceláří a reklamních 
letáků si někteří nejodvážnější při-
pravili ukázku dobového oblečení, 
do kterého oblékli své delegáty. Jiní 
zase uvařili dobová jídla a nabízeli 
je potenciálním „klientům“ z řad 
svých spolužáků. „Všichni jsme se 
dobře bavili a všichni jsme také ve 
zdraví přežili ochutnávku jídel,“ 
sdělil nám jeden z žáků cestovatelů.

Pavel Janus, ředitel školy

Informace z ISŠTE Sokolov

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Základ ruské  kuchyně  byl po-
ložen především venkovským  
obyvatelstvem žijícím v často 
drsných přírodních podmín-
kách v kombinaci s dostatkem 
ryb, drůbeže, zvěřiny, hub, les-
ních plodů a medu. Úroda žita, 
pšenice, ječmene a prosa po-
skytovala potřebné přísady pro 
mnoho druhů pečiva, lívanců, 
kvasu, piva a vodky. Polévky, 
omáčky nejrůznějších chutí 
byly založeny především na se-
zónních nebo uskladněných po-
travinách, rybách a masu.

Ryba pod kožíškem
(Ruská šuba)
Nejdříve si uvaříme brambo-
ry, mrkev a červenou řepu (ve 
slupkách bez soli). Necháme 
vychladnout, oloupeme. Připra-
víme natvrdo uvařená vajíčka. 
Cibuli oloupeme a nakrájíme na-

drobno. Brambory, mrkev, řepu 
i vejce nastrouháme na hrubém 
struhadle jako nudličky.
Sledě nakrájíme na proužky cca  
1 cm široké, cibuli na jemno - ne-
dáváme jí moc.
Do misky (používám zapékací 

skleněnou o průměru cca 20 cm) 
naskládáme na dno pokrájené 
slanečky tak, aby bylo dno stejno-
měrně pokryté - uvedené množ-

ství vychází akorát na 1 vrstvu, 
posypeme trochou cibule a lehce 
opepříme. Na ryby navrstvíme 
nastrouhané brambory, trochu 
přitlačíme, potřeme majolkou 
nebo majonézou, asi 2 porce. 
Dále dáme vrstvu nastouhané 
mrkve a poslední vrstva je z čer-
vené řepy. Úplný závěr tvoří opět 
odpovídající množství majonézy 
nebo tatarka.
Ozdobíme nastrouhaným sýrem 
a petrželkou. Nebo kukuřicí, 
hráškem či zeleninou, prostě kdo 
co má rád. Necháme proležet nej-
lépe přes noc v chladničce. Podá-
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Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
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Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

pro školní rok 2016/2017 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal&Uhlír s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice 
s.r.o., Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a další.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

pro školní rok 2016/2017 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme 
otevřeli tříleté učební obory:
•  Nástrojař 23-52-H/01
•  Strojní mechanik 23-51-H/01
•  Výrobce textilií 23-57-H/01

Čtyřleté obory s maturitou:
•  Mechanik instalatérských 
 a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
•  Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny 
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo 
u smluvních partnerů /budoucích zaměstnavatelů. Využívání 
moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřej-
mostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připra-
veni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je 
nově zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory Karlovar-
ského kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. 

Mezi partnery pro praktické vyučová-
ní patří například: Kornet s.r.o., Kukal 
DSS s.r.o. , Amati - Denak s.r.o., Same-
tex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, 
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., 
ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava 
s.r.o a další. 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

pro školní rok 2015/2016 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal DSS, Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice s.r.o. 
Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a  další.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propo-
jeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probí-
hat přímo u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.

Tříleté učební obory
 Nástrojař 23-52-H/01

Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje 
a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat nástrojářské práce, které vyžadují 
vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obrábě-
cích strojů. Možnost přechodu na nástavbové studium.
 Strojní mechanik 23-51-H/01

Příprava k  rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 
135 W01 a ZK 311 W01.
 Výrobce textilí 23-57-H/01

Čtyřleté studijní obory s maturitou
 Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie

Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším 
podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením biologicko-chemic-
kého myšlení.
 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatér-
ských a elektrotechnických rozvodech.
 Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich 
seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena na využívání počítačů při řízení obrá-
běcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kresle-
ní (CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLIŽŠÍ INFORMACE:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 30. 1. 2015  Úspěšným žákům vyplácíme prospěchové stiendium.

26-45-M/01 Telekomunikace 
18-20-M/01 Informační technologie 
36-47-M/01 Stavebnictví 

Pro školní rok 2016/2017  připravujeme obory vzdělávání:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA LOKET

Těšíme se na nové studenty našich maturitních oborů.

26-45-M/01   Telekomunikace

18-20-M/01   Informační technologie

36-47-M/01   Stavebnictví

T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz
Web: www.spsloket.cz









NOVINKA

Den otevřených dveří:
16.1.2016



Masopust v Chebu
V sobotu 6. 2. 2016, sraz 

masek u Západočeského divadla 
Cheb ve 13.45. V muzeu 14:00 
– 16:00  masopustní vyhrávání 
s kapelou Kartáč, bohatý trh 
masopustních hodů. 15:30 
pohádková férie ve Valdštejnské 
obrazárně s názvem Do  vesmíru 
v podání Divadla Letadlo  
z Karlových Varů. 

POEZIE & JAZZ:
 Nejlepší české básně 

2015
V pokračování cyklu předsta-

ví Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit 
antologii Nejlepší české básně 
2015. Antologie české poezie 
vychází od roku 2009 každoroč-
ně v nakladatelství Host a před-
stavuje vždy básně, které byly 
v daném roce uveřejněné knižně, 
v časopisech či na internetu. Po-
řádání antologie se každoročně 
ujímá jiný renomovaný básník 
coby arbitr ročenky a editor, od-

borník na současnou českou po-
ezii. V roce 2015 se se role arbitra 
spolu s básníkem a publicistou 
Tomášem Gabrielem v roli edi-
tora zhostil básník, překladatel 
a editor Petr Borkovec. Galerie 
Drahomíra 25. 2., 18 hodin.

Za přírodou a lidmi
 na sever Etiopie

Přednáška Víta Grulicha. Eti-
opské císařství, známé též jako 
Habeš, je jediná země kontinen-
tu, která si udržela samostatnost 
během koloniální nadvlády. 
Přednášející nás zavede do příro-
dy vysokých hor, domova mnoha 
rostlin a živočichů, kde se ale ta-
ké zachovaly křesťanské tradice. 
Čtvrtek  4.2. od 17.30 hodin ve 
Valdštejnské obrazárně Muzea 
Cheb.

Strach má velké oči 
Jaroslav Pacovský 
Pohádka pro děti všeho věku 

se špetkou strašení. Baba Ma-
gi a loupežník Bujón provozují 
uprostřed hustého lesa podivnou 
živnost: hospodu V Zátiší, v níž 
vaří začarované polévky, které 
nic netušící pocestné mění ve 
strašidla. Když promění knížecí 
dcerku, starostova syna a vyhlá-
šeného místního siláka, odvážný 
dřevorubec se rozhodne je hledat 
a zachránit. Západočeské divadlo 
Cheb 7.2. 2016, od 15 hodin.

Výstava Jak se žilo 
za Husáka

Galerie na Staré radnici v Ost-
rově se vrátila o desítky let zpát-
ky. Návštěvníci mají jedinečnou 
příležitost nakouknout do his-
torie poválečného Českosloven-
ska a prohlédnout si předměty 
tehdejší denní potřeby. Prostor 
je de věnován také filmu, televizi 
a hudbě. Výstava bude probíhat 
až  do 7. února.

Jiří John – malba, 
grafika, kresba

Průřez celoživotní tvorbou Ji-
řího Johna (1923-1972), člena 
skupiny UB 12, významného 
malíře, kreslíře a grafika, „bás-
níka přírody“, k jehož stěžejním 
námětům patřila příroda, hmo-
ta a světlo. Vernisáž čtvrtek 4. 2. 
2016 v 17 hodin v Galerii umění 
Karlovy Vary. Výstava potrvá do 
27. 3. 2016.

Miloš Löffler
Kaleidoskop duše

Vernisáž výstavy obrazů a ilu-
strací karlovarského malíře, 
výtvarníka, 3D animátora a pro-
pagátora RAW výživy. Úvodní 
slovo: Vladimír Kalný, hudební 
doprovod: ML&JAM (šamanské 
bubny)Městská knihovna Loket, 
9.2.2016 v 17 hodin. 

LEDEN | 2016 KULTURA  |  KŘÍŽOVKA

KULTURNÍ TIPY

 Pro všechny kdo rádi malují, kreslí, 
nebo fotí. Vyhledávají nové zážitky. 
Chtějí prezentovat svoje národní 
tradice, lidové zvyky, anebo se ta-
kových akcí zúčastnili jako diváci  
a chtějí se o své zážitky podělit  
s ostatními.  
Právě pro vás vyhlásil Výbor pro ná-
rodnostní menšiny Karlovarského 
Kraje další pokračování  výtvarné 
soutěže a fotografické soutěže.

VI. ročník  výtvarné soutěže
na  téma Žijeme zde spolu

(Můj kamarád jiné  národnosti – zá-
žitky  z prázdnin)
Soutěž o hodnotné ceny je určena 
pro žáky základních uměleckých  
škol, základních škol a domovů dě-
tí a mládeže s výtvarnými  kroužky 
Karlovarského kraje 

Kategorie
A 1  -  ročník  narození   2008 - 2010
A 2  -  ročník  narození   2005 – 2007
A 3  -  ročník  narození   2001 -  2004

Soutěž bude probíhat od 1. února 
do 30. června 2016.

Soutěžící libovolnou výtvarnou 
technikou namalují, nebo nakreslí 
výtvarnou práci na vyhlášené téma. 
Formát A3, nebo A4. Každý soutě-
žící může přihlásit pouze jedno dílo.

 Bez uvedení požadavku na vráce-
ní díla tato zůstanou pořadateli sou-
těže.

Vyhodnocení bude provedeno  
v srpnu a nejzajímavější díla bu-
dou se jménem autora vystaveny  
v průběhu září v prostorách Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje. 
Slavnostní předání cen bude na po-
zvánky a proběhne v září v Sokolově  
při Dni národnostních menšin.

Práce je potřeba zaslat, nebo pře-

dat na níže uvedenou adresu nejpoz-
ději do 30. června 2016.

Každá z nich musí být opatřena 
názvem díla, celým  jménem auto-
ra s ročníkem narození a kategorií,     
(viz soutěžní kategorie) a letopoč-
tem vytvoření díla.

Dále je nutné uvést název  a adre-
su  školy,  a třídu ze  které  účastník  
soutěží. Obálku označte heslem 
„VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – ŽIJEME 
ZDE SPOLU (MŮJ  KAMARÁD  
JINÉ  NÁRODNOSTI – ZÁŽITKY 
Z PRÁZDNIN) 2016“

Adresa pro příjem soutěžních pra-
cí:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Mgr. Pavel  Vaculík
Závodní  353/88
360 21 Karlovy  Vary - Dvory

Fotografická soutěž „Ze  života  
národnostních  menšin 

IX. ročník“
Jedná se o otevřenou soutěž o hod-

notné ceny, do které může poslat  
každý fotograf  maximálně pět svých 
fotografií na  vyhlášené téma, které 
pořídil na území České republiky  
v období 2011  až 2016. Požadovaná 
velikost jedné fotografie: na papíru  
od  rozměru 13 x 18 cm do  21 x 30 
cm  (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 
až 2,0 MB, formát JPEG.  Fotografie 
mohou být počítačově upraveny. 
Každá fotografie by měla mít název. 

Doručení fotografií na níže uve-
dené adresy s požadovanými údaji:  
jméno a příjmení, titul, celá adresa 
bydliště ( ulice, číslo, město a PSČ ), 
telefon, a e-mailová adresa  jsou po-
važovány za přihlášení do soutěže.  

  Soutěž proběhne od 1. února do 
31. července 2016. Fotografie, které 
nebudou splňovat podmínky, ne-

bo budou doručené mimo uvedený 
termín, nebudou do soutěže zařa-
zeny. Vyhodnocení bude provedeno 
v srpnu a nejzajímavější fotografie 
budou se jménem autora vystaveny 
v průběhu září v prostorách Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje.  

Předání cen proběhne na pozvání 
u příležitosti konání Dne národ-
nostních menšin v Karlovarském 
kraji, který bude letos opět v září  
v Sokolově. 

Výsledky soutěže budou zveřejně-
ny na webových stránkách Krajské-
ho úřadu – Výbor pro národnostní 
menšiny, v Krajských listech a v ně-
kterých dalších novinách. 
Fotografie s požadovanými údaji   
lze posílat  na adresy:
Poštou:
Odbor sociálních věcí 
Mgr. Pavel Vaculík 
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21  Karlovy Vary
Na obálce v levé horním rohu bude 
uvedeno „Ze života menšin – IX. 
ročník“ NEOTVÍRAT

Elektronicky na adresu:
 zezivota@kr-karlovarsky.cz

V průvodním textu bude uveden 
kontakt na odesílatele a všechny vý-
še požadované údaje.  
Za účast v soutěži není požadován 
žádný poplatek. Zasláním fotografií 
souhlasí jejich autor s pravidly sou-
těže a s postoupením autorských 
práv na poslané fotografie pořadate-
lům soutěže.  Pořadatelé si vyhrazují 
právo změny podmínek. 
Bližší informace k zadání soutěže 
podá: člen VNM Stanislav Strmeň – 
tel. +420 777 024 811

Skiareály v kraji:
Skiareál Klínovec (sever)
zima.klinovec.cz
tel . +420 474 396 236

SKI Centrum Bublava
www.ski-bublava.cz
tel. +420 323 671 200

Skiareál Neklid, Boží Dar
www.skiarealneklid.cz
tel. +420 603 539 020,
tel. +420 353 815 108

Skiareál Plešivec
www.skiarealplesivec.com
tel. +420 601 563 536

Skiareál Novako
www.novako-ski.cz
tel. +420 775 157 344

Lyžařské středisko Aš
www.lesy-as.cz
tel. +420 721 214 105

Skiareál Mariánky
www.snowhill.cz
tel. +420 737 222 456

Horská služba
www.horskasluzba.cz
tel. +420 353 815 140
tel. +420 1210

Aktuální stav tratí pro běžkaře
http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJETajenka křížovky z minulého čísla zněla: Zámek Chyše.

Výhercům, kterými jsou Marie Novotná z Lubů u Chebu, Michal Hort z Teplé a Miroslav Kovářík z Toužimi, gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji. 
Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji poprvé navštívil v roce 1806, pak se k ní vrátil ještě třikrát. V letech 1811, 1820 
a 1822. Naposled už ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem a chebským radou Šebastiánem 
Grünerem. Ona však inspirovala i další muže, například  básníka Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu ze svých sbírek.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5.2.2016 na e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výbor pro národnostní menšiny
vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž 
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I v zimní sezoně zůstává pro návštěvníky otevřený barokní zámek Valeč na Karlovarsku. Postupně opravovaná 
kulturní památka nabízí jako zpestření v pátek a v sobotu od 17 do 23 hodin dokonce i noční prohlídky se zapůj-
čenou lucernou. Přístupná pro veřejnost je v běžných časech od středy do neděle, bez průvodce se zapůjčeným 
informačním textem za 60 korun pro dospělé a za 40 korun pro děti a seniory. Návštěvníci by měli očekávat, že 
uvidí současný stav interiérů, nikoliv klasickou zámeckou expozici. 
První písemná zmínka o valečském zámku pochází z roku 1526. Mezi dvěma desítkami majitelů, kteří se během 
staletí na panství vystřídali, vyčnívá rod Štampachů. Poslednímu vlastníkovi byl zámecký areál – ukázka vrcholně 
barokního stavitelství - zkonfiskován v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Pak sloužil například jako sana-
torium pro válečné veterány, útočiště pro korejské děti a dlouho jako dětský domov. V roce 1976 památku poničil 
požár a rekonstrukce probíhá dodnes. Podařilo se zajistit statiku, doplnit střešní konstrukce, obnovit vnější plášť, 
zrestaurovat Braunův sál, vytvořit infocentrum se zázemím pro turisty a ošetřit vzácné dřeviny v přilehlém parku.   

Více informací o zajímavostech na Karlovarsku nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu 
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz

Karlovarský kraj patří k posledním 
dvěma regionům v České republice, 
kde citelně chybí lůžková hospicová 
péče. Rozhodli jsme se to napravit. 
V letošním roce začne kraj v zařízení 
REHOS v Nejdku stavět nový pavilon 
s 23 lůžky, kde by mohli umírající 
v konečném stadiu choroby odejít ze 
života důstojně, bez bolesti, s pod-
porou specializovaného personálu 
a zasvěcené rodiny. REHOS (zaříze-
ní následné rehabilitační a hospicové 
péče) už v oblasti paliativní péče stihl 
načerpat řadu zkušeností, provozu-
je několik hospicových lůžek, ovšem 
tato kapacita je nedostatečná.  

V této souvislosti už nějaký čas re-

gistruji názory, že nový pavilon bude 
zbytečný a že by měl kraj raději pod-
porovat jiné formy péče o umírající. 
Zjišťoval jsem intenzivně, jak se pali-
ativní péče provozuje v jiných krajích. 
Například Vysočina je v tomto směru 
velmi aktivní. Všeobecná zdravotní 
pojišťovna teprve před deseti měsíci 
spustila pilotní projekt financování 
vybraných devíti mobilních domácích 
hospiců z veřejného zdravotního po-
jištění. Prověřuje, jestli zdravotnické 
služby pacientům v jejich domáckém 
prostředí nebudou příliš nákladné. 
Jinak mobilní hospice v Česku zís-
kávají finanční prostředky na provoz 
hlavně díky příspěvkům od pacientů 
a díky sponzorským darům. To lůž-
ková péče, pokud má dobrou úroveň 
jako třeba v Nejdku, je díky platbám 
z veřejného zdravotního pojištění 
prakticky soběstačná.

Hodně si slibuji od názoru odbor-
níků - poskytovatelů paliativní péče 
v kraji, které jsem svolal. Do čela 
pracovní skupiny si vybrali vedou-
cího lékaře mobilního Hospice sv. 

Jiří v Chebu Jána Cabadaje. Své zá-
stupce v týmu mají i okresy Sokolov 
a Karlovy Vary. Do konce ledna na 
základě důležitých dat zpracují od-
bornou vizi poskytování paliativní 
péče v Karlovarském kraji. Cílem je 
získat koncepci, která nám pomůže 
vhodně kombinovat naši nabídku 
hospicových lůžek a paliativních 
týmů v terénu. Jedno ani druhé ne-
může existovat samostatně, obě 
formy se musí rozumně doplňovat. 
Diskuse s provozovateli domácích 
hospiců by měla vyústit v pomoc kraje 
při financování této služby.

Považuji za správné, aby člověk 
prožil závěr života v rodinném kru-
hu, ale spousta rodin se v konečné 
fázi zejména psychicky nezvládne 
o umírajícího postarat doma. Proto 
je existence tzv. kamenného hospice 
nesmírně důležitá. Nový hospicový 
pavilon REHOS v Nejdku pokryje po-
třeby pacientů z Karlovarska a části 
Sokolovska. Do budoucna chci ale 
hledat investora pro vznik kamenné-
ho hospice na Chebsku.

Zdravotnictví Karlovarského kraje

Jsem členkou výboru pro zdra-
votnictví v karlovarském kraji 
a zároveň samozřejmě uživatelkou 
zdravotních služeb. Já i má rodina. 
Dovolte mi uvést příklad ze života 
a věřím, že si uděláte sami úsudek 
o našem zdravotnictví. Již víc jak 
rok se starám o svého jednaosmde-
sátiletého otce, který je po operaci 
tlustého střeva. Z velmi závažného 
onemocnění se díky lékařům v Mo-
tole poměrně dobře zotavil, je ov-

šem odkázán na mou péči, protože 
má problémy s chůzí a problémy 
s rukama. Sám nikam nedojde, 
neobleče se,… Nyní byl objednán 
na další operaci na urologii. Jeho 
předoperační vyšetření znamenají 
pro mne si vzít dovolenou, objednat 
odvoz, zajistit objednávku u odbor-
níků (kardiologie, RTG,…), aby vše 
bylo k termínu plánované operace. 
Díky užívání léků na ředění krve ho 
převézt na jiný způsob a píchat mu 
denně Fraxiparin. Pak přivést otce 
do nemocnice na příjem a tam Vám 
po dvou hodinách čekání před am-
bulancí na chodbě sdělí, že z důvodu 
personálních a provozních se opera-
ce odkládá – víceméně na neurčito. 
Co teď? Otec sotva došel do nemoc-
nice, tam ho tato zpráva tak rozru-
šila, že zkolaboval a nebyl ani scho-

pen nastoupit zpět do auta. Předo-
perační vyšetření včetně laborator-
ních rozborů se musí udělat znovu 
(pojišťovna to asi ráda zaplatí).  
A důvod? Podle mého názoru jde 
o nedostatek personálu, jak lékařů, 
tak sester a navíc nedostatek finan-
cí před koncem roku. Prý to je v pro-
sinci častý jev. Sama za sebe nepo-
chopím, když ho lékař viděl v listo-
padu, že ho rovnou neobjednal na 
leden – protože jeho onemocnění asi 
nebylo akutní a mohli jsme si všich-
ni ušetřit stres, peníze pojišťovně, 
čas lékařů specialistů,…

Otec 22. 12. 2015 zemřel, doma  
v kruhu nejbližších.

V karlovarské a chebské nemoc-
nici chybí cca 30 lékařů a víc než 
50 sester. Informaci mi dal ředitel 
KKN.

Věra 
Bartůňková,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

STRANA 6, 7 NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ  

V kraji chybí hospicová lůžka

Usilujeme o úsporné hospodaření kraje

Na prahu olympijského roku 2016 
mi dovolte popřát Vám a Vašim ro-
dinám hodně zdraví a prosté lidské 
pohody.

Na okamžik se vrátím k začátku 
roku 2015, kdy bylo Hnutí nezá-
vislých za harmonický rozvoj obcí 
a měst (HNHRM) osloveno, aby-
chom pomohli vyřešit krizi ve vedení 
kraje po ukončení Koaliční smlouvy 
mezi KSČM a ČSSD. Pro naše dva 
zástupce, pana Blažka, starostu 
města Aš, i pro mne, to nebyl ni-
kterak samozřejmý krok.  Nicméně 
rád konstatuji, že oněch devět mě-

síců bylo obdobím, ve kterém jsme 
v Radě Karlovarského kraje nejen 
často hlasitě diskutovali např. 
o prosazení zpracování koncepcí 
školství, zdravotnictví, o konstrukci 
rozpočtu na rok 2016, ale i o kon-
cepčním přístupu při řešení běžných 
provozních záležitostí jednotlivých 
odborů a mezi odbory Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. 

Přínosné pro mne bylo vyzkoušet 
si práci neuvolněného člena rady, 
ovšem praxe současných pěti ne-
uvolněných radních potvrdila, že 
odbory, jejichž práce vyžaduje časté 
kontakty s ministerstvy, poslanci 
a senátory, by měly mít partnera 
v uvolněném členu rady, který se vý-
hradně věnuje své gesci. Např. „můj 
rezort“ životního prostředí a země-
dělství, do kterého spadají např. 
odpady, ochrana přírody a krajiny, 
vodárenství aj., je takové potřebnos-
ti vhodným příkladem.

Jsem rád, že se na mě občané na-
šeho regionu pravidelně obracejí 
se svými dotazy a já se jim snažím  
v rámci kompetencí radního Kar-
lovarského kraje pomoci. V uplynu-
lých měsících se nám podařilo pro-
sadit spravedlivější způsob odmě-
ňování členů komisí a výborů, které 
přinese ve zbytku volebního období 
do krajské pokladny úsporu přes  
4, 5 milionu korun. Budeme i nadá-
le usilovat o úsporné hospodaření 
kraje a osobně se zasadím o finanč-
ní podporu hasičů, a také občanů 
Karlovarského kraje, kteří se ne 
vlastní vinou ocitnou v tíživé situaci.

Do roku 2016 přeji obyvatelům 
Karlovarského kraje zdraví a štěstí. 
Je to rok krajských voleb, dovolím si 
tedy věřit, že se podzimní volby do 
krajského zastupitelstva obejdou 
bez zbytečných kotrmelců a volební 
strany budou mít šťastnou ruku při 
sestavování kandidátních listin.

Josef Hora,
radní
Karlovarského 
kraje,
HNHRM

Deset let existence Výboru pro národnostní menšiny

Přesně před půl rokem, v červno-
vém vydání Krajských listů, byl uve-
řejněn příspěvek krajské zastupitelky 
Barbory Vojtové, ve kterém autorka 
článku seznamovala širokou veřej-
nost s činností Výboru pro národ-
nostní menšiny našeho kraje.

Bylo to v době, kdy většina nejdůle-
žitějších akcí plánovaných pro loňský 
rok právě probíhala, nebo byla tepr-
ve před námi. Především se jednalo 
o již VIII. ročník fotografické soutěže 
vypsané na téma „Ze života národ-
nostních menšin“ a V. ročník dětské 
výtvarné soutěže pro žáky základních 
škol a základních uměleckých škol na 

téma „Žijeme zde spolu“.
Vyvrcholením práce výboru byl po-

tom již tradiční „Den národnostních 
menšin“, který, jak se zdá, již vstou-
pil do podvědomí občanů našeho 
kraje. V uplynulém roce se uskutečnil 
již jeho VII. ročník. První tři ročníky 
této akce se konaly na různých mís-
tech v Karlových Varech, následující 
ročníky se již staly nedílnou součástí 
Hornické pouti na Starém náměstí 
v Sokolově.

I v loňském roce se tak na samostat-
ném podiu představily pěvecké a hu-
dební soubory reprezentující jednot-
livé národnostní menšiny, stejně za-
jímavá byla i vystoupení jednotlivců. 
Tisíce návštěvníků, které za celý den 
prošly sokolovským Starým náměs-
tím, měly možnost shlédnout vystou-
pení pěveckého souboru Heimatchor, 
reprezentující německou národnost-
ní menšinu, dívčí vietnamský taneční 
soubor, vystoupení romské taneční 
skupiny z občanského sdružení Čes-
ký západ, romské hudební skupiny 

Sivákovci z Kraslic, vystoupení bě-
loruské, ruské a ukrajinské skupiny, 
romské taneční skupiny Khamoro 
i rusínské folklorní skupiny Skejušan 
z Chomutova, reprezentující sloven-
skou národnostní menšinu. Součástí 
Dne národnostních menšin bylo i vy-
hodnocení výtvarné a fotografické 
soutěže spojené i s předáním cen pro 
vítěze v jednotlivých kategoriích.

Mnoho účastníků loňského Dne 
národnostních menšin si však s se-
bou odnášelo nejen kulturní, ale 
i kulinářské zážitky, protože tak 
jako v předcházejících ročnících bylo 
možné ochutnat i kuchařské spe-
ciality jednotlivých národnostních 
menšin. V průběhu dne bylo možné 
ochutnat a hodnotit výrobky sloven-
ské, maďarské, romské, vietnamské, 
běloruské, ukrajinské nebo ruské 
kuchyně. A bylo vidět, že účastníkům 
skutečně chutnalo. I proto jsme se na 
posledním zasedání výboru rozhodli 
realizovat návrh na založení nové 
rubriky v Krajských listech, ve které 
budou již od ledna letošního roku 
pravidelně otiskovány recepty na spe-
ciality kuchyní jednotlivých národ-
nostních menšin. Tímto bychom rádi 
poděkovali vstřícnému přístupu celé 
redakci Krajských listů.

Výbor pro národnostní menšiny 
Zastupitelstva Karlovarského kraje 
byl zřízen v roce 2005, s cílem napo-
máhat prezentaci, integraci a bez-
problémovému soužití lidí odlišných 
mentalit a kultur. Myslím si, že se 
mu to během deseti let své existence 
dařilo a mým přáním do nového roku 
je, aby se mu to dařilo i v letech násle-
dujících.

Jiří Holan,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Pracovat se musí vyplatit

Pracující část naší společnosti již 
dlouhodobě volá po zavedení jaké-
hokoliv principu, aby každá osoba, 
která pracuje se měla lépe než ta 
osoba, která nepracuje resp. se prá-
ci vyhýbá.

V současné době se v Poslanecké 
sněmovně projednává možný návrat 
institutu veřejné služby – jedná se 
o možnost zvýšení příjmu vlastním 
přičiněním pro osoby v hmotné 
nouzi nebo osoby vedené v evidenci 

uchazečů o zaměstnání.
Cílem návrhu je vrátit této aktivitě 

původní smysl a to, aby se stala ná-
strojem k aktivizaci dlouhodobě ne-
zaměstnaných lidí, kteří žijí ze so-
ciálních dávek. V žádném případě 
nejde o to, aby byla znovu zavedena 
restriktivní podoba veřejných pra-
cí. Snahou bude rozlišit v zákoně 
ty, kteří žijí z dávek a jakékoli práci 
se záměrně vyhýbají, od těch, kteří 
nově ztratili zaměstnání.

Bonusový program by mohl být 
dobrovolně využíván i díky moti-
vačnímu charakteru, neměl by být 
trestem pro lidi, kterým se z objek-
tivních důvodů dlouhodobě nedaří 
sehnat trvalou práci

Přínos nevidím jen na straně osob, 
které by tuto možnost využili, ale 
věřím, že tento motivační program 

by byl jistě i v určitých lokalitách 
Karlovarského kraje přivítán s po-
vděkem. Menší obce regionu, které 
nedisponují dostatkem svých za-
městnanců, určitě využijí veřejnou 
službu pro své sezonní práce, par-
kové úpravy či zvelebení obecních 
prostranství.

Nabízí se zde srovnání s veřejně 
prospěšnými pracemi. Není však 
potřeba uvádět definice nebo upřes-
nění. V podstatě je vítán jakýkoliv 
druh činnosti, který umožní lidem 
udržet zaběhlý životní rytmus. Ak-
tivita, která pomůže k sociálnímu 
začlenění, k nalezení zaměstnání 
a ke snížení závislosti na sociálních 
dávkách.

Je tento návrh řešením problému? 
Napište mi, prosím, Váš názor na  
e-mail jono0140@gmail.com.

Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Umírání v Karlovarském kraji

Umírání a smrt je zvláštní téma. 
Týká se úplně každého z nás a přitom 
není jednoduché o něm mluvit. Je to 
těžké téma. A přitom také přirozená 
součást života každého z nás. Když 
je smrt nablízku a přichází, chtěla by 
být drtivá většina z nás v kruhu svých 
nejbližších. Zemřít doma je přání více 
než 80% občanů ČR, ale ne všem se 
toto přání splní. Důvodů může být 
mnoho, od nemožnosti při určitých 
onemocněních poskytnout potřebnou 
péči a tišení bolestí v domácích pod-
mínkách, až po ekonomické důvody 
pečující rodiny, která není vždy schop-
na nebo ochotna zajistit domácnost 
při péči o umírajícího. A péče o umí-
rajícího není jednoduchá ani po psy-
chické stránce. Dnešní svět není na 
smrt tak nějak „připravený“.

Dnešní praxí se, navzdory přáním 
umírajících, stalo odložit umírající 
na specializovaná pracoviště, které 
poskytují potřebnou péči a dělají to 
dobře. Mezi takováto zařízení patří 
i hospic REHOS v Nejdku.  Je umís-
těný na krásném místě v horách na 
východním okraji Karlovarského 

kraje. Například z Aše je to do Nejd-
ku 71 km a hodina cesty a dojíždění 
blízkých je díky vyšší poloze zejména 
v zimních měsících leckdy velmi slo-
žité. V Nejdku se bude rozhodnutím 
rady a zastupitelstva Karlovarského 
kraje budovat celý nový pavilon s dal-
šími 23 lůžky tzv. paliativní péče, lů-
žek pro umírající.

Ale málokdo ví, že existují i v na-
šem kraji také mobilní paliativní 
týmy, které jsou schopné u většiny 
smrtelných diagnóz pomoci v rodi-
nách po všech stránkách. Po stránce 
lékařské, např. podáváním infuzí 
a potřebných léků, tišením bolesti 
pacientů, dokáží pomoci také fyzicky 
při těžké péči o umírající a pomoci 
v rodinách i po psychologické strán-
ce. Tyto týmy nyní fungují pouze  
z darů a jejich situace není zrovna rů-
žová. Ve většině evropských států jsou 
podobné týmy podporované i státní 
správou a je to evropský trend. Lidský  
a jednoduchý. V našem kraji zatím 
žádná taková podpora není.

Dalším z možností je i přiblížení 
paliativních lůžek blíže k rodinám, 
tzn. zřízení takovýchto specializova-
ných lůžek v už fungujících zdravot-
nických zařízeních nebo například 
v domovech seniorů, což je pro mno-
ho dnešních seniorů vlastně domov, 
známé a blízké prostředí. Toto řešení 
kromě lidského hlediska také levněj-
ší než budování nových paliativních 
center a hospiců jako je ten v Nejdku, 
jehož nový pavilon bude stát 40 mili-

onů korun. Navíc takovýchto lůžek, 
jejichž provoz zaplatí zdravotnické 
pojišťovny a která si díky tomu na 
sebe vydělají, je pro celý karlovarský 
kraj potřeba maximálně 30 a z toho 
23 jich bude v Nejdku. A další mají 
vzniknout, podle přijaté Koncepce 
akutní lůžkové péče  v Ostrově, to 
působí jako málo promyšlený nápad, 
nápad, který vznikl nesystémově, 
překotně a náhle po návštěvě prezi-
denta ČR v našem kraji, který mimo 
jiné hovořil o tom, že nám chybí ka-
menný hospic. 

Alternativa se marně snažila na 
posledním zasedání zastupitelstva  
KV kraje 3.12.2015 alespoň o po-
sečkání s touto náhlou investicí 
až po řádné diskusi a po přijetí 
koncepce této oblasti zdravotnic-
tví. Bohužel naše argumenty ne-
byly vyslyšeny a tato nesystémo-
vá investice prošla a schválila se  
v rozpočtu. Zastupitelstvo také od-
mítlo náš návrh alespoň částkou 3 
miliony podpořit roční provoz a roz-
voj mobilních paliativních týmů 
z rozpočtu Karlovarského kraje. Je-
nom pro srovnání, 40 milionů, což je 
schválená investice do nové budovy 
v Nejdku by stačila na 13 let provozu 
mobilních paliativních týmů, tedy 
tzv. domácích hospiců.

Budeme se snažit i nadále toto téma 
otevírat a snažit se o co nejlepší pod-
mínky pro umírání v našem kraji pro 
všechny obyvatele kraje. I pro nás sa-
motné.

Robert Pisár
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
Alternativa

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Zámek Valeč 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Jakub Pánik,
náměstek 
hejtmana
Karlovarského 
kraje,
ČSSD
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Nabízíme:  

 
 
 
 

 ččttyyřřlleettýý ssttuuddiijjnníí  pprrooggrraamm  (pro žáky současných  9. tříd)  - bbuuddee  ppřřiijjaattoo  nneejjvvýýššee  3300  žžáákkůů 
 oossmmiilleettýý ssttuuddiijjnníí  pprrooggrraamm  (pro žáky současných 5. tříd) --  bbuuddee  ppřřiijjaattoo  nneejjvvýýššee  6600  žžáákkůů 
 cílenou přípravu k dalšímu studiu na vysokých školách 
 široký, všeobecně koncipovaný základ (vysoká flexibilita na trhu práce a výběr z celého 

spektra vysokých škol u nás i v zahraničí), ale zároveň pestrou nabídku volitelných 
předmětů, která umožňuje větší specializaci ve zvolených oborech podle schopností, sklonů 
a zájmů studenta  

 vysoce nadstandardní vybavení školy (nejmodernější výpočetní, audiovizuální a názorná 
didaktická technika, vysokorychlostní připojení na internet, školní hvězdárna a planetárium, 
studovna a čítárna atd., tělovýchovné zázemí – 2 tělocvičny, hřiště, fitcentrum, sauna) 

 plně kvalifikovaný pedagogický sbor 
 šanci na využití a rozvoj individuálních schopností (Nadaní žáci jsou tím nejcennějším a 

možná už i jediným bohatstvím, které tato země ještě má, škola jim proto poskytuje 
mimořádnou péči.)  

 výuku dvou živých cizích jazyků na úrovni, která vede ke složení certifikovaných 
jazykových zkoušek (státní základní, resp. všeobecné jazykové zkoušky nebo jejích 
mezinárodních ekvivalentů) 

 uživatelské ovládání (všemi deseti prsty) PC, možnost získání ECDL (Europen Computer 
Driving Licence - Evropský ŘP)   

 ppřříípprraavvnnéé  kkuurrzzyy  pprroo  ppřřiijjíímmaaccíí  zzkkoouušškkyy  ddoo  ččttyyřřlleettééhhoo  ssttuuddiijjnnííhhoo  pprrooggrraammuu   
V případě jakýchkoliv dotazů volejte 773399  332222  331199 - studijní oddělení školy. 

 

Více informací  naleznete na wwwwww..ggyymmcchheebb..cczz v odkazu uchazeči. 
 

 Máte právo podat si až dvě přihlášky, a zúčastnit se tak dvou termínů přijímacích zkoušek.  
Přijímací zkoušky formou testů z  matematiky a českého jazyka, které připravuje organizace 
CERMAT, se konají v jednotném termínu - 15. 4. 2016 pro uchazeče o studium čtyřletého 
cyklu studia a 18. 4. 2016 pro uchazeče o studium osmiletého cyklu studia 

 Řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři je třeba doručit do sekretariátu školy 
nejpozději ddoo  úútteerrýý  1155..  bbřřeezznnaa  22001166. 

 Den otevřených dveří proběhne ve středu 3. 2. od 16 hodin. 

Dobré vzdělání je cenným majetkem, který člověku zůstane, i kdyby třeba ztroskotal a přišel  jinak o všechno. 
 

STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB

škola s tradicí a perspektivou

� 

�  

� ubytování na DM - možnost slev

� stravování ve škole

� praxe v zahranièí bìhem studia

� mimoškolní aktivity

� pøíjemné klima školy

� lze pokraèovat  ve studiu na VOŠ a VŠ

� možnost dalších vzdìlávacích kurzù

zajímavá práce - jistota uplatnìní

stipendijní programy

Studijní obory:

- zdravotnický asistent

- sociální èinnost

- masér sportovní a rekondièní

- ošetøovatel - uèební obor

- VOŠ - Sociální práce

- dálkové studium

Další informace:

tel: 351 011 061

mobil: 608 168 643

www.szsavoscheb.cz

Kvalitou vzdìlání k jistotì zamìstnání

SZŠ a VOŠ

CHEB

STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

 a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB

škola s tradicí a perspektivou

� 

�

� ubytování na DM - možnost slev

� stravování ve škole

� praxe v zahranièí bìhem studia

� mimoškolní aktivity

� pøíjemné klima školy

� lze pokraèovat  ve studiu na VOŠ a VŠ

� možnost dalších vzdìlávacích kurzù

zajímavá práce - jistota uplatnìní

stipendijní programy

Studijní obory:

- zdravotnický asistent

- sociální èinnost

- masér sportovní a rekondièní

- ošetøovatel - uèební obor

- VOŠ - Sociální práce

- dálkové studium

Dny otevøených dveøí a další info:

tel: 351 011 061

mobil: 608 168 643

www.szsavoscheb.cz

Kvalitou vzdìlání k jistotì zamìstnání

SZŠ a VOŠ

CHEB

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - 
Aranžér - Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Zpracování dřeva (délka studia tři roky) - Provoz společného stravování 
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2016 / 2017
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Žáci všech oborů mohou získat 
prospěchové stipendium.

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

Pro školní rok 2016 / 2017 přijímáme žáky pro

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
Střední škola: 
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnické lyceum
Asistent zubního technika
Ošetřovatel

Vyšší odborná škola:
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný zubní technik 

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory:
79-41-K/81  Gymnázium pro žáky z 5. tříd
78-42-M/02  Ekonomické lyceum 
16-02-M/01  Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

Den otevřených dveří: 
ve čtvrtek 11. 2. 2016 (14 – 18 h.)

kontakt: 733 626 364, 739 322 447
www.gasos.cz

www.facebook.com/oa.chodov

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 
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Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum  
Husitská 2053, 356 01 Sokolov, +420 359 807 300, info@gymso.cz

čtyřleté | šestileté | osmileté
gymnázium  gymnázium  gymnázium
	 s	přírodovědným
	 zaměřením

Šestileté a osmileté gymnázium jsou prostupné
obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

   

               www.gymso.cz

Gymnázium Sokolov  
a Krajské vzdělávací centrum                                                 
Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech: 

Pro školní rok 2016/2017 bude přijato:
•	60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
•	30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
•	30	žáků	do	osmiletého	gymnázia

                  

 
                                                 
  
                                                 

 

                  

 

                  

 
                                                 
  
                                                 

 

                  

 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum  
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Husitská 2053, 356 01 Sokolov, +420 359 807 300, info@gymso.cz
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obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu  
přestoupit na přírodovědné gymnázium a naopak.

   

               www.gymso.cz

Gymnázium Sokolov  
a Krajské vzdělávací centrum                                                 
Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech: 

Pro školní rok 2016/2017 bude přijato:
•	60	žáků	do	čtyřletého	gymnázia
•	30	žáků	do	šestiletého	gymnázia
•	30	žáků	do	osmiletého	gymnázia

Možnost nástavbového studia.
Ubytování na DM zajištěno.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 STOLE TÍ TRADICE, K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2016/17:
Tříleté obory s výučním listem
29-54-H/01 Cukrář nový obor 
69-51-H/01  Kadeřník nový obor
65–51-H/01 Číšník, barman, barista
65–51-H/01 Číšník, servírka (i dálkově) 
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka (i dálkově)
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-4-L/01  Gastronomie 
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51  Gastronomie (i dálkově)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

gastronomické kurzy a soutěže, zahraniční aktivity, 
praxe ve významných hotelových společnostech, školní restaurace

STŘ
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VY VARY

OBORY VZDĚLÁNÍ - VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce
   ŠVP - Zámečnické práce
   ŠVP - Obráběcí práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Žákům poskytujeme zdarma pracovní oděvy a zapůjčujeme 
učebnice. 
Rádi vás u nás vždy přivítáme a provedeme vás po škole.

KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

PŘIJÍMÁME STUDENTY
DO 1. – 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA
Nabízíme individuální přístup 

kontaktujte nás: e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.:  359 807 052, 777 929 364

Gymnázium, 
základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
tel.: 359 807 052 / mobil: 605 237 676 / e-mail: info@skolamanesova.cz

Škola rodinného typu 
pro motivované 
a nadané žáky.

Od předškolního věku 
až po gymnázium 
nabízíme ve třídách 
s malým počtem žáků 
možnost všestranného 
rozvoje s přihlédnutím 
k individuálním 
potřebám jedince.

Další informace na www.skolamanesova.cz

Přijímáme studenty 
i do vyšších ročníků 
gymnázia kdykoliv 
během školního roku.
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Nabízíme individuální přístup 

kontaktujte nás: e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.:  359 807 052, 777 929 364

Gymnázium, 
základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
tel.: 359 807 052 / mobil: 605 237 676 / e-mail: info@skolamanesova.cz

Škola rodinného typu 
pro motivované 
a nadané žáky.

Od předškolního věku 
až po gymnázium 
nabízíme ve třídách 
s malým počtem žáků 
možnost všestranného 
rozvoje s přihlédnutím 
k individuálním 
potřebám jedince.

Další informace na www.skolamanesova.cz

Přijímáme studenty 
i do vyšších ročníků 
gymnázia kdykoliv 
během školního roku.

Jsme gymnázium, kde
 je přijímána Tvoje individualita a učební styl 
 cíleně vyhledáváš a posiluješ své silné stránky a talenty
 realizuješ své vlastní projekty
 připravíš se na studium v USA (SAT, TOEFL), Velké Británii i jinde ve světě
 se sebekoučuješ a harmonizuješ svou osobnost 
 máš prostor být leaderem a tvůrcem svého života

Mánesova 1672
356 01 Sokolov

PŘIJÍMÁME STUDENTY DO 1. - 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA
Nabízíme individuální přístup

kontaktujte nás: e-mail: info@skolamanesova.cz, tel.: 359 807 052, 777 929 364

další informace na www.skolamanesova.cz

 Střední zemědělská škola 
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání v 
rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Den otevřených dveří:
2. 2. 2016  (8-17 hodin)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

 

Zde začni psát … 

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
•   68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   •   18-20-M/01 Informační technologie   •   23-41-M/01 Strojírenství   •  

•   26-41-M/01 Elektrotechnika   •   36-47-M/01 Stavebnictví    •   23-45-M/01 Dopravní prostředky   •
•   63-41-M/01 Ekonomika a podnikání   •

UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
•   23-51-H/01 Strojní mechanik   •   23-56-H/01 Obráběč kovů   •   26-51-H/01 Elektrikář   •

•   23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   •   36-52-H/01 Instalatér   •   36-67-H/01 Zedník   •

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, 
příspěvková organizace 

nabízí pro školní rok 2016/2017 tyto obory vzdělávání:
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

nabízí pro školní rok 2015/2016 tyto obory vzdělávání: 
 
 
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou) 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
18-20-M/01 Informační technologie 
23-41-M/01 Strojírenství 
26-41-M/01 Elektrotechnika                                                                  
36-47-M/01 Stavebnictví  
23-45-M/01 Dopravní prostředky                   
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
 
Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                            „Škola, kam má smysl chodit.“ 
26-51-H/01 Elektrikář 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
 
Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci 
strojírenských oborů získají svářecí průkaz. ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací k výkonu řemesla. 
ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví mají možnost získat výuční list oboru Zedník. 

 
                DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:     
                      
                28. LISTOPADU 2014 (8 - 17 HODIN) 
                23. LEDNA 2015 (8 - 17 HODIN)            
 
 
 

Stipendium 

až 9000,- Kč/ročně 

Škola provozuje komerční autoservis. 
Žáci automobilních oborů získají řidičský 
průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci stro-
jírenských oborů získají svářecí průkaz. 
ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 
certi�kací k výkonu řemesla. ZDARMA. 
Žáci oboru Stavebnictví mají možnost zís-
kat výuční list oboru Zedník.

Stipendium až 9.000 Kč/ročně

„Škola, kam má smysl chodit.“

Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

 Obory vzdělání SOŠ ped. a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

Dny otevřených Dveří 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

 Obory vzdělání SOŠ ped. a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

Dny otevřených Dveří 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
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KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) 
 
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
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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

Sokolovský Medard je štramák k pohledání
Sokolovsko na první pohled 

nepatří k perlám na náhrdelníku 
českých krajů. A často ani na ten 
druhý. Malebnost by v něm těžko 
objevil snad i vyhlášený kreslíř 
Lada – na uhlí sytá zem zvrásně-
ná desetiletími jeho povrchového 
rubání se nálepky měsíční kra-
jiny jen tak nezbaví. Dnešní So-
kolovsko pomalu, ale jistě začíná 
odkrývat i slunná zákoutí. Jedno 
takové má špičkové předpoklady 
stát se běžeckým rájem. A nejen 
jím.

Na dohled sokolovskému před-
městí Svatava se rozlévá obří je-
zero. Jméno Medard zdědilo po 
zaniknuvším hnědouhelném lo-
mu. Už dnes je těsně před dokon-
čením obchvatná silnice, která 
umožní hladký příjezd k budou-
címu chatařskému ráji. 

Běhat se tam ale nechá báječ-
ně už dnes. Možná i právě pro 
ten božský klid, který prozatím 

opanoval tamní zpevněné, při-
tom přírodně měkoučké stezky. 
Ono totiž úplně každý o tomto 
vodním díle neví. Z dálnice vidět 
není, vlastně není vidět skoro 
vůbec. Najít přístupovou cestu 
k němu může pro kraje nezna-
lého znamenat vcelku slušný 
autovýlet širším okolím. Zapar-
kovat se nechá kupříkladu naho-
ře v Habartově či Bukovanech, 
odkud sbíhají dolů dobře ukryté 
pěšinky. Nakonec však zjistíte, 
že nejlepší zamknout vůz rovnou  
kousek od sokolovského náměs-
tí. Propletete se okolo řeky s kole-
jištěm a za chvilku stojíte u vody.

Přesněji řečeno nad ní. Kraji-
náři vytyčili základní dvanácti-
kilometrový okruh i síť dalších 
vypískovaných cestiček důmysl-
ně. Vlastně v jednom kuse máte 
celé jezero jako na dlani. A pokud 
nejste líní na krok do okolních 
kopců, odměnou vám bude vy-

hlídka takřka nebeská. Medard 
nezapře osobité kouzlo. Ohromí 
už jenom představa proběhnutí 
tak obrovským kráterem, natož 
pak běh sám. A to si ještě domy-
slete místy až padesátimetrovou 
hloubku číhající pod hladinou. 

Svého času v těchto místech 
padla energetické soběstačnosti 
socialistické vlasti za vlast pětice 
vesnic. Minulost neovlivníme. 
Budoucnost snad. Nyní se kra-
jina hlásí o šanci na život díky 
dalšímu mocnému zásahu, RE-
KULTIVACI. 

Proč se tedy za Medardem vy-
pravit? Krušnohorské podhůří je 
tvrdý, neodvratně poznamenaný 
kraj. Pod drsnou slupkou se však 
schovává bytostně krásné nitro. 
Záleží vlastně jenom na úhlu 
pohledu. Z toho běžeckého je 
všechno jasné. 

Michal Vítů
trenér PIM Běžeckého klubu

Kraj vyhlásil anketu o sportovce roku

Běh s čelovkou přilákal 700 běžců

Centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou při Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Teplice, o. z., se již podruhé 
stalo příjemcem daru z výtěžku druhého ročníku akce „Běh s čelovkou“ Ostrovem nad Ohří. Na trať dlouhou 6,5 
kilometru s dobrovolným startovným se dva dny před Štědrým dnem vydaly stovky účastníků. Výtěžek z akce 
dosáhl  bezmála devadesát tisíc korun. Foto Michaela Valentová

SERIÁL PRO PŘÍZNIVCE BĚHU

Kraj podpořil úspěšné sportovkyně

Hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel dnes spolu s radním 
pro oblast školství, mládeže a tě-
lovýchovy Edmundem Janischem 
předali šeky na 10 tisíc korun běž-
kyni Ivaně Sekyrové a lyžařce Petře 
Novákové. Peníze sportovkyně vy-
užijí na přípravu a potřebné vyba-
vení.

„Nejlepší reklamou pro náš kraj 
jsou schopní a úspěšní lidé, což 
přesně platí o běžkyni Ivaně Se-
kyrové a lyžařce Petře Novákové. 
Jsem proto rád, že je můžeme ale-
spoň takto symbolicky podpořit še-
ky na 10 tisíc korun. Do budoucna 
jim přeji, aby je hlavně nezradilo 
zdraví,“ uvedl hejtman Karlovar-

ského kraje Martin Havel.
Sokolovská běžkyně Ivana Se-

kyrová, která pracuje jako učitel-
ka tělesné a občanské výchovy na 
gymnáziu, se specializuje na dlou-
hé tratě. Za svůj největší životní 
úspěch považuje start na Olym-
pijských hrách v Londýně v roce 
2012, kde v maratonském běhu 
skončila na 67. místě. Úspěchy 
slavila ale i v loňském roce. „Jak  
s oblibou říkám, rok 2015 pro mě 
byl stříbrný. V květnu jsem doběh-
la druhá na Mattoni ½ Maratonu  
v Karlových Varech a v srpnu se mi 
podařilo získat stříbrnou medaili 
na Mistrovství ČR v běhu do vrchu 
na Kralický sněžník. V budoucnu 

bych si ještě ráda zaběhla mara-
ton,“ upřesnila při předávání šeku 
Sekyrová.

Petra Nováková, která pochází  
z Nových Hamrů, září pro změnu  
v bílé stopě. Studentka forenzní 
analýzy Karlovarský kraj skvěle re-
prezentovala vloni v Lillehamme-
ru, kde skončila šestá ve skiatlonu. 
Přes tento úspěch hodnotí minulý 
rok jako na houpačce. „Bylo to na-
horu dolů.  Nejdříve přišly úspěchy 
na celosvětových akcích a pak jsem 
se zranila. Velice si však cením 
podpory, kterou mi lidé vyjadřují, 
každá zpráva mne potěší,“ dodala 
Nováková, kterou v závěru zimy 
čeká Ski Tour v Kanadě.

Mladí sportovci z našeho regi-
onu už brzy změří síly se svými 
vrstevníky na Hrách VII. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 
2016. Tradiční akce se koná od 17. 
do 22. ledna v Ústeckém kraji. Na 
zahájení olympiády přijede naše 
sportovní naděje podpořit hejt-
man Karlovarského kraje Martin 
Havel.

 Sportovat se bude v devíti disci-
plínách, mezi nimiž nechybí alp-
ské a běžecké lyžování, biatlon, 
krasobruslení nebo lední hokej. 
Kromě Chomutova, Mostu, Litví-
nova a Cínovce se mladí sportovci 
utkají o cenné kovy také na Klínov-
ci. „Z Karlovarského kraje vypra-
víme na olympiádu dětí a mládeže 
celkem 69 dětí, které bude dopro-

vázet 16 trenérů a dva vedoucí 
výpravy. Nominaci reprezentantů  
v jednotlivých sportovních odvět-
vích zajistily ve spolupráci s kraj-
ským úřadem jednotlivé sportovní 
svazy, které si stanovily doplňující 
kritéria výběru. Hlavní podmín-
kou je trvalé bydliště sportovců na 
území Karlovarského kraje,“ uvedl 
krajský radní Edmund Janisch.

Kraj vyšle na olympiádu dětí 69 sportovců

Karlovarský kraj každoročně 
uděluje ocenění pro sportovce, 
sportovní legendy nebo trenéry, 
kteří v roce 2015 vynikajícími vý-
kony reprezentovali region, či se 
zasloužili o rozvoj sportu v kraji. 
Kandidáty na vítězství v jednot-
livých kategoriích mohou navrh-
nout všechny regionální sportov-
ní subjekty, organizace či spolky.

Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní 

kolektiv do dovršení juniorského 
věku v dané sportovní disciplíně 
(dívky, chlapci)

• dospělí – jednotlivci, sportovní 
kolektiv

• handicapovaní sportovci – jed-

notlivci, sportovní kolektiv (mlá-
dež, dospělí)

• trenér – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý 

vynikající sportovec, trenér, funk-
cionář

• sportovní osobnost – nejú-
spěšnější sportovec roku 2015

Pokyn pro vyplnění formuláře 
pro rok 2015 najdou zájemci na 
internetových stránkách Karlo-
varského kraje. „Návrhy vyplně-
né v elektronické podobě je třeba 
vytisknout a zasílat  v písemné 
formě nejpozději do 5. února 
2016 na adresu krajského úřa-
du,“ vysvětli krajský radní Ed-
mund Janisch.

Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Josef Kočí, tel. 354 222 491, mobil 
736 650 340
Ing. Pavel Kubeček, tel. 354 
222184, mobil 736 650 096. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
krajské ankety se uskuteční na 
jaře příštího roku. Vítězem před-
chozího ročníku ankety a držite-
lem ceny hejtmana se stal letecký 
akrobat Petr Kopfstein z Letecké-
ho akrobatického centra Karlovy 
Vary o. s.

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj


