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Vzdělávání zdravotníků
potřebuje změnu

HelenaKobrová
KSČM
Už vzdělávání zdravotníků chce
změnu. Bylo by dobré, aby student-
ky zdravotní školy chodily na praxi
ve vyšších ročnících přímo na ta
pracoviště, kam by po ukončení
školy nastoupily. Je také důležité
doktorům i sestrám nabídnout byty
a nalákat mladé doktory s rodinami
na zajímavé zaměstnání v nové
chebské nemocnici.

KARLOVY VARY Třetí ročník festi-
valu světla nazvaného VARY°září za-
číná dnes v centru krajského města.
Letos připomene sté výročí republi-
ky. Proto nese podtitul 100 let poci-
tů. Podle primátora Petra Kulhánka
byl festival původně jednorázovou
akcí, jenomže návštěvnost předčila
všechna očekávání.
„Na základě mimořádně kladné

odezvy od místních i návštěvníků
města jsme se rozhodli tuhle akci
každý rok zopakovat a pojmout tro-
chu jinak,“ uvedl. Analýza řekla, že
vloni ji vidělo 32 800 diváků, při-
čemž, pro srovnání, zahájení lázeň-
ské sezony si nenechalo ujít padesát
tisíc lidí.
Festival se v lázeňském centru

uskuteční nejen dnes, ale také zítra,
a to od 21 do 24 hodin. Show připra-
vila agentura Borovka, která stála u
zrodu prvního ročníku. Podle jedna-
telky Lenky Borovkové jsou pro ni
Karlovy Vary i projekt samotný srd-
covou záležitostí. Tentokrát se na
něm podílelo celkem téměř 50 lidí.
„Sto let republiky pro nás byla dal-

ší výzva. Nechtěli jsme zabřednout
do hlubší politiky, proto jsme zvolili
podtext, který není a nebude v tom-
to směru pro nikoho v uvozovkách
provokativní,“ řekla Lenka Borov-
ková. Agentura podle ní pracovala
pouze s pozitivními pocity jako je
například radost, štěstí či naděje.
Program obou večerů je v podsta-

tě shodný a zájemci se mohou roz-

hodnout, zda se jim chce do centra
Karlových Varů více v pátek nebo v
sobotu. Zastávek je celkem osm a
první videomapping je čeká na Alž-
bětiných lázních. Dále pak u hotelu
Thermal, ve Dvořákových sadech,
Sadové a Mlýnské kolonádě, chrá-
mu sv. Maří Magdaleny, divadelním
náměstí a konečně Grandhotelu
Pupp. Právě na jeho fasádě se usku-
teční velkoplošný videomapping
100 let pocitů.
„U každé lokace bude tentokrát in-

fotabule a nejlepší zorný úhel pohle-
du,“ uvedla Lenka Borovková. Na
Tržní kolonádě připravila agentura
doprovodný hudební program, a to
od 19 hodin do půlnoci.
— Jana PlechatáVideomappingProjekce naCísařské lázně. Ilustr. foto: V. Šlauf, MAFRA

Z
dravotnictví je v Chebu
horké téma. Lékařů je
málo a už dnes se ukazuje,
že může být problém tře-
ba jen to, když se chce

mladý člověk přehlásit od dětské-
ho k praktickému lékaři.
Důležitá je i nemocnice, kde lidé

automaticky předpokládají, že bu-
dou v příjemnémprostředí ošetře-
ni rychle, kvalitně a hlavně profesi-
onálně usměvavými sestrami a em-
patickými lékaři.
Jenže právě v Chebu vznikla ini-

ciativa sester, která upozornila na
to, že zaměstnanci z nemocnice
utíkají, protože je jich málo, jsou
přepracovaní a mají nízké mzdy.

Je možné namítnout, že fungující
zdravotnictví je především věcí
státu a kraje. Ale i město má k
tomu co říct.
Opravňuje jej k tomu třeba čtyři-

cetimilionový příspěvek na stavbu
nového pavilonu chebské nemoc-
nice nebo volné byty, které je rad-
nice připravena zdravotníkům na-
bídnout.
Možná to ale v příhraničí nebu-

de stačit. Jaký je názor lídrů deseti
politických uskupení, která jdou
v Chebu do boje o křesla na radni-
ci? Najdou lék na problémy, s ni-
miž se potýká zdravotnictví ve
městě?
— Jitka Dolanská

Karlovy Vary rozzáří třetí Festival světel

Soukromým lékařůmmů-
žeme nabídnout prostory

ZdeněkHrkal
ANO
Našeměsto není zřizovatelem žád-
ného zdravotnického zařízení. Ordi-
nace jsou soukromé, chebská ne-
mocnice je krajská. Nicméně i mě
jako starostu a občana trápí problé-
my, které hlavně v chebské nemoc-
nici jsou, tedy nedostatek sestřiček
a lékařů. Město nemůže ze zákona
nijak finančně pomoci přímo se-
strám či lékařům, ale můžeme nově
příchozím, ale i těm stávajícím, na-
bídnout adekvátní bydlení, zařaze-
ní dětí do školek a škol a toto ostat-
ně již děláme. Soukromým lékařům
pakmůžeme nabídnout pro zřízení
jejich praxí vhodné nebytové prosto-
ry za přijatelný nájem. Pak samo-
zřejmě dlouhodobě finančně podpo-
rujeme KKN. Například jsme z
městského rozpočtu uvolnili 40 mili-
onů na stavbu a rekonstrukci cheb-
ské nemocnice. Ta by po rekon-
strukci měla být nejmodernějším
zdravotnickým zařízením v ČR. Tře-
ba i díky tomu k nám do Chebu na-
jdou cestu noví lékaři a sestry.

Je nutné zajistit novou
spolupráci s nemocnicí

HelenaBaxová
SPD
Město musí zajistit chod potřeb-
ných ordinací praktických lékařů,
zubařů, dětských lékařů a specialis-
tů ve městě a zajistit tak potřebnou
kvalitu zdravotní péče pro své oby-
vatele. Jako samozřejmost vní-
mám jak podporu důstojného bydle-
ní pro příchozí lékaře, tak podporu
při financování nových ordinací. Je
nutné ve spolupráci s Karlovar-
ským krajem zajistit nové formy
spoluprácemezi městem a Karlo-
varskou krajskou nemocnicí tak,
aby mladí byli motivováni pracovat
v naší nemocnici a neodcházeli
mimo region.

Jednou z cest je nabídka
dostupného bydlení

Martin Kroupa
ČSSD
Budeme nadále finančně podporo-
vat naši nemocnici v investicích a
požadovat po Karlovarském kraji
větší podporu stipendií pro zdravot-
ní sestry tak, aby stipendia byla
skutečnou pomocí i pro studentky,
které by si jinak studium nemohly
dovolit. Jednou z cest je nabízet
nově příchozím sestrám a dokto-
rům dostupné bydlení.

Je nutné vylepšit krajskou
koncepci pro Cheb

Gabriela
Licková
Hnutí 2018
Je nutné analyzovat stávající kraj-
skou koncepci, která je pro Cheb
zavazující, a z níž vycházejí projek-
ty a programy podpory včetně ná-
borových příspěvků. Je zapotřebí
rozklíčovat, v čem koncepce pochy-
bila, jaké principy se nepodařilo
v praxi uplatnit. Koncepce totiž ne-
dostatek personálu řeší, nicméně
navrhovaná opatření a jejich podo-
ba byla přeceněna, nebo se vychá-
zelo z mylných předpokladů. Např.
prioritou mnoha studentů ze střed-
ní zdravotní školy je „levná“ maturi-
ta a ne zaměstnání zdravotník.
Tento fakt byl opomenut. Dalším
příkladem je podcenění snahy me-
dika pracovat na akreditovaném
pracovišti, které mu umožní atesta-
ci. Na krajskou koncepci je proto
nutné podívat se jako její konstruk-
tivní oponent, který ji nechce smést
ze stolu, ale na základě praxí vy-
zkoušeného „tudy cesta nevede“ ji
aktualizovat.

Nejlepší je nabídnout
zdravotníkůmvýhody

Ladislav
Tkaczyszyn
Piráti
Myslíme si, že nejlepší, co město
může v takovéto nadmíru náročné
situaci udělat, dokud nebudeme
schopni situaci vyřešit jinak, je na-
bídnout medicínskému personálu
jiné druhy výhod, například zvýhod-
něné nájemní bydlení či nebytové
prostory pro zakládání nových ordi-
nací. Je také třeba podporovat
mladé lékaře a vytvářet určitou vaz-
bu k rodnémuměstu, například na-
bídnout materiální podporu při stu-
diu a umožnit tak studovat většímu
množství lidí.

Získat lékaře a sestry
pomohou byty a finance

Jan Svoboda
ODS
ve spolupráci
s KDU-ČSL
Zdravotnictví by mělo být přede-
vším na státu. Místo toho spadlo na
kraje a celková koncepce není. Měs-
ta v tomto ohledu mohou přispívat fi-
nancemi na chod nemocnic. Cheb
byl v minulosti velice štědrý
a do nemocnice investoval desítky
milionů korun. Město také v minulos-
ti iniciovalo možnost, aby zde byla
vyšší škola pro zdravotní sestry a
tím pádem by některé mohly najít
své působiště v Chebu. Velkou roli
ale hraje výše platu. V sousedním
Německu jsou sestry placeny lépe
než někteří lékaři u nás. My jsme po-
máhali získávat lékaře a sestry i
tím, že jsme jim přednostně přidělo-
vali byty. Finanční pomoc odměsta
je asi nejúčinnějším nástrojem.

Chebmůže býtmístem
bez zbytečné byrokracie

Václav Jakl
Strana svobodných
občanů
Nebudu slibovat to,
co může udělat jen vláda nebo
kraj. Osobně si myslím, že na
okresní úrovni není správnémít vy-
soce specializovaná a drahá odbor-
ná zdravotnická pracoviště. Pak se
nedostávají prostředky na běžnou
základní péči. Chebská nemocnice
je krajská. Přesto ji město význam-
ně finančně podporuje. Naposledy
částkou 40 mil. Kč na její rekon-
strukci (dostavbu). Někteří zastupi-
telé uvažovali o možnosti převzetí
krajské nemocnice pod město, jiní
přišli s nápadem přispívat na platy
lékařů a zdravotních sester z roz-
počtu města. Myslím, že taková ře-
šení jsou přinejmenším sporná a
mnoho dobrého by pro město ve
svém důsledku nepřinesla. Co ale
může zařídit město samo, je vybu-
dovat pověst Chebu jako místa,
kde byrokrati neotravují lidem ži-
vot. Pak sem přijdou nejen lékaři a
sestry.

Městomá pokračovat
v podpoře nemocnice

Karel
Tyrpekl
Koalice pro Cheb
Zdravotnictví i u nás, v druhém nej-
většímměstě Karlovarského kraje,
je plně v rukou zdravotních pojišťo-
ven a krajského úřadu. Město
může pokračovat v podpoře ne-
mocnice tak, jak to už léta činí – na-
příklad investiční spoluúčastí na re-
konstrukcích, přístavbě hlavní ne-
mocniční budovy, výstavbě nové-
ho pavilonu nebo formou příspěv-
ků na pořízení špičkových přístro-
jů, jakým je např. lineární urychlo-
vač pro onkologii. Může pomoci při
obtížných kolektivních vyjednává-
ních o mzdách, protože odpovídají-
cí platové podmínky jsou zásadní.
Zároveňmusí jednoznačně dekla-
rovat, jak o tyto profese a o ty, kteří
je vykonávají, stojí. Praktickým lé-
kařůmmůže nabídnout kvalitní
obecní byt a odpovídající nebytové
prostory pro zřízení vlastní ordina-
ce.

Neobejdeme se
bez zvláštních pobídek

Antonín
Jalovec
Volba proměsto
Početné skupiny lékařů (ale i třeba
učitelů), které přišly do Chebu ještě
za komunismu, jsou na konci karié-
ry. Je nejvyšší čas přilákat do měs-
ta náhradu. Základem je pozvednu-
tí celkové kvality života v Chebu –
pocitu bezpečí, veřejného pořád-
ku, možností využití volného času.
Neobejdeme se ale bez zavedení
zvláštních pobídek, a to jak mate-
riálních (příspěvek na zřízení a vy-
bavení ordinace, nabídka vhod-
ných prostor v majetku města), tak
nemateriálních (přednostní proná-
jem bytu, pomoc se sháněním za-
městnání pro partnera/partnerku).
Neuděláme-li to, půjdoumladí léka-
ři jinam.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Západočeský
symfonický orchestr v Mariánských
Lázních vstupuje do nové sezony. Ta
letos nese název Hvězdy na dlani. Zá-
kladní řada zahrnuje rovný tucet
symfonických koncertů, na nichž or-
chestr uvede nejen velká symfonická
díla, ale také představí
v Mariánských Lázních hudební
hvězdy.
Těmi jsou například houslový virtu-

óz Ivan Ženatý, flétnistka Jana Vildo-
vá, kontratenorista Jan Mikušek,
houslistka Hana Hložková, Pražský
žesťový soubor, světově uznávaná vi-
olistka Jitka Hosprová, italský hous-
lista Maurizo Sciaretta, klavírista Ra-
dimVojíř, violoncellista Daniel Petrá-
sek, pěvci EliškaWeissová a Aleš Bris-
cein a další sólisté a dirigenti.

Nebude chybět Má vlast
Nejstarší český symfonický orchestr
v rámci abonentních koncertů uve-
de také Smetanovu Mou vlast, na
koncertě k 100. výročí republiky, a
to 26. října. Na konci sezóny, přesně-
ji 16. června, se pak již nyní mohou
posluchači těšit na koncert se svě-
toznámým tenoristou ŠtefanemMar-
gitou.
Koncerty orchestru se konají tra-

dičně v koncertním „Mramorovém“
sále společenského domu Casino
v Mariánských Lázních. A to včetně
řady komorních koncertů. Ty jsou v
letošní sezoně novinkou. V rámci
těchto večerů uvede orchestr takové
soubory jako Martinů Ensemble, An-
čerlovo kvarteto a akordeonistu Ali-
aksandra Yasinského, ale také třeba
klavírní legendu Ivana Klánského,
jazzového trumpetistu Laca Decziho
a Celula New York nebo Trio Jadin
s hornistou Radkem Baborákem.

Páteční úvod
Slavnostní zahajovací koncert otevře
šňůru abonentních koncertů v pátek
v 19:30 hodin v sále Společenského
domu Casino. Dirigovat jej bude Ra-
dek Baborák, dirigent a hráč na lesní
roh, který je považovaný za nejlepší-
ho současného hornistu na světě. Na
programu bude Sinfonietta Leoše Ja-
náčka a Koncertantní symfonie pro
čtyři dechové nástroje Es dur od W.
A. Mozarta, ve které se jako sólisté
představí Lukáš Pavlíček (hoboj),
Lukáš Dittrich (klarinet), MilanMuzi-
kář (fagot) a Mikuláš Koska (lesní
roh).
Historie nejstaršího symfonického

tělesa v českých zemích, Západočes-
kého symfonického orchestru, je
úzce spjata se s počátkem lázeňství v
Mariánských Lázních. Jako datum
jeho vzniku bývá nejčastěji uváděn
rok 1821. V roce 2001 se orchestr stal
obecně prospěšnou společností, je-
jímž zakladatelem je město Marián-
ské Lázně.
Během letní lázeňské sezony vystu-

puje orchestr na mariánskolázeňské
kolonádě, spolupracuje s řadou hu-
debních škol například z Prahy, Vý-
maru, Zürichu či Norimberku.
— Jitka Dolanská

Politici v Chebu zkusí
pomoci zdravotníkům
Otázky pro chebské lídry: Může v oblasti zdravotnictví něco změnit město?

Symfonici
začínají sezonu
v Mariánských
Lázních

Některé zastávky
Festival světel

● Dvořákovy sady - uvolnění Abs-
traktní monochromatická projekce
přecházející ke konkrétním tvarům
● Sadová kolonáda - bezpečí La-
byrint - interaktivní UV síť asociující
pocit bezpečí
●Mlýnská kolonáda - radost Kro-
ky radosti mezi duhovými paprsky.
Tak banální věci, jakými jsou svět-
lo a stín, rozehrají hru plnou klamu
a iluzí
● Chrám sv. Máří Magdalény -
štěstí Živý videomapping francouz-
ské umělkyně hrající si s pozitiv-
ním pocitem štěstí
● Divadelní náměstí - naděje Pal-
pitující srdce jako symbol naděje.
Grandhotel Pupp - 100 let pocitů
Velkoplošný videomapping 7. a 8.
září, 21:00 – 00:00


