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Univerzita l(arlova už nabízí studium v l(arlových Varech. Zázemí se včera představilo lidem 
v 

Jana Plechatá ~~ 
redaktorka MF DNES ~ , ~ 

I 1J 
KARLOVY VARY Zcela poprvé se 
včera mohli zájemci podívat do 
nově vybavené školní budovy na ná
břeží Jana Palacha, ve které spustí 
od příštího akademického roku výu
ku fyzioterapie 3. lékařská fakulta 
Univerzity l(arlovy. Bakalářské stu
dium v Karlových Varech už se stalo 
také součástí přijímacího řízení, kte
ré univerzita zveřejnila. ,Je to záru
ka, že od příštího akademického 
roku začne v l(arlových Varech výu
ka fyzioterapie opravdu fungovat," 
uvedl primátor Petr I<ulhánek. Vče
rejší den otevřených dveří se stal 

Lidé mohou 
• pomoci 

potřebným 
nálmpemjídla 
KARLOVARSKÝ KRAJ Pomoci 
obyčejným nákupem jídla nebo 
drogistických prostředků, takový 
je cíl sobotní akce Národní potravi
nové banky. ,,V sobotu 11. listopadu 
mají lidé z celé české republiky 
možnost od 8 do 20 hodin zakoupit 
trvanlivé potraviny a drogistické 
zboží a darovat je těm, kteří jsou na 
pokraji hmotné nouze. Pomoc pak 
putuje zejména k seniorům, mat
kám samoživitelkám nebo pěstoun
ským rodinám a dětem z dětských 
domovů," říká k tradiční akci Pavlí
na l(alousová, předsedkyně spolku 
Byznys pro společnost. 

Už popáté tak lidé mohou pomo
ci pouhým nákupem. Hned za po
kladnami budou označené nákup
ní vozíky, ze kterých pomoc popu
tuje hned k potřebným lidem. Po
travinová banka v Karlovarském 
kraji v posledních dnech pilně při

pravovala regály a krabice na un1ís
tění vybraného jídla. ,,Sáček těsto

vin, masová konzerva, balík dět
ských plen - pro někoho běžná po
ložka na týdenním nákupním se
znamu. Pro jiného to může být zá
sadní věc, která mu výrazně ulehčí 
život," upozornil Milan Hloušek, 
ředitel Potravinové banky Karlo
varského kraje. 

Národní potravinová sbírka sele
tos uskuteční v 395 obchodech 
partnerských řetězců a 355 prodej
nách drogerií. V porovnání s 
rokem 2016 je to o 90 zapojených 
prodejen více. Sbírka loni vynesla 
312 tun zboží. (tmn) 

podle něj milníkem, neboť si každý 
mohl ověřit, že jsou Karlovy Vary 
na příchod 3. lékařské fakulty při
pravené. ,,Domlouváme se s univer
zitou na ton1, aby se ještě tento rok 
v letním semestru konaly praktické 
výuky u nás v l{arlových Varech. 
Znamenalo by to pro nás jakousi ge
nerálku," prozradil primátor. 

Zájemci o studium budou přihláš
ky podávat do konce února a vy
zkoušet si budou moci i přípravné 
testy k přijímacím zkouškám. 
Podle koordinátora studia Jana 
Klímy univerzita po prvním roce vý
sledky vyhodnotí a zástupci města 
se budou snažit, aby akademický se
nát povolil v Karlových Varech 
vznik odloučeného pracoviště fa
kulty. ,,Bude to znamenat, že zde 

už bude mít vysoká škola svou adre
su, budou zde i trvalí zaměstnanci, 
odloučené pracoviště studijního od
dělení a tak dále," přiblížil Jan Klí
ma. Bakalářským studiem by ale 
plány Karlových Varů končit nemě
ly. ,,Co se týče vlastní výuky, rádi 
bychom zde akreditovali magister
ské studium, a to samozřejmě pod 
akreditací 3. lékařské fakulty. Rádi 
bychom k fyzioterapii přidávali dal
ší obory," řekl Jan I<líma. V týmu 
pedagogů podle něj budou působit 
i zdejší odborníci, jako je například 
profesor Josef Dvořák z karlovarské 
nemocnice. S kolegy doplní tým do
jíždějící za studenty z Prahy. 
Například neurorehabilitaci bude 

v I<arlových Varech přednášet před
nostka l(liniky rehabilitačního lé-

• 

•• 
Domnívám se, 
že obor fyzioterapie 
do I(arlových Varů 
a I(arlovarského 
l<raje patří. 

•• 
Marcela Grunerová Lippertová 

přednostka Kliniky rehabilitačního 
lékařství 3. lékařské fakulty UK 

kařství 3. lékařské fakulty Univerzi
ty Karlovy Marcela Griinerová Lip· 
pertová. Podle ní není zcela běžné, 
že by fakulta takto rozšiřovala výu
ku. ,,Myslím si ale, že to bude pří
nosné. Osobně jsem za to ráda a 
říkám to s takovým trochu idealis
tickým přístupem. Domnívám se, 
že obor fyzioterapie do !(arlových 
Varů a l{arlovarského kraje patří," 
uvedla s tím, že uplatnění fyziotera
peutů i dalších fyzioterapeutických 
odvětví je tu vysoké. 

Ve školní budově na nábřeží Jana 
Palacha naposledy působila soukro
má střední škola, která před zhruba 
dvěma lety skončila v insolvenci. 
Město se pak muselo vypořádat s in
solvenčním správcem, od kterého 
výhodně nakoupilo nábytek. ,,Pro 

mě je to svátek, že nám tady neza
čne chátrat další budova," uvedl pri
mátorův náměstek pro majetek Mi
chal Riško. Fakulta zatím bude využí
vat čtvrté patro budovy. Do prvního 
ročníku by mělo nastoupit 20 až 25 
studentů, v dalších letech by jich ale 
měla být přibližně stovka. V budově 
zatím najdou základní vybavení, a 
to včetně masážních lůžek. ,,Další 
požadavky přinesou sami kantoři 
podle toho, jak se bude obor rozví
jet," vysvětlil Michal Riško. 

Vedení karlovarského magistrátu 
nyní zpracovává projekt na celko
vou opravu budovy. Peníze by chtě
lo získat z vládního programu Re
start. Kdo by si chtěl prostory pro
hlédnout, může přijít ještě 8. pro
since, 12. ledna a 9. února. 

Nezapomeneme Památlm válečných veteránu uctili na pietní1n místě u Thermalu 

,, 
l 

Pocta Památku válečných veteránů včera uctili zástupci Armády Ceské republiky i pamětníci z řad Ceskoslovenské obce legionářské u památníku obětí válek. ,,V celé republice je nás okolo šesti 
set a v našem kraji už jen dvacet pět. Jsem rád, že se dnes nedělá výjimka mezi bojovníky na západní nebo východní frontě. Věřím, že se zde setkáme i příští rok, kdy opět zavzpomínáme na naše 
bratry a sestry," řekl za legionářskou obec Václav Šrámek. V rámci akce udělil ředitel Krajského vojenského velitelství Jaroslav Kořínek několik pamětních mincí. (tmn) Foto: V. Šlauf, MAFRA 

V lrraji může od ledna 
zmizet až devět ordinací 

Film podle Poledňálcové natáčí ve Varech 
KARLOVY VARY Do krajského 
města se po jihokorejských filma
řích vydali tuzemští tvůrci. Od 23. 
listopadu začnou v Karlových Va
rech natáčet snímek Ten, kdo tě mi
loval. Autorkou stejnojmenného ro
mánu je Marie Poledňáková, která 
ve svém prvním kriminálním díle 
popisuje příběh Vandy Kalinové ži
jící v lázeňském maloměstě. 

•• 
želových věcech pak narazí na doku
menty, které ukazují, že k ní Josef 
nebyl upřímný. Vanda se pak spo
lečně se svými dětmi a tchyní vydá
vá po stopách tajemství, které ve
dou nejen k nejmocnějšímu muži 
kraje, ale i do její vlastní minulosti. 

KARLOVY VARY Ai devět ordina
cí by od ledna mohlo zaniknout v 
l{arlovarském kraji. Někteří lékaři 
zvažují úplné ukončení služeb, dal
ší jen zruší některou ze svých více 
ordinací. Vyplývá to z údajů !(raj
ského úřadu Karlovarského kraje. 
Rušení ordinací zřejmě souvisí i s 
novou povinností vydávat elektro
nické recepty. 
Někteří lékaři zajišťují služby ve 

více ordinacích na různých mís
tech v kraji. Proto rušení místa po· 
skytování neznamená konec praxe, 
ale jen rušení jedné z ordinací. 

,,Podle našich informací lékaři -
poskytovatelé služeb - stále vyčká

vají, zda nedojde ke změně zákona 
o léčivech, to znamená, zda nebu
de povinnost vydávat e-recepty 
znovu posunuta. Takže čekáme ná-

por žádostí až v prosinci či na počát
ku roku 2018," uvedla mluvčí kraj 
ského úřaduJana Pavlíková. 

O odejmutí oprávnění poskytovat 
lékařské služby v kraji zatím požá
dal jeden poskytovatel v oboru vše
obecného praktického lékařství a 
další ruší jednu ze svých ordinací. 
Přerušení nebo odejmutí oprávně
ní zvažuje také jeden dětský a do
rostový lékař. 

O odejmutí oprávnění požádal i je
den dermatolog, jeden zubní lékař, 
jeden gynekolog, jeden oftalmolog, 
jeden rehabilitační lékař a jeden gy
nekolog ruší jednu ordinaci. 

Pro praktické a dětské lékaře při
pravil kraj dotační program, díky 
němuž mohou obce vybavit ordina
ce lékařů technikou potřebnou pro 
vydávání e-receptů. (ČTI() 

,,Z těch asi šestadvaceti natáče
cích dní jich v l(arlových Varech 
bude přibližně osm. Natáčet bude
me jak přímo v l{arlových Varech, 
tak třeba v hotelu Riverside u bře

zovské přehrady. I<romě toho bude
me také v Chebu na vánočních tr
zích a na Božím Daru," řekl produ
cent snímku Adam Dvořák. 

Režie kriminální komedie se ujal 
Jan Pachl, který je podepsaný také 
pod televizním seriálem Rapl. Divá
ci, kteří si oblíbili svérázného detekti-

Marie Poledňáková Foto: MAFRA 

va I<uneše v podání Hynka Čermáka, 
se mohou těšit, že si zahraje i v tom
to filmu. l{romě něj se divákům 
představí také Eva Holubová, Václav 
Postránecký, Soňa Norisová či Karel 
Heřmánek. ,,Castingy už máme za se
bou, takže máme obsazené i všech-

Marie Poledňál<ová 
, , 

ve svem prvn1m 
l<riminálním díle 
popisuje příběh 
Vandy I(alinové žijící 
v lázeňsl<ém městě. 

•• 
ny dětské role," prozradil Adam Dvo
řák. Filmaři hledali dva dětské před
stavitele a na konkurz jich dorazilo 
sedm set. 

V románu Marie Poledňákové ztra
tí Vanda Kalinová manžela, který 
byl elitním vyšetřovatelem. V man-

Producentský štáb už kvůli natá
čení kontaktoval primátora Petra 
I<ulhánka. ,,Poprosili nás o vstříc
nost, protože se film bude odehrá
vat v I<arlových Varech. Nechtějí 
po nás žádné peníze, ale spíše se 
chtějí bavit o organizačních vě
cech, jako jsou zábory, dopravní 
omezení a tak dále," uvedl. 

Podle scénářů Marie Poledňáko
vé vznikla řada legendárních čes

kých filmů. Například S tebou mě 
baví svět, Jak dostat tatínka do po
lepšovny, Jak se krotí krokodýli 
nebo Líbáš jako Bůh. 
- Jana Plechatá 


