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Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax: 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin

ČÍSLO 4/2022 • ROČNÍK XX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA
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Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Na stránkách Krajských listů představujeme
strategické projekty sloužící k postupné přeměně Karlovarského kraje. Transformace se
zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti a cestování. Náš seriál nyní pokračuje
projekty s názvy Centrum lázeňského výzkumu
a Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí.
12 KRAJ DOKOŘÁN
Poprvé v loňském roce otevřel kraj své brány
a do areálu v Karlových Varech Dvorech pozval
na celodenní program akce s názvem Kraj dokořán všechny návštěvníky z celého regionu. Akce
proběhne také v tomto roce, do svých diářů si
zapište datum: pátek 17. června.
18 DESTINAČNÍ AGENTURA
ZÍSKALA TŘI OCENĚNÍ
Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský
kraj získala hned tři ocenění v 15. ročníku Velké
ceny cestovního ruchu a hlavní cenu v anketě
Kraj mého srdce. Úspěchy si přivezla z veletrhů
Holiday World a Region World, které probíhaly
od 17. do 19. března na výstavišti v Praze.
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19 CHEBSKO: HISTORIE, KULTURA
I KRÁSNÁ PŘÍRODA
Jaro už je tady a s ním i teplejší a slunečnější
počasí. Hledáte tipy, kam vyrazit na výlet?
Sestavili jsme pro vás seznam zajímavých míst
pro návštěvu ve městě Cheb a jeho okolí. Čeká
vás pořádná nálož přírody, historie a kultury.
26 VESNICE ROKU 2022
V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl slavnostně vyhlášen nový ročník
soutěže Vesnice roku. Obce a města Karlovarského kraje se tak nyní mohou ucházet
o vítězství v krajském kole a následný postup
do kola celostátního.
28 BĚLA TRÉŠKOVÁ
JE SPORTOVKYNÍ TĚLEM I DUŠÍ
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem,
kreativců, zkrátka lidí, kteří mají originální
nápady a plány. O svůj příběh se s námi tentokrát podělila Běla Tréšková, jíž zavedl vrcholový
sport až k vybudování vlastního sportovního
centra - Studia Kineo.
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KRÁTCE Z KRAJE

DO INOVACÍ
BALNEOPROVOZU
SE ZAPOJILI I STUDENTI ZČU

Institut lázeňství a balneologie se zaměřil
na inovace balneoprovozu Alžbětiných lázní
v Karlových Varech. Na základě navázané
spolupráce výzkumné instituce se Západočeskou univerzitou v Plzni byly do projektu
zapojeny studentky Fakulty ekonomické,
které se podílely na dotazníkovém šetření
a analýze využití webových stránek k propagaci nabídky lázeňských služeb ve srovnání s konkurencí. Osvědčila se i spolupráce
s Fakultou zdravotnických studií ZČU. Studenti FZS a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Technické vysoké školy
v Deggendorfu navrhli například inovace pro
rehabilitační cvičení pod vodou.

CESTY ČESKÉ VĚDY VEDOU
DO JÁCHYMOVA
Muzeum Královské mincovny Jáchymov
přichystalo výstavu, která přibližuje
příběhy přírodovědného poznání.
Návštěvníci do nich mohou nahlédnout
prostřednictvím dvanácti zastavení,
jež ukrývají události z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie či
genetiky.
Projekt „Živá mapa“ se soustředí na historii přírodních věd v českých zemích.
Výstavu bude možné zhlédnout do
10. července.

SENIOR PAS. NOVÝ KATALOG
PŘINÁŠÍ KOMPLETNÍ
PŘEHLED SLEV
V Karlovarském kraji je aktuálně 19 tisíc držitelů Senior Pasů. Lidé starší 55 let, kteří si jej
pořídili, najdou nyní v infocentrech, turistických centrech i na úřadech měst a obcí
nové katalogy poskytovatelů slev, v nichž zjistí,
kolik obchodů a zařízení výhodné nabídky
poskytuje a v jaké výši. Díky Senior Pasům je
možné čerpat zajímavé slevy týkající se péče
o zdraví, trávení volného času či vzdělávání
a také pro tento rok připravuje kraj řadu akcí
s účastí zdarma.

DEN S HEJTMANEM

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VĚK PRO
NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU
ÚDOLÍ U LOKTE. OMEZENÍ PRO
ŘIDIČE SKONČÍ V ČERVNU
Na začátku června by pro řidiče mělo
skončit nepříjemné omezení provozu
na silnici II/209 v Údolí u Lokte. Částečnou uzavírku před časem způsobila
zborcená kamenná zeď u rodinného
domu. Nyní Krajská správa a údržba
silnic (KSÚS KK) zahajuje stavební akci,
jejímž cílem je stabilizace svahu pomocí
nové železobetonové zdi a odvodnění.
Krajská správa a údržba silnic realizuje
tuto akci z mimořádného příspěvku
Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu
korun. Celková cena by měla dosáhnout 6,7 milionu. Práce provede společnost Algon.
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Na krajském úřadě se konalo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro seniory
s názvem „Věk pro nás není překážkou“. Ceny
v podobě dárkových košů převzalo z rukou
hejtmana Petra Kulhánka devět výtvarníků.
Vyhlášen byl také vítěz ceny mediálního
partnera, kterým je již tradičně Český rozhlas Karlovy Vary. V kategorii Ruční práce se
na stupních vítězů umístili Jindřich Rohla –
Hra s čísly, Alena Váňová – Ztracené srdce
v Krušnohoří aneb krušnohorské snění, Dana
Balcarová – Domeček pro Fanouška. V kategorii Kresba, malba, grafika zabodovali Jaroslav Seibl – Cheb, Josef Rybáček – Rybník
Richmond, Alena Musilová – Letní den. V kategorii Fotografie skončili na prvních třech
místech Jaroslav Jirásek – Ostrov – kamenný
most Borek, Jiřina Kandová – Zimní království,
Mária Cibová – Sama v dešti. Cenu Českého
rozhlasu Karlovy Vary získal Jindřich Turek –
Kostel sv. Jana Křtitele ve Valči.

Není vám lhostejné dění ve vaší obci
či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak
ke zlepšení života kolem nás? Přesně
pro vás je připravený Den s hejtmanem.
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském
úřadě Karlovarského kraje k dispozici 27.
dubna od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada,
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.
kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také
pravidelně k dispozici právní poradna
krajského úřadu, konat se bude jako
obvykle první středu v měsíci, tentokrát
to tedy bude 4. května.
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TÉMA

Ilustrační obrázek Strøm Spa Nordique
Vieux-Québec

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ
PROJEKTY. DÍL PÁTÝ:
CENTRUM LÁZEŇSKÉHO VÝZKUMU
A REGENERACE KLÍNOVCE
Karlovarský kraj projde postupnou přeměnou - transformací, která znamená přechod od uhlí k novým zdrojům
energie s menší zátěží životního prostředí. Transformace se zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti,
cestování. Řešit se bude rozvoj kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Přeměna se týká celého území regionu a bude
finančně náročná. Z EU by kraj mohl získat až 6,3 miliardy korun z takzvaného Operačního programu Spravedlivá
transformace. Další programy budou následovat. Peníze budou využity na realizaci projektů, které vám nyní představujeme. Náš seriál nyní pokračuje projekty s názvy Centrum lázeňského výzkumu a Regenerace brownfieldu
Horský hotel Klínovec a jeho okolí.
CENTRUM
LÁZEŇSKÉHO VÝZKUMU
Hlavním řešitelem projektu je krajský
Institut lázeňství a balneologie (ILAB)
společně s výzkumnými organizacemi,
vysokými školami, nemocnicemi či
lázeňskými zařízeními. Institut bude
provádět výzkum v oblasti lékařských
a biologických věd, enviromentálních,
společenských a humanitních věd.
Cílem výzkumu je prokázání významu
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a účinků lázeňské léčby, inovace
v lázeňské léčbě či v léčebných postupech. Část dílčích projektů je zaměřena
na sjednocení ochrany přírody a přírodních léčivých zdrojů včetně lázeňské terapeutické krajiny. Projekty se
zabývají také zpracováním studií pro
zmapování ekonomiky a trendů lázeňství jak v ČR, tak v Evropě, realizací
balneologické knihovny či tvorbou
informačních systémů pro balneology
a lázeňské provozy.

Projekt přispěje ke zvýšení atraktivity regionu v návaznosti na získávání
vysoce kvalifikovaných pracovních sil.
Vytvoří se podmínky pro provádění
nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti
lázeňství a balneologie. Zvýší se inovační potenciál kraje a dojde k vytvoření pracovních míst nejen v oblasti
výzkumu, ale také služeb. Projekt
naváže svým výzkumem a doplňujícími činnostmi na historii kulturního
a přírodního dědictví regionu.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Naše
budoucnost
je ve změně
Vizualizace - Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí

REGENERACE BROWNFIELDU
HORSKÝ HOTEL KLÍNOVEC
A JEHO OKOLÍ
Další ze strategických projektů zaměřených na rozvoj území a jeho přeměnu
je regenerace brownfieldu na vrcholu
Klínovce a jeho okolí včetně horského
hotelu Klínovec, jenž je nyní v havarijním stavu.
Horský hotel Klínovec je kulturní
památka, která procházela stavebními
úpravami až do své dnešní podoby. Po
roce 1989 proběhla nepovedená privatizace, ale po úspěšném vyjednávání se
podařilo hotel odkoupit do vlastnictví
města Boží Dar. To nechalo vypracovat
studii proveditelnosti, která navrhuje
provedení rozsáhlé obnovy a rekonstrukci celého hotelového komplexu
včetně inženýrských sítí a parkovišť.
Historické budovy budou uvedeny do

KRAJSKÉ LISTY

architektonicky původního a posledního dochovaného stavu z cca 30. let
20. století. Nové stavby jsou navrženy
jako architektonické řešení soudobé,
bez historizujících vazeb na původní
objekt a přiměřené budovám historické
části. Tím citlivě dotvoří jeho konečný
architektonický ráz.
Projekt výrazně přispěje k trvale udržitelnému cestovnímu ruchu, který je
významný v rozvoji celého regionu,
a zvýší potenciál a ekonomickou stabilitu oblasti. Klínovec je destinací pro
zimní a čím dál více i pro letní turistiku.
Vzhledem k poloze lokality v blízkosti
státní hranice se SRN je záměr atraktivní i pro přeshraniční turistiku a další
aktivity na mezinárodní úrovni.
Více informací k projektům najdete
na krajském webu Měníme kraj:
https://www.menimekraj.cz/

Naše

menimekraj.cz
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NA POMOC UKRAJINĚ

UPRCHLICKOU KRIZI
ŘEŠÍ STOVKY JEDNOTLIVCŮ
A DESÍTKY TÝMŮ
Stovky jednotlivců a desítky týmů se
v Karlovarském kraji zapojily do řešení
nebývalé humanitární katastrofy, kterou
vyvolala válka na Ukrajině. Ozbrojená
agrese Ruska začala 24. února 2022
a kromě zmařených lidských životů
a nedozírných škod na majetku znamená
také masivní útěk statisíců ukrajinských
občanů do okolních zemí včetně ČR.
Rozsah spolupráce a dalších potřebných postupů a opatření řeší Karlovarský kraj ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Karlovarského
kraje. Do koordinace pomoci se zapojily všechny ostatní bezpečnostní složky,
řada institucí, města, obce, firmy, spolky
i dobrovolníci.
Od 1. března kraj zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
(KACPU) v karlovarské KV Areně. Provoz
centra zajišťuje Hasičský záchranný
sbor, na potřebných agendách se podílí
kromě Policie ČR také Úřad práce, zdravotní pojišťovny a další instituce. Krizový
štáb zároveň ustavil pracovní skupiny
zaměstnanců krajského úřadu, které
mají na starost kromě jiného stravování

a technické zabezpečení provozu
KACPU, provozu centrálního skladu
humanitární pomoci, fungování systému
ubytování uprchlíků, zajišťování tlumočníků a dobrovolníků pro centrum,
zajištění zdravotní péče pro příchozí,
pomoc při začleňování ukrajinských dětí
do systému školství, vznik webu s informacemi pro uprchlíky i české občany,
koordinaci s obcemi a součinnost
s Ústředním krizovým štábem a Národním centrem pomoci Ukrajině.
Práce všech skupin by ztrácela smysl,
pokud by nebyla navázána na součinnost s bezpečnostními složkami, zdravotníky, starosty měst a obcí, s řediteli
škol, se spolky a organizacemi v regionu, s firmami a ubytovateli, s dalšími
institucemi a desítkami dobrovolníků
ochotných pomoci. Současná situace je velmi těžká pro uprchlíky, zvlášť
z toho důvodu, že jde většinou o ženy
a děti. Není ale jednoduchá ani pro
české občany, obyvatele našeho kraje.
Právě proto děkujeme všem, děkujeme
každému z vás za solidaritu, lidskost
a obětavost.

PRACOVNÍ SKUPINY
KRAJSKÉHO ÚŘADU
■ Stravování uprchlíků
a technické zabezpečení chodu
asistenčního centra
■ Ubytování uprchlíků
■ Zdravotní péče
■ Školství
■ Doprava
■ IT podpora
■ Tlumočení a distribuce nabídek
do skupin
■ Sociální věci
■ Personální záležitosti
■ Legislativa
■ Bezpečnost a krizové řízení

SBÍRKA NA PODPORU
UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY
Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou sbírku na získání
finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky
z Ukrajiny na území Karlovarského kraje.
Do sbírky je možné přispět buď prostřednictvím
darovací smlouvy, nebo zasláním finančních
prostředků na č. účtu:

123-6487390297/0100

.
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EKONOMIKA

V BRUSELU JEDNALI ZÁSTUPCI KRAJE
O TRANSFORMACI REGIONU I CENÁCH ENERGIÍ
O transformaci evropských uhelných
regionů, dopadu zvyšujících se cen
energií na obyvatele a o přechodu na
bezuhlíkovou ekonomiku diskutovali
v Bruselu zástupci uhelných regionů,
spolků a organizací v oblasti životního prostředí a další aktéři. Jedním
z témat se stala i válka na Ukrajině a její následky pro budoucnost
celé Evropy.
Karlovarský kraj na jednání zastupoval náměstek hejtmana Karel Jakobec
(na fotografii druhý zleva) a krajský
radní Patrik Pizinger (na fotografii
KRAJSKÉ LISTY

vlevo). „Nastínili jsme našim partnerům v Bruselu, jak se Karlovarský
kraj připravuje na čerpání financí
z Fondu spravedlivé transformace.
Samozřejmě jsme debatovali také
o tom, jak válka na Ukrajině mění
podobu současné Evropy, ať kvůli
humanitární krizi a přesunu statisíců
uprchlíků, tak kvůli ekonomickým
problémům, které jsou s tím spojeny. Hovořili jsme také o tom, jak
ceny energií dopadají na naše firmy
a podnikatele, zkrátka snažili jsme
se přenést problémy našich lidí do

Bruselu,“ vysvětlil Patrik Pizinger.
Řeč byla také o využití vodíku, kritických surovin, o energeticky
náročném průmyslu. „Ukrajinský
válečný konflikt také nastolil diskusi o tom, že po určité období
původně mohl být zemní plyn plánovanou náhradou za uhlí. Problematika bezpečných a pravidelných
dodávek zemního plynu se ale nyní
ještě musí řešit. V souvislosti s tím
se mluví o prodloužení období, po
které se bude spalovat uhlí,“ dodal
Karel Jakobec.
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EKONOMIKA A FINANCE

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA REGIONU.
MÁME NÁSKOK V PŘÍPRAVĚ
Od roku 2023 musí mít kraje v ČR
k dispozici digitální technickou mapu
(DTM). Jednotný mapový podklad
pro celé území regionu bude sloužit městům a obcím, projektantům
a investorům, správcům sítí a samozřejmě veřejnosti. Karlovarský kraj už
má nyní digitální technickou mapu
téměř hotovou a zvládl ji pořídit
z velké části vlastními silami.
Komplexní mapový podklad pro Karlovarský kraj dosud nebyl k dispozici.
Katastrální mapy, které se běžně využívají, slouží pro vyznačení vlastnických hranic, ale jejich součástí nejsou
všechny stavby v terénu, nezobrazují se v nich například průběhy
chodníků, plotů, cyklostezky, stavby
dopravní a technické infrastruktury,
průběhy sítí jednotlivých správců,
což je důležité pro zakládání staveb.
„Dokončení digitální technické mapy
kraje je pro nás mezníkem v oblasti
8

digitalizace územního plánování
a stavebního řízení. Jde o službu,
jež má mnohostranné využití. Lidé,
kteří si budou chtít pořídit pozemek
či stavět, díky DTMzískají jednoduchý a rychlý přehled o možnostech
a limitech využití území, o existenci
inženýrských sítí. Městům a obcím
bude sloužit jako datová základna
pro tvorbu územních plánů i evidenci vlastního majetku. Neméně
významná je pro geodety a projektanty, protože v rámci DTM získají
garantovaná data pro projektování staveb. Správci sítí zase mohou
zrychlit práci při vydávání stanovisek žadatelům o stavební povolení,“
vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
Správcem digitální technické mapy
bude od 1. 7. 2023 krajský úřad v přenesené působnosti. „Obsah DTM je
rozdělen na veřejnou a neveřejnou

část, která se týká především sítí.
Mapa se člení na údaje o dopravní
a technické infrastruktuře a povrchové situaci, tedy polohopis a výškopis. Dosavadní technické mapy obcí
bude možné nadále obcemi spravovat
z prostředků obce, nicméně základem pro jejich aktualizaci bude DTM
kraje,“ popsal Vojtěch Franta.
Kraj získal na realizaci projektu
„Rozvoj digitální technické mapy
Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj
informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu
prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora byla ve
výši 201,5 milionu korun, z čehož
85 procent činí příspěvek Evropského
fondu pro regionální rozvoj a 15 procent je hrazeno z prostředků Karlovarského kraje.
KRAJSKÉ LISTY
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DOPRAVA

DALŠÍ ÚSEK PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKY
PROPOJÍ DALOVICE A ŠEMNICI

Výstavbu dalšího úseku páteřní Cyklostezky Ohře připravuje Karlovarský
kraj. Povede z Dalovic do Všeborovic a Šemnice. Cyklisté tak nebudou
muset překonávat silnici s rušným
provozem a bezpečně pojedou
po cyklostezce.
„Nový úsek je dlouhý 1,5 kilometru
a naváže na část cyklostezky u Šemnice, která byla dostavěna před
dvěma lety. Nyní se tedy vracíme zpět
směrem na Karlovy Vary. Na projekt
se budeme snažit získat dotaci z EU.
Stavba začíná u Drahovické lávky přes
Ohři a na konci se napojí na místní
10

NOVÝ ÚSEK JE DLOUHÝ
1,5 KILOMETRU
A NAVÁŽE NA ČÁST
CYKLOSTEZKY
U ŠEMNICE
komunikaci procházející chatovou
osadou Všeborovice. Součástí stavební
akce bude lávka v délce 18 metrů přes
Vitický potok, stavebníci také vybudují
tunel ve skalním masivu v délce skoro

9 metrů,“ vysvětlil uvolněný zastupitel
Pavel Čekan.
Celkové výdaje spojené s přípravou
a realizací stavby dosáhnou 41,5 milionu korun. Z toho by 85 procent měl
kraj získat z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající
finance by šly z krajského rozpočtu.
Po ukončení projektové přípravy se
počítá se zahájením stavby počátkem příštího roku. „Předpokládáme,
že nový úsek cyklostezky bude hotový
na konci roku 2024, v nové sezóně
pak začne sloužit cyklistům,“ dodal
Pavel Čekan.
KRAJSKÉ LISTY
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KRAJ DOKOŘÁN

TVOŘÍME KRAJ SPOLU
ANEB ZŮSTAT TADY MÁ SMYSL
Poprvé v loňském roce otevřel Karlovarský kraj své pomyslné brány a do
areálu krajského úřadu a dalších institucí v Karlových Varech Dvorech
pozval na celodenní program akce s názvem Kraj dokořán všechny
návštěvníky z celého regionu. Dveře všech kanceláří krajského úřadu byly
po celý den otevřeny zájemcům, kteří se chtěli blíže seznámit s činností
jednotlivých odborů a zaměstnanců. V programu nechyběly zajímavé
informace pro studenty středních škol, zábava pro rodiny s dětmi, hudba
i dobré jídlo. Kraj dokořán se chystá i v tomto roce,
v pátek 17. června 2022.
V čem bude letošní ročník akce jiný,
jsme se zeptali hlavní organizátorky,
vedoucí odboru kanceláře hejtmana
Ing. Lydie Stráské:
V loňském roce jsme připravili nultý
ročník akce, který se setkal s velmi
pozitivní odezvou. Proto jsme se rozhodli, že z Kraje dokořán uděláme
tradici. Zároveň ale chceme, aby
každý ročník byl něčím specifický.
Pro letošní ročník jsme tedy zvolili
téma „Tvoříme kraj spolu“ a chceme
do areálu krajského úřadu pozvat
především mladé lidi a program
sestavit tak, aby byl pro ně atraktivní.
To své si ale v rámci programu najde
každý bez ohledu na věk.
Rádi bychom, aby mladí návštěvníci akce nejen zaznamenali, že se
v našem kraji něco děje, ale aby také
začali přemýšlet o tom, že má smysl
tady zůstat, studovat, dál pracovat.
Z toho důvodu bude jednu z hlavních částí programu tvořit navazující prezentace středních a vysokých
škol a firem z našeho regionu pod
heslem „Pracujme spolu“, což je zároveň název projektu naší Karlovarské
agentury rozvoje podnikání. Chceme
ukázat, že provázání studia a praxe je
oboustranně výhodné a může přinést
velmi zajímavé pracovní uplatnění.
Mluvíme o celodenní akci, pojďme si
ji tedy představit od rána do večera.
Dopoledne bude patřit především
studentům našich škol, které chceme
zapojit ve třech oblastech. Jednak
12

budou sami představovat nabídku
svých škol a studijních oborů, zajímavosti a úspěchy ve své školní práci.
Dále školy pozveme na zasedání krajského studentského parlamentu,
které právě bude probíhat. Připravujeme pro ně i přednášky v budově
A krajského úřadu, na venkovních
pódiích pak mohou sledovat originální vystoupení slamerů z našeho
kraje v rámci slam poetry na téma
transformace regionu a Evropského
roku mládeže.
Odpolední část je neuvěřitelně pestrou mozaikou, ve které nechybí festival regionálních kapel oblíbených
právě mladými fanoušky. Trochu jiný
žánr pak zazní v podání karlovarských symfoniků. Ve food zóně budou
moci návštěvníci ochutnat i koupit
produkty se značkou Dobrota Karlovarského kraje. Dětem bude k dispozici zahrada za hlavní budovou úřadu,
kde se bude soutěžit, tvořit, hrát si.
Těšit se mohou i na pohádku nebo na
soutěže zaměřené na správné třídění
odpadu se společností EKO-KOM.
Doslova na louce u krajské knihovny
čeká zájemce ochutnávka plánovaného literárního festivalu.
Jaké další novinky jsou v plánu?
V areálu bude velký prezentační stan,
kam chceme pozvat veřejnost, aby
se seznámila s prací jednotlivých
odborů krajského úřadu. Ty představí
unikátní projekty z oblasti rozvoje
kraje, životního prostředí, z dopravy

a další aktivity, o nichž lidi často ani
netuší, že je zrealizoval Karlovarský kraj. Tam také chystáme diskuse
s významnými osobnostmi regionu,
které zde vystudovaly, pracují, prosadily se ve svém oboru a mají co předat
mladé generaci.
Další zajímavostí se stane také
takzvané stínování ředitelky krajského úřadu Martiny Vránové a hejtmana Petra Kulhánka. Na základě
informací z dotazníku, který zveřejníme na krajských sítích, vybereme
dva uchazeče - studenty, kteří mohou
prožít celý pracovní den právě společně s vedením úřadu a kraje, ať jde
o jednání, porady a další činnosti.
Kde najdou budoucí návštěvníci
Kraje dokořán potřebné informace?
S kampaní začneme v druhé půli
dubna, informace zveřejníme na sociálních sítích, krajském webu, v Krajských listech a budeme je průběžně
doplňovat.
Ještě chci určitě zmínit, že každá
z částí programu má svou přidanou hodnotu pro mladou „neklidnou“ generaci, poselství, že tento kraj
a jeho budoucnost skutečně chceme
tvořit spolu. A mladí by měli vnímat,
jak moc záleží na jejich kreativitě,
odhodlání a chuti se zapojit.
KRAJSKÉ LISTY
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ŠKOLSTVÍ

TOUR OČIMA SLAMERA
FILIPA KORYTY
CO JE CÍLEM A S JAKÝMI
POCITY DĚTI ODCHÁZELY?

Turné mělo několik rovin a cílů. Z čistě
estetického hlediska šlo o to dětem představit žánr slam poetry a tím je přiblížit
poezii, potažmo literatuře jako takové. Že
se nám to povedlo, dokazuje nejen to, že
se značce Slam poetry CZ a samotným
aktérům zvýšil počet virtuálních sledujících, ale také skutečnost, že mnoho žáků
teď vídáme na našich večerních akcích.
Co se týče geopolitické situace, smím-li to tak nazvat, snažili jsme se žákům
vnuknout myšlenku, že ze všeho nejdůležitější je proaktivní přístup – tedy chtějí-li v rámci kraje něco změnit, nelze čekat
se založenýma rukama, což pochopitelně
má své limity, neboť například založení
univerzity, to asi není úkol pro středoškoláky. Za nejdůležitější považuji to, že žáci
konečně získali alespoň náznak pocitu,
že někoho zajímá jejich názor a pohled
na věc.

SLAM POETRY. TOUR
SEZNAMOVALA ŠKOLÁKY
S DOBOU POUHELNOU
Druhou sérií pokračovala v březnu
na základních a středních školách
umělecká vystoupení slam poetry na
téma Kraj bez uhlí. Slameři ve svých
textech seznamovali mladé publikum s podobou kraje v době pouhelné
a s přínosy transformace regionu. Po
vystoupeních vždy následovala debata
se žáky školy. Co je pro mladou generaci v Karlovarském kraji zajímavé,
co jí tu schází? Proč mladí lidé opouštějí region a jak tomu lze předejít?
Právě na tyto otázky se snažili slameři
nalézt odpověď.
Na Střední živnostenské škole Sokolov debatoval se studenty po skončení
slamu na tato témata také hejtman
Petr Kulhánek. „Je potěšující slyšet,
jak mladí lidé vnímají náš kraj. Větší
část žáků je přesvědčena o tom, že
zde chce žít, podnikat a založit rodiny.
Mají samozřejmě výhrady a připomínky, které rozhodně nebereme na
lehkou váhu. Velmi negativně vnímají
absenci dálnice, která by propojila
Karlovarský kraj s Prahou. A ačkoliv samozřejmě práce postupují,
stále si budeme muset ještě několik

let počkat, než bude toto propojení
dokončeno,“ uvedl hejtman.
Jako výhody žití v Karlovarském kraji
vnímají žáci živnostenské školy možnost získání dostupného bydlení,
uplatnění na trhu práce v oborech,
které na škole studují, a prostor pro
podnikání. Jako další velmi důležitý
fakt pro setrvání v kraji vnímají žáci
silné rodinné a přátelské vazby.
Uvolněná členka krajského zastupitelstva Markéta Monsportová připomněla žákům možnosti podpory
podnikání na území regionu, připomněla Karlovarskou agenturu rozvoje
podnikání, její nabídku podnikatelských voucherů a také existenci
inovačního centra Inion, jež podporuje podnikání a inovace v Karlovarském kraji.
V rámci debaty zazněly také argumenty, proč mladí lidé opouštějí Karlovarský kraj. Těmi jsou například
nízké platy v porovnání s ostatními
kraji v republice, touha po odchodu
do zahraničí, dlouhá doba dojíždění
do Prahy a absence dálnice či omezená nabídka služeb.

DEN UČITELŮ.
PEDAGOGOVÉ
PŘEVZALI OCENĚNÍ
U příležitosti Dne učitelů ocenil
Karlovarský kraj 20 pedagogů
a pedagogických pracovníků,
které navrhli ředitelé škol z celého
regionu. Devatenáct z nich
převzalo pamětní listy, květiny
a další ceny z rukou hejtmana Petra
Kulhánka a krajského radního pro
oblast školství Jindřicha Čermáka,
jedno ocenění bylo uděleno in
memoriam. Slavnostní akce se
konala v muzejních prostorách
Zámku Sokolov.
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CESTOVNÍ RUCH

DESTINAČNÍ AGENTURA USPĚLA V SOUTĚŽI
VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU
A V ANKETĚ KRAJ MÉHO SRDCE
Živý kraj – destinační agentura pro
Karlovarský kraj získala hned tři ocenění v 15. ročníku Velké ceny cestovního
ruchu a hlavní cenu v anketě Kraj mého
srdce. Úspěchy si přivezla z veletrhů
Holiday World a Region World, které
probíhaly od 17. do 19. března na výstavišti v Praze.
Velká cena cestovního ruchu upozorňuje na nové počiny v tomto oboru. Tuto
soutěž tradičně organizuje společnost
COT group, v 15. ročníku se spoluorganizátorem stala společnost ABF. Partnerem byla agentura CzechTourism.
Po loňském ročníku soutěže, který se
odehrál v online režimu, proběhlo letos
vyhlášení vítězů v tradiční formě slavnostního ceremoniálu a vůbec poprvé
v rámci zahájení veletrhů Holiday World
a Region World.
Počet přihlášených projektů byl v letošním ročníku rekordní a soutěžilo se
v tradičních kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt a Nejlepší elektronický projekt,
novinkou byla kategorie Nejlepší udržitelný projekt v cestovním ruchu.
Destinační agentura pro Karlovarský
kraj uspěla hned ve třech kategoriích.
Kampaň „Dovolená? V Karlovarském
kraji!“ získala první místo v kategorii
Nejlepší jednotná kampaň. U kampaně
představující hlavní atraktivity Karlovarského kraje a lákající tuzemské
návštěvníky ke strávení dovolené právě
v této části Česka porota ocenila výborně
zpracované vizuální materiály s nápaditou grafikou doplněné o skvělý obsahový marketing. Velmi dobře byl podle
porotců zvolen mediamix a o kvalitě

Ocenění za Živý kraj – Destinační agenturu pro Karlovarský kraj převzal předseda spolku Petr Židlický (na snímku vlevo).
kampaně svědčí i dosažené výsledky.
První místo získala destinační agentura
také v kategorii Nejlepší turistický produkt za produkt „Cesta za pivem Karlovarským krajem“, který vznikl s cílem
podpořit specifickou lokální gastro
produkci a propojit ji do oblasti cestovního ruchu. Podle porotců jde o zajímavě zpracovanou podporu lokálních
pivovarů, která má za cíl rozvinout nový
segment cestovního ruchu. I v tomto
případě se uznání poroty mimo jiné
dočkal zvolený mediamix. Za Nejlepší
elektronický projekt získala destinační
agentura 3. místo za projekt „Lázně
zdraví“, kde porota ocenila schopnost
agentury aktivně reagovat na vývoj aktuální situace v souvislosti s pandemií.
„Máme velkou radost, že se destinační

agentuře povedlo v letošním ročníku
Velké ceny cestovního ruchu i přes
rekordní počet přihlášených projektů
uspět hned ve třech ze čtyř kategorií,
a navíc se s projekty umístit na prvních
příčkách,“ dodává předseda destinační
agentury Ing. Petr Židlický.
V desátém ročníku ankety Kraj mého
srdce, který proběhl ve spolupráci
neziskové organizace KAM po Česku
a veletržní správy PVA EXPO Praha, tradičně pod záštitou Asociace krajů České
republiky, získal Karlovarský kraj první
místo v kategorii KAM do lázní/wellness.
Anketa proběhla na portálu redakce
www.kampocesku.cz/anketa. Do ankety
se zapojilo 3 160 ověřených hlasujících čtenářů, kteří hlasovali celkem
v osmi kategoriích.

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji?
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu
www.zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).
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TIP NA VÝLET

HISTORIE, KULTURA I KRÁSNÁ PŘÍRODA.
TO JE CHEBSKO
Jaro už je tady a s ním i teplejší a slunečnější počasí. Hledáte tipy, kam
vyrazit na výlet? Sestavili jsme pro vás seznam zajímavých míst pro
návštěvu ve městě Cheb a jeho okolí. Čeká vás pořádná nálož přírody,
historie a kultury.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Na Kostelním náměstí v Chebu najdete
gotický kostel sv. Mikuláše. Nad hlavním
vstupem jsou vytesány obličeje devíti
stavitelů kostela, zajímavá je i románská křtitelnice či barevné okenní vitráže. Nenechte si ujít vyhlídku na věži
kostela, naskytne se vám úžasný výhled
na celé město.
ŠPALÍČEK
Špalíček je jedním z hlavních symbolů
chebské architektury. Komplex jedenácti
měšťanských domů z 13. století najdete
přímo na náměstí. Budovy jsou odděleny
Kramářskou uličkou širokou pouhých
160 centimetrů.
RETROMUSEUM CHEB
Vraťte se zpátky do sedmdesátek –
v chebském Retromuseu to jde snadno.
KRAJSKÉ LISTY

Reálné interiéry a kanceláře, hračky,
knihy, obrazy nebo nádobí, vše zcela
autentické. Přeneste se do dětství
a ukažte ratolestem, jak to vypadalo za
vašich mladých let.
GALERIE 4 – GALERIE FOTOGRAFIE
V Chebu nesmíte zapomenout na galerii fotografie. Najdete ji v pětipodlažní
budově barokního špejcharu na Františkánském náměstí. Galerie 4 je nejstarší a největší stálou fotografickou
galerií v Česku. Součástí je také archiv
západočeské fotografie a knihovna
odborné literatury.
CHEBSKÝ HRAD
A po kulturních zážitcích zpátky do
historie. Chebský hrad je jednou z nejvýznamnějších románských památek u nás a jeho historie sahá až do

12. století. Dodnes se zachovalo torzo
paláce, obranná Černá věž a také románsko-gotická kaple. Na nádvoří najdete
náhrobní kameny z původního slovanského pohřebiště, hradní studnu a děla.
PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS
Přírodní rezervace Soos nemá ve střední
Evropě obdoby. Místo připomínající
měsíční krajinu kdysi bývalo slaným
jezerem, ale během stovek let se přeměnilo v rašeliniště. Vyvěrá zde mnoho
minerálních pramenů a oxid uhličitý
v bahenních sopkách. Přírodní rezervací vede naučná stezka, ale nejdete zde
také muzeum, geologický park, pavilon
s modely prehistorických ještěrů či stanice pro záchranu živočichů.
KLADSKÉ RAŠELINIŠTĚ
Nadšeni budete také z Kladských rašelinišť. Jedna z nejstarších a největších
přírodních rezervací na Karlovarsku
a nejcennější část CHKO Slavkovský les je
unikátním souborem horských rašelinišť
o celkové rozloze 300 hektarů. Vyrazte
třeba na naučnou stezku Kladská zaměřenou na biologii, geologii a historii této
významné oblasti.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ANDĚL STRÁŽNÝ JE
MODERNÍ SLUŽBA
TÍSŇOVÉ PÉČE
Anděl Strážný je moderní registrovaná sociální služba tísňové péče,
která pomáhá seniorům, lidem se
zdravotním postižením a dlouhodobě nemocným prostřednictvím
monitorovacích zařízení s SOS tlačítkem nepřetržitě 24 hodin denně,
7 dní v týdnu a 365 dní v roce po
celé České republice. V rámci
tísňové péče je možné sjednat
i doplňkové služby jako pravidelné
připomínání léků, ověřování zdravotního stavu nebo velmi oblíbenou Povídavou linku. Od roku 2021
se staráme i o klienty v Karlovarském kraji, které má na starosti
naše sociální pracovnice Iva Křivánková. Pokud víte o někom, komu
by tísňová služba mohla pomoci,
níže najdete všechny důležité kontaktní údaje a na našem webu
podrobné informace o tísňové péči.
Naším cílem je dopřát klientům
jistotu a bezpečí v jejich domácím
prostředí.

Kontakty:
e-mail: poptavka@andelstrazny.eu
zelená linka: 800 603 030
web: www.andelstrazny.eu
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RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ VĚCI
POSTUPNĚ NAVŠTĚVUJE
POSKYTOVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V první polovině měsíce března se
vydal na pracovní cestu za poskytovateli sociálních služeb krajský radní
pro oblast sociálních věcí Robert
Pisár. Navštívil Domov pro seniory
Květinka v Ostrově a tamní Domov
pokojného stáří provozovaný oblastní
Charitou Ostrov. V obou službách
probral s vedením domovů to, jak se
organizace vypořádaly s covidovou
pandemií, zda už se zapojily do krajského systému sledování čekatelů na
služby a také to, s čím se potýkají při
financování služeb.
Součástí pracovní cesty byla prohlídka obou domovů a seznámení se
s podmínkami, ve kterých žijí klienti
a pracují zaměstnanci.V Domově pro
seniory Květinka, který je v rukou
soukromých provozovatelů, právě
probíhají stavební úpravy v přízemí,
následovat by měly opravy v 1. patře.
„S vedením domova jsem se domluvil, že se opět přijedu podívat, až
budou stavební úpravy hotovy, protože Domov Květinka sídlí ve starší

budově a investice jdou na vrub provozovatele. Mám radost, že klienti
i přes probíhající stavbu působí spokojeně a sami mi svou spokojenost
také potvrdili,“ uvedl Robert Pisár.
Domov pokojného stáří provozuje
oblastní Charita Ostrov a objekt je
majetkem města. „Společně s ředitelem Tomášem Fexou a koordinátorem domova Ondrejem Matisem
jsme prošli prostory zařízení,
které je moderní a v jeho prostorovém uspořádání je velice znát, že
se navrhovalo s hlubokou znalostí
potřeb starších lidí. I tady jsem se
setkal s velmi pochvalnými reakcemi lidí využívajících tuto službu,“
dodal radní.
Závěr návštěvy patřil Humanitárnímu skladu použitého nábytku
v Jáchymovské ulici a Potravinové
bance Charity v Lidické ulici. Tyto
služby nabývají na významu zvláště
dnes, kdy Evropa zažívá uprchlickou krizi v souvislosti s válkou
na Ukrajině.
KRAJSKÉ LISTY
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ROZHOVOR

FRANTIŠEK KŮS. MISTR HOUSLAŘ
Mistr houslař. K Františku Kůsovi, rodákovi z Ostrova, jehož je čestným
občanem, tohle označení přesně pasuje. Je autorem řady špičkových
nástrojů, se kterými uspěl ve věhlasných mezinárodních soutěžích,
a vyhlášeným restaurátorem cenných kousků ve státní sbírce Českého
muzea hudby, což ho mimochodem v současné době nejvíc zaměstnává.
Věnuje se však také osvětové činnosti a rád i sám muzicíruje, hlavně
na kytaru, zahrát však umí také na trumpetu, dobro nebo mandolínu.
Dokonce natočil i několik cédéček.
Na čem aktuálně pracujete?
Opravuji nástroje ze státní sbírky,
které jsou přechovávané v Českém
muzeu hudby. Pracuji jako restaurátor, mistr houslař. A nástroje ze státní
sbírky jsou teď pod mou péčí. Aktuálně opravuji italský anonym, který
má být zapůjčen jednomu houslistovi
na soutěž.
Kolik času vám takový kousek zabere
a dá se to vůbec dopředu odhadnout?
Všeobecně se to říct nedá. Některé
nástroje zaberou třeba jen dva dny
a pak tu mám také nástroj, ke kterému se vracím už dva roky a ještě
není hotový. Pokud se jedná o složitější restaurování, je lepší nedávat si
předem termín dokončení. Být vyřazený z provozu muzea třeba půl roku
a věnovat se pouze tomu jednomu
nástroji, to dost dobře nejde. Navíc do
toho absolvuji různé služební cesty,
přednáším, teď to bylo například na
konferenci restaurátorů... Těch akcí je
hodně a nemůžu se tady jen tak zavřít
a věnovat se pouze restaurování.
Kolik nástrojů máte ve správě?
Celkově je to kolem třech tisíc, které
potřebují nějakou péči.
Jak se promítá dnešní složitá doba
do restaurování hudebních nástrojů?
Možná trochu paradoxně - celkem
příznivě. Stále ještě probíhá kauza
Diag Human, kvůli žalobám, které
majitel firmy neustále podává, je
zakázáno vyvážet za hranice jakékoli umělecké předměty nad hodnotu
pěti set tisíc korun. To znamená, že
skutečně hodnotné nástroje, které
jsou zařazeny do státní sbírky a byly
22

rozpůjčovány, musely být staženy
a nesmí se dál půjčovat pro účely
vycestování do ciziny, slouží tedy jen
ke koncertování u nás. Ceny zápůjček a k tomu se vztahujícího pojištění
jsou ale relativně vysoké, málokterý
muzikant by si na to koncertováním
u nás vydělal, takže je teď vhodná
doba pro nejrůznější generální
opravy, náročnější ošetření a také
vlastní studium.
Jak se při tom všem stihnete věnovat
i vlastní houslařině?
Vzhledem k tomu, že jsem teď
opravdu vytížený onou státní sbírkou,
mohu se vlastním nástrojům věnovat pouze přes víkendy a tak udělám
jedny, maximálně dvoje housle za rok.
Odkud jsou především zájemci
o vaše housle?
Kupní síla je směrem na západ
samozřejmě větší než u nás, větší
zájem je například z Německa, to
ovšem neznamená, že trh u nás
je úplně mrtvý, také tady se najde
řada zájemců.
Jste mistr houslař, z vaší dílny
ovšem vyšla i řada jiných hudebních nástrojů. Vím o violách, kytarách, dobrech...
...postavil jsem i mandolínu, kopii
Gibsona Lloyd Loar - tuším z roku
1925. A můžu prozradit, že se na
tomhle nástroji hraje na Karlovarsku
(úsměv). To jsem si udělal takovou
odbočku od houslařství, ale nyní se
věnuji pouze smyčcovým nástrojům.
Hudební nástroje pouze nevyrábíte,
ale také na ně hrajete.

V poslední době hlavně na kytaru.
Dřív jsem hrával i na trumpetu, dobro
nebo mandolínu, to bylo ale ještě
v době, kdy fungovala kapela Hary
Phill Band. Občas si ještě zahrajeme,
ale už jen v soukromí. Nevystupujeme. V současné době hraji v kapele
Swing Studio Karlovy Vary a Jednotce
Františka Kůse, což je vlastně menší
odnož Swing Studia.
Jak často se dostanete
ke koncertování?
Měli jsme kvůli proticovidovým opatřením celkem dlouhou pauzu, ale
už se znovu začínají rýsovat nějaké
koncerty. Naposledy jsme si zahráli
s velkou kapelou loni v červenci, to
byly dva koncerty. Pak se to zase
všechno sesypalo, ale teď už se společnost začíná stavět na nohy, lidi se
těší, až se bude hrát. Se Swing Studiem jsme dělávali pravidelné tříhodinové swingové večery, vždy každý
první pátek v měsíci bývala plná
hospoda, lidi se na to hrozně těšili,
chodili si poslechnout muziku, zatančit, ale ta restaurace, kde jsme hrávali, vypadá, že kvůli covidu úplně
padla. Bude to ještě těžké, aby vše
znovu začalo nějak fungovat. Alespoň tedy kultura, kterou si organizují
lidé sami.
KRAJSKÉ LISTY
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NÁZORY

Olga Haláková
členka Rady Karlovarského kraje pro
oblast kultury a památkové péče za
koalici ODS s podporou Soukromníků
a KDU-ČSL

DUBEN 2022 A KULTURA
A PAMÁTKOVÁ PÉČE V KARLOVARSKÉM KRAJI
Vážení čtenáři, první čtvrtletí daného
roku je vždy náročné období i v samosprávě a veřejné správě. Každý rok začínají obce a kraje hospodařit s novým

Markéta Monsportová
uvolněná zastupitelka pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů za Piráty

PŘÍCHOD UPRCHLÍKŮ DO
REGIONU – PŘÍLEŽITOST,
KTEROU JE TŘEBA VYUŽÍT
Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků
změnil mnohé a společnost na celou
situaci reaguje všemi možnými způsoby.
Pro Karlovarský kraj však přináší velkou
příležitost v podobě řešení problému, se
kterým jsme se během posledních let
potýkali. Odlivu mladých a perspektivních lidí z regionu. Mezi lety 2011 a 2021
to bylo dokonce 18 000. Teď máme šanci,
která se jen tak znovu neobjeví. Samozřejmě, že bychom si v první řadě přáli,
aby se situace na Ukrajině co nejdříve
24

rozpočtem, který byl schválen členy
zastupitelstva, zvolenými občany, aby je
v dané správě zastupovali v jejich, tedy
veřejném zájmu. Jednotlivé regiony
v naší republice jsou výrazně odlišné
svou přírodou a stopami lidské činnosti
z minulých staletí. Centra historických
měst, národní kulturní památky, technické památky či pomníky, boží muka,
ale i tradice, zvyky atp. jsou dědictvím,
o které se musíme postarat a je naší
povinností zachovat ho pro budoucnost. Jsem velmi ráda, že od roku 2020
došlo v Karlovarském kraji ke změně
náhledu na financování oblasti kultury a památkové péče. Krajský projekt podporující děti a mládež nabízí
katalog nabídek kulturně výchovných
akcí pro školy a zajišťuje financování
dopravy. Dotační titul na podporu
vydávání publikační činnost umožňuje rozšíření regionální literatury
a podpora konání kulturních akcí
vede k čilému společenskému životu.

Obnova kulturních památek, památek
místního významu a památkově hodnotných objektů je zajištěna dotačním
titulem Karlovarského kraje, který
má pro tento rok 2022 o více než 50 %
finančních prostředků, alokaci ve výši
20 milionů Kč. A také se podařilo vyhlásit ojedinělý nový dotační titul, pro přípravu realizace obnovy památkových
objektů, jejich zaměření, stavebně historických průzkumů až po stavebně
projektové dokumentace se stavebním povolením. Cílem vzniku tohoto
titulu s alokací 10 milionů Kč je zrychlit kroky vedoucí k záchraně a obnově
movitého i nemovitého historického
dědictví našeho regionu. Pokud chcete
žádat o dotační podporu Karlovarského
kraje, věnujte prosím pozornost vyhlašovaným termínům jednotlivých výzev,
které jsou změněny na podzim předcházejícího roku na rok další. Najdete
je na webových stránkách Karlovarského kraje.

zklidnila a ukrajinští občané se mohli
vrátit co nejdříve domů. Velká řada
z nich se ale už nemá kam vrátit a dle
předběžných průzkumů jich zde zůstane
víc jak 70 %.
Mottem strategie pro transformaci regionu se před víc než rokem stala věta:
„Jsme krajem příležitostí, kde je vítán
každý.“ A dle toho jsme i přistoupili
k humanitární pomoci a na počet obyvatel náš kraj přijal rekordní množství
uprchlíků. Od 1. března, kdy bylo zřízené
KACPU, se jich registrovalo v našem kraji
přes 10 tisíc.
Náš kraj čeká možná největší přesun
obyvatel od odsunu sudetských Němců
a dosídlování pohraničí. Nebyli jsme na
to připraveni, ale odhodlání a vůle lidí
pomáhat je zatím vysoká. Doufejme, že
to tak zůstane co nejdéle. A čím dřív proběhne integrace ukrajinských uprchlíků, tím lépe. Pokud se nově příchozím
podaří sehnat profese podle jejich kvalifikace a dětem se dostane kvalitního
vzdělávání, může to našemu regionu
a jeho ekonomice jedině prospět. To
samozřejmě vyžaduje náklady, které se
však vrátí i s přidanou hodnotou.
Je zde problém s uznáváním kvalifikace
a diplomů, které trvá velmi dlouho. To
bychom rozhodně potřebovali zrychlit,
aby mohli příchozí Ukrajinci pracovat

v oborech, kterým skutečně rozumí.
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, která zřídila v KACPU JOB
POINT, společně s Úřadem práce eviduje
uchazeče o kvalifikovanou práci. Dále
vznikají živelně další projekty, které by
měly Ukrajincům usnadnit rozjezd podnikatelských záměrů, což je dobrý signál
a je potřeba je správně uchopit a koordinovat. Města hlásí, že k nim přišly desítky
učitelek, lékařky, zubařky, záchranářky,
psycholožky a další profese, které zde
řadu let chybí.
Pomalu se rozjíždějí i dětské adaptační
skupiny a jazykové kurzy nejen pro ty
nejmenší. Karlovarský kraj současně
připravuje také adaptační skupiny při
vybraných středních školách, které
budou zaměřeny právě na výuku českého
jazyka pro ukrajinské uchazeče o střední
vzdělávání.
Veškeré informace i v ukrajinském jazyce
najdou příchozí na webu „Pomoc Karlovarského kraje Ukrajině“ (https://www.
kr-karlovarsky.cz/ukrajina/Stranky/
Informace.aspx), na němž denně probíhá aktualizace informací pro uprchlíky
i občany ČR.
Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti předtím, než je vidí ostatní.Tak
nebuďme slepí. Nejen vůči lidem, kteří
prchají před válkou, ale i vůči sobě.
KRAJSKÉ LISTY
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Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

POMOC NESMÍ BÝT NA ÚKOR
VLASTNÍCH OBČANŮ
V souvislosti s válkou na Ukrajině přicházejí
do České republiky a tím i do našeho Karlovarského kraje lidé z Ukrajiny. Pomoc kulturně blízkému národu a téměř sousedovi na
nezbytně nutnou dobu je samozřejmostí, ale
nesmí být na úkor vlastních občanů. Uprchlíci potřebují ubytování v nějakém standardu, protože určitě nikdo nechceme, aby
žili někde ve stanech nebo chatkách. Budou
potřebovat také zdravotní, sociální péči
a bydlení. Je nutné poděkovat lidem za solidaritu, se kterou poskytli uprchlíkům ubytování, bohužel jako velké pochybení vidím,
že se v mnoha případech lidem upřímně
neřeklo, že nejde jen o pár dní. Mnozí si
nedokázali vůbec představit, jaké to je ubytovat doma člověka, kterého vůbec neznají, ale
když jim bylo řečeno, že jde jen o pár dní, tak
rádi podali pomocnou ruku. Realita je ovšem
někde jinde. Vláda ani úřady s lidmi, kteří
chtěli pomoci však nejednaly upřímně. To
samé platí o kompenzacích pro poskytovatele

služeb, kdy od samého počátku nebyly stanoveny jasné podmínky, jak budou hrazeny
náklady za ubytování poskytovatelům ubytování. V některých případech tak museli
poskytovatelé řešit jak náklady za energii
a mzdy uhradí. Většina příchozích z Ukrajiny jsou matky s dětmi nebo staří lidé a to s
sebou přináší zatížení zdravotní péče, zvláště
té pediatrické. Pediatrů je už nyní nedostatek, přírůstek nových malých pacientů budou
muset města a obce řešit. S řešením nedostatku pediatrů však vláda nepřichází a to
ač se tento problém dlouhou dobu urguje.
Podobný problém je ve školství, kdy některá
města by potřebovala kapacitně jednu školu
navíc a k tomu samozřejmě učitele. Uprchlíci se stávají státními pojištěnci, plátcem
zdravotního pojištění je tedy stát stejně jako
u důchodců, dětí nebo třeba vězňů. ČR uděluje uprchlíkům vízum za účelem strpění,
po jehož získání se uprchlíci zařadí mezi tzv.
státní pojištěnce a budou mít nárok na plnohodnotné čerpání péče ze systému veřejného
zdravotního pojištění. Jde o několik set tisíc
lidí, což se do výdajů pojišťoven značně promítne. Nepřicházejí totiž jen zdraví lidé, ale
v některých případech i s onemocněními,
která se v České republice vyskytují v minimální míře nebo vůbec. Úroveň zdravotní
péče na Ukrajině je odlišná od té v České
republice. Vláda ČR však současně navrhuje
snížit platby za státní pojištěnce. Je tedy zcela
logické, že s navýšením státních pojištěnců
a snížením plateb za státní pojištěnce dojde
k zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní
péče. Vláda přesto nechce ze svého tupého
škrtu ustoupit. Novela zákona čeká v Poslanecké sněmovně na projednání. Z Ukrajiny

přicházejí i staří lidé, kteří budou potřebovat
sociální péči, která je už nyní velmi vytížená
pro naši stárnoucí populaci. Až každý desátý
příchozí uprchlík z Ukrajiny se podle světových statistik může potýkat s různými typy
handicapu. Kapacity v sociálních službách
činí 2400 míst pro lidi s handicapem. Pomáhejme, proti tomu určitě nic nemám, je to
morálně správné, ale byla to současná Vláda
ČR, která v minulém volebním období v opozici kritizovala tehdejší vládu, že nemá žádný
plán v případě pandemie. Je vidět, že bez
plánu je i současná vláda, která do současné
doby nebyla schopna říct, jaký je maximální
strop, kolika lidem jsme schopni poskytnout
pomoc v nějakém standardu, aby to nebylo na
úkor našich občanů. Ze statistik vyplývá, že
70 % migrantů zůstává trvale ve svých hostitelských zemích. Je tedy potřeba řešit otázku
ubytování, kterou žádná vláda neřešila pro
vlastní občany. Mladí lidé se mnohdy museli
celoživotně zadlužit, aby se vlastního bydlení
vůbec dočkali. Nyní se však ministr pro místní
rozvoj Ivan Bartoš za Piráty nechal slyšet, že
na rekonstrukci či výstavbu bytů pro uprchlíky z Ukrajiny by se stát mohl podílet z 85 %
a zbytek by hradily samosprávy nebo kraje. Co
naše mladé rodiny, kdo jim zaplatí výstavbu
bytů? Vláda by měla jasně stanovit strop počtu
uprchlíků, kterému jsme schopni poskytnout
pomoc na nějaké standardní úrovni, která
nebude na úkor vlastních občanů, a pak by
Česká republika měla být tranzitní zemí. Nic
takového se neděje, čísla se stále posouvají
a nikomu nedochází, že každá loď má svou
nosnost a když ji několikanásobně překročíte, tak se prostě potopí nejen s posádkou,
ale i s těmi, které zachránila.

Výkup starého papíru
za 10 ct/1 kg (cca 2,50 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, Talsperrenstrasse 4, 08606 Oelsnitz,
Německo, tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: po-pá 9-18 hod.

w w w.schrottmobil.info
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

VESNICE ROKU Poslední dva ročníky soutěže se
vzhledem k pandemii nevyhlašovaly a tak zatím posledním
vítězem krajského kola je za rok 2019 obec Hazlov na
Chebsku, kde si oslavy udělení Zlaté stuhy také náležitě užili.

VESNICE ROKU 2022.
OBCE SE MOHOU UCHÁZET O TITUL

V prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže
Vesnice roku. Obce a města Karlovarského kraje se tak nyní mohou ucházet
o vítězství v krajském kole a následný
postup do kola celostátního.
„Soutěž se snaží povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich vlastního domova, poukázat
na pestrost programů, které se uskutečňují v rámci obnovy obcí, a v neposlední radě také upozornit veřejnost
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na význam venkova. Jsem pevně přesvědčen o tom, že mnohé obce Karlovarského kraje se mají čím pochlubit
a mohou ukázat, jak se starají o rozvoj
svého území, a proto věřím, že se jich
do soutěže zapojí co možná nejvíce,“
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Soutěžní klání se bude konat ve dvou
kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce budou hodnoceny nejprve
v krajském kole, které proběhne v průběhu měsíce května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční během
prvního týdne v září. Vítěz letošního
ročníku bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Do soutěže se mohou přihlásit obce
vesnického charakteru, tedy i ty, jež
mají statut města a městyse. Dalšími
podmínkami pro účast v soutěži jsou
maximální počet obyvatel v obci, který
nesmí přesáhnout 7500 obyvatel, přihlášené obce musí mít zpracovaný
vlastní strategický dokument zabývající se jejich rozvojem, program obnovy
obce nebo program rozvoje svého
územního obvodu.

Slavnostní vyhlášení krajského kola
soutěže se uskuteční 29. 7. 2022 ve
vítězné obci Karlovarského kraje.

VESNICE ROKU 2022
Přihlášky do soutěže je možné
podávat do 29. dubna 2022, a to
poštou nebo prostřednictvím
datové schránky.
Postup pro přihlášení a další
informace k soutěži jsou uvedeny
na webových stránkách soutěže:
https://www.vesniceroku.cz/
V případě dalších dotazů či
problémů s přihlášením se
mohou zástupci obcí obrátit na
koordinátorku krajského kola
soutěže Romanu Špindlerovou
– 736 650 031, e-mail: romana.
spindlerova@kr-karlovarsky.cz.
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NÁŠ KRAJ

MAS SOKOLOVSKO.

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH

NEJVĚTŠÍ A TAKÉ NEJLIDNATĚJŠÍ

Pernink a Abertamy

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím aktivních obyvatel venkova, neziskových organizací, zemědělců a ostatní soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí a svazků obcí). Největší a nejlidnatější
MASkou v našem kraji je MAS Sokolovsko. Na jejím
území žije přes 89 tisíc obyvatel ve 38 obcích a městech.
Kdo jsme?
Nezisková společnost, která spolu s dalšími 179 místními akčními skupinami, tzv.
MASkami, pomáhá různým způsobem rozvíjet své regiony.
Kde působíme?
Na Sokolovsku, Kraslicku, částečně přesahujeme i na Karlovarsko.
Jak dlouho už jsme tu s vámi?
Naše MASka vznikla v roce 2006, takže již neuvěřitelných 16 let.
Co například podporujeme?
Pomocí dotací napříč různými dotačními tituly bylo i díky nám dosud zafinancováno více než 300 projektů z oblasti podpory života a vzhledu obcí, obnovy veřejné
zeleně, památek, malých a středních podnikatelů či zemědělců, celkem za téměř
půl miliardy korun.
Čím se můžeme pochlubit?
Skvělou spoluprací s více než 80 subjekty z regionu – jsou mezi nimi dobrovolníci,
podniky i obce. Více než 20 vlastními projekty, které jsme dosud dotáhli do zdárného konce. Ať už to jsou vzdělávací akce pro děti i dospělé, projekty na pomoc
cestovnímu ruchu, na podporu řemesel, památek, infrastruktury obcí, jako jsou
hasiči, sportovci či spolky.
Jaké aktivity jsme letos připravili?
Dobrovolnickou aktivitu Čištění řeky Ohře (proběhla 1.-3. dubna 2022), kde máme
na starosti úsek od Kynšperka až do Karlových Varů po Chebský most, a to včetně
všech přítoků Ohře. A pak také dáváme dohromady nový tříletý projekt na podporu
zapojení mládeže a seniorů do života v našich obcích.
Kde se o nás dozvíte více?
Na webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu, na stejnojmenném facebooku či
facebookových stránkách našich projektů a partnerů či z našich dvou časopisů –
zpravodaje Leader a vlastivědného časopisu Sokolovsko. Oba jsou zdarma ke stažení na našem webu.
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Do krušnohorského Perninku a Abertam
se vydal hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko na další pracovní
cestě obcemi v regionu. Jednalo se o bezpečnosti dopravy, nutnosti dobudovat
dopravní infrastrukturu, ale i o tom, jak
se města a obce vyrovnávají s příchodem
válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pernink má
problém s nedodržováním rychlosti na silnici II. třídy, která obec protíná ve směru od
Pstruží na Horní Blatnou. Obec také apeluje
na zachování Domova pro seniory Pernink,
který je nyní obyvatelný jen částečně kvůli
statickým vadám jedné z budov. V Abertamech byla řeč o neutěšené situaci v dopravě
především v zimním období a o nedostatečném počtu parkovacích míst pro návštěvníky i občany Abertam. Na území města
se nachází rovněž vila Zenker, která byla
v roce 1927 postavena u areálu rukavičkářské továrny bratrů Zenkerových. Budova je
dnes v neutěšeném stavu, proto kraj zadal
zpracování projektové dokumentace na její
celkovou rekonstrukci. Abertamy by také
chtěly úzce spolupracovat na budoucím
využití budovy spojené s tradicí rukavičkářství v Krušnohoří.

Doupovské Hradiště a Vojkovice
Doupovské Hradiště a Vojkovice se staly
cílem hejtmana Petra Kulhánka a krajského
radního Víta Hromádka na jejich další pracovní cestě do obcí v regionu, během nichž
se starosty a zastupiteli řeší aktuální problémy v území. Doupovské Hradiště připravuje projektovou dokumentaci k územnímu
řízení ohledně záměru vybudování krematoria a pietního parku v místní části Činov.
Obec dostává každoročně finanční příspěvek z provozu skládky v Činově, většinu
financí investuje do rozvoje. Ve Vojkovicích
trápí místní obyvatele skalní masív téměř ve
středu obce, ze kterého se mohou uvolňovat části kamení a ohrožovat domy poblíž
svahu. Zástupci kraje se také seznámili
s výhradami k nynějšímu nastavení pravidel týkajících se poplatků za svoz odpadu.
Dalším tématem se stala refundace nákladů,
které vynaložila místní jednotka dobrovolných hasičů na zajištění pomoci v období
uprchlické krize.
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

BĚLA TRÉŠKOVÁ
JE SPORTOVKYNÍ TĚLEM I DUŠÍ
V našem kraji podniká a tvoří celá řada
firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají
originální nápady a plány. Někteří jsou
dnes již dobře známí, o dalších určitě
brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských
listů si o nich můžete přečíst v našem
seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou
agenturou rozvoje podnikání a kampaně
Žijeme regionem. O svůj podnikatelský příběh se s námi tentokrát podělila Běla Tréšková, již zavedl vrcholový
sport až k vybudování vlastního sportovního centra - Studia Kineo. „Pocházím
z rodiny živnostníků, od začátku jsem
věděla, že mé budoucí povolání se uchýlí
tímto směrem,“ říká v našem rozhovoru.
Proč podnikáte právě v Karlovarském kraji?
Je to můj domov. V Mariánských Lázních
mám skvělé zázemí, rodinu a prostor.
Mohla byste zhodnotit, jaké má podnikání v našem kraji plusy?
Hlavním plusem je poměr velikosti pronajatého prostoru k výši nájmu. V porovnání s velkými městy jsou výše nájmu
radikálně rozdílné, nicméně na to se
váže jedna z nevýhod, a to menší počet
obyvatel, tudíž méně potencionálních
návštěvníků. Plusem je prostředí, v jakém
se naše město nachází. Na svou malou
rozlohu dokáže nabídnout velké věci.
Najdeme zde skvělé klimatické podmínky, krásnou přírodu a nepřeberné
množství sportovního využití. Mariánky
mají rozhodně co nabídnout.
Najdete také nějaké mínusy?
Pohled lidí na mé povolání. Způsob
obživy v roli lektora, trenéra, osobního
kouče je ve větších městech naprosto
běžnou profesí, stejně jako fyzioterapeut,

se má stát, to se stane.
Co vám podnikání dalo?
Respekt, úctu, pokoru, odvahu a hlavně
chuť a smysl.
Máte nějaké podnikatelské sny?
Neustále se učit, vzdělávat, růst a rozdávat radost z pohybu. Hlavní sen
jsem si splnila, teď jde o to ho udržet
a zdokonalovat.
Podnikáte v oboru, ve kterém jste získala vzdělání, nebo vás podnikání
zavedlo úplně do jiného oboru?
Ano, věnuji se svému vystudovanému
oboru. Mou specializací jsou lidé se
specifickými potřebami, hendikepem.
Jako pohybový terapeut pracuji i v této
oblasti a v mnoha dalších.

lékař atd. Náš kraj si stále hledá cestu,
jak tuto profesi uchopit. Platové ohodnocení se také pohybuje v jiném rozmezí, a proto většina lektorů v našem
kraji zastává status „hobby lektor“, tedy
trénuje jen pro radost a malý přivýdělek.
Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Myslím, že jsem stále na začátku, živnostenský list mi náleží od roku 2019, nicméně ve svém oboru a ve svém prostoru
podnikám teprve rok. Má odpověď bude
hodně ovlivněná dobou, která nás bohužel velmi ovlivňuje. Pro svůj start jsem
si nevybrala úplně lehké období, ale kdo
to mohl tušit. Díky rodině a ochotnému
pronajímateli mohu stále bojovat o udržení svého snu.
Je něco, co byste po těchto zkušenostech
udělala jinak?
Nic bych neměnila. Řídím se heslem: Co

Zdá se vám, že podmínky pro rozjetí podnikání jsou nyní jednodušší?
Pokud ano, proč si to myslíte?
Rozhodně nejsou. Má generace mě má
za blázna, snílka. Nebýt rodiny, nikdy
bych nedosáhla na otevření vlastního
centra. Jako student a začínající podnikatel jsem neměla na nic nárok.
V čem se odlišujete od konkurence?
V čem jste jiná než ostatní?
Ve svém studiu se snažím o přirozenost,
různorodost a jednoduchost. V rozvrhu
proto najdete lekce, které jsou mi blízké.
Prostor je výjimečný svou originalitou
a nabídkou.
Pomáháte či podporujete neziskové
projekty, dobrovolnictví, sportovní
kluby či sociální projekty?
Ano, vzhledem k mému působení ve
Sportovním klubu Jedličkova ústavu
v místním plaveckém klubu využíváme
prostory ke společným lekcím.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé a originální nápady. Někteří z nich jsou dnes dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Anebo se
můžete seznámit s jejich podnikatelskými příběhy na stránkách Krajských listů.
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KULTURA

POZVÁNKA DO DIVADLA:
KDYBY TISÍC KLARINETŮ

Kdyby tisíc klarinetů. Slavná hudební revue je od dubna součástí repertoáru
dvou největších západočeských divadel.
Jiří Suchý napsal v roce 1958 s Ivanem Vyskočilem a Jiřím Šlitrem původní divadelní hru o tom, co se stane, když se zbraně promění v hudební nástroje, a uvedl
ji v nově založeném Divadle na Zábradlí. V roce 1964 pak na jejím základě vznikl
legendární československý film, na přepisu scénáře se významně podílel i režisér Ján Roháč. Hrála v něm plejáda tehdejších začínajících pěveckých hvězd
– Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Karel Gott, Hana Hegerová… - i pozoruhodných hereckých osobností – Jiří Menzel, Vlastimil Brodský, Jana Brejchová,
také Jiří Suchý a Jiří Šlitr jako komická dvojice; tančili v něm třeba Pavel Šmok
nebo Jaroslav Čejka. Zazněly semaforské hity, které si zpíváme dodnes... A protože film se natáčel ve Františkových Lázních a na zámku Kynžvart, umělecký
šéf a režisér Zdeněk Bartoš na něj vsadil jako na předlohu osmé spolupráce
Západočeského divadla v Chebu a Činohry Karlovarského městského divadla.
V úpravě akcentující vazbu na náš kraj a v režii Zdeňka Bartoše spoluúčinkují
členové souboru Západočeského divadla v Chebu a Činohry Karlovarského
městského divadla, živě doprovází Big Band Karlovy Vary a hosté pod vedením
Zdeňka Kráma. V hlavní roli Jaroslava Šafrána účinkuje člen Činohry Karlovarského městského divadla Jiří Švec, v roli zuřivé reportérky Terezy Tereza
Švecová. Inscenace Klarinetů je však postavena na hereckém a pěveckém souznění všech.
Chcete-li se v divadle zasmát a odpočinout si, zazpívat si známé hity a při tom
se projít po místech, kde se zastavil čas, neváhejte a navštivte západočeskou
hudební revue Kdyby tisíc klarinetů!

SLEDUJTE NÁS
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KULTURNÍ TIPY
Výstava prací soutěže
Věk pro nás není překážkou
V prostorech Krajského úřadu Karlovarského
kraje je k vidění výstava prací 9. ročníku
výtvarné soutěže „Věk pro nás není překážkou“. Senioři z Karlovarského kraje soutěžili
ve třech kategoriích – kresba, malba a grafika, dále ruční práce a fotografie. Na výstavě
je možné zhlédnout všechny práce, které byly
hodnoceny odbornou porotou.
Vestibul budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, do 30. 4. 2022 v době úředních hodin

Vévodství Kuronské, knížectví Zaháňské
a Karlovy Vary
Historii rodu von Biron, ze kterého pocházely
Dorothea Kuronská a Kateřina Zaháňská, přiblíží návštěvníkům nové výstavy kurátor sbírek
porcelánu a skla Marcel Paška. Právě rod Biron
měl blízko k evropské šlechtické elitě přelomu
18. a 19. století, která se scházela v Karlových
Varech. Místní obyvatelé jistě vědí, kde se
nachází Dorothein altán, ale ví také, proč zde
stojí? Odpověď nejen na tuto otázku přinese
přednáška v karlovarském muzeu.
Muzeum Karlovy Vary, 28. 4. 2022, od 17 hodin

Žáci oboru fotografie vystavují v krajské
knihovně
Jak vypadají práce žáků oboru užitá fotografie
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické
a sklářské Karlovy Vary? Přijďte se podívat do
krajské knihovny, kde se můžete s fotografiemi od budoucích profesionálů seznámit. Ve
výstavních prostorech knihovny jsou k vidění
barevné i černobílé snímky.
Krajská knihovna Karlovy Vary, do 28. 4. 2022,
po – pá: 9 – 19 hodin, so: 9 – 15 hodin

Pavel Fischer a Jakub Jedlinský budou koncertovat v Galerii umění KV
Energická dvojice špičkových muzikantů přinese do prostor galerie strhující spojení world
music, klasické hudby a jazzu. V jedinečných
barvách zvuku houslí a akordeonu probleskují vlivy balkánské, židovské, irské, skotské
i romské muziky. Jako host vystoupí fenomenální kytarista Norbi Kovács.
Galerie umění Karlovy Vary, 3. 5. 2022,
19:30 hodin
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Litoměřice v předešlých dvou sezonách vytáhl do
prvoligové špičky, teď si David Bruk střihne v Karlových
Varech extraligovou štaci. 
Foto: Karolína Štolcová

MARTINA PEŠOUTA STŘÍDÁ NA LAVIČCE
ENERGIE TRENÉR DAVID BRUK
Karlovarské hokejisty provede příští
extraligovou sezonou v pozici hlavního
trenéra David Bruk, asistovat mu budou
Václav Skuhravý a Jakub Grof, někdejší
opory klubu z lázeňské metropole. Trenérem brankářů zůstává i pro příští
soutěžní ročník Pavel Kněžický. Všichni
trenéři podepsali s Energií smlouvu do
konce nadcházející sezony.
Po konci Martina Pešouta, který Energii vedl v uplynulých pěti sezonách
a mužstvo dovedl třikrát do předkola
play-off, muselo vedení klubu řešit trenérskou otázku. Po intenzivních jednáních se dohodlo s třiapadesátiletým
koučem Davidem Brukem, který v uplynulých dvou sezonách dovedl Litoměřice do špičky Chance ligy a má bohaté
zkušenosti s vedením mládežnických reprezentací.
„David Bruk dlouhodobě prokazuje,
že se jedná o velice kvalitního trenéra,
a myslím si, že nadešel nejvyšší čas,
aby dostal šanci i u extraligového týmu.
V Litoměřicích dovedl tamní mužstvo
mezi nejlepší týmy druhé nejvyšší soutěže, u mládežnických reprezentačních
výběrů dlouhodobě pracoval s mladými hráči. I to byl jeden z důvodů, proč
jsme o něj měli takový zájem. V Karlových Varech dáváme mladým hráčům
velký prostor a věříme, že pod taktovkou
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Davida Bruka může mladé mužstvo, které
u nás máme, jít ještě nahoru,“ vysvětlil důvody angažování zkušeného kouče
majitel klubu Karel Holoubek pro web
HC Energie.
Bruk bude mít ke své ruce dvojici asistentů, kteří mají s karlovarským prostředím bohaté zkušenosti a byli a jsou
s Energií v minulosti i dnes těsně spjati.
Václav Skuhravý po konci své bohaté
kariéry sbíral nejprve zkušenosti u mládežnických mužstev Energie, v polovině
ledna letošního roku se pak přesunul
do pozice asistenta karlovarského áčka,
kde vypomáhal trenérské trojici v čele
s Martinem Pešoutem. Karlovarská hokejová legenda tak přidá na lavičce Energie
druhou sezonu.
„Chtěli jsme, aby Václav u mužstva
pokračoval. Jednak pro jeho bohaté hráčské zkušenosti, veliký respekt v kabině
a obrovskou chuť a nasazení, se kterou
svou trenérskou práci vykonává. Neméně
důležitá je bohatá znalost místního prostředí, která se bude novému hlavnímu
trenérovi, minimálně v začátcích, určitě
hodit,“ říká Karel Holoubek k současné
roli Skuhravého.
Druhým Brukovým asistentem bude
další muž úzce spjatý s Karlovými Vary,
místní rodák, odchovanec našeho klubu
a bývalý vynikající obránce Jakub Grof.

Extraligový vicemistr s Energií ze sezony
2007/08 po skončení kariéry pracoval na postu asistenta hlavního trenéra
A-mužstva v Přerově. „Jakub se v Přerově
postupně vypracoval ve velice kvalitního
trenéra se specializací na obrannou činnost mužstva a hru obránců. Jeho příchod je zásluhou Václava Skuhravého,
který vyslovil přání, aby se Jakub Grof
stal součástí trenérského týmu. Reference na Jakuba jsou výborné, proto jsme
se rozhodli ho v našem klubu angažovat,“ uvedl k dalšímu členovi nově složeného trenérského kvarteta majitel klubu
Karel Holoubek.
U týmu zůstává i nadále zkušený trenér
gólmanů Pavel Kněžický, po konci Martina Pešouta u týmu končí také jeho asistent Tomáš Mariška. Karlovy Vary však
neopustí, od nové sezony se přesune
do mládežnického úseku klubu. „Tomášovi musím za jeho dosavadní práci
v klubu ohromně poděkovat. Je i jeho
velkou zásluhou, že se mužstvu podařilo okamžitě vybojovat zpět extraligu
a následně třikrát dovést do vyřazovacích
bojů. Zároveň ale cítíme, že jak hráčům,
tak i Tomášovi prospěje změna, rozhodli
jsme se mu tak nabídnout místo u naší
mládeže, které přijal. Jsme tak velice rádi,
že takto erudovaný kouč bude v Energii
působit i nadále,“ dodal Karel Holoubek.
KRAJSKÉ LISTY

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy

Dopřejte si servisINZERCE
na 5 let

ZDARMA

Záruka 2 + 2 roky1

ZDARMA

Připraven na vše, co vám zítřek přinese
Udržet rodinu v hladkém běhu vyžaduje energii, čas i prostor. A s tím vším vám pomůže nový Caddy s posuvnými dveřmi, místem
až pro sedm cestujících a se zavazadlovým prostorem až 760 l. Přiváží s sebou i bezklíčové otvírání dveří pro chvíle, kdy máte
plné ruce, nejnovější infotainment s bezdrátovým Apple Car Play či hlasové ovládání.
Nového rodinného společníka teď získáte se zvýhodněním až 100 000 Kč, s financováním úročeným již od 0 %, zvýhodněním
15 500 Kč na servisní balíček1 a s mnoha dalšími benefity. Neváhejte a pro více detailů kontaktujte svého prodejce Volkswagen
Užitkové vozy.
Na obrázku je model s výbavou na přání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–5,8 l / 100 km, 127–157 g / km.
Některé uvedené prvky mohou být součástí výbavy na přání.
1

Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.
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