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Středa    8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek   8:00 - 15:00 hodin
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Čtvrtek:  8:00 - 11:00   11:45 - 14:30 hodin
Pátek:  8:00 - 11:00   11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.
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04 KREATIVCI SE MOHOU 
PODÍLET NA TRANSFORMACI
Karlovarský kraj ve spolupráci s výzkumníky 
aktuálně zjišťuje potřeby místních aktérů 
a podnikatelů v kulturních a kreativních 
průmyslech. Ti mohou ovlivnit, jakým způ-
sobem bude fungovat vznikající agentura 4K, 
která je jedním ze strategických projektů 
Karlovarského kraje.

09 VNĚJŠÍ FASÁDA CÍSAŘSKÝCH 
LÁZNÍ JE HOTOVÁ
Další část revitalizace národní kulturní 
památky Císařské lázně v Karlových Varech, 
kterou nechává provést Karlovarský kraj, je 
hotova. Budova má kompletní novou vnější 
fasádu, jejíž opravy a restaurování  probíhaly 
od února 2021.

12 CHEBSKÁ VOŠ MÁ VYLEPŠENÉ ZÁZEMÍ
Do vlastních nově upravených prostor 
budovy v Jiráskově ulici v Chebu se kom-
pletně přestěhovala Vyšší odborná škola 
(VOŠ) Cheb, která je součástí Střední zdra-
votnické školy a vyšší odborné školy. 

15 PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY:
RICHARD ŠMÍD
V našem kraji podniká a tvoří celá řada fi rem, 
kreativců, zkrátka lidí, kteří mají originální 
nápady a plány. Tentokrát si představíme 
příběh karlovarské tiskárny Polypress.

26 BÍLOU STOPOU 
POHÁDKOVOU KRAJINOU
Běžecké lyžování je jedním z nejoblíbeněj-
ších sportů provozovaných  v Karlovarském 
kraji a Krušnohorská lyžařská magistrála 
představuje jednu z nejkrásnějších dálko-
vých tras u nás. 

27 NEJLEPŠÍ KRONIKA 
V KRAJI JE MĚSTA CHEB
Kronika města Cheb, která je prací Jind-
řicha Josefa Turka, je nejlepší kronikou za 
rok 2021 v Karlovarském kraji. Druhé místo 
obsadila kronikářka Jana Valvodová s kroni-
kou obce Andělská Hora, třetí místo porota 
udělila Radce Popovičové za práci na kronice 
obce Dasnice.
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KRÁTCE Z KRAJE

OČKOVACÍ MÍSTO V KV 
ARENĚ SE PŘESUNULO 
DO NEMOCNICE
Od 1. ledna 2023 došlo ke změně sys-
tému i provozu očkovacích míst v Kar-
lovarském kraji, kde je možné se nechat 
naočkovat proti covid-19. Očkovací místo 
v karlovarské KV Areně je nyní uzavřeno 
a přesunuto do prostor Nemocnice Kar-
lovy Vary. Aktuální seznam všech očko-
vacích míst v  regionu naleznete na 
krajském webu k očkování, veškeré další 
informace najdou zájemci na interne-
tových stránkách Ministerstva zdravot-
nictví ČR. Stále zůstává v platnosti, že 
lidé, kteří mají zájem o vakcínu, mohou 
vyhledat příslušné očkovací místo, nebo 
se obrátit na praktického lékaře. V pří-
padě, že vybraný lékař neočkuje, může 
vakcínu podat jakýkoliv jiný praktický 
lékař. Děti starší 12 let je možné nechat 
očkovat u praktického lékaře pro děti 
a dorost, případně využít služeb někte-
rého z  očkovacích míst. Zdravotníci 
také vyzývají všechny občany, pokud 
cítí příznaky nachlazení nebo respirač-
ního onemocnění, aby byli ohleduplní 
a navštěvovali zdravotnická zařízení jen 
v případě nutnosti a s ochranou dýcha-
cích cest ve formě respirátoru.

I VE 102 LETECH MÁ 
SKVĚLOU PAMĚŤ
Rok se s rokem sešel a hejtman Petr Kul-
hánek se vydal znovu blahopřát paní Fran-
tišce Skoupé do Dalovic, která v závěru 
prosince oslavila už své 102. narozeniny. 
Hejtmana přivítala po roce s velkým nad-
šením a celé setkání se neslo ve velmi milé 
atmosféře. O původu paní Skoupé, která 
pochází z Vysočiny a do Karlových Varů se 
přestěhovala za svým bratrem, jsme již byli 
seznámeni během návštěvy v minulém roce. 
Tentokrát oslavenkyně přidala své vzpo-
mínky na období 2. světové války, jež prožila 
v Jugoslávii. Pracovala zde v laboratoři čes-
ko-srbského cukrovaru, žila v české kolo-
nii a naučila se také srbsky, protože i mezi 
místní mládeží si našla řadu přátel. Paní 
Františka zavzpomínala na situace, které 
přinesla válka, i na činnost skupin party-
zánů. Přejeme paní Skoupé zejména mnoho 
zdraví, úsměvů a i nadále skvělou paměť, 
protože jen díky ní nám může vyprávět 
a předávat dál svůj úžasný životní příběh. 

DEN S HEJTMANEM 
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 15. února 
od 15.00 do 17.00 hodin. Dotazy lze zasílat 
také prostřednictvím formuláře na kraj-
ských webových stránkách nebo formou 
otázek na profi  lu Karlovarského kraje na 
sociální síti Instragram, a to v den konání 
Dne s hejtmanem. Seniorům ve starob-
ním důchodu je i dál pravidelně k dis-
pozici právní poradna krajského úřadu, 
konat se bude jako obvykle první středu 
v měsíci, tentokrát to tedy bude 1. února.

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2023

Za holčičkou Diankou z Karlových Varů, 
která se stala prvním miminkem roku 2023 
našeho regionu, se vydal hejtman Petr Kul-
hánek. Mamince a celé její rodině popřál 
pevné zdraví a hodně sil. První miminko 
dostane od Karlovarského kraje dar 15 tisíc 
korun na zajištění potřeb v péči o novoro-
zeně. Gratulujeme a ještě jednou přejeme 
hodně zdraví.

NA KOTLÍKOVÉ DOTACE 
JSOU PENÍZE PRO VŠECHNY 
NÍZKOPŘÍJMOVÉ 
DOMÁCNOSTI
Další fi nance na dotace v rámci programu 
Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji 
pro nízkopříjmové domácnosti se od mini-
sterstva životního prostředí podařilo získat 
Karlovarskému kraji. Uspokojit tak bude 
moci všechny žadatele, jejichž žádosti byly 
v souladu s podmínkami programu. Celkem 
bylo přijato 359 elektronických žádostí. 
Seznam vyhovujících žádostí průběžně 
schvaluje Rada Karlovarského kraje. Po 
uzavření smlouvy mohou žadatelé vyměnit 
nevyhovující kotel za nový ekologický zdroj 
tepla a požádat buď o proplacení zálohy, 
nebo celé dotace.

VYBĚHNI S HEJTMANEM 
Jste milovníkem běhu, rekreačním či profi  
běžcem? Zajímá vás dění v kraji a rádi 
byste s hejtmanem Karlovarského kraje 
probrali, jak to v kraji běží? Pak právě pro 
vás je určena akce Vyběhni s hejtmanem. 
Další společné proběhnutí se uskuteční 
14. února 2023 od 16.00 hodin, běžci se 
vydají od krajského úřadu v Karlových 
Varech směrem k Lesnímu centru Svatý 
Linhart v karlovarských lázeňských lesích 
a zpět. Zájemcům o účast doporučujeme 
vybavit se čelovkou, abyste si na společná 
témata mohli posvítit.
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Karlovarský kraj ve spolupráci 
s výzkumníky aktuálně zjišťuje potřeby 
místních aktérů a podnikatelů v kul-
turních a kreativních průmyslech. Ti 
mohou své podněty sdělovat prostřed-
nictvím online dotazníku nebo při 
osobních setkáních, jež budou probí-
hat napříč regionem, mimo jiné v Soko-
lově, Mariánských Lázních, v Ostrově 
a Chebu. Mohou tak ovlivnit, jakým způ-
sobem bude fungovat vznikající agen-
tura pro kulturní a kreativní průmysly 
4K, která je zároveň jedním ze strate-
gických projektů Karlovarského kraje.
„Náš kraj se mění. Od uhlí a těžkého 
průmyslu míříme k udržitelné ekono-
mice s vysokou přidanou hodnotou. 
A právě rozvoj kulturních a kreativních 
průmyslů - od rukodělných řemesel 
až po architekturu, reklamu, scénické 
umění či fi lmový a herní průmysl - 
mohou proměně kraje velmi pomoci. 
Zjednodušeně řečeno, aby se Karlovar-
ský kraj mohl efektivně transformovat, 
musíme podporovat kreativitu,“ vysvět-
lila Markéta Monsportová, uvolněná 
krajská zastupitelka, která má v gesci 
mimo jiné právě kreativní průmysly.
Agentura 4K bude fungovat jako zastře-
šující organizace pro kulturní a kre-
ativní průmysly v  regionu. Na její 
fungování bude dohlížet odborná rada 
složená ze zástupců fi rem, kreativců 
a dalších odborníků. „Nevymýšlíme nic 
nového. Kulturní a kreativní průmysly, 
třeba výroba porcelánu a sklářství, tu 
mají tradici. Problém je v tom, že v jejich 
podpoře dlouhodobě zaostáváme. 
V současné době je podíl tohoto odvětví 
na ekonomice kraje třikrát menší 
než u srovnatelného Ústeckého kraje 
a téměř devětkrát menší, než je průměr 
ČR. To chceme pomocí 4K změnit. Aby 
se nám to povedlo, potřebujeme zapojit 
místní kreativce a průmysl a zjistit od 
nich, jak zlepšit podmínky pro jejich 
další rozvoj,” dodává Monsportová.
Karlovarský kraj patří společně s Ústec-
kým a Moravskoslezským krajem mezi 
strukturálně postižené regiony. Do těch 
aktuálně směřují fi nance z Operačního 
programu Spravedlivá transformace. 

Karlovarský kraj chce část těchto evrop-
ských dotací využít pro strategický 
projekt 4K zaměřený právě na syste-
matickou podporu kulturních a krea-
tivních průmyslů. Ty celosvětově patří 

v tvorbě HDP mezi nejrychleji rostoucí 
odvětví s velkým potenciálem vytvářet 
atraktivní pracovní místa a přispívat ke 
zvyšování kvality života.

KREATIVCI A FIRMY SE MOHOU
PODÍLET NA TRANSFORMACI KRAJE

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
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Naše 
budoucnost 
je ve změně

menimekraj.cz

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Jedním z hlavních cílů Karlovarského 
kraje je stát se místem přitažlivým pro 
mladé lidi. S jejich odlivem se potýká 
dlouhodobě a snaží se tento negativní 
trend zmírňovat a  postupně měnit 
pohled mladé generace na život v regi-
onu. Vzhledem k tomu, že Karlovarský 
kraj není jediný, který bojuje s problé-
mem odlivu mladých, spojila Karlovar-
ská agentura rozvoje podnikání (KARP) 
síly s partnery z Univerzity Tomáše Bati, 
technologického inovačního centra Zlín 
a města Jeseník a podílela se na výzkum-
ném projektu Design modelu metropo-
litních oblastí zasažených depopulací.
A jaké jsou výsledky výzkumu? Navzdory 
zažitému klišé, že z Karlovarského kraje 
„berou mladí lidé nohy na ramena“, spo-
juje čtvrtina studentů svůj budoucí život 
s krajem. Z 64 % těch, kteří předpoklá-
dají, že z kraje z nějakého důvodu ode-
jdou, jich 44 % připouští reálný návrat. 
Jedním z hlavních důvodů pro setrvání 
v kraji či pro návrat jsou rodinné vazby. 
Potěšující zprávou je i to, že se životem 
v místě bydliště je spokojena více než 
polovina mladých lidí. Největším důvo-
dem, proč setrvat v kraji, jsou již zmi-
ňované rodinné vazby a  jistota bydlení 

či láska k regionu, jeho znalost a dobré 
podmínky pro založení rodiny. Naopak 
mezi důvody k odchodu byly uváděny 
nedostatek vhodných pracovních příleži-
tostí a nedostatečná nabídka vzdělávání, 
možnosti trávení volného času, ale také 
nesounáležitost s regionem či špatná 
a nepříjemná atmosféra mezi obyvateli 
kraje. Neutrální postoj ke kraji přitom 
vyjádřilo celých 40 % dotázaných. 
Co se týče budoucích plánů, většina 
maturantů by ráda pokračovala ve 
studiu vyššího stupně, a to mimo Kar-
lovarský kraj, většina studentů oborů 
zakončených výučním listem by naopak 
chtěla najít zaměstnání, a to zde v regi-
onu.  Necelá desetina dotázaných plánuje 
v budoucnu podnikat. S výběrem svého 
studijního oboru je spokojeno 60 % 
studentů, nicméně téměř 25 % zaujalo 
neutrální postoj a 15 % vyjádřilo nespoko-
jenost. Každý čtvrtý dotázaný si totiž svůj 
studijní obor nevybíral dle svých zájmů, 
ale na základě jiných kritérií. Největší vliv 
na rozhodování mladých lidí o studiu či 
povolání mají rodina a pak přátelé a vrs-
tevníci, nikoliv média či infl uenceři na 
sociálních sítích, jak bychom se mohli 
u této generace domnívat.

PŘITAŽLIVÉ 
MÍSTO PRO ŽIVOT
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TÉMA

Osobnost Karlovarského kraje. Cílem 
ankety, která je Karlovarským krajem 
vyhlašována jednou za dva roky, je ocenit 
osobnosti, jež svou aktivní činností 
v předchozím období podpořily nebo 
stále podporují rozvoj regionu. Příjem 
nominací už běží, uzavřený bude 30. 
dubna 2023.
„Již z nominací předchozího ročníku 
ankety je zřejmé, že  v našem regionu 
žije mnoho lidí, kteří se snaží vlastními 

silami o zvelebení Karlovarského kraje, 
šíření jeho  dobrého jména a o jeho další 
rozvoj. Protože jsou tyto aktivity mnohdy 
neprávem opomíjené a autoři myšlenek 
se svou snahou nechlubí, chtěl bych 
požádat veřejnost o  spolupráci, aby-
chom se právě o těchto lidech dozvěděli 
a mohli jejich snahu ocenit. Pokud máte 
ve svém okolí člověka, který spojil svůj 
život s Karlovarským krajem a snahou 
o  jeho lepší podobu, budu velmi rád, 

pokud jej do ankety nominujete,“ uvedl 
hejtman Petr Kulhánek.  
Nominace, jež budou zaslány v řádném 
termínu, budou předány hodnoticí 
komisi, v níž zasednou členové Rady 
Karlovarského kraje. Komise pak roz-
hodne o třech oceněných. Tito převez-
mou své ceny dne 23. června 2023 v rámci 
3. ročníku akce Kraj dokořán v areálu 
krajských institucí v Karlových Varech 
– Dvorech.

OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE. 
NOMINUJTE SVÉHO KANDIDÁTA

OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE
Nominace je možné odeslat prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na krajských webových stránkách: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/php/osobnostkraje/index.php a na sociálních sítích Karlovarského kraje. Případně mohou 
zájemci zaslat informace o nominovaném na e-mail: martina.duskova@kr-karlovarsky.cz.

Osobnosti Karlovarského kraje 2021    V předešlém ročníku ankety byli oceněni (zprava) Miroslav Bouda, Lubomír Zeman 
a Lubor a Eva Hankovi, kterým pogratuloval hejtman Petr Kulhánek.
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INZERCE
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EKONOMIKA A FINANCE

Veletrh dotačních příležitostí 2022, který 
se na začátku měsíce prosince po dvouleté 
přestávce uskutečnil v prostorech Krajské 
knihovny v Karlových Varech, byl tentokrát 

zaměřený na podnikání a průmysl. Veletrh 
uspořádal sekretariát Regionální stálé kon-
ference Karlovarského kraje ve spolupráci 
s agenturou CzechInvest.

Veletrh navštívily téměř čtyři desítky 
zájemců z řad podnikatelů, zástupců prů-
myslu, měst a obcí, ale také lidé, jež s pod-
nikáním teprve začínají nebo o tom uvažují. 
Tito všichni konzultovali své záměry se 
zástupci dvanácti různých organizací, kteří 
jim předali cenné informace, jež mohou 
využít při získávání dotací a úvěrových 
nástrojů pro rozvoj své činnosti.
Mezi poskytovali konzultací byly Krajský 
úřad Karlovarského kraje, jehož zástupci 
představili programy regionálního rozvoje 
a přeshraniční spolupráce, Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechIn-
vest, Karlovarská agentura rozvoje podni-
kání, Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, Národní rozvojová banka ČR, 
Agentura pro podnikání a inovace, Techno-
logická agentura ČR, Úřad práce ČR, Ino-
vační centrum Inion, Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje a Eurocent-
rum Karlovy Vary.

VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
SE ZAMĚŘIL NA PODNIKÁNÍ A PRŮMYSL

Jaké byly uplynulé měsíce pro pod-
nikatele, kteří působí v našem regi-
onu? To popisuje nová Hospodářská 
ročenka Karlovarského kraje, kterou 
vydala Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje společně s Kar-
lovarským krajem. Publikace přináší 
rozhovory se zástupci deseti význam-
ných fi rem v regionu, články s garanty 
odborných sekcí, rozhovory s před-
staviteli kraje, krajské hospodářské 
komory a se sedmi starosty největších 
měst regionu.
Firmy, samosprávy i občané se potýkají 

i  s  extrémními cenami pohonných 
hmot a vysokou infl ací. Z ekonomic-
kého pohledu tak dochází k ohrožení 
řady podnikatelských odvětví, mezi 
které v kraji patří strojírenství, zpra-
covatelský průmysl, stavebnictví nebo 
třeba doprava. „Souhrn posledních 
měsíců nepřináší příliš veselé čtení, 
nicméně jde o realitu, se kterou se 
musíme poprat. Každá krize je zároveň 
příležitost stát se silnějším. Nesmíme 
proto ztrácet klid, pozitivní nadhled 
a rozvážnost, protože bez těchto vlast-
ností lze jen těžko čelit nečekaným 

hrozbám,“ míní Tomáš Linda, před-
seda představenstva KHK KK.
Hospodářská ročenka Karlovarského 
kraje je k dispozici v tištěné podobě 
v  sídle KHK KK (nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 478/33, Cheb) a v elektro-
nické podobě na ofi ciálních webových 
stránkách. Pracovníci hospodář-
ské komory připravili také anglickou 
a německou verzi.

NOVÁ PUBLIKACE UKAZUJE, JAK SE 
TU POSLEDNÍ MĚSÍCE 
ŽILO A PODNIKALO
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EKONOMIKA A FINANCE

STAVBAŘI DOKONČILI PRÁCE NA 
VNĚJŠÍ FASÁDĚ CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

Původně byla fasáda značně znečištěna 
a docházelo k zatékání vody pod poško-
zené klempířské prvky. „Na poměrně 
velkých plochách byly poničené části 
výzdoby a omítek, takže restaurátoři 
museli nejdřív určit stupeň poškození 
jednotlivých částí fasády. Označili si 
místa, která se dají zachránit pomocí 
hloubkové injektáže, části vhodné ke 
zpevnění, ale i ty, které by už nemělo 
smysl obnovit. Práce na fasádě byly 
velmi náročné a detailní, ale návštěv-
níci i lidé, kteří budou lázeňským cent-
rem Karlových Varů třeba jen procházet, 
určitě zaznamenají, jaký velkolepý ráz 
fasáda budově dodává,“ uvedl Pavel 
Čekan, uvolněný krajský zastupitel.  
Během provádění prací bylo třeba 
mechanicky očistit původní omítky, 

poškozená místa byla ošetřena mal-
tovou směsí a doplněna do požadova-
ného tvaru vápennou jádrovou maltou 
a štukem. Finální povrchová úprava byla 
provedena hladítky, tzv. gletováním,  
podle struktury a  technologie zpra-
cování původních omítek.  Stavebníci 
museli dodržet časovou posloupnost 
jednotlivých kroků tak, aby se použité 
materiály vzájemně propojily a vyzrály 
současně. Další zdobné prvky z tzv. kufs-
teinu (románského cementu) vyžadovaly 
jiný pracovní postup obnovy. Nejprve 
došlo k  jejich mechanickému očištění 
a ošetření vnitřních armatur prvků che-
mickou cestou i antikorozním nátěrem. 
„Chybějící části prvků restaurátoři 
doplnili, modelovali a retušovali za pou-
žití materiálu právě na bázi románského 

cementu. Z pohledu památkové péče 
velice hodnotná dochovaná část čelní 
fasády pod arkádami, také z kufsteinu, 
byla jen očištěna a lokálně vyspravena. 
Poškozenou sádrovou výzdobu dopl-
nily kopie odlité z  forem,“ vysvětlila 
Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení 
projektů krajského úřadu. Takto opra-
vená a doplněná sádrová výzdoba byla 
ošetřena dvojím nátěrem napuštěným 
lněnou fermeží s terpentýnem. 
Finální barevné provedení fasády 
a všech jejích částí vyplynulo ze zho-
toveného průzkumu původní barev-
nosti, výsledků odebraných vzorků 
a rovněž vzorků pořízených zástupci 
orgánů památkové péče, kteří následně 
barevné ladění odsouhlasili. „Výsled-
kem je bohatá plastická výzdoba fasády 
s kvádrováním, tedy dělením fasády na 
jednotlivé bloky, která dotváří podobu 
historického skvostu lázeňského města.  
Celkové náklady na opravu venkovní 
fasády činí 31 milionů korun,“ vyčíslil 
Pavel Čekan. Práce na Císařských lázních 
budou pokračovat v interiérech budovy, 
mimo jiné se také chystá vestavba mul-
tifunkčního sálu. Císařské lázně se ote-
vřou veřejnosti v červnu 2023.

Další část revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně 
v Karlových Varech, kterou nechává provést Karlovarský kraj, je 
hotova. Budova má kompletní novou vnější fasádu, jejíž opravy 
a restaurování  probíhaly od února 2021. Fasáda na první 
pohled upoutá zdobností, která je typická pro historizující styl 
francouzské neorenesance.
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ZDRAVOTNICRVÍ

Na krajském úřadě se konalo jednání 
zástupců Zdravotnických záchran-
ných služeb Karlovarského, Ústec-
kého a Libereckého kraje s kolegy 
ze Saska. Právě se Saskem mají tyto 
kraje uzavřenou rámcovou smlouvu 
o  přeshraniční spolupráci, která 
zajišťuje usnadnění zásahů posádek 
zdravotnické záchranné služby (dále 
ZZS) na příslušném státním území 
druhé strany.

„Problematikou rámcové smlouvy 
o přeshraniční spolupráci se zabýváme 
dlouhodobě. Narážíme však na pro-
blémy, a to zejména v podobě admini-
strativních překážek a dalších rozporů, 
které se snažíme upravit tak, aby spo-
lupráce zdravotnických záchran-
ných služeb na obou stranách hranice 

mohla fungovat maximálně efektivně 
a s maximálním komfortem a dostup-
ností pro pacienty,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek.
 Setkání se zúčastnila také Mar-
cela Kubicová, zástupkyně Mini-
sterstva zdravotnictví ČR, která 
představila oblasti  úprav ve znění rám-
cové smlouvy. Snahou všech smluvních 
stran je především umožnění přejezdů 
posádek přes hranice daného státu 
i bez zažádání protistrany, což může 
zásadně zkrátit cestu posádky k zásahu 
a následně také cestu s pacientem do 
aktuálně nejbližšího zdravotnického 
zařízení. Jednalo se také o možnostech 
online komunikace mezi posádkami 
a operačními středisky. V současné 
chvíli přijalo ministerstvo zdravot-
nictví protinávrhy z německé strany, 

které zapracuje, a do konce roku zašle 
návrh úprav k odsouhlasení minister-
stvu zdravotnictví do Berlína.
Pracovní část jednání obsahovala také 
seznámení se statistikami výjezdů ZZS 
jednotlivých krajů v rámci přeshraniční 
spolupráce za rok 2022 a jejich vyhod-
nocení. V programu byla zařazena také 
prezentace programu Babylon 2, který 
již využívá pro přeshraniční spolupráci 
ZZS Plzeňského kraje s Bavorskem. Na 
modelové situaci byla demonstrována 
ukázka postupu v případě potřeby vyu-
žití programu pro spolupráci s kolegy 
z Německa, a to v českém i německém 
jazyce.   
Součástí pravidelného pracovního 
setkání byla také prohlídka prostor 
výjezdové základny Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI 
ZDRAVOTNICKÝCH 
ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 
UPRAVUJE RÁMCOVÁ SMLOUVA
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Institut lázeňství a balneologie (ILaB) 
dlouhodobě zkoumá možnosti vyu-
žití moderních technologií v lázeňství. 
V prosinci roku 2021 bylo realizováno 
dotazníkové šetření s cílem zjistit vztah 
potenciálních a stávajících klientů k ino-
vacím v lázeňské léčbě. Na tento terénní 
průzkum navazoval odborný workshop 
zaměřený na možnosti virtuální rea-
lity v oblasti léčebné rehabilitace, který 
pořádal ILaB společně s fi rmou VR Medi-
cal se sídlem v Plzni. V rámci workshopu 
byla diskutovaná vhodná indikace, pro 
kterou by byla rehabilitace ve virtuální 
realitě přínosem.
Na základě výše uvedených průzkumů 
byl odstartován pilotní projekt, jehož 
cílem je ověření vhodnosti a účinnosti 
použití aplikace virtuální reality (VR) 
v  rámci třítýdenního komplexního 
lázeňského pobytu. Prvním lázeňským 
zařízením Karlovarského kraje, které 
se zapojilo do výzkumné studie, se stala 
společnost Františkovy Lázně Aquafo-
rum V příštích měsících bude projekt 
realizován také v Alžbětiných lázních 
v Karlových Varech, léčebných lázních 
Konstantinovy Lázně, léčebných lázních 
Mariánské Lázně a řetězci lázeňských 
hotelů a resortů Royal SPA.
Projekt schválený Etickou komisí FN 
Plzeň probíhá v  úzké spolupráci se 
společností VR medical, která vytvořila 
jediný dostupný certifi kovaný zdravot-
nický prostředek využívající VR v reha-
bilitaci v České republice.
Virtuální realita, jež se stává nedílnou 
součástí každodenního života, má velký 
potenciál využití v lázeňské rehabilitaci. 
Trénink ve virtuální realitě prokazatelně 
snižuje spastické bolesti a zlep#šuje psy-
chický stav pacientů. Jednoduché cviky 
ve virtuální realitě, které mohou paci-
enty motivo#vat ke cvičení, pomohou 
fyzioterapeutům oživit rehabilitaci, zin-
tenzivnit pohyb. Pacienti přeneseni do 
příjemného prostředí prostřednictvím 
virtuální reality jsou více motivováni, 

mohou cvičit déle a rehabilitace je pro 
ně příjemnější. 
„Náš výzkumný projekt zahrnuje vedle 
klasických léčebných metod, které jsou 
předepisovány na základě posouzení 
zdravotního stavu pacienta lékařem při 
vstupním vyšetření, sérii terapeutic-
kých her v prostředí VR. Terapeutické 
hry umožňují efektivní trénink pohybu 
horních a dolních končetin, svalstva 
trupu, uvolnění svalových spasmů 
a posílení oslabeného svalstva,“  říká 
hlavní řešitelka projektu, výzkumná pra-
covnice Institutu lázeňství a balneologie 
Alina Huseynli.
Není to ale jediný projekt ILaBu, který 
se zaměřuje na moderní technolo-
gie. Střednědobým cílem instituce je 

vybudování společného vědecko-vý-
zkumného pracoviště v oblasti digitál-
ních technologií v lázeňství, jež umožní 
realizovat komplexní interdisciplinární 
výzkumné studie s vysokým aplikač-
ním potenciálem. Založení společného 
výzkumného pracoviště s poskytovateli 
lázeňských služeb představuje účinný 
způsob, jak transformovat výsledky vědy 
a výzkumu do podoby konzistentní, kva-
lifi kované a nákladově efektivní služby 
založené na vzájemné synergii mezi 
jednotlivými aktéry v oblasti lázeňství 
a balneologie. „Efektivní přenos vědec-
kých výsledků z výzkumné sféry do apli-
kační oblasti a  jejich následné využití 
má klíčový význam pro rozvoj lázeňství 
a balneologie,“ shrnuje Alina Huseynli.

DO LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
MÍŘÍ VIRTUÁLNÍ REALITA
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Do vlastních nově upravených prostor 
budovy v Jiráskově ulici v Chebu se kom-
pletně přestěhovala Vyšší odborná škola 
(VOŠ) Cheb, která je součástí Střední 
zdravotnické školy a  vyšší odborné 
školy. Zázemí slouží 60 studentům tří 
ročníků VOŠ a jejich pedagogům.
„Vyšší odborná škola má poprvé od roku 
2008, kdy vznikla, své vlastní prostory 
s velmi příjemným prostředím pro stu-
denty i učitele. Komfortní zázemí spl-
ňuje nároky výuky, škola díky tomu ale 
také může navázat na tradici svých pra-
videlných komunitních projektů a rozvoj 
dobrovolnické komunity mezi studenty 
i občany v Chebu,“ uvedl Zdeněk Hrkal, 
ředitel Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy v Chebu.
Budovu, která kdysi bývala střediskem 
praktického vyučování ISŠ Cheb, škola 
získala bezúplatným převodem od svého 
zřizovatele, Karlovarského kraje. „Zda-
řilou rekonstrukci a přemístění školy 
do nových prostor považuji za úspěšné 
završení dlouholeté snahy VOŠ mít 
své vlastní důstojné sídlo. Karlovar-
ský kraj vynaložil na přestavbu objektu 
celkem 4,6 milionu korun včetně pro-
jektové přípravy. Dalších 600 tisíc 
korun šlo na vybavení učeben,“ vyčíslil 
Jindřich Čermák, krajský radní pro 
oblast školství.
Práce na rekonstrukci budovy prová-
děla společnost ŠU-STR, a to v době 
od června do konce srpna 2022. „Došlo 
k úpravám původních prostor, vyba-
vení novým nábytkem, instalaci WiFi, led 
osvětlení a akustických panelů. Nechybí 
ani bezbariérové sociální zařízení. Díky 
tomu se mohla ke studiu vrátit studentka 
na vozíku, která se do původních prostor 
VOŠ ve třetím patře nemohla dostat,“ 
vysvětlil Jindřich Novák, zástupce ředi-
tele pro VOŠ.
V přestavěné vile je k dispozici učebna 
až pro 80 lidí, která je ideální pro 

pořádání kulturních a společenských 
akcí. Škola zde plánuje na podzim 
2023 uspořádat konferenci k výročí 15 
let svého fungování. „Letošní předvá-
noční Jarmark radosti se setkal po tříleté 
pauze s velkým ohlasem a jeho návštěv-
níci z řad absolventů školy naše nové 

prostory velmi oceňovali a považují je 
za reprezentativní,“ doplnila Lucie Polá-
ková, jedna z vyučujících VOŠ Cheb. 
V budově nechybí ani knihovna, dvě 
jazykové učebny, dvě odborné učebny 
a prostor pro skupinové a individuální 
supervize odborných praxí.

ŠKOLSTVÍ

STUDENTŮM CHEBSKÉ VOŠ
SLOUŽÍ MODERNĚ 
ZREKONSTRUOVANÁ BUDOVA
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Prestižní gastronomická soutěž žáků 
středních škol „Lázeňský pohárek“ letos 
vstoupila do 23. ročníku. Kuchařské 
kategorii dominovali žáci Střední školy 
stravování a služeb v Ondřejské ulici 
v Karlových Varech. První místo mezi 
kuchaři získala a  absolutní vítězkou celé 
soutěže se stala Eliška Přišťáková z této 
školy, která se připravovala ve Stře-
disku praktického vyučování Grandho-
telu Pupp.
Klání organizuje Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR, Středisko praktického 
vyučování Grandhotelu Pupp a karlo-
varská Střední škola stravování a služeb.
Soutěž prověřuje odbornou zdatnost 
žáků reprezentujících gastronomické 

školy i hotelové společnosti zvučného 
jména z celé České republiky. Soutě-
žící předvádějí nejen své hotové výrobky, 
ale současně na pódiu před publikem 
připravují pokrmy a snaží se přesvědčit 
komisaře i přítomnou veřejnost o svých 
dovednostech a kreativitě. „Hodnoceni 
jsou našimi špičkovými odborníky v čele 
s prezidentem asociace panem Mirosla-
vem Kubcem. Soutěžních disciplín se 
v Grandhotelu Pupp účastnilo 15 sou-
těžících v oboru kuchař a 8 soutěžících 
v oboru cukrář. Zadáním kuchařů bylo 
pětichodové menu na téma Kde domov 
můj, v případě cukrářů moderní lehký 
dezert ve 3 velikostních provedeních 
včetně dortu,“ vysvětlil Jiří Neumann, 

ředitel Střední školy stravování a služeb 
Karlovy Vary, a dodal, že se soutěžilo ve 
velmi příjemné atmosféře, neboť všichni 
přítomní sdíleli radost z  možnosti 
setkání, vzájemné inspirace a nabývání 
zkušeností po covidovém období, které 
konání tak rozsáhlé akce znemožňovalo.
Kromě prvního místa Elišky Přišťákové 
v kuchařské kategorii a  jejího absolut-
ního prvenství obsadila druhé místo 
také žákyně karlovarské školy Eliška 
Černochová, která se na soutěž připra-
vila na svém pracovišti v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům v  Karlo-
vých Varech. V kategorii cukrářů zví-
tězila Lucie Šimánková z hotelové školy 
v Teplicích.

ŠKOLSTVÍ

LÁZEŇSKÝ POHÁREK 2022. V SOUTĚŽI SE 
VYTÁHLI ŽÁCI SŠ STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
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INZERCE

kola

Sokolo ,

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 15. 2. 2023

Pro školní rok 2023/2024
nabízíme tyto obory:

www.zivnostenska-sokolov.cz

VSAĎ NA BUDOUCNOST.
VSAĎ NA ŘEMESLO.

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením

Kosmetické služby - Informační služby

Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem

Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař 

Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Prodavač

Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem

Dřevařská výroba (délka studia tři roky)
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky)
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením

pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

RICHARD ŠMÍD: ROZHODUJI 
O SVÉM VLASTNÍM OSUDU

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Úžasné! Nic se nedalo sehnat, ale vůle něco 
dokázat nás nutila pracovat mnoho hodin 
denně včetně víkendů a svátků. Nadšení 
bylo obrovské a i veřejnost byla nakloněna 
podpořit soukromé podnikatele, protože 
to bylo pro všechny nové a svobodné.

Je něco, co byste po těchto zkušenostech 
udělal jinak?
Ano. Méně bych se bál půjček. Tehdy 
banky půjčovaly jenom na základě toho, 
že jste chtěl podnikat. Ti, co se nebáli, mají 
dodnes úžasné nemovitosti za tehdejších 
pár korun.

Co vám podnikání dalo?
I přes mnoho hodin práce zdarma nebo 
nakonec nezaplacených podvodníky jsem 
získal pocit možnosti rozhodování o svém 
vlastním osudu a jeho vývoji.

Co považujete za zlomový okamžik? 
Za největší svůj úspěch považuji vybudo-
vání největší regionální digitální tiskárny 
úplně od nuly a  tým spolupracovníků, 
kteří jsou opravdovými profesionály, kteří 
ve většině pracují ve společnosti mnoho 
let. Jsem obklopen lidmi, na které se mohu 
spolehnout a kteří mi umožňují plnit si 
své touhy.

Máte nějaké podnikatelské sny? 
Samozřejmě. Bez snů a vizí se podnikat 
nedá. A ony se v průběhu toho podnikání 
i mění. Nejprve jsme chtěli vybudovat 
technologickou špičku v polygrafi i a to se 
nám podařilo. Nyní jsou naše vize nasmě-
rované do automatizace procesů i výroby 
a na on-line obchod. To se nám hodně 
daří a vím na 100 %, že co do automatizace 
jsme mnohem dál než většina konkurence.

Zdá se vám, že podmínky pro rozjetí pod-
nikání jsou nyní jednodušší? Pokud ano, 
proč si to myslíte?
Ano. Je mnoho informací a otevřený pří-
stup k nim. Na internetu dnes najdete 
řešení většiny problémů. Všichni jsou 
on-line, umí minimálně anglicky a mají 
otevřený celý svět.

V  čem považujete svoji firmu 
za inovativní?
Vysoký stupeň automatizace na úrovni 
dat i  výroby, on-line systém řízení 
a správy zakázek, zapojení žen do odbor-
ných činností.

Pokud máte zaměstnance, jakým způ-
sobem je hledáte? Spolupracujete se 
školami? Mohou u vás studenti (SŠ, VŠ) 
získat praxi, spolupracovat s vámi na 
absolventských pracích?
Ano, spolupracujeme jak se střední školou, 
tak i s vysokou školou. Poskytujeme stu-
dentům praxi nebo jim umožňujeme 
zpracovávat diplomové práce na nějaká 
témata, která naší společnost posunou 
dopředu. Díky naší pověsti se nám vět-
šinou noví zaměstnanci přihlásili sami. 
Hodně stavíme na týmu odborníků, který 
si držíme dlouhodobě.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada fi rem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé a ori-
ginální 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.

V našem kraji podniká a tvoří celá řada fi rem, 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 seri-
álu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou agenturou 
rozvoje podnikání a kampaně Žijeme regionem. Tentokrát si představíme příběh 
karlovarské tiskárny Polypress, kterým nás provede Richard Šmíd. Podnikat 
začal už v roce 1990, to mu bylo 24 let. Už tehdy toužil dělat věci podle svého, bez 
instrukcí komunistických aparátčíků. „Impulzem byl 17. listopad 1989,“ přiznává 
také v našem rozhovoru.
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NÁZORY

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 
krajská zastupitelka za hnutí ANO

DÁLNICE V KARLOVARSKÉM KRAJI 
MUSÍ ZŮSTAT BEZ POPLATKU
Ministr dopravy Martin Kupka nedávno 
uvedl, že uvažuje o opětovném zpoplat-
nění dálničního úseku mezi Karlovými Vary 
a Chebem. Podle jeho slov by se tak mohlo 
stát už v příštím roce, tedy od roku 2024. 

Absolutně s tímto návrhem nemůžeme sou-
hlasit a na rozdíl od hejtmana Petra Kul-
hánka za hnutí STAN jsme se ihned proti této 
myšlence ohradili a začali bojovat za to, aby 
se až do napojení dálnice D6 na Prahu jez-
dilo v Karlovarském kraji nadále zadarmo. 
V minulosti již byl úsek Karlovy Vary – Cheb 
jednou zpoplatněn a byla to i za vládnutí pri-
mátora Kulhánka a bylo to velká chyba a omyl 
ministerstva dopravy. Karlovarský kraj nutně 
potřebuje dálniční napojení na Prahu a sou-
sední Německo a celá politická reprezentace 
kraje by měla usilovat o co nejrychlejší zahá-
jení stavby dalších dálničních úseků. Místo 
zrychlování ale dochází v posledních měsí-
cích spíše k opačnému trendu a v současné 
době se staví pouze obchvat obce Krupá, 
kterou připravil ministr dopravy Karel Havlí-
ček. Připravují se sice obchvaty Hořesedel 

a Hořoviček, ale jde to velmi pomalu. V minu-
losti se nám povedlo dostavbu dálnice rozhý-
bat a dostat mezi vládní priority, za současné 
vlády České republiky i vlády Karlovarského 
kraje ale dochází k dalšímu prodlužování 
termínů a zpomalení nastaveného tempa. 
Kraj potřebuje akčního hejtmana, který se 
bude bít za zájmy kraje a nikoliv jen za zájmy 
vlády. Bylo by prima, kdyby se hejtman Petr 
Kulhánek z hnutí STAN místo svého prome-
nádování v běžeckém úboru ve Svatošských 
skalách vydal do Prahy a začal běhat po mini-
sterstvech. A hlavně začal bojovat za zájmy 
našeho kraje a za co nejrychlejší dostavbu 
dálnice D6 a fi nanční podporu dalších důle-
žitých projektů Karlovarského kraje.
A vám, vážení čtenáři, si dovolím popřát 
vše nejlepší do nového roku, mnoho štěstí, 
pohody a hlavně hodně zdraví.

Bc. Jan Picka
krajský zastupitel za Volbu pro kraj (VOK)

DÁLNICE Z KARLOVÝCH VARŮ DO 
PRAHY. NEKONEČNÝ PŘÍBĚH?
Z ty roky, co sledujeme krajskou politiku, jsme 
zažili už mnoho slibů, nových a nových ter-
mínů a také řady politiků, kteří se chtěli fotit 
u stříhání pásek na nových úsecích. Přestože 
konečný výsledek je zatím v nedohlednu, pár 

důvodů k optimismu bychom již mít mohli. 
Pracuje se na přeložce D6 Krupá, přičemž 
uvedení stavby do provozu je naplánované 
na září roku 2024. U staveb D6 Hořesedly, 
přeložka a D6 Hořovičky obchvat je stanoven 
termín zahájení realizace na první čtvrtletí 
tohoto roku. U D6 Petrohrad – Lubenec byla 
v minulém roce podána žádost o stavební 
povolení a u úseků Knícice – Bošov, Žalma-
nov – Knícice, Olšová Vrata – Žalmanov byly 
zahájeny předběžné archeologické prospekce. 
U úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata je zahá-
jení prací naplánováno na začátek letošního 
roku. Další dobrou zprávou je, že osvobo-
zení od poplatku na již postavených úsecích 
D6 v regionu platí i pro rok 2023. Vypadá to 
na nekonečný příběh, ale je pravda, že neu-
stálý tlak z řad regionálních politiků na cent-
rální politické orgány přeci jen přináší nějaké 

ovoce.  Často slýchávám, že politici parla-
mentních a celostátních stran mají svázané 
ruce. Musí poslouchat přání svých stranických 
centrál a sekretariátů. A čím menší region, 
tím větší „otloukánek“ v Praze je. Navenek 
pak takový politik musí být vždy loajální k celé 
straně, potažmo koalici a k  jejich stanovis-
kům a k rozhodnutím. A tak se v Praze stávají 
často z bojovníků za zájmy regionu jen tišší 
politici, plnící přání své strany. Řada kraj-
ských zastupitelů, včetně mě, není spojena 
se žádnou z velkých stran. Možná nám chybí 
pozice ve stranických strukturách. Možná 
nemáme tolik konexí. Nicméně řídíme se jen 
svým přesvědčením a bojujeme za témata, 
které náš region potřebuje vyřešit. A dálnice 
je jedním z nich. Byť se někdy tempo stavby 
dálnice zdá nekonečné, někde na konci tunelu 
již naštěstí vidíme pomyslné světlo.

Mgr. Jindřich Čermák
krajský radní a zastupitel za Českou pirát-
skou stranu

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
V Česku se v poslední době diskutuje o něko-
lika tématech týkajících se školství. Jedním 
z nich je například digitalizace vzdělávání, 

která by měla pomoci modernizovat škol-
ství a učinit ho přístupnějším pro žáky. To by 
mohlo zahrnovat používání elektronických 
učebnic a dalších digitálních nástrojů pro 
výuku, stejně jako zavádění online výuko-
vých platforem.
Dalším tématem je snaha o větší propojení 
školství s praxí a zaměstnavateli. To by mohlo 
zahrnovat zavádění praktických předmětů 
nebo stáží v průmyslu pro studenty, aby se 
mohli lépe připravit na budoucí kariéru.
V neposlední řadě je třeba zmínit snahu 
o vyrovnání kvality vzdělávání mezi růz-
nými školami a regiony. V Česku jsou totiž 
některé školy považovány za kvalitnější než 
jiné, což může mít vliv na možnosti a budoucí 
úspěchy žáků.

Výhled českého školství tedy může být spojen 
s těmito a dalšími snahami o modernizaci, 
lepší propojení s praxí a vyrovnání kvality 
vzdělávání. Je třeba však počítat s tím, že rea-
lizace těchto cílů může být náročná a vyža-
dovat čas a úsilí.
Jak se vám předchozí odstavce četly? Věřte, 
že byly napsány umělou inteligencí. V počí-
tačovém programu zadáte téma rozhovoru 
(v tomto případě bylo „napiš o výhledu čes-
kého školství“) a pak už můžeme jen číst. Text 
pak dává docela dobře smysl a má lepší gra-
matiku než většina diskutujících na sociál-
ních sítích. Obdobným způsobem si můžete 
“namalovat” úžasné obrázky. A nepochybuji, 
že další kreativní věci budou následovat.
Ve svých minulých příspěvcích jsem 
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NÁZORY

Ing. Jan Horník
krajský zastupitel za STAN+KOA+VP-
M+TOP 09

ZAMYŠLENÍ NAD SPRÁVOU 
A PROBLÉMY HORSKÝCH 
OBCÍ NA KARLOVARSKU
V Karlovarském kraji leží několik obcí na 
samotném hřebeni Krušných hor. Jejich 
správa je v mnohém naprosto odlišná než 
v obcích ležících v nižší nadmořské výšce. 
Horské obce se od těch v „údolí“ odlišují 
především jiným, mnohdy až extrémně 
odlišným klimatem. Ten jejich obyvatelům 
přináší zcela jiné výzvy než v ostatních čás-
tech kraje. Drsnější počasí tak už od dob 

osídlení hor vždycky přinášelo obtížnější 
obživu a s tím spojené žití. To se aktuálně 
projevuje obzvlášť při současné energetické 
krizi, protože na horách se většinou musí 
topit i v letních měsících. Stejně jako musí 
tyto problémy překonávat obyvatelé, tak je 
musí překonávat i horské obce. Paradoxně 
zákon o  rozpočtovém určení daní (RUD) 
nezohledňuje lokaci obce, takže například 
obce na Znojemsku dostávají vlastně na svou 
správu od státu stejné fi nance jako obce ležící 
v horách. Ty však ve svých veřejných budo-
vách (školky a školy, zdravotní střediska, rad-
nice apod.) mají logicky větší energetickou 
náročnost a tím i fi nanční zátěž na rozpoč-
tové výdaje. Obdobně tomu je i se správou 
místních komunikací. Nejenom, že stavebně 
tyto kvůli častým změnám teplot nad a pod 
nulou mnohem víc trpí, takže jejich život-
nost je až o 1/3 nižší, než to je obvyklé, ale 
ještě s sebou přináší zvýšené náklady na 
jejich údržbu v zimním období. K tomu, aby 
údržba místních komunikací odpovídala 
požadavkům doby, tak je zapotřebí mít kva-
litní strojní techniku. A v tom je pro mnohé 

menší obce i kámen úrazu. Takováto technika 
na údržbu zimních komunikací jde do mili-
onů, kterými většina obcí nedisponuje a ani 
je není schopna získat z RUD. A když se nako-
nec podaří nějakou techniku sehnat, tak její 
provoz něco stojí a při bohaté zimě na sníh 
tak statisíce doslova lítají radničním komí-
nem. Jak by se dalo horským obcím pomoct, 
aby měly dostatek fi nancí na zvýšené náklady, 
na vlastní stavební údržbu komunikací, na 
zimní techniku, její obsluhu a třeba i posy-
pový materiál? Nejspravedlivěji by se to dalo 
v rámci celé republiky vyřešit zavedením výš-
kového koefi cientu v RUD, ale k tomu zatím 
nikdo nenašel odvahu a zřejmě ještě dlouho 
ani nenajde. A i proto mají horské obce větši-
nou hlouběji do kapsy než ty v „údolí“, a díky 
tomu nejsou schopny poskytnout svým oby-
vatelů lepší zázemí a prostředí k bydlení, než 
je jinde obvyklé. Pokud si stát neuvědomí 
všechny souvislosti s žitím na horách, tak 
se horské obce budou i nadále vylidňovat 
a stanou se pouze mrtvými skanzeny pro 
rekreanty bez trvale žijících obyvatel, to by 
pronás všechny byla ta největší škoda.

poukazoval na zejména mentální potřebu 
proměny myšlení o podobě vzdělávacího 
procesu. To se pochopitelně nezmění ze 
dne na den, ale tlak na tuto proměnu bude 
neustále růst. A nejde jen o žáky a studenty. 

Tento proces si musí uvědomit rodiče, uči-
telé, zkrátka my všichni. Nevolám po revo-
lučních změnách, ale evolučním procesu. 
Nejdůležitější schopností se stane přizpůso-
bit se novým pracovním možnostem. 

A kdo se podle analytiků jen tak nemusí 
bát o to, že by musel měnit profesi? Kva-
lifi kovaní řemeslníci, stavaři a kuchaři. Že 
řemeslo má zlaté dno, bude dozajista platit 
i v budoucnosti. 

Ing. Marek Poledníček
krajský zastupitel za KDU-ČSL

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU SE BEZ 
FINANČNÍ PODPORY NEOBEJDE
Není pochyb o tom, že cestovní ruch je pro 
každou ekonomiku a v každé atraktivní zemi 
důležitý. V Česku je tento sektor procen-
tuálně významnější než zemědělství nebo 
automotive. Je tedy logické, že se připravuje, 
z mého pohledu již nekonečně dlouho, nový 
zákon o cestovním ruchu. Jakkoli byl diskuto-
ván v různých vládních obdobích s nesčetně 
aktéry ze sekce České centrály cestovního 
ruchu a Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR, ale také asociací cestovních kanceláří 

i podnikatelů v oblasti cestovního ruchu – 
hotelů a penzionů, turistických informač-
ních center a  v neposlední řadě s městy 
a  obcemi, kterých se problematika týká. 
Snad jeho přijetí napomůže skutečnost, 
že je obsažen i v programovém prohlášení 
vlády Petra Fialy a z mediálních výstupů je 
již dnes znám fakt, že právě tomuto tématu 
se vláda hodlá věnovat. Řada analýz a zku-
šenosti např. Rakouska dokazují, že pokud 
je cestovní ruch systematicky a dobře řízen, 
každá vložená koruna generuje další dvě až 
tři koruny. Zjednodušeně se dá říci, že ces-
tovní ruch v České republice na správný roz-
jezd potřebuje do začátku cca 1 miliardu Kč. 
Velkou část pravděpodobně poskytne stát, ale 
zapojit se musí také samotní aktéři cestov-
ního ruchu. Konkrétně mám na mysli výběr 
ubytovacích poplatků v místech, kde to již 
dnes nařizuje místní vyhláška. Kvalifi kované 
odhady říkají, že se v průměru vybírá cca 20 % 
ubytovacích poplatků. A hraje zde velkou roli 
pravdivé přiznávání od ubytovatelů, o kterém 
víme, že nefunguje. Pokud by se toto smutné 
procento zvýšilo alespoň na 80 %, bylo by to 

v rozpočtech příslušných obcí znát. Turista 
by pak nemusel být mnohými obcemi a oby-
vateli turisticky exponovaných míst vnímán 
jako „nepřítel“. Zároveň dávám na zvážení 
obcím, které ubytovací poplatky dosud 
vyhláškou stanovené nemají, aby poplatky 
zavedly. Nabídne jim to totiž jasný přínos… 
A hlavně, tyto poplatky neplatí ubytovatelé 
ze svého, ale sami návštěvníci regionu. Ti, 
pro které se daná lokalita stala turistickým 
cílem, který zkrátka chtějí pro svou zajíma-
vost navštívit. Ve srovnání s ostatními výdaji 
na výlet a komerčními výdaji s cestováním 
spojenými obecně, jsou to jen drobné. Důle-
žité pak je, aby za daný poplatek návštěvníci 
„něco“ dostali. Tištěnými letáky a průvodci, 
funkčními aplikacemi či slevovými kartami 
počínaje a vždy profesionálním přístupem 
pracovnic IC  konče. Pro každého návštěvníka, 
který se do svého oblíbeného místa třeba opa-
kovaně vrací, je zadostiučinění, když vidí, jak 
dané místo ve svých možnostech roste i ve své 
infrastruktuře. A to vše se díky uzákoněným 
poplatkům, třeba stejně tak, jak to obdivu-
jeme v Rakousku, může začít dít i u nás.
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Vedení Karlovarského kraje průběžně 
monitoruje dostavbu dálnice D6, 
kterou fi nancuje stát a řídí Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Už v minulosti kraj 
usiloval o podstatné zrychlení tempa 
přípravy a staveb jednotlivých úseků, 
které na trase zbývá dokončit. Hejt-
man Petr Kulhánek se rovněž obrátil 
na ministra dopravy Martina Kupku 
kvůli zásadně odmítavému stanovisku 
Karlovarského kraje k úvahám mini-
sterstva dopravy zpoplatnit už kdysi 
dokončený úsek od Chebu do Karlo-
vých Varů. 

„Dálniční poplatek na D6 mezi 
Chebem a Karlovými Vary je pro nás 
naprosto nepřijatelný. Lidé z našeho 
kraje a ostatní řidiči mají sice k dis-
pozici část dálnice, ale ta nenavazuje 
na českou a bohužel ani na německou 
dálniční síť, jedná se o zcela izolovaný 

úsek a nevidíme důvod ani uvažovat 
o tom, že by mohl být zpoplatněn. Proto 
jsem se jménem krajského zastupitel-
stva obrátil na ministra dopravy s poža-
davkem, aby úseky dálnice D6 na území 
Karlovarského kraje nebyly zařazeny 
mezi komunikace zpoplatněné časo-
vým poplatkem, a to do doby, než bude 
uvedena do provozu kompletní trasa 
dálnice z Prahy do Karlových Varů,“ 
vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.
Vedení Karlovarského kraje pravidelně 
jedná s územním pracovištěm Ředitel-
ství silnic a dálnic o přípravě a realizaci 
dalších úseků, jde o téma, které řeší 
s ministerstvem dopravy, a informace 
průběžně předává krajským zastupite-
lům a veřejnosti. O možnosti dostavět 
D6 k hranici s Německem a společně 
s německou stranou usilovat i o napo-
jení D6 na dálnici A93 v SRN jednali 
zástupci kraje v minulém roce také 

s bavorskými vládními prezidenty. „Na 
jedné straně dokážeme pochopit, jak 
bylo a  je náročné připravit realizaci 
staveb v době, kdy situaci ve stavebnictví 
ovlivnila pandemie koronaviru, prudké 
změny stavebních materiálů a vývoj 
ve stavebnictví v souvislosti s válkou 
na Ukrajině. Naši občané už ale čekají 
na dostavbu D6 příliš dlouho, proto 
budeme dál usilovat o to, aby dostavba 
pokračovala co nejrychleji a do té doby 
nebyl úsek D6 v Karlovarském kraji 
s poplatkem,“ zdůraznil hejtman.
V současnosti probíhá stavba úseku D6 
mezi obcemi Krušovice a Krupá. Podle 
informací ŘSD začne v následujících 
týdnech předáním staveniště realizace 
částí D6 u Hořoviček a stavět se bude 
obchvat Hořesedel. Poté přijdou na 
řadu zbývající úseky, jeden na území 
Ústeckého a čtyři na území Karlovar-
ského kraje.

ZPOPLATNĚNÍ D6 PRO 
KARLOVARSKÝ KRAJ 
DO DOBY DOSTAVBY 
DÁLNICE NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU

DOPRAVA
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Destinační agentura pro Karlovarský kraj 
prezentovala během října a listopadu loň-
ského roku atraktivity Karlovarského kraje 
hned na třech veletrzích v zahraničí. Na 
veletrhu Quality Travel Fair v Kodani pro-
jevili návštěvníci zájem o aktivní dovolenou 
spojenou s wellness a poznáním místní 
kultury. Na veletrzích Reisen & Caravan 
v Erfurtu a Touristik & Caravan Messe 
v Lipsku byla součástí prezentace také 
ochutnávka tradičních lázeňských opla-
tek a bylinného likéru Becherovka. V rámci 
expozice v Lipsku proběhla ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism a městem Kar-
lovy Vary akce Get-Together, tedy setkání 
partnerů v podobě zástupců médií i ces-
tovních kanceláří, v rámci kterého byly 
probírány možnosti vzájemné spolupráce.

KRAJ SE V ZAHRANIČÍ PŘEDSTAVIL 
HNED NA TŘECH VELETRZÍCH

CESTOVNÍ RUCH  |  INZERCE
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Ředitelem nově ustavené Destinační 
agentury Krušnohoří se stal Štěpán 
Javůrek. Ve výběrovém řízení, které se 
konalo ve dvou kolech a přihlásilo se do 
něj 40 uchazečů, přesvědčil sedmičlen-
nou komisi se širokým zastoupením 
odborníků detailní koncepcí fungování 
destinační agentury včetně jejího fi nan-
cování, koordinační role území Krušných 
hor, ale také zápalem, s nímž prezentoval 
své plány. 
„Důvody, které vedly k absolutní shodě 
mezi členy komise pro vítězství Štěpána 
Javůrka, jsou jednoznačné. Dokázal před-
stavit ucelenou koncepci destinačního 
managementu celé oblasti Krušných hor, 
projevil detailní znalost problematiky, 
ať jde o nedostatečnou infrastrukturu 
cestovního ruchu nebo  jeho udržitelný 
rozvoj. Zaměřil se i na marketing a pro-
pagaci, hospodaření destinační agen-
tury a přeshraniční vztahy, jež jsou zcela 
klíčové pro vnímání českého a saského 

Krušnohoří jako jednoho území,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana Vojtěch Franta. 
Podle náměstka hejtmana Ústeckého 
kraje Jiřího Řeháka čeká nového ředitele 
zejména vytvoření struktury nové orga-
nizace a po dohodě se správní radou vyt-
čení základních cílů destinační agentury. 
Bude nutné oslovit představitele kruš-
nohorských i podkrušnohorských obcí 
a měst, euroregiony i významné orga-
nizace a místní podnikatele a představit 
jim novou vizi.
Štěpán Javůrek pracoval v manažer-
ských pozicích v oblasti personalistiky, 
marketingu a obchodu. Od roku 2020 
je členem Komise Rady Karlovarského 
kraje pro UNESCO a cestovní ruch, dále 
místopředsedou spolku Nadace St. Joa-
chim. Jako spisovatel se zabývá tematikou 
Krušných hor, je autorem historických 
článků a turistických reportáží, v sou-
časnosti pracuje na knize Krušnohor-
ské osudy.

DESTINAČNÍ AGENTURU KRUŠNOHOŘÍ 
POVEDE ŠTĚPÁN JAVŮREK

Po dvouleté vynucené pauze připravil 
spolek Živý kraj – Destinační agentura 
pro Karlovarský kraj další, tentokrát již 
devátý ročník Regionální konference 
cestovního ruchu. Na akci se sešlo 
více než 70 účastníků, které přilákala 
zajímavá témata z oblasti digitalizace 
cestovního ruchu nebo výhled trendů 
v tomto oboru pro následující roky.
„Konference je pravidelně určena 
všem, kteří  pracují a podnikají v ces-
tovním ruchu či se v rámci nezisko-
vého sektoru tomuto oboru věnují, 
stejně tak jako médiím, která o turis-
tice v regionu informují,“ dodal před-
seda krajské destinační agentury 
Petr Židlický.
Připravený program konference 
obsahoval šest prezentací, jejichž 

témata byla velmi různorodá. Kon-
ferenci zahájil Petr Židlický shrnu-
tím aktivit za rok 2022 a plánem na 
rok 2023. Následovala prezentace, 
která přítomné informovala o rozvo-
jových plánech Karlovarského kraje 
a vyhlášených dotačních titulech. Tuto 
si připravil Vojtěch Franta, náměs-
tek hejtmana pro oblast cestovního 

ruchu, lázeňství, UNESCO a IT. Při-
pravované projekty eTurista a GDS 
týkající se digitalizace cestovního 
ruchu představila Veronika Janeč-
ková, ředitelka odboru produktového 
managementu a regionální spolupráce 
agentury CzechTourism. Program 
pokračoval prezentací docenta Petra 
Štumpfa, který přítomným představil 
projekt DestinACE – Systém pro pod-
poru rozhodování manažerů destinací 
cestovního ruchu. Po krátké přestávce 
navázal na aktuální témata Jaro-
mír Polášek informacemi o trendech 
v cestovním ruchu pro rok 2023 a nad-
cházející léta. Posledním prezentují-
cím byl Martin Úbl, který odlehčenou 
formou seznámil účastníky konference 
s projektem Stezka Českem.

REGIONÁLNÍ KONFERENCE CESTOVNÍHO 
RUCHU PŘINESLA ZAJÍMAVÁ TÉMATA A TRENDY
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Téměř 3000 cestujících využilo v létě 
možnost cestovat do Turecka z karlo-
varského letiště. V příští letní sezóně 
budou moci cestující odletět přímými 
lety z karlovarského letiště na dovole-
nou nejen znovu do turecké Antalye, 
ale navrch přibydou cíle Heraklion na 
nejoblíbenějším řeckém ostrově Kréta 
a bulharská Varna, odkud je to kousek 
do vyhlášených a oblíbených letovisek, 
jako jsou Zlaté Písky, Obzor či Albena. 
Významně se tak rozšíří nabídka pro 
obyvatele Karlovarského kraje i okol-
ních regionů.
„Odezva cestujících nás mile překva-
pila, pochvalovali si služby letiště, i to, 
že vzhledem k jeho velikosti probíhalo 
odbavení v příjemné atmosféře bez zby-
tečného stresu. Navíc lze u letiště par-
kovat bezplatně a pro občany z našeho 
regionu je dostupnost naprosto kom-
fortní,“ uvedl Jan Bureš, neuvolněný 
krajský zastupitel pro oblast dopravy. 
Do hlavního města Heraklionu zamíří 
charterové lety z Karlových Varů jednou 
týdně, a to v každou neděli v podvečer 
od 4. června do 1. října 2023. Zájezdy 
do Bulharska s mezipřistáním v Par-
dubicích jsou naplánované na každou 
neděli od 18. června do 10. září 2023. 
„Jak je vidět, naše letiště se nadechlo 
po problematických uplynulých letech 
a opět začíná lidem z Karlovarského 
kraje i dalších regionů nabízet zajímavé 
možnosti dovolenkových letů. Věřím, 
že bude Bulharsko pro cestující mini-
málně stejně tak atraktivní, jako byly 
populární zájezdy do Turecka v minu-
lém roce a rovněž nově nabízená Kréta. 
Stále platí, že obrovským benefi tem je 
téměř rodinné prostředí menšího leti-
ště, rychlé odbavení a úroveň služeb,“ 
uvádí Petr Kulhánek, hejtman Karlovar-
ského kraje. „Za letiště se velmi těšíme 
na zvýšený provoz a  jsme připraveni 
našim cestujícím poskytnout na odletu 
maximální komfort včetně nákupu 

v letištních obchodech a občerstvení. 
Parkování bude i letos poskytováno ces-
tujícím zdarma s výjimkou VIP parko-
vacích míst přímo před terminálem, za 
která bude vybírán rezervační popla-
tek,“ dodává Alice Justina Undus, jedna-
telka Letiště Karlovy Vary. „Pokud tedy 
rodiny s dětmi i ostatní lidé chtějí letět 

na dovolenou z karlovarského letiště, 
doporučila bych jim, aby vůbec neváhali. 
V loňském roce byly zájezdy v prázd-
ninových měsících rychle vyprodány.“
V roce 2022 odletělo z karlovarského 
letiště za teplem do Turecka celkem 2970 
cestujících a letadla létala s obsazeností 
98,2 procent.

LETY Z KARLOVÝCH VARŮ DO 
TURECKA MĚLY ÚSPĚCH, LETOS 
PŘIBUDE KRÉTA A BULHARSKO
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ROZHOVOR

Císařské lázně si prochází po dlouhých 
letech významnými změnami. A vy jste 
nyní u toho. Byl také tohle důvod pro 
změnu? Jak jste na dosavadní úpravy 
i okolnosti jim předcházející pohlížel 
a pohlížíte na ně nyní?
Ano, je to jeden z důvodů. Samozřejmě 
vnímám, že je vždy velmi zajímavé být 
u začátků nějakého projektu. V tomto 
případě jsem sice naskočil do rozjetého 
vlaku, protože obnova lázní se pomalu 
blíží ke svému závěru, ale přesto je toho 
stále hodně, co se dá vymýšlet a tvořit. 
A  to mě vždy bavilo nejvíc. Císařské 
lázně jsem nadto vždy vnímal jako jednu 
z nejvýznamnějších kulturních pamá-
tek našeho regionu, a jsem velmi rád, že 
se dočkaly tolik potřebné rekonstrukce, 
která objektu vrátí jeho historickou 
podobu a dodá mu i zcela novou náplň. 
Musím říct, že se mi také velmi líbí naplá-
nované využití celého objektu. Pokud vše 
dopadne podle plánů, tak budou Císař-
ské lázně po svém otevření plnit celou 
řadu funkcí. Bude zde multifunkční sál 

uzpůsobený nejen ke koncertům, ale 
také k fi lmovým projekcím, seminářům 
a  společenským akcím. Celé přízemí 
lázní bude vyhrazeno muzejní expozici, 
ukazující jedinečnost budovy a  jejích 
původních lázeňských technologií, ale 
také významné lázeňské hosty. K tomu 
všemu by měl patřit další provoz nájem-
ních prostor – je zde plánovaná kavárna, 
malý sál a infocentrum. To vše mi dohro-
mady dává velký smysl a těším se na to.

Jaká je vaše role v  probíhající pře-
měně Císařských lázní a jaká bude po 
jejím skončení?
Předpokládá se, že po otevření bude 
každý den procházet lázněmi opravdu 
velké množství lidí. Osobně jsem pře-
svědčen, že návštěvnický zájem bude 
srovnatelný s  nejnavštěvovanějšími 
památkami našeho kraje. A  právě 
návštěvnický provoz a práce s veřejností 
je můj největší úkol. Ať už to jsou pro-
hlídkové okruhy, hrané prohlídky, nebo 
třeba edukace a práce s dětmi a školními 

skupinami, to vše bude třeba vymyslet 
a zejména pak realizovat. Na to vše je 
nutné se připravovat už nyní a  já jsem 
rád, že tady mohu uplatnit své zkuše-
nosti posledních let nejen z Chodova, ale 
z celého regionu.

Kvůli této nové výzvě jste na sklonku 
roku skončil na pozici historika Cho-
dova. Jaké jsou největší rozdíly v práci 
pro Chodov a pro Císařské lázně?
To je těžké srovnávat. Práce v Chodově 
byla po letech krásná jistotou, s  jakou 
jsem se mohl pohybovat v dějinách, pro-
tože jsem znal doslova každou událost 
a každou významnou osobnost Chodova. 
Dějinami Karlových Varů jsem se nikdy 
důkladně nezabýval, takže musím začít 
pořádně studovat, abych dohnal všechny 
mezery. 

Budete se v Chodově angažovat coby 
místní patriot nějak i do budoucna? 
Bude mít změna vliv například na vaši 
dosavadní přednáškovou činnost?
Já jsem přesvědčený, že nejde dost dobře 
sedět na dvou židlích. Dříve nebo poz-
ději by se to začalo negativně projevovat 
na kvalitě mé práce, což nechci dopus-
tit. Takže ano, určitě to mou dosavadní 
práci ovlivní. Rád bych samozřejmě ve 
své přednáškové činnosti napříč regio-
nem pokračoval, ale zřejmě budu muset 
minimálně ze začátku trochu ubrat 
plyn a věnovat svou energii primárně 
Císařským lázním, které teď potřebují 
„nakopnout“. K Chodovu mě ale pořád 
váže hodně a nemyslím si, že bych za 
sebou najednou spálil mosty, umím si 
představit, že bych v budoucnu mohl, 
alespoň částečně, na některé ze zapo-
čatých projektů navazovat.

PRÁCE PRO CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ 
JE ROZHODNĚ VELKOU 
VÝZVOU, ŘÍKÁ HISTORIK 
MILOŠ BĚLOHLÁVEK
Nový rok. Nový začátek. Miloš Bělohlávek, nyní už bývalý městský historik 
Chodova načal s novým rokem svou další profesní kapitolu, když začal 
pracovat pro Císařské lázně. „Každá změna je vždy trochu smutná, protože 
znamená konec jedné etapy. A samozřejmě jsem trochu nostalgický, protože 
opouštím řadu krásných projektů, které jsem často vybudoval a měl je moc 
rád. Ale já osobně také vnímám každou změnu jako velkou výzvu. Po určité 
době v každé práci začne člověk sklouzávat k určitému stereotypu a myslím 
si, že byl nejvyšší čas se posunout pracovně dál. A práce pro Císařské lázně 
je rozhodně velkou výzvou. Jde o projekt, který v našem regionu nemá tak 
docela obdoby. Byl bych navíc moc rád, kdybych svou prací mohl našemu 
regionu něco přinést, což mi moje nová pozice umožňuje,“ říká v rozhovoru 
pro Krajské listy historik Miloš Bělohlávek.
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Mimo jiné jste se v Chodově zasloužil 
o to, aby byly znovuobjeveny a zrestau-
rovány některé památky města. Jaký(é) 
z  těchto počinů si nejvíc považujete 
a u kterých dalších byste byl rád, aby 
je potkal podobný osud?
Každý z těch projektů pro mě znamená 
hodně, jen těžko bych si mezi nimi vybí-
ral. Rozhodně bych ale chtěl zmínit tři. 
Na prvním místě jsou to nové kostelní 
zvony pro chodovský kostel svatého 
Vavřince. Po sto letech se nám tehdy 
podařilo nahradit zvony zničené během 
první světové války. Velmi pyšný jsem 
i na to, že byl Chodov prvním městem 
v Karlovarském kraji, kde byly položeny 

kameny zmizelých, připomínající židov-
ské sousedy zavražděné během druhé 
světové války. Dnes jsou tyto kameny 
již v mnoha městech po celém regionu. 
A nakonec se podařilo obnovit a opravit 
místa posledního odpočinku význam-
ných předválečných osobností Cho-
dova na městském hřbitově. I to je velký 
úspěch, který je v rámci kraje unikátní. 
To vše se podařilo především díky vel-
kému zájmu a také za velkého zapojení 
obyvatel Chodova, kterým jsem za to 
moc vděčný.

Věnujete se i  řadě dalších činností. 
Která z nich vám dělá v poslední době 

největší radost a nač byste se chtěl ještě 
vrhnout, pokud by na to samozřejmě 
byl čas?
Mým velkým koníčkem jsou kostelní 
zvony a už mnoho let se věnuji jejich 
mapování v našem regionu. Jsem také 
členem spolku Loketské zvony, jeho 
cílem je návrat zvonů do kostela sva-
tého Václava v Lokti. Pravděpodobně 
v tomto roce se nám podaří celou mno-
haletou práci dotáhnout do zdárného 
konce odlitím posledního a největšího 
zvonu – téměř půltunové Panny Marie. 
Královskému Lokti se tak vrátí jeho his-
torický hlas zvonů. A  já se budu moci 
vrhnout na nějaký další projekt.

ROZHOVOR
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TIP NA VÝLET

PUTOVÁNÍ 
BÍLOU STOPOU 
POHÁDKOVOU KRAJINOU

Krušnohorská lyžařská magistrála před-
stavuje jednu z nejkrásnějších dálkových 
tras u nás. Na mnoha místech se z ní 
oddělují další cesty, takže na vzniklou síť 
tras vám nebude stačit ani týden. Mírně 
zvlněný profi l a nádherná příroda s lesy, 
rašeliništi a horskými loukami předurčují 
tuhle oblast k tomu, abyste zde strávili na 
běžkách i několik dní.
Lyžařská varianta Severní stezky Via Cze-
chia začíná v Kraslicích, odkud stoupá na 
Bublavu a přes Rolavu a Pernink pokra-
čuje k Božímu Daru a dále k Horní Halži. 
Tento úsek měří 63 kilometrů. Ideálním 
nástupním místem je Pernink, bývalé krá-
lovské horní město, ležící téměř uprostřed 
Krušnohorské magistrály. Odtud můžete 
jeden den vyrazit k Božímu Daru a druhý 
na Bublavu.
První trasa začíná stoupáním z  údolí 

úbočím nad Abertamy až k občerstvení 
Červená jáma. Zajímavá stavba připomíná 
chaloupku „z mechu a kapradí“ a leží hned 
u největší propadliny po důlní činnosti 
u nás. Odtud není daleko k loukám nad 
Hřebečnou, kde najdete největší cínový 
důl v českém Krušnohoří, Mauritius. Ten 
je však v zimě nepřístupný, prohlédnout 
si ale můžete již zaniklý lom na Hře-
bečné, s dobře viditelnou sloupcovitou 
odlučností vyvřelé horniny. Koho zajímá 
více pestrá hornická minulost Krušno-
horského hornického regionu UNESCO, 
může přímo v Hřebečné navštívit Hor-
nické minimuzeum.
Stopa dále míjí kiosek „U maringotky“ 
a  vine se střídavě lesy a  po loukách 
směrem k Božímu Daru. Ze zasněžených 
plání vystupuje lesnatý kužel Božídar-
ského Špičáku, naší nejvyšší sopky, a na 

nedalekém rozcestí „Za Špičákem“ se 
octnete ve výšce 1038 metrů, v nejvyšším 
bodě Krušnohorské magistrály. Upravo-
vané stopy pak ještě pokračují asi 9 km 
z Klínovce k Horní Halži.
Od Perninku k západu vás čekají dlouhé 
úseky hlubokými lesy a úbočím Liščí hory 
směrem k Jelení. Jen dopravní značky, 
trčící z tlusté sněhové peřiny, napoví-
dají, že tudy vede lyžařská stopa. Jelení je 
další ze zaniklých obcí Krušnohoří; nyní 
tu najdete skvělou občerstvovací zastávku, 
segedínský guláš zdejší restaurace nemá 
chybu! Kousek nad obcí, na hranicích 
s Německem pak nezapomeňte navštívit 
občerstvení Na hranici. Přátelská obsluha 
a vynikající pochutiny jsou zde standar-
dem. Magistrála pak pokračuje kolem 
bývalé továrny na zpracování cínové rudy 
Sauersack. Z lesa vyjedete nad Rolavou, 
další zaniklou obcí.
Mimochodem – věděli jste, že nedaleká 
Přebuz je město s nejmenším počtem 
obyvatel u nás? Žije tu pouhých 69 oby-
vatel. Posledních 10 km do Bublavy vede 
přes vrchol Přední Ostružník, odkud bývá 
česká trasa magistrály málokdy stro-
jově upravovaná.

Běžecké lyžování je jedním z nejoblíbenějších sportů provozovaným 
v Karlovarském kraji. A není se čemu divit. Krušné hory jsou protkané 
stovkami kilometrů upravovaných běžeckých tras, které navíc často 
umožňují přechod do Německa a napojení na tamní běžecké trasy. 
Vyhledávaná je Krušnohorská magistrála a její páteřní 40 km dlouhá partie 
mezi Bublavou a Božím Darem. 

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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NEJLEPŠÍ KRONIKA V KRAJI JE MĚSTA CHEB
Kronika města Cheb je nejlepší kronikou 
za rok 2021 v Karlovarském kraji. Kronika 
je prací Jindřicha Josefa Turka, který tak 
obhájil své vítězství z posledního roč-
níku soutěže. Druhé místo v tradiční 
soutěži tentokrát obsadila kronikářka 
Jana Valvodová s kronikou obce Anděl-
ská Hora, třetí místo porota udělila 
Radce Popovičové za práci na kronice 
obce Dasnice. O pořadí v tradiční sou-
těži „O nejlepší kroniku Karlovarského 
kraje“ rozhodla odborná porota složená 
z ředitelů uměleckých příspěvkových 
organizací kraje a členů komise Rady 
Karlovarského kraje kultury a památ-
kové péče. Výsledky soutěže byly slav-
nostně vyhlášeny v rámci 14. ročníku 
semináře kronikářů, který se konal 
v oranžerii Městské knihovny Ostrov.
Do soutěže, kterou Karlovarský kraj 
vyhlašuje jednou za dva roky již od 
roku 2004, bylo přihlášeno 7 kronik 
měst a obcí regionu. Hodnoceno bylo 
jejich grafi cké a výtvarné zpracování, 

přehlednost, forma psaní a způsob při-
kládání příloh. Vítězové převzali ceny 
v podobě diplomů, fi nanční odměny, 
květin a dárkové tašky s upomínko-
vými předměty.
V  rámci semináře se v Ostrově sešli 
nejen kronikáři, ale také starostové 

a místostarostové měst a obcí z regi-
onu, jež se o  psaní kronik zajímají. 
V programu semináře nechyběly aktu-
ální informace Pavla Andrše ze Státního 
okresního archivu Karlovy Vary, pro-
hlídky kronik, prostor na diskuzi a pro-
hlídka ostrovské městské knihovny.
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NÁŠ KRAJ

Poslední loňská pracovní cesta hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka vedla do podkrušnohorského 
Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece. Se starosty a zastupiteli diskutovali zástupci kraje o návaznosti vlaků a autobusů, čer-
pání dotací i o plánovaných projektech. V Hroznětíně si hejtman a krajský radní prohlédli knihovnu, školku i školu, již čeká 
další modernizace prostor i vybavení. Merklín se potýká s problémem napojení skiareálu na Plešivci na vodohospodářskou 
soustavu v Pstruží. Ve Vysoké Peci chtějí vystavět na Rudném potoku rybník, jenž by pomohl zadržení vody a zároveň by 
se stal vodním zdrojem například pro zavlažování. Výjezdy do obcí, kterých letos oba představitelé kraje navštívili téměř 
devadesát, budou pokračovat i v roce 2023.

CESTY KRAJEM: Hroznětín, Merklín a Vysoká Pec

HRAJEME SI S ODPADY
Malí i velcí výherci soutěže Hrajeme si s odpady, kterou i letos vyhlásil Karlovarský 
kraj v rámci projektu se společností EKO-KOM, převzali v polovině prosince ceny 
během slavnostního ceremoniálu v krajské knihovně. K úspěchu jejich výtvarných 
výtvorů na téma „Nech brouka žít“ jim blahopřál 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec 
a regionální manažerka společnosti EKO-KOM pro Karlovarský a Plzeňský kraj 
Hana Szmitková. Žáci mateřských školek, základních a středních škol i školních 
družin  soutěžili ve čtyřech kategoriích a ke svému výtvoru mohli zároveň připojit 
popis toho, co by si přáli získat v případě výhry. Za svou snahu pak výherci obdrželi 
diplom, dárkový poukaz nebo konkrétně uvedené dárky, které si přáli.
 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE, kategorie A (mateřské školy, děti do 6 let): 1. místo: MŠ Sokolov, K. H. Borovského 1527 – kolektiv 
1. třídy; 2. místo: MŠ Sokolov, Pionýrů 1344 – třída Šikulkové; 3. místo: ZŠ a SŠ Karlovy Vary, Svahová 26 – přípravná třída 
PTD. Kategorie B (základní školy 1. – 5. třída, školní družiny): 1. místo: ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304 – kolektiv třídy 2. B; 
2. místo: ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304 – kolektiv žáků školní družiny; 3. místo: ZŠ a MŠ Horní Blatná, Komenského 261 – 
kolektiv dětí 1. – 5. třídy. Kategorie C (základní školy 6. – 9. třída): 1. místo: ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 681 – kolektiv třídy 
6. B; 2. místo: ZŠ a MŠ Oloví, Smetanova 1 – Kateřina Dojčarová; 3. místo: ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 – kolektiv třídy 6. A. 
Kategorie D (střední školy, základní umělecké školy): 1. místo: Střední lesnická škola Žlutice - Kristýna Valdmannová, Ana-
stázie Sychrovská; 2. místo: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary – Barbora; 3. místo: 
Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova 367 – Karina Měchurová.
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VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO SENIORY 
ČEKÁ JUBILEJNÍ ROČNÍK

KULTURNÍ TIPY 

Ornitologická a krajinářská vycházka 
ke Dni mokřadů 
Chebské muzeum připravilo u příle-
žitosti Světového dne mokřadů orni-
tologickou a krajinářskou vycházku, 
která se zaměří na vodní a mokřadní 
druhy ptáků vázaných na řeku. Účast-
níci budou moci pozorovat volavky, 
potápky, labutě, ledňáčky a různé druhy 
kachen. Sledovat budou také pobytové 
stopy bobra evropského. Chybět nebu-
dou ani informace o významu mokřadů 
a zachovalých vodních toků pro přírodu 
i člověka, o důvodech jejich ohrožení. 
Muzeum Cheb, 
28. 1. 2023, sraz účastníků 
v 8:45 hod. na vlakové zastávce 
Cheb – Skalka 

Vincenc Beneš a Jan Slavíček ve sbírce 
GAVU Cheb
Umělci Vincenc Beneš a Jan Slavíček 
patřili k  různým generacím, přesto 
je pojilo přátelství a v letech, kdy měl 
Beneš za manželku Slavíčkovu sestru 
Evu, i příbuzenský vztah. V poválečné 
době se Beneš překvapivě přiklonil 
k dílu Antonína Slavíčka, v jehož duchu 
tehdy tvořil i  jeho syn, a  jejich tvorba 
i životní osudy vykazovaly podobné rysy 
i později. GAVU Cheb využilo  blízkosti 
těchto dvou umělců a představuje jejich 
díla. Tento krok se ukazuje jako velmi 
podnětný, neboť umožňuje srovnání 
vývoje tvorby obou autorů.
Galerie výtvarného umění Cheb, 
do 12. 2. 2023, ÚT – NE: 10 – 17 hod. 

Snění – výtvarná dílna pro rodiče 
s dětmi 
Program určený dětem ve věku od 7 let 
a jejich rodičům bude vycházet z aktu-
ální tematické výstavy „Sny“ umělce 
Grigorije Alexejeviče Musatova, jenž žil 
v Československu a dlouhodobě půso-
bil v rámci české výtvarné komunity. 
Účastníky čeká interaktivní prohlídka, 
která bude sloužit jako inspirace pro 
další tvůrčí činnost samotné výtvarné 
dílny. 
Galerie umění Karlovy Vary, 
28. 1. 2023, 15 – 16:30 hod. 

KULTURA

Jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže určené seniorům z Karlovarského kraje 
s názvem „Věk pro nás není překážkou“ vyhlásil hejtman Petr Kulhánek. Cílem 
soutěže je ukázat, že i v pokročilém věku lze žít aktivně a v rámci umělecké čin-
nosti tvořit hodnotná díla. 
Protože se letos jedná o výroční 10. ročník výtvarné soutěže, přinese také jeden 
bonus v podobě speciální ceny. Ta bude malou oslavou věrnosti a těšit se na ni může 
autor, jehož práce byly součástí každého ročníku soutěže, a to od jejího prvopočátku. 
Výtvarná soutěž je určena seniorům od 60 let s trvalým pobytem v Karlovarském 
kraji. Vyhlášeny jsou již tradičně tři kategorie – kresba, malba a grafi ka, fotogra-
fi e a ruční práce. Každý soutěžící může přihlásit do výtvarného klání pouze jednu 
svou práci. Téma není specifi kováno. Přihlášené práce nesmí být starší dvou let. 
Výtvarné práce bude hodnotit odborná porota, ve které zasednou profesionálové 
z uměleckého oboru. Těmi budou – profesionální fotografk a Stanislava Petele, 
vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Kar-
lových Varech Ivana Sedláčková a ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec. 
Porota vybere tři vítězná díla v každé kategorii. Mediálním partnerem soutěže je 
i v letošním roce Český rozhlas Karlovy Vary. 
Zástupci partnera vyberou jedno dílo, které získá speciální cenu Českého rozhlasu 
Karlovy Vary. Výsledky soutěže budou zveřejněny v březnovém čísle Krajských 
listů, na krajském webu a sociálních sítích. Slavnostní předání cen vítězům se 
uskuteční na začátku měsíce dubna, následovat pak bude výstava všech soutěž-
ních prací ve vestibulu krajského úřadu. Soutěžící budou o přesných termínech 
informováni předem.

VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU
Příspěvky do soutěže je možné odevzdávat v termínu 6. 1. – 28. 2. 2023 
osobně na krajském úřadě, a to po předchozí domluvě na telefonním čísle 
354 222 116.
Díla je možné zaslat také poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Každá soutěžní práce musí být označena názvem, jménem, adresou, tele-
fonním kontaktem a věkem autora.
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TOUR DE SKI: NOVÁK SKONČIL JEDENÁCTÝ
Náročná závěrečná etapa prestižního 
seriálu běžců na lyžích Tour de Ski při-
nesla radost i českým barvám. V první 
patnáctce se umístil Michal Novák, jenž 
navíc vybojoval v konečném hodnocení 
Tour de Ski jedenáctou příčku.

Alpe Cermis. Sjezdovka, která je už 
tradiční destinací závěru Tour de Ski. 
Výjezd, který z aktérů fi nálové etapy 
dokáže vymáčknout i poslední zbytky 
sil. Právě zde v neděli 8. ledna vyvrcho-
lilo letošní Tour de Ski, během něhož se 
neztratily ani české barvy. Mezi před-
ními závodníky se totiž pohybovala 
reprezentační jednička Michal Novák.
Odchovanec karlovarského lyžování 
vybojoval na prvním bonifikačním 
sprintu bonus v podobě pěti bodů. Po 
příjezdu k Alpe Cermis sice neudržel 
tempo těch nejrychlejších, ale srdnatě 
bojoval o umístění v elitní desítce. V silné 
konkurenci mu nakonec připadlo pat-
nácté místo, když ještě v samém závěru 
těsně neporazil Američana Pattersona, 
ale výrazně si vylepšil své umístění 
v hodnocení Tour de Ski. Přání, aby se 
umístil do desátého místa, se mu nako-
nec nevyplnilo, ale konečné jedenácté 

místo je rovněž velkým úspěchem.
„Kopec jsem vyjel nejlépe, co se mi kdy 
povedlo. Nakonec jsem to vytáhl na pat-
nácté místo. Je to opravdu šílené. Výjezd 
nahoru tak hrozně bolí, že je to nepopsa-
telné,“ líčil pak Michal Novák pro server 
lyžařského svazu. „Konečné jedenácté 
místo je, myslím, velmi dobré.“ 
Pro Nováka byl nejproblémovější 
samotný začátek stoupání, ve kterém 

se hlavně snažil nepřepálit start, aby 
nezačal tuhnout. „Prvních 500 metrů 
je takové nepříjemné stoupání, jelikož 
se tam každý snaží vytvořit si pozice 
a zároveň je tam prémie. Tam to bylo 
asi nejhorší, tam mě to hodně bolelo,“ 
přiznal. „Hlídal jsem si techniku, jsem 
spokojený s tím, co jsem předvedl. Finiš 
už byl hodně do krve. Tady ten kopec na 
vrcholu je opravdu šílený,“ podotkl.

SPORTOVEC ROKU
Navrhujte nejlepší sportovce Karlovarského kraje za rok 2022
Karlovarský kraj i v letošním roce ocení sportovce, trenéry a sportovní legendy za mimořádné úspěchy v jednotlivých 
sportovních odvětvích i za dlouholeté zásluhy v oblasti sportu.
Sportovce mohou nominovat především kluby, tělovýchovné jednoty a další sportovní organizace. Návrhy na ocenění 
budou již popáté přijímat okresní sdružení České unie sportu, a to do 31. ledna 2023. 
Nominační formulář společný pro okresy i pro kraj je k dispozici na internetových stránkách krajské organizace České 
unie sportu (cuskv.cz). Anketní lístek je nutné si nejprve stáhnout do počítače,  poté jej vyplnit a data uložit. Vyplněný 
formulář je pak třeba zaslat e-mailem na kontakty uvedené v závěru formuláře. Vybrané nominace v rámci okresních 
kol budou následně postoupeny Karlovarskému kraji.

Anketu bude posuzovat Komise sportovní Rady Karlovarského kraje, která předloží krajským radním návrhy na 
ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků by se pak mělo uskutečnit v průběhu května 2023.

Bližší informace poskytuje Ing. Martina Fučíková, 
e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 596, 736 650 379

Foto: czech-ski.com
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz SEAT Arona Style 1.0 TSI v ceníkové 
ceně 469 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 048 Kč s DPH, 4 999 Kč 
bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění 
s 10% spoluúčastí s uznáním bonusů za bezeškodný průběh dosavadních pojištěních (48 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností SEAT Financial Services s.r.o., 
a druhou stanou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Nový SEAT

Arona
Vyberte si z nabídky 
skladových vozů 
v Manfred Schöner.
Nový SEAT Arona je smělé, dynamické a kompaktní SUV 
s odvážným designem, pro ještě odvážnějšími nápady. 
SEAT Arona nabízí širokou škálu možností individualizace 
včetně kontrastního lakování střechy.

měsíčně za 4 999 Kč 
se SEAT Financial Services.

AUTOSALON Manfred Schöner Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 739 933 620




