Přehled dobrovolníků pro území Karlovarského kraje
datum
evidence

17.3.

jméno, příjmení

Stanislav Kubín

obec

kontakt

Karlovy Vary - KK

tel.: 606 344 141
standa.kubin@gmail.com

17.3.

Miroslav Račko - horská služba

Karlovarský kraj

tel.: +420 602372487 ,
racko.miroslav@hscr.cz

17.3.

Martin Gaier

Mariánské Lázně

Tel.: +420 736 529 609,
gaier.martin@gmail.com

17.3.

Petra Doubková a Martin Kašpar

Karlovarský kraj

tel: 777 88 55 39, 602 44 27 36,
kvautodoprava@gmail.com

17.3.

Martin Lojda

Karlovy Vary

17.3.

Kristýna Krausová

Cheb

17.3.

František Rybár

Karlovy Vary

17.3.

Švec

Žlutice

602415530, dyol5555@gmail.com

720470656,
krausovakiki@seznam.cz
420777888447,
fanonymous@email.cz
svickojira@seznam.cz

nabízená činnost

4 dodávková auta + řidiči, hodinový manžel
distribucí materiálu do obcí, seniorům, převozu lidí,
atd. v rámci ORPček Kraslice, Ostrov, Karlovy
Vary.
nabízím pomoc (v týdnu v odpoledních hodinách po
15.00 do večera, o víkendu celý den) s nákupem
potravin a léků (případně důležitých zdravotních
pomůcek apod.)
oblasti osobní dopravy do 9 osob
a nákladní dopravy do 3,5 tuny + řidiči
V souvislosti s epidemií koronavirem, nabízím možnost
skladů ( cca 350 - 1.500 m2) pro zdravotnický či jiný
materiál v souvislosti s koronavirem, na 6 měsíců ( i
déle ) zdarma. Objekt je u Horního nádraží v K.
Varech s vazbou na železniční dopravu a centrum
České pošty

pomoc s hlídáním dětí, při nákupech pro seniory
nebo kdekoliv jinde, kde mě bude potřeba.
Zkušenosti s hlídáním dětí mám, vždy jsem hlídala
děti sousedů a známých a často fotím děti a dětské
akce. Zároveň jsem ochotná se s nimi učit
rád pomohu s čím bude třeba ve volném čase od cca
15:00 až do 20:00
pomoc o víkendu

18.3.

Tomáš Peňáz

Sokolov

Penaz.Tomas@seznam.cz

pomoct tak seniorům, osamělým lidem, rodičům s
hlídáním dětí, venčením pejsků... prostě podle toho,
co by bylo potřeba
nabízím pomoc při rozvozu potravin seniorům v
Karlových Varech a blízkém okolí, popřípadě jinou
pomoc, která bude potřeba v průběhu celého dne

18.3.

Lenka Sušaninová

Karlovy Vary

608155946, susale@centrum.cz

18.3.

Veronika Vrchoticka

Karlovarský kraj

vrchoticka.v@seznam.cz

18.3.

Jan Bednář - Junák-český skaut

Karlovarský kraj

geralt@skaut.cz

18.3.

Niiara Aliieva

Karlovy Vary

734333750, niyara77@seznam.cz

18.3.

Mgr. Vladimír Melichar

Karlovy Vary

tel. 606 405 384,
VMelichar@seznam.cz

18.3.

Hříbalová Lenka

Aš

18.3.

Smutná Katka

Cheb

18.3.

Kateřina Krausová

Dalovice

Kathleenka@seznam.cz, 739445933 dobrovolník

18.3.
18.3.
18.3.

Jakub Karas, Jan Rams
Anna Kleinerová
T. Holubec

Merklín
Cheb
Karlovy Vary

plaminekmerklin@gmail.com
cvancarova.anna@seznam.cz
tomhol@live.com , 732957261

18.3.

Dobrý den, v souvislosti se situací okolo koronaviru Vám Centrum na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj nabízí zpracování
informačních materiálů pro cizince + realizaci překladů informací pro cizince zdarma. Informace jsme schopni přeložit do ukrajinštiny, ruštiny,
vietnamštiny, mongolštiny a angličtiny. Bližší informace o našem Centru naleznete na webových stránkách:
http://www.integracnicentra.cz/karlovarsky-kraj/, kde je k dispozici řada informací pro cizince v různých jazykových mutacích.

18.3.

Ing. Jaroslav Palm

Dalovice

J.Palm@seznam.cz, 602 775 388

18.3.

Michaela Čepeláková

Vojkovice

Tel. 731422558,
c.michaela12@gmail.com

dorkaa24@seznam.cz
739 433 423,
katerina.smutna90@seznam.cz

šití roušek
Rád bych Vás informoval o připravenosti skautů v
našem kraji pomoc v boji proti nákaze
dobrovolník
Zejména seniory a ostatní, kteří nemohou vycházet
a potřebné si zařídit sami či prostřednictvím
blízkých a známých
dobrovolník
ráda nabídnu svou pomoc potřebným, starým apod
lidem ve svém městě Cheb

dobrovolníci
dobrovolník
dobrovolník

dobrovolník
nabízím dobrovolnickou pomoc osamělým
seniorům. Jsem zdravotní sestra s 30letou praxí a
vlastním autem

18.3.

Jiří Kurfűrst

18.3.

Hraf Jevhenija

18.3.

David Hartmann

Andělská Hora

18.3.

Marek Fiala

Karlovarský kraj

20.3.

Viktor Osička

Mariánské Lázně

20.3.

Lenka Spacilova

20.3.

Mgr. Eva Chalupníková
Doležalová

Karlovarský kraj

22.3.

Ing. Tomáš Metz

Karlovarský kraj

Karlovy Vary

Dobrý den, jsem člen,, SDH Abertamy'' žijící v K.
Varech a pracující ve firmě Kv. Respir.ve,, Vřídle "
tel. 739139792,
můj zaměstnavatel, je ochoten propůjčit svůj vůz a
viptransfer@seznam.cz
mně uvolnit, na nezbytnou dobu, na rozvoz,
čehokoliv bude potřeba
Chtěla bych pomáhat starším lidem nebo pomoct
zenahraf@email.cz
při výrobě roušek. Jsem mladá žena ve věku 25 let,
a kvůli opatřením vlády zůstávám doma
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nehledáte lidi
420604530505,
na rozvoz potravin a nejen toho pro seniory? Velmi
Hartmy2@seznam.cz
rád bych pomohl
Dobrý den chtěl bych pomoc jako dobrovolník jsem
členem SDH a vlastním hyundai H1 a mám
721533130, mfiala19@gmail.com
možnost využít i WV crafter l4h4 pro rozvoz
materiálu který bude potřeba
77877 00 58 ,
jsem proškolený člen první pomoci, absolvent
viktor.osicka@gmail.com
SaVOZŠ v CHEBU
777521420
dobrovolník
jsem psychoterapeut a krizový intervent, nabízím
Tel: 736 514 096,
svoje služby např. na krizové linky i na práci v
evdolezalova@seznam.cz
terénu v rozsahu cca 6 hodin denně vč. nočních
hodin
mobil 602 420 494; e-mail:
bezúplatnou pomoc – osobní automobily s řidičem
metz@hsf.cz
pro distribuci materiálu

