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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
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hodiny omezeny.
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05 CHEMICKÝ PRŮMYSL BUDE PRO 
REGION ZÁSADNÍ
Memorandum o  spolupráci na rozvoji, 
vzdělávání a výzkumu a aplikační praxi che-
mického průmyslu v Karlovarském kraji 
bylo ve druhé polovině června slavnostně 
uzavřeno na krajském úřadě. 

07 KREATIVNÍ VOUCHERY JSOU TU!
Nové fotografie produktů či služeb, opti-
malizované webové stránky, vizuální iden-
titu nebo jiné marketingové služby podpoří 
Kreativní vouchery Karlovarského kraje. Ty 
mají za cíl rozvíjet spolupráci regionálních 
podnikatelů a kreativců.

16 VYFOŤ - POUŽIJ HASHTAG - 
ZÍSKEJ ODMĚNU
Chystáte se v době letních prázdnin trávit 
svůj čas doma v Karlovarském kraji a podnikat 
výlety po našem regionu, čistit řeku, zdolávat 
vrcholy Krušných hor, navštěvovat památky, 
účastnit se koncertů a festivalů či se toulat 
po lukách a přitom si užívat přírody a krás 
našeho regionu? Dejte nám o tom vědět!

18 KRAJ DOKOŘÁN
Den plný zábavy, skvělé hudby, umělec-
kých zážitků, zajímavých prezentací, debat, 
výborného jídla a pití, soutěží a aktivit pro 
děti – přesně takový byl den akce Kraj doko-
řán. Její druhý ročník opět otevřel dokořán 
budovy krajského úřadu a nesl se v duchu 
motta: Tvoříme kraj spolu.

26 AMELIA E. NETRADIČNÍ 
MÓDNÍ KABELKY
Ve své dílně v  Nejdku vyrábí designové 
proutěné kabelky. Proutí kombinuje s kva-
litní hovězí usní a do svého porfolia zařadila 
také kožené doplňky jako jsou pásky nebo 
peněženky a také celokožené kabelky. O svůj 
podnikatelský příběh se s námi tentokrát 
podělila Andrea Holzknechtová.

30 LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Sportovci Karlovarského kraje uspěli v celo-
republikové konkurenci a z Her X. letní 
olympiády dětí a mládeže 2022, jež hostil 
Olomoucký kraj, přivezli 15 medailí a řadu 
osobních rekordů.
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KRÁTCE Z KRAJE

ASISTENČNÍ CENTRUM 
ZMĚNILO PROVOZNÍ DOBU

Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině v depozitáři Krajské knihovny 
Karlovy Vary změnilo od 11. července 
svou provozní dobu pro registraci 
uprchlíků. Vzhledem k  slábnoucímu 
přílivu uprchlíků se potřebné agendy 
spojené s registrací příchozích nyní pro-
vádějí ve dnech pondělí – středa – pátek 
(kromě státních svátků) 8.00 – 15.00 
hodin. Možnost setrvat v KACPU po pří-
jezdu v době, kdy se neregistruje, budou 
mít  lidé z Ukrajiny stále zajištěnou.

ŘIDIČI UŽ MOHOU 
PROJÍŽDĚT ÚDOLÍM 
U LOKTE BEZ OMEZENÍ

Plynule a  bez čekání mohou od konce 
června projíždět řidiči úsekem silnice II/209 
v Údolí u Lokte. Původní částečnou uzavírku 
komunikace před lety způsobila zborcená 
kamenná zeď u rodinného domu. Krajská 
správa a údržba silnic (KSÚS KK) nechala 
provést v uplynulých třech měsících sta-
vební akci, jejímž cílem se stala stabilizace 
svahu díky nové železobetonové zdi. Opěrná 
zeď je dlouhá 46 metrů, skládá se z osmi 
dílců a dosahuje výšky 3,1 metru. Ke zbor-
cení zdi na silnici došlo v červnu 2020 po 
přívalových deštích. Stavebníci ze společ-
nosti Algon zahájili výstavbu letos v březnu.

KRAJ ZAHÁJIL 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 
O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Karlovarský kraj zahájil 21. července příjem 
žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové 
domácnosti. Povinnými přílohami žádosti 
o dotaci jsou zejména potvrzení o příjmech, 
doklad o kontrole technického stavu kotle, foto-
grafie zapojeného původního kotle na otopnou 
soustavu a na komín. Každý žadatel musí také 
doložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu. 
Příjem žádostí o dotace bude probíhat elek-
tronicky. V případě potřeby jsou pracovníci 
krajského úřadu připraveni pomoci žadatelům 
s podáním žádosti. Nový systém čerpání dotací  
pro nízkopříjmové domácnosti je podstatně 
výhodnější v tom, že na pořízení nového eko-
logického kotle vynaloží žadatelé jen 5 procent 
nákladů, využijí-li stanovené stropy dotace, 
zbytek mohou získat právě ve formě dotace. 
Další výhodou v letošním roce je, že nízkopří-
jmové domácnosti mají cca o 50 procent vyšší 
podporu, než mohou získat ostatní v programu 
Nová zelená úsporám. Veškeré potřebné infor-
mace a formuláře ke stažení jsou dostupné na 
krajském webu.

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 10. srpna 
od 15.00 do 17.00 hodin. Nemůžete přijít? 
Zkuste to písemně. Každý občan pro-
střednictvím krajských internetových 
stránek může odeslat svou otázku, na 
kterou hejtman v krátkém čase odpoví. 
Dotazy lze zasílat také e-mailem. Inter-
netový formulář pro pokládání dotazů 
najdou lidé na úvodní straně krajského 
informačního portálu www.kr-karlo-
varsky.cz v  rubrice NAPIŠTE SVÉMU 
HEJTMANOVI. Pro spojení e-mailem 
je k dispozici adresa petr.kulhanek@
kr-karlovarsky.cz.

Seniorům ve starobním důchodu je i dál 
pravidelně k dispozici právní poradna 
krajského úřadu, konat se bude jako 
obvykle první středu v měsíci, tentokrát 
to tedy bude 3. srpna.

ALŽBĚTA CHALOUPKOVÁ 
OSLAVILA 100. NAROZENINY

Mezi stoleté obyvatele Karlovarského kraje při-
byla paní Alžběta Chaloupková z Ostrova. Od 
Karlovarského kraje obdržela ke svým stým 
narozeninám květinu a dárkový koš. Životní 
příběh paní Chaloupkové je velmi zajímavý, 
protože její otec byl Rus a matka Číňanka, od 
dětství tak žila v Číně, kde také později vycho-
vávala své dvě dcery. Její manžel byl Čech 
a právě spolu s ním se přestěhovala do České 
republiky. Paní Chaloupková se v Číně vyučila 
kloboučnicí, v ČR ale pracovala zcela mimo 
tento obor, 26 let byla zaměstnána v Ostrově 
jako pomocná síla v kuchyni. Velkou radost 
dělají oslavenkyni nejen její dcery, ale také 
vnoučata a pravnoučata.

KRAJSKÁ ZÁCHRANKA I LETOS 
OBNOVUJE VOZOVÝ PARK

V  tomto roce záchranka obdržela 5+1 
nových výjezdových vozů v rámci pravi-
delné obnovy vozového parku. Jedná se 
o 5 sanitních vozů rychlé zdravotnické 
pomoci (RZP) pro záchranáře a jeden vůz 
„rendez vous“ (RV) pro lékaře. Vozy dosta-
nou výjezdové základny Karlovy Vary, 
Cheb, Mariánské Lázně, Horní Slavkov, 
Kraslice a Nejdek. Hodnota 5 vozů RZP 
je necelých 18 milionů, hodnota vozu RV 
pak něco málo přes 1,5 milionu Kč. „Velmi 
oceňujeme, že se Zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje (ZZS KVK) 
snaží dlouhodobě a úspěšně financo-
vat obnovu vozového parku z  evrop-
ských dotací a dalších externích zdrojů. 
Vzhledem k  tomu, že vozy záchranky 
jsou velmi vytížené, daří se díky pravi-
delné roční obnově zajistit akceschop-
nost záchranky,“ uvedl Petr Kulhánek, 
hejtman Karlovarského kraje. Nové vozy 
spolufinancovala Evropská unie z pro-
gramu REACT-EU a Fond zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů.
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Do prestižní skupiny realizátorů pro-
jektů v rámci EU programu Horizon 
Europe 2021 – 2027 se společně s Kar-
lovarskou agenturou rozvoje podnikání 
(KARP) zařadil Karlovarský kraj. „Tento 
dotační program Evropské unie byl vždy 
považován za první ligu v oblasti dotač-
ního managementu EU. Zaměřuje se na 
financování projektů výzkumu, vývoje 
a inovaci, což jsou oblasti, které chceme 
nadále rozvíjet v Karlovarském kraji. 
Také proto je pro nás velkým úspěchem, 
že jsme se zařadili do skupiny realizá-
torů jednoho z takových projektů,“ uvedl 
Patrik Pizinger, radní pro oblast regio-
nálního rozvoje a řízení projektů.
Jedná se o projekt s názvem RIS4Danu, 
který se zabývá socioekonomickými 
dopady způsobenými uzavřením prů-
myslových areálů v dunajském mak-
roregionu. Zaměřuje se na tyto areály 
a snaží se stanovit transformační akti-
vity, jež povedou k jejich revitalizaci 
a sociálně udržitelnému a technologic-
kému využití. „Jsem přesvědčen o tom, 
že vybraná témata projektu by mohla 

vhodně doplňovat některé ze  strate-
gických projektů, jež budou realizovány 
v rámci Operačního programu spra-
vedlivá transformace. Jedním z nich 
může být projekt Krajský Business Park 
Sokolov, který řeší problematiku využití 
brownfieldů. Účastí v projektu RIS4Danu 
se nám otevírá jedinečná příležitost, kdy 
se můžeme zabývat konkrétním územím 
z různých pohledů rozvoje a s meziná-
rodním přesahem,“ doplnil hejtman Petr 
Kulhánek. 
V rámci projektu budou řešeny mož-
nosti, jak znovuoživit  areály, kde 
nositelem udržitelného rozvoje bude 
ekologicky odpovědný průmysl. Karlo-
varský kraj a KARP získají strategické 
plány rozvoje podnikání pro jednotlivé 
průmyslové areály, které podpoří jejich 
znovuotevření. Dalším výstupem pro-
jektu budou také konkrétní doporučení, 
jak přilákat soukromé či veřejné inves-
tice do zelených a digitálních řešení. 
Realizace projektu je naplánována na 2 
roky a má přispět ke zvýšení inovační 
kapacity celého regionu.

HORIZON EUROPE. 
DOTAČNÍ PROGRAM EU 
CÍLÍ NA VÝZKUM, VÝVOJ 
A INOVACE

Naše 
budoucnost 
je ve změně

menimekraj.cz

Naše 
budoucnost 
je ve změně

menimekraj.cz

Naše 
budoucnost 
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Memorandum o spolupráci na roz-
voji, vzdělávání a výzkumu a aplikační 
praxi chemického průmyslu v Kar-
lovarském kraji bylo ve druhé polo-
vině června slavnostně uzavřeno na 
krajském úřadě. Svým podpisem jej 
stvrdili krajský radní pro oblast regio-
nálního rozvoje a projektového řízení 
Patrik Pizinger, rektor Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze Pavel 
Matějka, místopředseda představen-
stva SUAS Group David Najvar, člen 
představenstva SUAS Group Pavel Poc 
a výkonný ředitel společnosti Syntho-
mer Milan Brejchal.
„Podepsání tohoto memoranda pova-
žuji za zásadní krok, který nás zava-
zuje nejen ke spolupráci, ale také 
k významné podpoře chemického 
průmyslu, který je a bude i nadále, 
zejména v době pouhelné a transfor-
mace regionu, zásadním pro náš kraj. 
Právě chemický průmysl se totiž velmi 
výrazně podílí na zaměstnanosti a kon-
kurenceschopnosti Karlovarského 
kraje, a to v rámci tradičních odvětví, 
jako je například sklářství, porcelán 
či keramický průmysl. Proto považuji 

za nezbytné zajistit  jeho další rozvoj 
včetně výzkumu a inovací,“ uvedl 
Patrik Pizinger, radní pro oblast regio-
nálního rozvoje a projektového řízení.
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze vítá podpis tohoto memoranda 
jako iniciační krok k systematické spo-
lupráci s chemicky zaměřeným prů-
myslovým sektorem v Karlovarském 
kraji za účinné podpory hejtmanství 
kraje. Cílem není jen na výzkumu zalo-
žená modernizace chemického a na 
chemii založeného průmyslu, tak aby 
byl mezinárodně konkurenceschopný, 
ale také rozvoj technické vzdělanosti 
v kraji a zlepšení životních podmínek 
v kraji.
Předmětem memoranda je dohoda 
o vzájemné spolupráci a podpoře, která 
umožní rozvoj partnerství v oblasti 
chemického průmyslu, dále také apli-
kaci poznatků výzkumu v provozních 
podmínkách a vzájemný postup při 
rozvoji chemického průmyslu v Karlo-
varském kraji. Cílem spolupráce bude 
podpora a aplikace moderních tech-
nologií přispívajících k transformaci 
Karlovarského kraje, podpora výzkumu 

těchto technologií a jejich transfer do 
průmyslové praxe v rámci individuál-
ních projektů. Spolupráce bude rea-
lizována prostřednictvím společných 
nebo na sebe navázaných aktivit.
„Průmysl je tradičně hlavním pilí-
řem našeho podnikání, díky kterému 
dáváme práci více jak dvou a půl tisíce 
lidem. V naší nové éře se orientujeme 
na rozvoj moderní energetiky a další 
oblasti podnikání, které mají za cíl 
udržitelný rozvoj našeho regionu. Pro 
rozvoj moderního chemického průmy-
slu a jeho výzkumu a vývoje nabízíme 
technologickou a lidskou základnu. 
Nemůžeme ani v období postupného 
odklonu od uhelné energetiky opo-
míjet, že chemický průmysl výrazně 
promlouvá do budoucnosti energe-
tiky, a proto chemie v energetice byla 
a bude rovněž v dalším období hrát 
prim i v našich rozvojových aktivitách, 
včetně materiálového využití nerost-
ného bohatství pro posílení energe-
tické soběstačnosti a stability státu,“ 
doplnil Pavel Tomek, předseda dozorčí 
rady Sokolovské uhelné a místopřed-
seda dozorčí rady SUAS Group.

ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V DOBĚ 
POUHELNÉ BUDE PRO REGION ZÁSADNÍ

EKONOMIKA A FINANCE

Úplně nejlepší kraj
Během 56. ročníku fi lmového fes-
tivalu v Karlových Varech se konalo 
diskusní fórum ve spolupráci Karlo-
varského kraje a časopisu Forbes. Jeho 
mottem tentokrát bylo „Úplně nejlepší 
kraj” a šéfredaktor časopisu Forbes Petr 
Šimůnek s hosty z oblasti podnikání, 
kultury a umění debatoval o příležitos-
tech a potenciálu regionu. Na snímku 
z diskuse jsou zachycení hejtman Petr 
Kulhánek (vpravo) a Vojtěch Franta, 
náměstek hejtmana pro oblast lázeňství, 
cestovního ruchu, UNESCO, transfor-
maci regionu.
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EKONOMIKA A FINANCE

Ministerstvo kultury dosud přispělo 
na obnovu Císařských lázní téměř 400 
miliony korun.
„Jsem moc rád, že jsem pana minis-
tra mohl seznámit s historií památky 
i s tím, jak pokračují stavební práce. 
Sám byl velmi překvapen rozsahem 
rekonstrukce, ale co ho nejvíc zaujalo, 
je projekt víceúčelového sálu a jeho 

vestavby do atria budovy. Věřím, že 
se sem pan ministr ještě s odstupem 
času dostane, aby mohl porovnat, 
jak se památka rychle mění. A poté 
ho v červnu 2023 rádi přivítáme na 
slavnostním otevření Císařských 
lázní pro veřejnost,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek.
Podle ministra Martina Baxy má 

projekt vestavěného sálu, který 
bude v první řadě sloužit Karlovar-
skému symfonickému orchestru, 
velký potenciál. „Připadá mi zajímavý 
v kontextu historie i budoucnosti 
Císařských lázní a vidím v tom velkou 
perspektivu. Finance, kterými mini-
sterstvo přispělo na obnovu budovy, 
jsou zde využity velmi dobře,“ řekl 
ministr a ocenil i finanční přispění 
města na revitalizaci budovy.
V současnosti je na obnově budovy 
prostavěno okolo půl miliardy 
korun. Dokončení rekonstrukce 
je v plánu během března příštího 
roku, v červnu se pak budova otevře 
všem návštěvníkům.

Do budovy národní kulturní památky Císařské lázně, kterou 
nechává revitalizovat Karlovarský kraj, 4. července pozval hejt-
man Petr Kulhánek ministra kultury Martina Baxu. Společně 
si prohlédli postup prací, montáž zastřešení a prostor pro 
vestavbu multifunkčního sálu v atriu budovy. 

HEJTMAN PŘEDSTAVIL MINISTROVI 
KULTURY POKRAČUJÍCÍ OBNOVU 
CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
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EKONOMIKA A FINANCE

Nové fotografie produktů či služeb, 
optimalizované webové stránky, vizu-
ální identitu nebo jiné marketingové 
služby podpoří Kreativní vouchery 
Karlovarského kraje. Ty mají za cíl 
rozvíjet spolupráci regionálních pod-
nikatelů a kreativců. V letošním roce 
je na Kreativní vouchery vyhrazeno 
přes 2 miliony korun.
Nabízet své marketingové služby pro 
realizaci v rámci Kreativních voucherů 
mohou pouze členové Galerie krea-
tivců, do které je možné se hlásit bez-
platně během celého roku až do 15. 
srpna 2022, kdy se registrační formu-
lář uzavře. 
Samotný princip zažádání o Kreativní 
voucher je velmi jednoduchý. Místní 
podnikatelé si podle své potřeby vybe-
rou v Galerii kreativců nejvhodnějšího 
kreativce/agenturu, spojí se, dojed-
nají podmínky realizace a zažádají 
o Kreativní voucher včetně přiložené 
nabídky kreativních služeb. 
Příjem žádostí v elektronickém sys-
tému Karlovarského kraje (GINIS 
– portál občana) bude spuštěn od 
13. do 19. září 2022. Před samotným 
podáním elektronické žádosti je ale 
nutná registrace v portálu občana 
a následný výběr vhodného dotačního 
titulu – Kreativní vouchery. „V pří-
padě Kreativních voucherů rozhoduje 
pořadí přijatých žádostí v elektronic-
kém systému, tedy rychlost podání. 
Příprava elektronické žádosti je 
proto velmi důležitá a zvyšuje šanci 
na úspěšné podání projektu,“ uvedl 
Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání. Výhodou 
proto je si žádost připravit v systému 
dopředu, což je možné až 10 pracov-
ních dní před samotným spuštěním 
příjmu žádostí.
Po uzavření příjmu žádostí, dodání 
listinných či elektronických příloh, 
které jsou povinnou součástí žádosti 
o podporu, budou přijaté projekty 

hodnoceny, případně budou žadatelé 
vyzváni k doplnění chybějících nále-
žitostí. Schválení udělení podpory 
podléhá Radě Karlovarského kraje. 
Následně budou všichni žadatelé 
informováni o výsledku, a ti úspěšní 
vyzváni k podpisu smluv. Na konci 
roku 2022 tak mohou žadatelé kva-
litně zpracovaných projektů očekávat 
finanční prostředky na svých účtech. 
Na samotnou realizaci projektů a pro-
kazatelnou úhradu výdajů mají firmy 
čas do 31. května 2023. Stejně jako 
v loňském roce platí, že firmy musí 
mít vlastní unikátní produkt nebo 
službu. Firmy, které přeprodávají 
zboží, o vouchery žádat nemohou. 

Díky Kreativním voucherům zlep-
šilo doposud své služby více než 30 
firem z Karlovarského kraje. V někte-
rých případech šlo o tvorbu vizu-
ální identity či propagaci nového 
výrobku, tvorbu designových studií 
a 3D návrhů s požadovanými výstupy 
pro konstrukci, zpracování či redesign 
webových stránek, tvorbu e-shopu či 
copywriting populárně naučné knihy.

Pro více informací sledujte informační 
portál Karlovarského kraje, webové 
stránky www.karp-kv.cz nebo kontak-
tujte Šárku Harušťákovou
 (sarka.harustakova@karp-kv.cz).

KREATIVNÍ VOUCHERY? VYHRAZENO 
JE PŘES 2 MILIONY KORUN, SLUŽBY 
ZLEPŠILO UŽ VÍCE NEŽ 30 FIREM
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Ještě další dva projekty bude možné 
v samotném závěru programového 
období zrealizovat v rámci programu 
EÚS 2014 – 2020 mezi Českou repub-
likou  a Svobodným státem Bavorsko. 
Rozhodl o tom v polovině května 14. 
Monitorovací výbor programu. Jeden 
z projektů je z území našeho regionu.
Za Karlovarský kraj získá v rámci pri-
oritní osy číslo 4 finanční podporu 
projekt „Budeme digitální - virtuální 
pomocník pro komunikaci ve veřejné 
správě“, a to v celkové výši 117 018,48 
EUR. Vedoucím partnerem projektu je 
Euregio Egrensis Arbeitsgemeinschaft 
Bayern, projektovými partnery na 
české straně jsou Regionální sdružení 
obcí a měst Euregio Egrensis a Zápa-
dočeská univerzita v Plzni. „Cílem 
tohoto desetiměsíčního projektu je 
vytvoření mobilní aplikace, která má 
pomoci se lépe orientovat v organizaci 
veřejné správy sousední země. Projekt 
navazuje na vytvoření dvoujazyčného 
průvodce veřejnou správou v tištěné 

verzi. Průvodce a aplikace budou 
v rámci školení,  exkurzí a jazykových 
kurzů představeny účastníkům, ově-
řeny a aplikace se podle zpětné vazby 
a zkušeností upraví,“ popsal krajský 
radní Patrik Pizinger. V rámci těchto 
aktivit se budou setkávat dotčení 
aktéři, mezi kterými by tak měla 
vzniknout trvalá spolupráce. Cílovými 
skupinami projektu jsou mimo jiné 
orgány veřejné správy.
Také v novém programovém období 
do roku 2027 bude Karlovarský kraj 
pokračovat ve spolupráci s Bavors-
kem. Podporu společných projektů 
a aktivit umožní Program INTERREG 
Bavorsko - Česko 2021-2027. Na usta-
vujícím zasedání Monitorovacího 
výboru programu dne 12. května 2022 
to potvrdili zástupci obou partner-
ských stran.
Evropská územní spolupráce (INTE-
RREG) je jedním z cílů v rámci 
strukturální podpory EU, který je 
financovaný z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR). „Jednot-
livé oblasti a cíle programu v zásadě 
odpovídají tomu, co v současnosti 
Karlovarský kraj řeší. Je to například 
posílení výzkumných a inovačních 
kapacit, přizpůsobení se změně kli-
matu a ochrana životního prostředí, 
vzdělávání, kultura a udržitelný ces-
tovní ruch i lepší správa a spolupráce. 
O dotaci v rámci programu budou 
moci žádat kraje, obce, veřejné vysoké 
školy a výzkumné organizace i školy 
a školská zařízení,“ upřesnil Patrik 
Pizinger. Celková alokace programu 
přesahuje 99 milionů EUR a žadatel 
může získat dotaci do výše 80 procent 
plánovaných výdajů.

Programový dokument Programu 
INTERREG Bavorsko - Česko 2021-
2027 byl již schválen Evropskou komisí 
a zájemci jej naleznou na nových 
webových stránkách programu. 
V platnosti ale zůstává i web k progra-
movému období 2014 – 2020.

BUDEME DIGITÁLNÍ. KOMUNIKACI VE VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ ULEHČÍ VIRTUÁLNÍ POMOCNÍK

EKONOMIKA A FINANCE
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Deset let staré CT na urgentním příjmu 
Nemocnice Karlovy Vary nahradil nový pří-
stroj za více než 30 milionů korun. Splňuje 
ty nejpřísnější požadavky moderní medi-
cíny 21. století. 
Technologicky zastaralý přístroj s častými 
servisními zásahy přiměl vedení nemoc-
nice, po nákladné modernizaci magnetické 
rezonance (leden letošního roku), poří-
dit další novinku, kterou je CT zn. Philips 
6000 Series.
Toto CT zajistí včasnou diagnostiku 
zejména u akutních případů na urgent-
ním příjmu. Oproti předchozímu pří-
stroji nabízí např. tzv. perfuzi celého 
mozku neboli kontrolu prokrvení u cév-
ních mozkových příhod, výrazné zlepšení 
vyšetřování srdce či dynamické vyšetřování 
dutiny břišní, které zlepší rozlišení mezi 
maligním a benigním nádorem a zároveň 
umožní lepší kontrolu ložisek po onkolo-
gické léčbě.
„Nový hardware a  software naskenuje 
větší objem dat za kratší dobu, což vede 
ke zkrácení doby vyšetření a tím ke sní-
žení radiační zátěže pacienta. Zrychlení 
diagnostiky umožňuje také přednastavení 
nové škály specifických protokolů pro dia-
gnostiku daného onemocnění a  je také 
zásadní u vyšetření pacientů v těžkém stavu 
u polytraumat a mrtvic,“ popisuje primář 
radiologického oddělení Jiří Hofmann.
Pro obsluhující personál je bezesporu zají-
mavé bezdrátové připojení injektoru, který 
pacientovi aplikuje kontrastní látku či fyzio-
logický roztok při samotném vyšetření. Díky 
tlakovým pístům vstřikuje pacientovi látku 
do žil přesněji a dbá na správnou rychlost 
vstřikování, aby nedošlo k poškození žilního 

vstupu. Zdravotníci, kteří s ním pracují, 
ocení i navigační systém pro miniinvazivní 
výkony pod CT, kdy zavádění instumentaria 
probíhá v biplanární (dvourovinné) kontrole 
bez ozařování operujícího lékaře.
Tomograf byl financován z  EU fondů, 
respektive projektem  REACT-EU, kde 
byla Karlovarská krajská nemocnice úspěš-
ným žadatelem o dotace, a to hned ve dvou 
výzvách v celkové sumě ve výši přibližně 320 
milionů korun.  

„Karlovarská krajská nemocnice se pokou-
šela o obnovu rezonance a CT již v minu-
losti, ale z  toho bohužel s  příchodem 
pandemie sešlo. Až letos se díky výzvě 
REACT-EU podařilo modernizaci radio-
diagnostického oddělení naplnit. Tím ale 
modernizace RDG oddělení rozhodně 
nekončí. Čekáme na dva nové mobilní rent-
geny, ultrazvuk či digitální skiagraf v cel-
kové hodnotě téměř 16,5 milionů korun,“ 
doplnil Martin Čvančara.

URGENTNÍ PŘÍJEM KARLOVARSKÉ 
NEMOCNICE MÁ NOVÉ CT

KDO ZÍSKÁ KRAJSKOU MEDAILI ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST?
Karlovarský kraj opět hledá hrdiny 
a nevšední činy, které pomohly 
k záchraně zdraví či života. Pokud máte 
ve svém okolí někoho, kdo svým poho-
tovým chováním či dlouhodobou prací 
pomáhá či pomohl zvyšovat bezpeč-
nost v našem kraji a zasloužil by ocenit, 
pošlete nám své návrhy.

Návrh na udělení medaile zasílejte do 
7. září 2022, a to:
·       písemně,
·       se stručným odůvodněním 
a základními údaji oceňovaného

Nominovat může kdokoliv z občanů 
Karlovarského kraje a návrh zaslat 

e-mailem na adresu: 
tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz
Písemně lze návrh zaslat na adresu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
Odbor kancelář hejtmana, Závodní 
353/88, 360 06, Karlovy Vary. Obálku 
je třeba označit slovy „Nominace na 
medaili“. 

ZDRAVOTNICTVÍ
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Udělení dotací ve výši 500 tisíc korun 
v rámci Programu na podporu aktivní čin-
nosti seniorů schválila Rada Karlovarského 
kraje. Cílem programu je podpora reali-
zace aktivit zaměřených na seniory. „Pro-
střednictvím tohoto programu se snažíme 
podporovat činnosti seniorů každoročně 
a jsme velmi rádi, že ze strany spolků 
je stále velký zájem o získání dotačních 
peněz na zajišťování nejrůznějších akti-
vit pro jejich členy. Ať už se jedná o výlety 
za památkami, vzdělávací, kreativní kurzy 
či sportovní a komunitní aktivity,“ uvedl 
Robert Pisár, radní pro oblast sociál-
ních věcí.

Dotace je určena na podporu projektů 
zaměřených na poradenství, informační 
a osvětovou činnost, pořádání seminářů, 
odborných konferencí, přednášek, vydá-
vání publikací a informačních materiálů, 
na zajištění volnočasových aktivit seniorů 
a na podporu spolkových aktivit.
Na krajský úřad bylo doručeno 14 žádostí 
o poskytnutí dotace. Minimální výše 
dotace nebyla stanovena, maximálně však 
mohla činit 50 tisíc korun s tím, že žada-
tel směl podat pouze jednu žádost v rámci 
dotačního programu. Mezi úspěšnými 
žadateli jsou například spolek Generace 
KK, který chce peníze využít na podporu 

komunitní činnosti, vzdělávacích a vol-
nočasových aktivit, výletů a poraden-
ské služby – seniorpoint, dále také spolek 
Krajská rada seniorů Karlovarského kraje, 
jež se chce zapojit do celorepublikových 
aktivit seniorů a zúčastnit se Mezinárod-
ních sportovních her seniorů, Sportovní 
seniorský klub Sadov-Bor žádal o dotaci 
na zajištění sportovních aktivit pro členy 
spolku v seniorském věku, a to v podobě 
turnajů v hokeji a nohejbalu, a spolek RC 
Zvoneček z Nejdku využije dotační peníze 
na zajištění pravidelných pohybových 
a kreativních kurzů, seminářů, poradenství 
a workshopů pro seniory.

AKTIVITY SENIORŮ ZNOVU 
PODPOŘÍ DOTAČNÍ PROGRAM

V prostorech SOS vesničky v Doubí se 
koncem června konalo slavnostní pře-
dání nového sociálního automobilu. 
Klíčky převzala vedoucí sociální pra-
covnice SOS vesničky Dana Lovečková 
z rukou ředitele společnosti Kompakt 
Pavla Černého. Předání se zúčastnil 
také  krajský radní pro oblast sociál-
ních věcí Robert Pisár (na fotce vlevo), 
protože pořízení vozu Dacia Lodgy 
podpořil také Karlovarský kraj, a to 
v rámci projektu Sociální automobil.
Projekt Sociální automobil se zamě-
řuje na podporu vozových parků dět-
ských domovů, ústavů sociální péče, 
škol a dalších zařízení, která pracují 
s dětmi i dospělými, jež postihl nepří-
znivý osud. Do současné doby bylo 
díky tomuto projektu v republice pře-
dáno více než 800 vozidel.
Vůz bude využíván k dopravě dětí 
a k zajištění terénních služeb stře-
diska SOS Kompas, které sídlí v SOS 
dětské vesničce. Cílem této služby je 
stabilizace vážně ohrožených rodin, 
které se nachází ve složité materiální 

situaci a nejsou schopny zajis-
tit svým dětem podmínky pro jejich 
všestranný rozvoj. Aby bylo možné 
těmto rodinám pomoci, je nutná 
intenzivní sociální práce terénních 
pracovníků střediska, a to  v přiro-
zeném prostředí rodiny, zejména 
v domácnostech. A právě také 
k cestám za těmito rodinami bude 
sociální automobil využíván.

KARLOVARSKÁ SOS 
VESNIČKA ZÍSKALA NOVÝ 
SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

NAVRHNĚTE 
SENIORA ROKU
Máte ve svém okolí seniora ve věku 
minimálně 60 let a myslíte si, že 
by měl za své nasazení, činnosti 
či aktivity získat ocenění v anketě 
Senior roku? Neváhejte a nominujte 
jej prostřednictvím elektronického 
formuláře, který najdete na webu 
kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku, 
nebo využijte pro hlasování QR 
kód. Lístek můžete také vytisknout, 
vyplnit a zaslat na adresu: Krajský 
úřad Karlovarského kraje, Kateřina 
Rentková, Závodní 353/88, Karlovy 
Vary 360 06. Případně můžete 
zavolat na telefonní číslo 354 222 
633 a lístek vyplnit po telefonu. Čas 
máte do 15. srpna 2022. Slavnostní 
vyhlášení výsledků ankety s bohatým 
kulturním programem se uskuteční 
na podzim  letošního roku v Lokti.
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INZERCE
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.5: 17,1 kWh/100 km, 0 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Čistě elektrické SUV kupé

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOSALON Manfred Schöner  
Ke Hřbitovu 1, 350 02 Cheb, Tel.: 354 547 810, 736 177 457



STŘEDNÍ LOGISTICKÁ ŠKOLA 
USPOŘÁDALA ZAHRADNÍ SLAVNOST
V zámeckém parku Střední školy logistické v Dalovicích se uskutečnil den plný 
zábavy. Žáci, absolventi, rodiče, učitelé a přátelé školy prožili slunečné odpoledne 
plné příjemných zážitků včetně diskuse o další spolupráci mezi školou, obcí a soci-
álními partnery.  
Žáci předvedli svoji podnikavost v nejrůznějších oblastech a návštěvníci jednot-
livých stánků a stanovišť tak rozhodně měli z čeho vybírat. V nabídce nechyběly 
projížďky na koni, stezky plné úkolů, různé kvízy, spousta pochutin, ruční výrobky 
a sportovní disciplíny. V rámci akce vystoupili také vyučující a žáci třídy 3. Z se svým 
hudebním číslem.  
Žáci školy si připravili  prodejní stánky a v široké prodejní nabídce bylo možné 
ochutnat mnoho skvělých pochutin. Zahradní slavnost ale nebyla jen zábavou, nesla 
se také v duchu soutěží, jednou z disciplín byla soutěž v prodejních dovednostech, 
dále v komunikaci a též klání o nejzajímavější stánek. Žáci tak měli možnost uplat-
nit znalosti ze školy v praxi.  
Učitelé i žáci Střední logistické školy Dalovice se již nyní těší na další setkání, které 
na sebe nenechá dlouho čekat. Příští rok totiž škola oslaví 65. výročí svého vzniku, 
a to už je důvod k oslavě a dalším milým setkáním.

DIGITÁLNÍ ZÁVISLOSTI 
POHLEDEM DĚTÍ 

Na krajském úřadě se ve druhé polovině června 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
s názvem „Digitální závislosti pohledem dětí“, 
kterou vyhlásil Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Celkem bylo do soutěže doručeno 116 výtvar-
ných prací, které byly vystaveny v prostorech 
Krajské knihovny Karlovy Vary.
„Soutěž byla vyhlášena v souvislosti s chysta-
ným vydáním brožur, jež jsou určené rodičům 
dětí různých věkových kategorií, zabývajících 
se problematikou nadužívání digitálních tech-
nologií a s tímto spojeným nebezpečím vzniku 
závislosti. Soutěžní dětské obrázky budou zařa-
zeny do těchto brožur. Do soutěže nám byla 
doručena řada nádherných prací, nad kterými 
jsme strávili dlouhý čas a těžko se rozhodo-
vali o udělení umístění. Děti velmi intenzivně 
vnímají nebezpečí, které na ně prostřednic-
tvím nadměrného užívání digitálních techno-
logií číhá, a přesně toto uvědomění dýchalo 
i z jejich úžasných a autentických výtvorů,“ 
uvedla Šárka Benešová z odboru bezpečnosti 
a krizového řízení.
Porota se rozhodla udělit také čestné uznání, 
a to konkrétně Otto Friedrichovi za výborné 
metodické vedení a jeho dětskému kolektivu 
ze 4. ZŠ Cheb (Nela Šelepová, Šárka Štěchová, 
Dalibor Krausam, Adéla Veselá) za velmi půso-
bivé grafické ztvárnění a obsahové uchopení 
tématu soutěže.

Výsledky dle kategorií
1. stupeň ZŠ: 
1. místo - Daniel Lukáč (9 let, 6. ZŠ Cheb), 
2. místo - Silvie Postlová (9 let, ZŠ Březová), 
3. místo - Amálie Balková (10 let, ZŠ Vintířov)
2. stupeň ZŠ: 
1. místo - Zdeňka Kristová (15 let, ZŠ Sokolov), 
2. místo - Adéla Veselá (14 let, ZŠ Cheb), 
3. místo - Cao Bao Anh (13 let, ZŠ Ostrov)

ŠKOLSTVÍ
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O prodeje pobytových i poznávacích 
zájezdů do Turecka, které spojení bez 
mezipřistání umožňuje, je enormní zájem 
i v dalších termínech. Poptávku po cesto-
vání a potenciál celé spádové oblasti vidí 
Čedok i do budoucna, příští rok proto 
nabídne přímé lety nově také do Řecka.
Na prvním přímém letu této sezóny odle-
těli klienti Čedoku do Antalye na palubě 
Boeingu 737-800 letecké společnosti 
Smartwings, který má konfiguraci se 189 
sedadly v ekonomické třídě. Na letadlo 
s registrací OK-TVX čekala po příletu na 
karlovarské letiště tradiční vodní slavo-
brána od místních hasičů. 
Klienti, kteří si chtějí ještě letos užít 
dovolenou v Turecku, by neměli nechá-
vat rezervaci zájezdu na poslední chvíli. 
I přes navyšování kapacit pokojů zejména 
ve čtyřhvězdičkových a pětihvězdičko-
vých hotelů s all inclusive termíny a pobyty 
rychle mizí. Velký zájem je i o poznávací 
okruhy, například s návštěvou Pamukkale, 

Bursy nebo Istanbulu.
„Turecko v letošní letní sezóně vede žeb-
říček nejoblíbenějších turistických cílů 
a vyprodaný první odlet z Karlových Varů 
do Antalye rekordní poptávku jen potvr-
zuje. Zájem o zájezdy na Tureckou rivi-
éru a přímé spojení z karlovarského 
letiště mají navíc také klienti z širší spá-
dové oblasti, proto chceme tento poten-
ciál naplno využít. V příštím roce na 
letošní spolupráci navážeme a přidáváme 
další destinaci. Od začátku června 2023 
nabídneme klientům také charterové lety 
z Karlových Varů na Krétu,“ oznámil u pří-
ležitosti zahájení provozu Stanislav Zeman, 
generální ředitel Čedoku.
Během příští letní sezóny tak budou mít 
cestující možnost odletět na dovolenou 
přímými lety z Karlových Varů kromě 
turecké Antalye také na nejoblíbenější 
řecký ostrov Kréta. Do hlavního města 
Heraklionu zamíří chartery ze západních 
Čech jednou týdně již od června příštího 

roku a doplní tak nabídku zájezdů do 
Turecka. Čedok plánuje spustit prodej 
zájezdů do nové destinace v Řecku i na 
oblíbenou Tureckou riviéru na další léto již 
letos během srpna.
„Těší nás, že občané Karlovarského kraje 
opět mohou letět na dovolenou přímo 
z karlovarského letiště a věřím, že jejich 
zájem předznamená pokračování spolu-
práce s Čedokem a nabídku další atrak-
tivní destinace. V budoucnu by pak letiště 
mohlo nabídnout nejen charterové lety, ale 
také pravidelné linky. Všem lidem, kteří 
z Karlových Varů odlétají a budou odlétat 
do turecké Antalye, přejeme šťastnou cestu 
a odpočinkovou dovolenou,“ řekl hejtman 
Petr Kulhánek.
 Intenzivní spolupráci s Čedokem ocenila 
také jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice 
Justina Undus: „Vítáme potvrzení Čedoku, 
že příští rok se rozšíří nabídka odletů 
z Karlových Varů o Krétu a bude tak pokra-
čovat oživení provozu na našem letišti.“
Kompletní nabídku všech pobytových 
a poznávacích zájezdů najdou zájemci 
na webových stránkách cestovní kance-
láře. Rezervovat pobyty mohou klienti 
online, přes telefonickou rezervační linku, 
osobně na 36 pobočkách Čedoku po celé 
České republice nebo v široké síti proviz-
ních prodejců.

Karlovarské letiště ožilo a odletová hala se v polovině června 
znovu zaplnila cestujícími. Klienti cestovní kanceláře Čedok, 
která během letní sezóny nabídne jako první na českém trhu 
odlety přímo z Karlových Varů, zamířili vyprodaným letadlem 
Smartwings na dovolenou na Tureckou riviéru. 

K MOŘI Z KARLOVARSKÉHO 
LETIŠTĚ. DOSTANETE SE DO 
TURECKA A PŘÍŠTÍ ROK I NA KRÉTU

CESTOVNÍ RUCH
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DOBRÁ ZPRÁVA PRO NÁŠ KRAJ:
3. NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT V ČR!
Karlovarský kraj se umístil v letošním ročníku srovnávacího výzkumu společ-
nosti Communa jako 3. nejlepší místo pro život mezi všemi regiony ČR. Zabodo-
val mimo jiné nejvyšším podílem plochy přírodních biotopů, nejnižší produkcí 
komunálního odpadu, nejnižším rozdílem ve výši platů u mužů a žen nebo nej-
nižším podílem dětí nepřijatých do mateřských škol. V průzkumu spokojenosti 
byl dokonce druhý. Srovnávací výzkum se uskutečnil už po dvanácté.

NEOBJEVENÉ SKVOSTY. 
V NAŠEM KRAJI NAJDETE TŘI MÍSTA

Výběr zajímavých míst pro turisty, která zatím nejsou moc známá, a přitom roz-
hodně stojí za návštěvu, sestavil pro letošní rok Institut turismu České centrály 
cestovního ruchu - CzechTourism. Krajské nominace sestávají vždy ze tří klíčových 
a nepříliš známých atraktivit z každého regionu. Na území Karlovarského kraje se 
do výběru dostalo návštěvnické centrum porcelánky Thun 1794 v Nové Roli, hor-
nické muzeum v Krásně a hrad Vildštejn ve Skalné.
Jedním z kritérií krajských nominací neobjevených skvostů roku 2022 byla návštěv-
nost v uplynulém roce. Pohybovala se od tisícovky do maximálně 26 tisíc turistů 
za rok. „Společně s organizacemi destinačního managementu se snažíme přilákat 
pozornost i na místa v celé České republice, která turisté dosud příliš neobjevili. 
A také upozornit na to, kde a co chybí k tomu, aby se cestovní ruch v dané lokalitě 
rozvíjel,“ říká Veronika Janečková, ředitelka produktového managementu a regio-
nální spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
Pokud bychom se podle ní podívali na všechna dnes velmi známá turistická místa, 
na začátku vždy zpravidla stála nová atraktivita či neobjevený skvost - Lipno nastar-
tovala Stezka v korunách stromů, do Kutné Hory se jezdí do chrámu sv. Barbory, do 
Českého Krumlova nebo do Litomyšle na zámek, do Milovic do Mirákula, za pivem 
do Plzně či do rodinných pivovarů, Dolní Morava nově láká na světově unikátní 
Sky Bridge aj. Často se přitom jedná také o objekty zapsané v seznamu UNESCO. 
„Proto i v CzechTourismu moc fandíme Karlovarskému kraji, kde se loni podařilo 
hned několik zápisů, o kterých se mluvilo i na našem nedávném Czech Republic 
Travel Trade Day a také českému pivu, které o zápis do UNESCO usiluje,“ dodává 
Veronika Janečková.
Tipy z regionů na neobjevené skvosty letošního roku čítají celkem 42 atraktivit. 
Jejich přehled najdou zájemci na portálu Kudy z nudy.

VYFOŤ 
- POUŽIJ HASHTAG 
- ZÍSKEJ ODMĚNU
Chystáte se v době letních prázdnin trávit svůj 
čas doma v Karlovarském kraji a  pracovat na 
své chalupě, podnikat výlety po našem regi-
onu, čistit řeku, zdolávat vrcholy Krušných 
hor, navštěvovat památky, obdělávat zahradu, 
účastnit se koncertů a festivalů či se toulat po 
lukách a přitom si užívat přírody a krás našeho 
regionu? Dejte nám o tom vědět!
„Tvoříme kraj spolu“ se stalo mottem akce Kraj 
dokořán a my ho chceme nadále sdílet s oby-
vateli Karlovarského kraje a ukázat, že jedině 
spolu můžeme tvořit kraj a jeho tvář. Přinášíme 
proto letní výzvu v podobě soutěže, se kterou 
se obracíme na obyvatele Karlovarského kraje.      
Chcete-li se zúčastnit naší výzvy a vyhrát zají-
mavé ceny, stačí, když vyfotíte sebe, své blízké 
či přátele při jakékoliv aktivitě, kterou budete 
vykonávat na území kraje a zveřejníte tuto 
fotku na svém instagramovém účtu s hasht-
agem #tvorimekrajspolu. Po skončení výzvy 
vybereme tři autory snímků, které odměníme.            
A na co se mohou výherci těšit?  Co byste řekli 
například pobytu s procedurami v lázeňském 
domě, kolem kterého chodíte denně do práce, 
ale nikdy jste jej nenavštívili? Nebo co takový 
adrenalinový zážitek s poukazem na jízdu na 
zip-line? Nebo byste raději protáhli své tělo 
v  lanovém centru na Linhartu? Neváhejte 
a zveřejněte svou fotku s hashtagem #tvori-
mekrajspolu. Čas na to máte až do konce let-
ních prázdnin.

CESTOVNÍ RUCH
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Živý kraj – Destinační agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. přišla v letošním 
roce s originální kampaní s názvem 
„Karlovarský kraj #mozaikazazitku“ 
založenou na nápaditých fotografi-
ích focených z úhlu 90 stupňů. Vizuály 
doplňuje speciální hastag #mozaika-
zazitku, v případě Německa #mosai-
kdererlebnisse, který reprezentuje 
různorodé atraktivity kraje a vybízí 
k vytvoření jedinečné mozaiky zážitků.
„Chceme poukázat na to, že kromě 
lázeňství, kterým je Karlovarský kraj 
proslulý, nabízí náš region celou škálu 
aktivit a zajímavých míst od Hornic-
kého regionu Erzgebirge/Krušno-
hoří na seznamu UNESCO, přes hrady 
a zámky s unikátními historickými 
artefakty, po sportovní vyžití včetně 
adrenalinových sportů,“ uvádí před-
seda destinační agentury Petr Židlický.
Již prvního dubna byla spuštěna online 

kampaň na sociálních sítích a pro-
střednictvím jednotné bannerové 
reklamy, pro kterou byla připravena 
dopadová stránka na webu www.zivy-
kraj.cz - Karlovarský kraj #mozaika-
zazitku. Vizuály se promítly také do 
tištěné inzerce a PR článků v České 
republice i v Německu.
Na začátku června byla kampaň dopl-
něna letní vkládanou přílohou, která na 
dvaceti stranách atraktivním způsobem 
představuje jak nejzajímavější lokality, 
tak i neobjevené skvosty Karlovarského 
kraje. Mezi tématy samozřejmě domi-
nuje lázeňství, ale neopomíjí ani aktivní 
a rodinnou dovolenou nebo přírodní 
a historické krásy v čele s památkami 
UNESCO. Čtenářům nabízí také výběr 
kulturních akcí v Karlovarském kraji 
během letošního léta.
„Letní vkládaná příloha byla distribu-
ována v celkovém nákladu téměř 450 

000 kusů v médiích jako Hospodářské 
noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Deník 
N, Respekt, Reflex, Moje země v České 
republice a Sächsische Zeitung, Dre-
sdner Neueste Nachrichten a Mittel-
bayerische Zeitung v Německu,“ dodal 
Petr Židlický.
Během června kampaň vyvrcholila pre-
zentací Karlovarského kraje formou 
outdoorové reklamy, a to v celém spek-
tru prezentačních ploch, jako jsou bill-
boardy, CLV, LED obrazovky, rámečky 
v metru, na nádražích a v MHD. Celkem 
635 reklamních ploch v Praze, středních 
Čechách, Plzni, Ústí n. Labem, Českých 
Budějovicích, Brně, Ostravě a dalších 
lokalitách bylo celý měsíc obrandováno 
vizuály Karlovarského kraje.
„Úspěšná kampaň bude pokračovat 
během celého léta a postupně se pro-
mítne až do zimních měsíců,“ uzavřel 
předseda destinační agentury.

KARLOVARSKÝ KRAJ #MOZAIKAZAZITKU 
– KAMPAŇ, KTERÁ OBLETĚLA CELÉ ČESKO

CESTOVNÍ RUCH
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NÁŠ KRAJ

KRAJ DOKOŘÁN NABÍDL 
ZNOVU DEN PLNÝ ZÁBAVY

Letošní Kraj dokořán byl plný zábavy, hudby, zajímavých debat, prezentací 
škol a firem, programu pro děti, slam poetry, dobrého jídla a pití. Děkujeme, 
že jste byli s námi! Uplynulý ročník akce si můžete připomenout na 
webu www.krajdokoran.cz
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SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj děkuje hlavním partnerům akce Kraj dokořán, která se 
konala 17. 6. 2022 v areálu krajských institucí v Karlových Varech. Jsou to:

MATTONI 1873
MEDIA a. s.

SUAS GROUP a.s.

NÁŠ KRAJ
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ROZHOVOR

Máte za sebou spousty toulek krušnohor-
skou přírodou. Která místa vám přirostla 
díky tomu nejvíc k srdci?
Jsou místa vzácná, kam se dostanu jednou 
za  pár let a pak jsou místa, kudy pro-
jíždím obden. A jejich kráse to nic neu-
bere. Přesto mám vzpomínky na místa, 
která mne inspirují stále a lezou mi do 
knih, obrazů, filmů, snů. Tím je např. 
Polední kámen na Chaloupkách, Nová 
Ves nad Stříbrnou, Velký Špičák u Kovář-
ské a samozřejmě čarodějné údolí Černé 
pod Ryžovnou. Tam s dětmi chodíme 
často, kluci se tam šťourají rádi klacíky 
v potůčcích.

Když už jsme u toho, jak vzpomínáte na 
vaši pouť kolem republiky? 1000 kilo-
metrů je pořádná nálož. A navíc za tři 
měsíce. Která místa vám ještě po letech 
občas vytanou na mysli? A kam se nejra-
ději vracíte?
Je to už dávno, 22 let. Nejhezčí byla 
Šumava a Novohradské hory. Tehdy jsem 
už byl hodně rozchozen, ochutnával jsem 
tajemství Sudet a hrozně mě to bavilo. 
Na začátku, v Jizerkách a ještě v Kruš-
ných horách, to bylo těžší. Cítil jsem se 
sám a chytaly mne deprese. Ty jsem ale 
úspěšně uchodil a utišil (smích). Rád bych 
se do těch let vrátil a slibuji si, zatím neú-
spěšně, že se vydám na retro Waldgang 

a obejdu to znovu. Za mne to bylo nóvum, 
nikdo takhle moc nechodil. Byl jsem 
u spolužáků za blázna. Dneska je takových 
trekkařů stovky až tisíce. Chodí stezky Via 
Czechia či Stezky Českem. Závidím těm 
lidem... a možná proto jsem otevřel Kruš-
nohorského Poutníka. 

Spojil jste dohromady desítky lidí z Čech 
a Německa, kteří mají rádi Krušné hory. 
Jak utěšeně roste vaše komunita? A co 
jazyková bariéra? Mladí mluví anglicky, 
ale co ti starší?
No, každý rok se bojím, že se naše parta 
zmenšuje, že už je přece nemůže bavit 
dělat s Mikšíčkem takové blbiny, ale 
pak na festivale v Königsmühle se zase 
potkáme všichni, Češi, Němci, Karlova-
ráci, Ústečáci a Pražáci. Padáme si kolem 
ramen, objímáme se a jsme spolu šťastní. 
Už jsme tam taková rodina. Ale jinak je 
nás, když spojím Königsmühle a Great 
Walks bandu, asi tak padesát lidiček. 
Mluva se nám míchá do jakési krušno-
řeči. Má prvky české, německé a anglické. 
Všichni se domluvíme. Někteří se více 
smějí, že nerozumějí, ale pochopí se vždy. 
Však neřešíme žádné intelektualismy, ale 
spíše, kam co postavit, jak uříznout, jak 
vysoké postavit a během festivalu je nej-
častější otázkou našeho týmu: „hele, nevi-
děl jsi Michale, Honzu, Alexe?“ Všichni na 

sebe mluví svým jazykem a nějak záhadně 
si rozumí. Přičítám to také pozitivnímu 
efektu Becherovky a Cordialu, který 
dostáváme každý rok jako sponzorský dar 
na festival (usměje se).

Oživil jste zanikající osadu Königsmühle 
pomocí přírodního umění. Stala se už 
také oblíbeným poutním místem?
Ano, je  na dálkové trase Stezky Českem. 
Chodí sem spousta návštěvníků, rodinek, 
ale i starých lidí o holích. Funguje zde 
útulna, máme tam kamna, stůl. Prodá-
vají se tam také moje knihy. Lidé si užívají 
ten klid a pohodu, co tam panuje. I když 
je tam více lidí, nevadí si. Rád tam s rodi-
nou chodíme si upéci buřta a popovídat 
s lidmi. Však jsem byl zvolen starostou 
zaniklé obce Königsmühle, na což jsem 
patřičně hrdý a zřejmě to je nejvyšší post 
mé kariéry (smích). Takže mne zajímá 
názor návštěvníků. No a samozřejmě 
i majitelů pozemků, jimiž jsou Lesy ČR. 
Musím ale říci, že na to, kolik tam chodí 
lidí, tak tam je úžasně uklizeno. Musím 
lidi moc pochválit. Jsou skvělí. Přijďte se 
podívat letos 26. až 28. 8. na již jedenáctý 
ročník Landart festivalu. Zažijte jedineč-
nou česko-německou atmosféru, souznění 
přírody a lidí. Letos máme téma Hledání 
rovnováhy, takže kromě hudby, landartu si 
budete moci zkusit spoustu terapií, psy-
chologických postupů a ukázku koučinku 
podle neurovědy, který dělá moje žena 
Klára. 

V poslední době se věnujete také 
záchraně bývalé fabriky na konzervaci 
ryb Antona Kally v Kovářské, kterou 
přebudováváte na víceúčelový objekt. 
V jaká jste nyní fázi?
Ano, poslední rok a půl se mi zcela 
změnil život. Učím se stavbařině, organi-
zaci stavby. Je to hrozně náročné, časově 
i finančně. Ostatní projekty spíše stojí. 
Nestíhám vše. Ale v červnu jsme dokon-
čili celou první etapu rekonstrukce, 
resp. záchrany. Tedy máme tesařsky 

PETR MIKŠÍČEK. 
KRUŠNOHORSKÝ POUTNÍK
Je fotografem, dokumentaristou, filmařem, novinářem, pedagogem a také 
spisovatelem. Ve svých profesích se Petr Mikšíček snaží zúročit poznatky 
a dovednosti, které nabyl jako autor knih, výstav a webů s česko-německou 
tématikou ve sdruženích Antikomplex a DoKrajin i jako pedagog na FHS 
UK a na CZU v Praze. „Vydal jsem se na pouť svobodným povoláním,“ 
zavzpomíná s úsměvem. A nač se zaměřuje? Krušnohorský poutník, název 
webu, který také provozuje, je dostatečně výmluvný. Učarovaly mu totiž 
Krušné hory. A poutník? Vždyť v roce 2000 pěšky a sám obešel celou 
republiku. Za tři měsíce to dalo tisíc kilometrů. „Ta cesta mě naučila si 
vytyčit cíl a jít si za svým - doslova. Ať se cesta zdá sebedelší, sebenáročnější 
a sebeosamělejší - nevadí, dojdu tam.“
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ROZHOVOR

opravenou střechu, nádherný zrekon-
struovaný interiér v přízemí, podlahové 
topení v celém patře. Hotový ateliér 
pro natáčení, zázemí, sprchu, toalety, 
kuchyni, kancl. Je to nádherný loftový byt. 
Jezdí mi tam už studenti středních škol 
natáčet, malovat, fotografovat. Občas se 
tam ubytují turisté na cestách a všichni 
poutníci se tam mohou zdarma ospr-
chovat, odpočinout, vyprat si prádlo. Na 
podzim možná ještě stihneme krytinu 
střechu. 

Chystáte nějakou novou knížku?
No, na knihy právě vůbec nemám čas 
a hlavně klid. Ta bývalá Rybičkárna mne 
moc vysává. Ale, jestli bude nová kniha, 
tak a si bude právě z dob Antona Kally 
a rybičkárny. Už mám spousty půvabných 
detailů z doby, kdy výroba ryb fungovala. 
Každopádně chci napsat pokračování 
Marcebily. Psalo mi spousta lidí, že by 
byli rádi za pokračování.

Provozujete web Krušnohorský pout-
ník, se svým týmem vytváříte aplikace 
s využitím rozšířené reality. Máte blízko 
k informačním technologiím nebo jste si 
k nim musel skrze to najít cestu?
Moje směřování jde směrem ke smart 
technologiím. Začal jsem s papírem 
a tužkou, později přeskočil na video 
a posledních pět let dělám aplikace 
a interaktivní AV obsah. Máme skvělý 
tým kamarádů a kamarádek a Krušné 
hory, Karlovarský a Ústecký kraj nabízí 
ohromné množství témat. Rádi bychom 
pokračovali v rozšiřování aplikace Živé 
hory. Snad již příští rok. Zájem mají i na 
Ašsku, ve Valči a na dalších místech. 

To samé se vlastně týká i filmařiny, když 
už máme za sebou další z filmových fes-
tivalů v Karlových Varech… natočil jste 
stovky dokumentů a hraných filmů. Na 
jaké projekty se nyní chystáte?
Rád bych pokračoval v úspěšné sérii 
Krušné horory, ale zatím nemáme spon-
zora. Témat a míst je tu spousta. Za svůj 
nejlepší hraný krátký film považuji Deník 
z Breitenbachu a Ornament. Najdete je na 
YouTube. Takové formáty bych moc rád 
rozvíjel dál. Moc by mne také potěšilo, 
kdyby vznikla i v rámci Karlovarského 
festivalu také nějaká regionální sekce, že 
by si filmaři všimli, že i my točíme a to 
většinou za směšné honoráře, ale s láskou 
a dlouhodobě. 

Jak se v této souvislosti daří cestovatel-
skému seriálu Great Walks?
Teď, když jsem ukončil práci na Poutní-
kovi, se chystám na nové díly Great Walks. 
Letos natočíme tři díly z karlovarské části 
Krušnohoří a tři z ústecké. Snad to vše 
stihneme, než začne úřadovat marcebilina 
mlha.... Jinak fungují skvěle, všechny díly, 
kterých je už 27, mají dohromady přes 150 
000 shlédnutí. Lidé se jim nechají inspi-
rovat a chodí podle nich. To nás moc těší. 
Snažíme se tak turistický ruch více rozře-
dit na celé hory. Lidé tak vidí, že ty hory 
jsou krásné všude, ne jen kolem Božího 
Daru. Každopádně, kdyby někdo chtěl jít 
se mnou a Petrem Jakubesem a zůčast-
nit se natáčení, tak může, stačí mi napsat.  
Budeme moc rádi. 

A na závěr by se hodilo přidat nějaké 
motto. Které vás osobně vystihuje, které 
vás provází na vaší pouti životem?
Vím, že v našem kraji je potřeba k úspě-
chu vytrvalost a skromnost. Pak je 
možné pohnout i zažitými stereotypy 
a předsudky. To ve své práci a ve svém 
díle uplatňuji a daří se. Když se daří, 
nezpychnu, když jsou špatné časy, nepro-
padám beznaději. Snažím se si jít stále za 
svým, bez ohledu na podmínky. Teprve až 
mne opustí přátelé, kteří se na mých akti-
vitách podílejí, tak je na čase skončit. 

TIP: Všechny knihy Petra Mikšíčka je 
možné koupit na e-shopu: 
https://greatwalks.cz/shop
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NÁZORY

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města Karlovy Vary a krajská 
zastupitelka za ANO

STÁLE CHYBÍ KONCEPCE 
VYUŽITÍ A FINANCOVÁNÍ 
CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
Rekonstrukce Císařských lázní stále vyvolává 
mnoho otazníků. Nechci se nyní pouštět do 

polemiky týkající se nárůstu ceny rekonstrukce 
této historicky velmi cenné budovy. Ta se vyšpl-
hala do neuvěřitelné výše a myslím si, že cel-
ková částka blížící se jedné a půl miliardě korun 
je opravdu alarmující. Jako primátorka Karlo-
vých Varů jsem ale za rekonstrukci samozřejmě 
ráda, i když bych se více přikláněla k původ-
nímu rozpočtu a původně plánovanému roz-
sahu prací. Nabobtnalý rozpočet a navýšení 
rozsahu stavebních prací o realizaci koncert-
ního sálu již asi nikdo nezastaví a neovlivní. 
Mě ale v souvislosti s Císařskými lázněmi děsí 
úplně něco jiného. A to je jejich budoucí vyu-
žití. Nikde jsem totiž neslyšela, k čemu budou 
vlastně Císařské Lázně sloužit. Do dnešního 
dne totiž tuto otázku nikdo nezodpověděl. 
Nemá v tom jasno ani krajská náměstkyně pro 
kulturu ani současné vedení Karlovarského 
kraje. Opravit budovu Císařských lázní je totiž 

stejně důležité, jako najít její smysluplné vyu-
žití a hlavně zajistit její provozní financování. 
Připadá mi, že vedení kraje spoléhá pouze na 
to, že v Císařských lázních bude mít své zázemí 
náš Karlovarský symfonický orchestr (KSO). Nic 
dalšího, co by zajistilo alespoň nějaké finan-
cování, ale do dnešního dne jasně nezaznělo. 
A bohužel ani podmínky pro sídlo zmiňovaného 
KSO nejsou z pohledu města Karlovy Vary zcela 
jasné. I proto mám z této budoucnosti velké 
obavy a ráda bych co nejdříve slyšela a viděla 
jasnou koncepci provozu a financování této 
rekonstruované budovy. Na závěr si jen dovo-
lím podotknout, že bych jako krajská zastu-
pitelka nerada přihlížela vzniku další krajské 
organizace, která každoročně svým provozem 
spolyká desítky milionů korun a využití a finan-
cování Císařských lázní bude hledat metodou 
pokus – omyl. 

Ing. arch. Vojtěch Franta
náměstek hejtmana Karlovarského kraje za 
Českou pirátskou stranu

KRUŠNOHORSKÁ 
DESTINAČNÍ AGENTURA
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém 
červnovém zasedání schválilo návrh  založení 
nové Destinační agentury Krušnohoří. Z kraj-
ského rozpočtu budou na rok 2022 uvolněny 

2 miliony korun a stejnou částkou přispěje 
i Ústecký kraj. Právě spolupráce mezi dvěma 
kraji a Montanregionem o.p.s., tedy spole-
čenstvím obcí, jejichž památky byly zapsány 
na seznam UNESCO, byla pro tento významný 
krok klíčová.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje vyjádřilo 
tomuto záměru silnou podporu, podobně 
i zastupitelstvo Ústeckého kraje a zástupci 
obcí Montanregionu. Krušné hory destinační 
management celého svého území nutně 
potřebují, podobně jako smysluplnou strate-
gii rozvoje území i ochranu přírody. Založení 
oblastní destinační agentury je tedy nutný 
díl skládačky udržitelného rozvoje Krušných 
hor spolu s iniciativou založení CHKO Krušné 
hory i zpracováním územních studií na obou 
krajských stranách Krušných hor.
Nová destinační agentura bude mít za úkol 
koordinaci aktivit všech partnerů v území, 

propagaci a komunikaci vybraných lokalit 
a kooperaci na vzniku potřebných produktů 
cestovního ruchu. V praxi to znamená třeba 
i diskuzi s aktéry o lokalitách, které by měly 
být téměř v klidovém režimu s definováním 
horní únosné kapacity území a naopak, loka-
lity, které mohou cestovní ruch rozvíjet masiv-
něji. Na saské straně Krušných hor existuje 
obdoba takové destinační agentury již řadu let, 
spojuje všechny aktéry cestovního ruchu na 
německé straně a bude jistě první organizací, 
s kterou Krušnohorská destinačka začne spo-
lupracovat. Nyní je před Karlovarským krajem 
velký úkol, a to samotný akt založení společné 
destinační agentury, otevřené výběrové řízení 
na ředitele/ředitelku této agentury a inten-
zivní komunikace následných kroků s celým 
územím. Právě tato komunikace bude klíčová 
pro úspěšný start agentury a tím udržitelného 
rozvoje Krušných hor.

Ing. Jan Bureš
starosta Ostrova a uvolněný zastupitel Karlo-
varského kraje pro oblast dopravy

SKROMNĚ SKVĚLÍ A TIŠÍ
Minulý týden na mně na Facebooku vysko-
čila po čase znovu stránka o tom, že je to 
tady nejhorší. Mám jí docela rád, je to někdy 
drsná, ale často je to celkem trefná satira 

poměrů v našem kraji. Akorát mám určitý 
vnitřní nesoulad s tím, že jsme nejhorší.
Pravda je, že většinou se mediálně propírají ty 
negativní souvislosti. Co se kde nepovedlo, se 
je kde rozbité, případně co tam vůbec není. Je 
to atraktivnější, lidi si u toho hezky zanadá-
vají, ale realitě to úplně neodpovídá. Tenhle 
kraj není ani pro starý, ani není ten nejhorší. 
Žije zde spousta skvělých lidí, kteří ve svém 
oboru něco dokázali a mají obrovský přesah 
i mimo hranice regionu.
Asi nejvíc je to viditelné třeba v oblasti kul-
tury. Z našeho kraje pochází několik součas-
ných skvělých spisovatelů, herců, moderátorů 
a vím třeba minimálně o jednom skvělém fil-
maři, který se shodou okolností před časem 
vrátil z  Prahy do kraje. Také máme řadu 
sportovců, nebo na ČVUT a dalších vysokých 
školách najdete spoustu pedagogů, kteří 

pochází právě od nás. Kromě nich máme 
i skvělé designéry porcelánu, skla, moc se 
mi líbí práce jednoho mladého karlovarského 
fotografa, který se sice dal na pedagogickou 
dráhu, ale jeho snímky už jsem viděl na titul-
ních stránkách řady časopisů z oboru. Stopy 
našeho kraje najdeme i ve vědě, technice, 
ale i v manažerských pozicích významných 
firem, nebo celostátní politice. A pak tady 
jsou tu také stovky dalších lidí, kteří odvádí 
neméně skvělou práci pro kraj, města, nebo 
jednoduše pro ty druhé.
V tomto výčtu by se dalo pokračovat hodně 
dlouho. Venku svítí slunce, jsou prázdniny, 
léto a důvodů k optimismu je tedy mnohem 
víc, než by se mohlo na první pohled zdát. 
Nejsme nejhorší. Jsme skromně skvělí, jen 
trochu tiší. A  možná by neškodilo, dát to 
konečně světu najevo.
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KRAJSKÁ KNIHOVNA PŘISPĚLA 
WIKIPEDII K NAROZENINÁM 
A PŘIJALA CITAČNÍ VÝZVU

KULTURNÍ TIPY 

Play it Again! – Studio Najbrt
Výstava Studia Najbrt představí 28 let trva-
jící spolupráci s Mezinárodním filmovým fes-
tivalem Karlovy Vary. Výběr z mnoha podob 
jednotlivých ročníků bude prezentován pře-
devším plakáty, tiskovinami, ale i mnoha dal-
šími předměty, které každoročně pro festival 
vznikají. Výstava přiblíží tvorbu Aleše Najbrta, 
Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba Spur-
ného a několika dalších designérů.
Galerie umění Karlovy Vary, do 28. 8. 2022, 
úterý – neděle: 10 – 17 hodin 

Vyrobte si hmyzí domek 
Interaktivní galerie Becherova vila nezapomíná 
na své návštěvníky ani v době letních prázd-
nin a po dílně věnované postavě Maxipsa Fíka 
nyní přichází s další tvůrčí aktivitou. Zájemci 
z řad dětí i dospělých si mohou přijít vyrobit 
hmyzí domek, který bude sloužit jako hnízdiště, 
úkryt a přezimovací obydlí pro užitečný hmyz. 
K účasti je nutná rezervace místa na telefonním 
čísle: 734 788 029, případně pomocí e-mailu: 
topolova@galeriekvary.cz. 
Interaktivní galerie Becherova vila, 13. 8. 2022 
v 10:00 hodin, vstup 80 Kč

Rock iN Roll 2022
V Nové Roli se uskuteční již 14. ročník plážo-
vého festivalu Rock iN Roll. Chybět nebude 
legendární skupina Krucipüsk, své kytarové 
umění předvede Michal Pavlíček se zpěvačkou 
Monikou Načevou a milovníci ska/reggae si 
přijdou na své s kapelou Fast Food Orchestra. 
Návštěvníci se mohou těšit i na skupinu Th!s, 
symfonicko-metalový projekt Sandonorico či 
na místní skupinu The Sidewaves. Již tradičně 
se představí DJ FeFe a DJ Swing Garden za 
doprovodu houslí Tomáše Havlínka. Dětský 
program zajistí skupina Kujme pikle band 
s Edou Bartůškem.
Nová Role, 30. 7. 2022, od 11:00 hod., vstu-
penky v předprodeji 440 Kč, na místě 540 Kč, 
program pro děti je zdarma

Knižní lázně
Projekt Knižní lázně představuje společen-
skou akci s kulturním a vzdělávacím přesahem, 
který se snaží podpořit malé nakladatele, zvýšit 
povědomí o české knižní produkci a propojit 
čtenáře přímo s nakladateli a autory. Nabízí 
také bohatý doprovodný program pro celou 
rodinu. 
Mariánské Lázně – kolonáda Ferdinandova 
pramene, 29. – 31. 7. 2022, vstup zdarma 

KULTURA

Letošní jubilejní 20. narozeniny pojali tvůrci Wikipedie jako další příležitost k doplnění 
a zkvalitnění obsahu tohoto unikátního zdroje informací. V rámci oslav byla vyhlášena 
narozeninová výzva, jejímž úkolem bylo vytvořit zcela nový článek. Do výzvy se ve 
svém volném čase zapojila Eliška Kubíková, pracovnice Krajské knihovny Karlovy Vary.
Knihovnice věnovala Wikipedii k narozeninám článek o německém sochaři Cuno 
von Uechtritz-Steinkirchovi, který se proslavil skupinou památníků pro Vítěznou 
alej (Siegesalle) v Berlíně a autorstvím řady dekorativních kašen, mimo jiné Jubilejní 
kašny v Sokolově.
Od 15. května do 1. června 2022 se Eliška Kubíková zapojila do další, tentokrát celo-
světové výzvy směrem ke knihovníkům, a to k výzvě #1Lib1Ref, jejímž cílem je při-
spět ke zkvalitnění obsahu článků na Wikipedii pomocí přidání chybějících referencí. 
Eliška doplnila literaturu a reference k článku o zpěvačce Ivetě Bartošové a mimo 
jiné rozšířila sekci o jejím působení na muzikálové scéně. #1Lib1Ref probíhá ve všech 
zemích světa a má motivovat knihovníky, aby po vzoru encyklopedistů přispěli ale-
spoň jednou referencí k již existujícím článkům.
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TIP NA VÝLET

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).

Jesenická přehrada
Koupaliště Dřenice: Koupaliště Dřenice na 
Jesenici je oblíbené především pro dlou-
hou písčitou a travnatou pláž, pozvolný 
vstup do vody, řadu atrakcí a sportovních 
možností. Koupaliště je také dobře vyba-
vené. Najdete tu sprchy, šatny, záchody, 
občerstvení i půjčovnu sportovního vyba-
vení. Pro děti je k dispozici dětský koutek 
s brouzdalištěm, atrakcemi a pískoviště. 
Dospělí zase ocení 3 beach volejbalová 
hřiště, 2 hřiště na plážový fotbal, fotbalové 
hřiště, stolní tenis, petanque atd.

Děpoltovický rybník
Další možnost přírodního koupání v Kar-
lovarském kraji skýtá rybník v Děpol-
tovicích, který najdete asi 7 km severně 
od Karlových Varů. Děpoltovický rybník 
leží v příjemném prostředí lesa na okraji 
chatové oblasti. Asi 300 m od rybníka 
si můžete dopřát občerstvení v místní 
restauraci. Pláže jsou upravené – písčité 
a travnaté.

Komáří rybník
Krásno na Sokolovsku: Oblíbeným místem 
ke koupání je Komáří rybník uprostřed 
Slavkovského lesa. Ten byl vyhlášen pří-
rodní rezervací – je to díky unikátní kra-
jině, ale i vážkám běloústým, kterých je tu 
nejvíce u nás. Voda v něm je průzračná, 
místy zbarvená rašelinou.

Mýtský rybník
Prameny na Chebsku: Mýtský rybník patří 
k nejhezčím ze zdejších lesních rybníků. 
Voda v něm je průzračná a velmi osvěžu-
jící. Dojít lze k němu pěšky, od parkoviště 
je to asi 20 minut, nebo dojet pěknou stez-
kou na kole.

Bílá voda u Chodova
Bílá voda je uměle vytvořená rekreační 
vodní plocha, která se nachází severně od 
Chodova. Přírodní koupaliště získalo svůj 
název pravděpodobně podle odstínu vody. 
Voda v nádrži byla totiž při vzniku zaka-
lena do bíla vlivem kaolinových zbytků 

v půdě. Pláž je písčitá s pozvolným vstu-
pem do vody a kolem celého koupaliště 
vede cesta sloužící k rekreačnímu a spor-
tovnímu využití.

Zatopený kaolínový důl Jimlíkov
Bývalý lom na kaolin nedaleko vesničky 
Jimlíkov je oblíbeným místem ke koupání, 
které se zde toleruje na vlastní nebez-
pečí. Voda je zde nádherně čistá. Místní 
atrakcí je čvachtání v kaolinu a obrovská 
písková duna, která svádí ke kaskadér-
ským kouskům.

Vodní nádrž Lesík U Nejdku
Vodní nádrž Lesík se nachází ve stejno-
jmenné obci, vzdálené 3 km od Nejdku na 
Karlovarsku. Jedná se o přírodní koupa-
liště s travnatými plážemi. U nádrže se 
nachází kemp se zázemím a občerstvením.

Přírodní koupaliště Šindelová
V obci Šindelová mezi Nejdkem a Kras-
licemi najdete další přírodní koupaliště 
– rybník Tajch, který slouží veřejnosti ke 
koupání. Nedaleko jeho travnatých pláží 
najdete také restauraci a můžete využít 
beach volejbalový kurt. Přímo u rybníka 
je také kemp se zázemím v podobě WC 
a sprch.

NEJLEPŠÍ KOUPÁNÍ V KRAJI
Koupání v přírodě k létu patří stejně jako sbírání borůvek nebo chození na 
houby. Plánujete i vy vyrazit k vodě? Každý si skvělé koupání představuje 
trochu jinak, proto v našich tipech najdete jak písečné pláže, zatopené lomy, 
rybníky či jezera, tak koupaliště plná atrakcí. Stačí si jen vybrat, zabalit 
plavky, ručník a opalovací krém a vyrazit.
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

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 připra-
veném ve spolupráci s Karlovarskou 
agenturou rozvoje podnikání a kam-
paně Žijeme regionem. O svůj pod-
nikatelský příběh se s námi tentokrát 
podělila Andrea Holzknechtová, tvůr-
kyně netradičních módních kabelek 
značky Amelia E. Ve své dílně v Nejdku 
vyrábí designové proutěné kabelky. 
Proutí kombinuje s kvalitní hovězí 
usní a do svého portfolia zařadila také 
kožené doplňky, jako jsou pásky nebo 
peněženky a také celokožené kabelky. 
„Dbám na kvalitní materiály a preci-
zní řemeslné zpracování,“ říká v našem 
rozhovoru. „Jako košíkářka jsem 
chtěla povýšit obyčejný košík na něco 
nevšedního. Začala jsem se učit pra-
covat s kůží, a tak pod mýma rukama 
vznikají designové proutěné kabelky, 
které jsou díky kůži a různým barvám 
opravdu jedinečné.“

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Když beru jako začátek vznik své značky 
kabelek, tak jednoduché určitě ne. Nej-
dříve jsem byla zaměstnaná a záro-
veň odpoledne, večery a víkendy trávila 
v dílně. Postupně jsem ukončila všechny 
pracovní závazky a nyní jen podnikám.

Co považujete za rozhodující/zlomový 
okamžik? Jaký byl váš největší dosa-
vadní úspěch?
V mém novém začátku mi hodně 
pomohla účast ve dvou soutěžích pro 
začínající podnikatele. Začala jsem si 

více věřit a věřit i své vizi. V roce 2021 
jsem skončila na druhém místě jako 
Živnostník roku Karlovarského kraje. 
Ten největší zlom ale ještě přijde.

Máte nějaké podnikatelské sny? Jaké?
Mám takové tři oblasti, které jsou pro 
mě důležité. První je tvoření. Chtěla 
bych si dovybavit dílnu, zlepšit si řeme-
slné dovednosti s kůží a rozšířit nabídku 
kožených výrobků. Druhá oblast, která 
mě baví, jsou workshopy. Na kurzech 
předávám své zkušenosti a účastníci si 
mohou vyzkoušet práci s kůží i s prou-
tím. Třetí je podpora řemeslné a ruční 
výroby obecně. Je podle mě důležité 
říkat lidem, proč je lepší si koupit jeden 
kvalitní, řemeslně zpracovaný výrobek 
vytvořený u nás než několik s pochyb-
nou kvalitou a neznámého původu.

Co vám podnikání dalo?
Pro mě je podnikání svoboda, jak 
časová, tak tvůrčí. Mám ráda, když mi 
vzniká něco hmotného pod rukama. 
V době, kdy trávíme spoustu času ve 
virtuálním světě, na počítačích a mobi-
lech je to důležité. Je to také o disciplíně 
a hledání nových příležitostí, protože 
jistoty prostě neexistují. Je třeba být 
kreativní ve všech směrech.

Pomáhá vám ve vašem podnikání 
nějaké motto/heslo/citát, kterým se 
řídíte, který vás žene kupředu?
„Nejlepší způsob, jak to udělat, je udělat 
to.“ Toto řekla letkyně Amelia Earhart, 
která jako první žena přeletěla Atlantský 
oceán. Je mojí inspirací nejen pro název 
značky Amelia E., ale i svými činy.

ANDREA HOLZKNECHTOVÁ - 
TVŮRKYNĚ DESIGNOVÝCH KABELEK

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, 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.
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

MAS 21. NEJZÁPADNĚJŠÍ MÍSTNÍ 
AKČNÍ SKUPINA ČESKA
Místní akční skupina 21 se nachází na 
samém západě Česka. Zjednodušeně 
řečeno území MAS 21 kopíruje hranice 
okresu Cheb kromě samotného města 
Chebu a svou činnost provozuje již od 
roku 2005. Mezi hlavní cíle patří pro-
pojení občanů, neziskových organizací, 
soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy a jejich vzájemná spolupráce na 
rozvoji venkova, zemědělství a získá-
vání finanční podpory z EU a z národ-
ních programů.
V právě končícím programovém období 
rozdělovala MAS 21 finanční prostředky 
z dotačních programů IROP, PRV a OP 
Z. Od roku 2016 bylo na území MAS 21 
podpořeno 125 projektů v celkové výši 
dotace přesahující 131 milionů Kč (IROP 
cca 66 mil. Kč, PRV cca 54 mil. Kč, OP 
Z cca 11 mil. Kč). Podpora byla zaměřena 
zejména na rozvoj podnikání a farma-
ření na venkově, na opravy pamá-
tek, budování chodníků a cyklostezek, 
modernizaci učeben škol nebo podporu 
příměstských táborů a mnoho dalšího.  
Kromě plnění své role v komunitně 
vedeném místním rozvoji se MAS 21 
dlouhodobě podílí i na dalších akcích 
v regionu, jako je třeba Čištění řeky 
Ohře. Tato akce se již na pevno usadila 

v každoročním kalendáři akcí a letos 
proběhl její šestý ročník. Nově se MAS 
21 podílí také na přípravách Komu-
nitního festivalu v Kopaninách, kde se 
letos bude navazovat na úspěšný loňský 

ročník tohoto setkání spolků a veřej-
nosti z regionu. 

Bližší informace o MAS 21 naleznete na 
www.mas21.cz. 

Zrekonstruovaný evangelický kostel Dobrého pastýře v Podhradí.

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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  
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SPORT

Sportovci Karlovarského kraje uspěli 
v celorepublikové konkurenci a z Her 
X. letní olympiády dětí a mládeže 2022, 
které hostil Olomoucký kraj, přivezli 
15 medailí a řadu osobních rekordů. 
V celkovém pořadí krajů se Karlovarský 
kraj umístil na 13. místě.         
„Náš kraj vyjelo reprezentovat 222 
sportovců, kteří se představili ve dva-
ceti sportech a 73 disciplínách a já 
jsem hrdý na každého z nich, protože 
už to, že byli nominováni do olym-
pijského týmu, znamená, že podá-
vají skvělé výkony po celou sezónu. 
Vím, že někteří byli svým představe-
ním na hrách zklamáni, ale já vnímám 
už samotnou účast jako velkou naději 
a příslib do budoucna, protože i srov-
nání se soupeři může motivovat naše 
mladé sportovce k další práci na vlast-
ních výkonech. Za každou medaili jsem 
samozřejmě velmi rád, ale olympij-
ská myšlenka není jen o úspěších na 
stupních vítězů, ale také o pravidlech 
fair play, úctě k soupeři, sounáleži-
tosti, přátelství, a to považuji za nedíl-
nou součást sportu,“ uvedl Jindřich 

Čermák, radní pro oblast vzdělávání, 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Olympiádu dětí a mládeže hostil Olo-
moucký kraj v termínu 26. až 30. 
června. Zúčastnily  se jí výpravy ze 14 
krajů České republiky a celkem více 
než 3500 sportovců, kteří soutěžili ve 
dvaceti sportech – atletika, badminton, 
basketbal, beachvolejbal, cyklistika, 

florbal, fotbal, gymnastika, házená, 
judo, kanoistika, karate, orientační běh, 
plavání, šerm, sportovní střelba, syn-
chronizované plavání, taneční sport, 
tenis a volejbal. Medaile byly předány 
vítězům v 73 disciplínách. Sportovci se 
představili nejen v Olomouci, ale také 
v Prostějově, Uničově, Kojetíně, Přerově 
a Velké Bystřici.

Z HER X. LETNÍ OLYMPIÁDY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘIVEZLA 
VÝPRAVA 15 MEDAILÍ

NAŠI MEDAILISTÉ
Výprava Karlovarského kraje získala 
celkem 15 medailí – 5 zlatých, 2 stří-
brné a 8 bronzových, což jí v celkovém 
pořadí krajů stačilo na 13. místo.    

1. místo ve svých disciplínách a zlaté 
medaile získali:
Daniel Dub – karate – kumite jednot-
livci (dorostenci -60 kg)        
Lucy Hrdličková – karate – kumite 
jednotlivci (dorostenky -52 kg)          
Tereza Krejčová – tenis – dvouhra 
(starší dívky)   

David Peterka – cyklistika – dráha 
-500 m pevný start (kadeti)    
Kryštof Sluka – karate – kumite jed-
notlivci (starší žáci -50 kg)    

2. místo – stříbrné  medaile:
Tereza Fischerová – atletika – výška 
(mladší žákyně)                  
David Peterka – cyklistika – dráha – 
scratch (kadeti)        

3. místo – bronzové medaile:
Rozálie Brožíková – plavání – 50 VZ 
(dívky ročník 2009)

Angelina Issayev – karate – kumite 
jednotlivci (starší žákyně)     
Karlovarský kraj – karate – kumite 
team (starší žactvo)   
Karlovarský kraj – kumite team 
(dorost)    
Kateřina Štecová – karate – kumite 
jednotlivci (dorostenky +52 kg)        
Radek Tirala – karate – kata jednot-
livci (dorostenci)         
Radek Tirala – karate – kumite jed-
notlivci (dorostenci +60 kg)     
Le Duc Tri – judo – turnaj jednotlivců 
(starší žáci -55 kg)  
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