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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

TIRÁŽ | OBSAH

KRAJSKÉ LISTY 
Měsíčník Karlovarského kraje
Vydává: Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Příští číslo vychází 23. září 2022, 
uzávěrka inzerce je 9. září 2022.

REDAKČNÍ RADA: 
Ing. Lydie Stráská
Mgr. Jana Pavlíková
Pavel Mrhálek 

REGISTRACE MKČR: MK ČR E 14716.

ŠÉFREDAKTOR: 
Pavel Mrhálek, tel. 734 517 073,
e-mail: mrhalek@mediaas.cz
DISTRIBUCE: Česká pošta, s.p., 
e-mail: vyroba@navatisk.cz
INZERCE: 
tel./fax: 739 544 446 
e-mail: mediaas@mediaas.cz

Archiv Krajských listů ve formátu PDF 
je k dispozici na internetové adrese: 
www.kr-karlovarsky.cz. 
O zasílání měsíčníku přímo do osobních 
e-mailových schránek mohou zájemci požádat 
na webu kraje, kde je registrační formulář. 

05 MODERNIZAČNÍ FOND 
- VÝZVY ODSTARTOVALY
Modernizační fond nabídne členským 
státům Evropské unie miliardové inves-
tice na rozvoj nízkouhlíkových technologií, 
modernizaci energetických systémů a zlep-
šení energetické účinnosti.

06 NA VENKOVSKÉ PRODEJNY PŘISPĚJÍ 
KRAJ I STÁT
Karlovarský kraj opět letos vyhlásil dotační 
program na podporu venkovských pro-
dejen, v programu je připraveno 750 tisíc 
korun. 

08 KATALOG BENEFITŮ PRO 
NOVÉ LÉKAŘE
Jedním z opatření, kterým chce kraj přilákat 
chybějící praktické lékaře a zubaře do regi-
onu, bude katalog benefitů. Najdou v něm 
kompletní nabídku měst a obcí, která jim 
usnadní nástup do nového působiště. Může 
jít o možnosti bydlení, vybavení ordinací či 
volnočasové aktivity. 

14 CESTUJÍCÍ OCEŇUJÍ SLUŽBY 
I ATMOSFÉRU LETIŠTĚ
Zatímco na evropských a světových letištích 
kulminuje zátěž spojená s cestami na dovo-
lenou, prodlužují se čekací doby a lety mají 
často zpoždění, karlovarské letiště nabízí 
klidné zázemí, odbavení na čas a bezchybné 
služby. 

26 ŽIVNOSTNICE ROKU ŠIJE MODELY 
NA ZAKÁZKU
Podnikat začala v roce 1994, kdy si otevřela 
obchod se značkovými jeansy, postupem 
času začala spolupracovat také s dalšími 
firmami a například s třeboňským Otava-
nem je její firma propojená svým výrobním 
programem dodnes.

30 VARY OVLÁDNE 
OLYMPIJSKÁ ATMOSFÉRA
V lázeňském centru se už pošesté uskuteční 
závod Světového poháru v olympijském tri-
atlonu, kterého se zúčastní i hvězdy z her 
v Tokiu a Riu. 
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KRÁTCE Z KRAJE

MEDAILE ZA ZÁSLUHY 
O BEZPEČNOST. 
POŠLETE SVŮJ NÁVRH

Karlovarský kraj opět hledá hrdiny 
a nevšední činy, které vedly k záchraně 
zdraví či života. Získat krajské medaile za 
zásluhy o bezpečnost mohou lidé z našeho 
regionu, již svým pohotovým a statečným 
jednáním pomohli řešit mimořádnou 
událost, aktivně se podíleli na činnosti 
složek Integrovaného záchranného sys-
tému a přispěli k jejich rozvoji. Nominace 
lze zasílat do 7. září 2022. Nominace je 
možné zaslat e-mailem na adresu: tereza.
hrdlickova@kr-karlovarsky.cz, nebo v lis-
tinné podobě na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Odbor kancelář 
hejtmana, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy 
Vary. Písemný návrh by měl obsahovat 
základní údaje o oceňovaném a zdůvod-
nění nominace. Obálku je třeba označit 
slovy „Nominace na medaili“.

SPORTMARIA PŘEDSTAVÍ 
SPORTY DĚTEM 
NA JEDINÉM MÍSTĚ

Místní a regionální sportovní oddíly se 10. září 
v rámci akce SportMaria představí v Marián-
ských Lázních. Cílem akce je nejen prezen-
tace jednotlivých klubů, ale také nábor nových 
členů. Dětem i jejich rodičům chtějí pořadatelé 
ušetřit čas, který by strávili obcházením jednot-
livých klubů, a proto budou oddíly soustředěny 
na jednom místě. Děti si budou moci vyzkou-
šet na jednotlivých stanovištích nejrůznější 
disciplíny. V loňském roce to byly například 
parkour, tanec, tenis, plavání, bikros, volejbal, 
házená, badminton, fotbal, golf, judo, aikido, 
krasobruslení nebo atletické disciplíny. Letošní 
ročník nabídne ještě širší škálu sportovních 
aktivit. Kraj akci podpoří částkou 20 tisíc korun.

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 
7. září od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí si 
jen trochu počkat, až na vás vyjde řada 
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to 
písemně. Každý občan prostřednictvím 
krajských internetových stránek může 
odeslat svou otázku, na kterou hejtman 
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasí-
lat také e-mailem. Internetový formu-
lář pro pokládání dotazů najdou lidé na 
úvodní straně krajského informačního 
portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice 
NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spo-
jení 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 také 7. září.

ŽÁDOST O KOTLÍKOVOU 
DOTACI PODEJTE DO 
KONCE PRÁZDNIN
Do 31. srpna 2022 si mohou nízkopříjmové 
domácnosti v  Karlovarském kraji zažádat 
o dotaci na výměnu starého neekologického 
kotle. Kotel mohou žadatelé vyměnit za tepelné 
čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel 
na biomasu. Na dotaci dosáhne ta domácnost, 
u níž příjem každého člena v roce 2020 nepře-
sáhl 170 900 korun ročně. Domácnosti, jež 
obývají pouze senioři pobírající starobní nebo 
invalidní důchod 3. stupně, výši příjmů proka-
zovat nemusí. Žádost se vyplňuje elektronicky 
s následnou možností doložení dokumentů 
v listinné podobě. „S vyplněním žádosti lidem 
pomůžeme, stačí kontaktovat naše úředníky 
z odboru investic, kteří ochotně poradí se vším 
potřebným,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor 
Blažek. Telefonické kontakty a další informace 
najdou zájemci na krajských stránkách kotlí-
kových dotací.

DÁLNICE D6. ZAČALA STAVBA 
NEJDELŠÍ MOSTNÍ ESTAKÁDY

Na stavbě dálnice D6 mezi Prahou a Kar-
lovými Vary u Krupé zahájili stavebníci 
budování nejdelší estakády v  tomto 
úseku dosahující délky 805 m. Aktu-
álně probíhá vrtání pilot v hloubce 14 
až 20 metrů s ohledem na geologii pod-
loží. Pod mostní konstrukcí jich bude 
celkem 524, zhotovení potrvá 6 měsíců. 
Na samotné estakádě se plánují práce 
na necelé dva roky. I s úsekem u Krupé 
musí Ředitelství silnic a dálnic nechat 
na D6 dostavět celkem 8 úseků v délce 
okolo 63 kilometrů. Čtyři z těchto úseků 
se nacházejí na území Karlovarského 
kraje. Jde o  části D6 Karlovy Vary – 
Olšová Vrata, Olšová Vrata – Žalmanov, 
Žalmanov – Knínice a Knínice – Bošov. 
Možný termín zahájení realizace úseků 
v Karlovarském kraji se předpokládá 
v  roce 2023, odhadované kompletní 
dokončení dálnice D6 by mělo nastat 
v letech 2027/2028.

VELVYSLANKYNĚ GRUZIE 
SE SETKALA S HEJTMANEM

Velvyslankyně Gruzie v ČR Mariam Rak-
viashvili navštívila Karlovarský kraj. Na 
krajském úřadě ji přivítal hejtman Petr Kul-
hánek. Společně diskutovali o přetrvávající 
oblibě lázní našeho regionu ze strany gru-
zínských obyvatel i o možnosti spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu. Velvyslankyně 
informovala hejtmana také o zásadních čes-
kých investicích například do energetiky 
a cestovního ruchu v Adžarské autonomní 
republice, která se nachází na břehu Čer-
ného moře.
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Předčasné zprovoznění dvou traťových 
úseků umožnilo BMW Group spustit 
první testovací programy nových asis-
tenčních systémů pro autonomní jízdu. 
Jde o důležitý milník při budování prv-
ního vývojového centra BMW Group ve 
střední Evropě. Na novém zkušebním 
polygonu bude BMW Group pokračovat 
ve vývoji svých průkopnických techno-
logií z oblastí elektrifikace, digitalizace 
a automatizovaného řízení. 
BMW Group  představila první výsledky 
své investice ve výši 300 milionů eur, 
kterou realizovala na území Karlo-
varského kraje. „Díky předčasnému 
zprovoznění dvou traťových úseků pro 
přípravu na oficiální zahájení testování 
automobilů v Sokolově již nyní zkou-
šíme nové asistenční systémy z hlediska 
bezpečnosti a současně postupujeme 
ve vývoji dalších testovacích scénářů. 
Od poloviny roku 2023 bude nové tes-
tovací centrum v České republice fun-
govat spolu se stávajícími testovacími 

centry BMW Group v Aschheimu u Mni-
chova, Miramasu ve Francii a Arjeplogu 
ve Švédsku,“ vysvětluje Andreas Heb, 
projektový manažer BMW Group odpo-
vědný za testovací centrum v Sokolově.
V areálu se nachází šestikilomet-
rová „dálnice“ navržená pro realizaci 
scénářů autonomní jízdy, jako jsou 
dálniční nájezdy a sjezdy. Zkušební dál-
niční okruh disponuje dvojicí jízdních 
pruhů a jedním odstavným pruhem, 
nechybí na něm dopravní značení či 
rovinka o délce více než jeden kilometr. 
„První vývojové centrum BMW Group 
ve střední Evropě vytváří nové příle-
žitosti. Sokolov je místem s ideálními 
podmínkami pro rozšíření našich tes-
tovacích míst. Vzájemně důvěryhodná 
spolupráce s majitelem nemovitosti, 
společností Sokolovská uhelná, a všemi 
politickými představiteli potvrzuje, že 
naše volba nové lokality byla správná,“ 
říká Robert Thurner, vedoucí oddělení 
správy nemovitostí BMW Group pro 

regiony Evropa a Střední východ a tes-
tovací centra.
Očekává se, že testovací centrum bude 
plně funkční od poloviny roku 2023 
a bude v něm pracovat více než 100 
zaměstnanců. „Je to obrovský impulz, 
co se týče nového odvětví moderních 
technologií, s vysoce kvalifikovanými 
pozicemi jak pro obyvatele regi-
onu, tak pro obyvatele nově příchozí,“ 
dodává hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kulhánek.
Nový technologický areál, navržený 
tak, aby v něm bylo možné provádět 
homologace vozidel, disponuje plo-
chou o rozloze přibližně 90 000 m², 
na níž jsou tři oddělené rozjezdové 
dráhy. Poskytuje tedy ideální podmínky 
pro testování asistenčních systémů, 
dopravních situací s příčným pro-
vozem, ale také nouzových brzdných 
a vyhýbacích manévrů. Testovací proce-
dury se připravují a řídí z přilehlé řídicí 
místnosti s dočasnými pracovišti.

BMW GROUP SPUSTILA PRVNÍ 
TESTOVÁNÍ VE VÝVOJOVÉM CENTRU 
U SOKOLOVA

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Česká republika zahájila čerpání peněz 
z Modernizačního fondu. Ten nabídne 
členským státům Evropské unie mili-
ardové investice na rozvoj nízkou-
hlíkových technologií, modernizaci 
energetických systémů a zlepšení 
energetické účinnosti. Pro ČR je při-
praveno minimálně 150 miliard korun, 
které v příštích deseti letech lze využít 
na odklon od uhlí a přechod k čistým 
zdrojům energie.
Do jednotlivých výzev se mohou se 
svými investičními záměry hlásit 
zástupci veřejného i soukromého sek-
toru, malé i velké podniky. „Předpo-
kládáme, že tuto šanci využijí mimo 
jiné firmy z území Karlovarského kraje. 
Jednotlivé výzvy už jsou vyhlášeny 
a postupně se budou vyhlašovat další. 
Proto bych rád všechny zájemce vyzval, 
aby sledovali krajský web Měníme 
kraj a webové stránky Regionální stálé 
konference Karlovarského kraje, kde 
najdou podrobné informace o výzvách 
i detaily o Modernizačním fondu,“ 
říká krajský radní Patrik Pizinger. 
Další potřebné  údaje jsou k nalezení 

na stránkách Státního fondu život-
ního prostředí.
Aktuálně je vyhlášena výzva například 
pro malé obce, které mohou čerpat až 
75 % podpory na pořízení fotovoltaic-
kých systémů na střechy a přístřešky 
veřejných budov. Další výzva se týká 
větších obcí a veřejných subjektů, 
které mohou žádat o podporu na poří-
zení fotovoltaických panelů na střechy 
a přístřešky veřejných i komerčních 
budov a veřejné pozemky. „Firmy zase 
mohou předkládat záměry moderni-
zace tepláren,“ dodává Patrik Pizinger.
Dotaci bude možné získat v 9 pro-
gramech na řadu opatření k úspoře 
energií – od modernizace veřejného 
osvětlení, pořízení elektrobusů, ener-
getických úpor v budovách, snižování 
emisí v průmyslu a energetice až po 
výstavbu fotovoltaických elektráren či 
větrníků. Díky financím z Modernizač-
ního fondu by mělo dojít k rychlejšímu 
nástupu obnovitelných zdrojů energie 
a nových technologií, měl by mít vliv na 
vyšší zaměstnanost, snížení emisí CO2 
a celkové zlepšení kvality ovzduší.

VÝZVY V RÁMCI 
MODERNIZAČNÍHO FONDU 
ODSTARTOVALY
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EKONOMIKA A FINANCE

Loni se Karlovarský kraj do minist-
erského programu nepřihlásil kvůli 
tehdy platným podmínkám, nyní jsou 
už ale upravené. „Důvod byl jednodu-
chý, ve stejnou  dobu totiž běžel kraj-
ský dotační program, který mimo jiné 
podporoval totožné aktivity. Minist-
erský program jsme následně připo-
mínkovali, pro letošek došlo k jeho 
úpravám a přizpůsobili jsme i kraj-
ské dotace. Obce i podnikatelé tak 

budou moci získat od MPO finance 
na zaměstnance, nájem a provoz pro-
dejny, energie a vytápění i na vybavení 
prodejen. Kraj přispívá na potřebné 
investice,“ vysvětlil krajský radní 
Vít Hromádko.
Ministerský program Obchůdek 2021+  
je vyhlašován zpětně, bude se týkat 
nákladů za rok 2022. O peníze budou 
žádat kraje, a to do 15. 10. 2022. Jak-
mile podmínky pro příjemce dotací 

schválí krajští zastupitelé, budou se 
moci žadatelé hlásit o dotace, což se 
očekává v průběhu ledna 2023. „Letos 
došlo k navýšení alokace pro jed-
notlivé kraje, celková částka, kterou 
MPO vyčlenilo na podporu venkov-
ských prodejen, se zvýšila  z 3 mili-
onů na 4 miliony korun. Pro jednotlivé 
žadatele je tedy určeno až 130 tisíc 
korun. Z našeho krajského programu 
mohou získat na investice jednotlivě 
dalších až 100 tisíc korun,“ popsal 
Vít Hromádko.
Veškeré informace o krajském pro-
gramu na podporu venkovských pro-
dejen najdou obce i podnikatelé na 
krajském webu. Informace o pro-
gramu MPO ČR Obchůdek 2021+ jsou 
k dispozici na internetových strán-
kách ministerstva.

Dotační program na podporu venkovských prodejen opět letos 
vyhlásil Karlovarský kraj. Celkem je v programu připraveno 750 
tisíc korun. Kraj se ale také zapojí do 2. výzvy programu Mini-
sterstva průmyslu a obchodu ČR s názvem Obchůdek 2021+, 
z něhož může získat peníze pro obce a podnikatele rovněž na 
provoz malých prodejen.

KRAJ I STÁT PŘISPĚJÍ NA VYBAVENÍ 
A PROVOZ VENKOVSKÝCH PRODEJEN
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EKONOMIKA A FINANCE

Téměř 13,6 milionu korun by mohla 
získat od Karlovarského kraje vodo-
hospodářská sdružení a obce v našem 
regionu na realizaci drobných vodo-
hospodářských akcí. Odsouhlasila to 
Rada kraje na svém jednání 25. čer-
vence 2022. Vedení kraje se záro-
veň shodlo, že navýší celkový objem 
financí, se kterými v programu počí-
talo. Pokud to schválí krajské zastu-
pitelstvo, budou moci žadatelé 
například dostavět vodovodní a kana-
lizační sítě či pořídit nový vodojem. 
I letos kraj musel řešit převis žádostí. 
„Původně jsme v tomto programu 
měli připraveno 10 milionů korun, 
nicméně přišlo 12 žádostí, které částku 
výrazně převyšovaly i poté, když jsme 
museli dvě žádosti pro nesplnění 

podmínek vyřadit. Víme ale, že lidé 
v obcích nové vodovody a kanali-
zace nutně potřebují, proto jsme se 
rozhodli dotace navýšit na 13,6 mili-
onu korun. Na financování dotačního 
programu nakonec půjdou peníze 
z krajského rozpočtu, z poplatků za 
odběr podzemních vod a zbývající 
částku tvoří nevyčerpané finanční 
prostředky ze dvou jiných dotačních 

programů,“ vysvětlil náměstek hejt-
mana Karel Jakobec.
Maximální výše dotace v jednotli-
vém případě nesmí překročit 3 mili-
ony korun. Maximální část nákladů, 
která může být hrazena z dotace, 
činí 80 % z celkových uznatelných 
nákladů. V případě, že krajští zastu-
pitelé udělení podpory v uvedené výši 
schválí, mohlo by například dotace 
na dostavbu vodovodní a kanalizační 
sítě v Bublavě dostat Vodohospodář-
ské sdružení obcí západních Čech, na 
výstavbu vodovodu v Pomezí nad Ohří 
– Tůních by byla určena dotace pro 
Chevak Cheb, další finance by mohlo 
získat Vodohospodářské sdružení obcí 
západních Čech na výstavbu automa-
tické tlakové stanice v obci Krásný Les.

NA BUDOVÁNÍ VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ BUDE VÍC PENĚZ
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Jedním z opatření, kterým chce Kar-
lovarský kraj přilákat chybějící prak-
tické lékaře a zubaře do regionu, 
bude katalog benefitů. Praktici a další 
lékaři, kteří budou mít zájem půso-
bit v našem kraji, v něm najdou kom-
pletní nabídku měst a obcí, která jim 
usnadní nástup do nového působiště. 
Může jít o možnosti bydlení, vybavení 
ordinací či volnočasové aktivity. Nebý-
valá šíře opatření a výrazná finanční 
podpora, kterou se chystá kraj nabíd-
nout, nemá v rámci ČR obdoby. 
Katalog benefitů půjde ruku v ruce 
se zcela zásadním navýšením stipen-
dií pro studenty medicíny, podstatně 
vyšší finanční podporu plánuje kraj 
například také na zařízení nových 
i stávajících ordinací praktických 
lékařů, ale i na specializační vzdě-
lávání. „Lékařská péče musí být 

dostupná pro všechny naše občany, 
proto nemůžeme čekat na kroky zdra-
votní pojišťovny a přicházíme s řadou 
našich opatření. Praktičtí lékaři v kraji 
mají průměrný vysoký věk, chybějí 
zubaři, pediatři, ale i další speciali-
zace, například gynekologové. Z toho 
důvodu chceme být připraveni. V sou-
hrnu, když sečteme všechny nabízené 
možnosti, získá nově nastupující lékař 
primární péče finanční příspěvek až 3 
miliony korun,“ vyčíslil hejtman Petr 
Kulhánek. 
Kraj vyzval obce a města, aby zaslala 
přehled pobídek, jež mohou novým 
praktickým lékařům či zubařům 
nabídnout. „Veškeré benefity pro 
zdravotníky zkompletujeme do konce 
roku do jednoho katalogu, který poté 
budeme distribuovat v elektronické 
i tištěné podobě na lékařské fakulty 

a další vysoké, ale i střední zdravot-
nické školy, odborným lékařským 
společnostem, k rukám zdravotníků 
i v okolních regionech. Byli bychom 
rádi, kdyby se nám podařilo vzbu-
dit pozornost lékařů a ukázat jim, že 
u nás najdou kvalitní podmínky pro 
svou práci, vstřícný přístup ze strany 
měst a obcí a navíc jako bonus nád-
hernou přírodu, památky, hustou síť 
cyklostezek nebo moderní skiareály,“ 
dodal hejtman. Zdravotníky by mohlo 
motivovat i to, že se Karlovarský kraj 
aktuálně umístil v 12. ročníku srovná-
vacího průzkumu společnosti Com-
muna jako 3. nejlepší místo pro život 
mezi všemi regiony ČR.
Více  informací o uceleném systému 
podpory Karlovarského kraje pro nově 
nastupující lékaře najdou zájemci na 
krajském webu.

PRO NOVÉ LÉKAŘE SE 
CHYSTÁ KATALOG BENEFITŮ

ZDRAVOTNICTVÍ
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Od 15. 8. 2022 začala registrace na očko-
vání proti covid-19 druhou posilovací 
dávkou, kromě očkování u praktických 
lékařů se zájemci mohou registrovat i do 
očkovacích center v kraji. 

Registrovat se na očkování přes systém 
www.crs.uzis.cz mohou osoby starší 18 let, 
které mají odstup od první posilovací dávky 
minimálně 4 měsíce a neprodělaly onemoc-
nění covid-19 v posledních třech měsících. 
Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami 
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax 
(Moderna). Ohledně očkování proti covid-
19 se také obracejte na své praktické a ošet-
řující lékaře. 

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI 
COVID-19 DRUHOU POSILOVACÍ 
DÁVKOU ODSTARTOVALA

ZDRAVOTNICTVÍ

OČKOVACÍ CENTRA V KARLOVARSKÉM KRAJI:
Očkovací centrum KV Arena Karlovy Vary - Po spuštění registrací zůstává očkovací cen-
trum v provozu v pondělí, středu a pátek, a to od 14:00 do 18:00 hodin. Každé pondělí je 
vyhrazeno jen k očkování registrovaných občanů na druhou posilovací dávku.
Očkovací centrum Nemocnice Sokolov - Na základě registrace bude očkovací centrum 
v provozu od úterý 30. 8., časy očkování najdou zájemci v centrálním rezervačním systému.
Očkovací centrum Poliklinika Flora Cheb - ImunoSantana
Ordinační hodiny očkování proti covid-19 od 1. 8. 2022 jsou: Čtvrtek od 12:00 do 17:00 
pro všechny věkové kategorie od 5 let věku. Očkovací centrum neprovádí očkování bez 
registrace. Termín očkování si zájemci musí rezervovat prostřednictvím centrálního 
systému, nelze se registrovat prostřednictvím telefonického či e-mailového kontakto-
vání ambulance.
Očkovací centrum Nemocnice Cheb - Připravuje se i očkování v Nemocnici Cheb, kam 
se bude možné registrovat od začátku září.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V polovině července se během víkendu 
uskutečnila v zastupitelském sále kraj-
ského úřadu v Karlových Varech úvodní 
konference Krajské Rady seniorů Kar-
lovarského kraje (dále KRSKK). Akce 
proběhla pod záštitou hejtmana Petra 
Kulhánka a za účasti předsedkyně Rady 
seniorů ČR Lenky Desatové.
Karlovarský kraj byl posledním v ČR, 
který ještě do činnosti této největší 
celostátní seniorské organizace nebyl 
zapojen. „Nově založená krajská rada 
umožní seniorským klubům a organi-
zacím i samotným seniorům z regionu 
účastnit se akcí Rady seniorů ČR, sdílet 
její nejlepší příklady a praxe a využívat 
její zázemí a podporu. Senioři se samo-
zřejmě také budou moci zapojovat do 
aktivit samotné Krajské Rady seniorů,“ 
upřesnila Hana Střechová, předsedkyně 
KRSKK. 
Ta dále představila delegátům kon-
ference některé aktivity jako např. 

Sportovní hry seniorů, Výšlapy na 
vrcholky krajiny či 5000 kroků pro 
zdraví a také je informovala o Poradně 
pro seniory, kterou v kraji Rada seniorů 
provozuje jako registrovanou sociální 
službu. Účastníky vyzvala k nomi-
naci vhodných kandidátek do kraj-
ského kola celostátní soutěžní přehlídky 
Babička roku, jejíž krajské kolo letos 
KRSKK organizuje.
Hejtman Petr Kulhánek ve svém úvod-
ním vystoupení připomněl nedávné 
schválení dotací ve výši 500 tisíc korun 
v rámci Programu na podporu aktivní 
činnosti seniorů Radou Karlovarského 
kraje právě na zajišťování nejrůznějších 
seniorských aktivit, výletů za památ-
kami, vzdělávacích i kreativních kurzů, 
sportovních a komunitních akcí. „Rád 
bych všechny přítomné ujistil, že seni-
orské kluby a spolky mají naši plnou 
podporu a těšíme se na pokračování 
vzájemné spolupráce,“ dodal hejtman.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ SE 
SEŠLA NA ÚVODNÍM JEDNÁNÍ

Návrh rozdělení dotací jednotlivým 
žadatelům v rámci dotačního programu 
Senior Expres v celkové výši 750 tisíc 
korun jednomyslně schválila Rada Kar-
lovarského kraje. Udělí tak dotace v plné 
výši všem třem žadatelům, kteří se do 
programu přihlásili.
„V rozpočtu jsme měli připraven milion 
korun právě na podporu služby Senior 
Expres v obcích a městech Karlovar-
ského kraje. Těší mě, že je o tuto dotaci 
zájem, protože to znamená, že senioři 
si zvykli služby Senior Expresu využívat. 
Velmi jednoduše se tak mohou dopravit 
k lékaři, k vyřízení nejrůznějších záleži-
tostí na úřady či na nákup. Zároveň jsou 
ušetřeni cestování hromadnou dopra-
vou, která může být pro mnohé z nich 
velmi náročnou,“ uvedl radní pro oblast 
rozvoje venkova Vít Hromádko.
Na Krajský úřad Karlovarského kraje 
byly doručeny tři žádosti, které splnily 
veškeré podmínky programu a dotaci 
v maximální výši 250 tisíc korun budou 

moci využít na nákup osobního vozidla 
Senior Expresu. Služba je určena obča-
nům seniorského věku či občanům nad 
18 let, kteří jsou držiteli průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, aby se prostřednictvím 
zakoupeného vozu mohli za výhodných 
podmínek dopravit zejména k lékaři 
nebo na nákup.
Mezi úspěšnými žadateli jsou města 
Ostrov, Habartov a Bečov nad Teplou, 
která koupí nového vozu uspokojí 
poptávku po této službě a zvýší tak mož-
nosti mobility seniorů a dalších osob, jež 
Senior Expres využívají.

SENIOR EXPRES. KRAJ POMŮŽE 
MĚSTŮM S NÁKUPEM VOZŮ

DEN RODINNÉ PREVENCE 
S KARLOVARSKÝM KRAJEM 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
Krajského úřadu Karlovarského kraje 
vás srdečně zve na akci „Den rodinné 
prevence s Karlovarským krajem“, který 
se bude konat 7. září 2022 v prostorách 
Krajské knihovny Karlovy Vary.
V rámci dopoledního programu pro 
odbornou veřejnost je připraven 
akreditovaný odborný seminář „Rizikoví 
rodiče a rizikové děti“, který odborně 
zajišťuje vzdělávací agentura EDUPOL, v. 
o. s. Odborný seminář je určen sociálním 
pracovníkům a pracovníkům sociálních 
odborů obcí, pracovníkům sociálních 
služeb, výchovným a pedagogickým 
pracovníkům a dalším zájemcům o tuto 
problematiku. Cílem kurzu je poskytnout 
ucelený pohled na problematiku 
rizikových dětských klientů a jejich 
rodičů, na závažné problémy zanedbávání, 
týrání, sexuálního zneužívání dětí 
a na úlohu a možnosti sociálního 
pracovníka v rámci sociální práce 
s klienty. Účastníci akce obdrží certifikát 
o absolvování vzdělávání.
Odpoledne bude akce zpřístupněna široké 
veřejnosti a bude zaplněna individuálním 
poradenstvím pro rodiče z oblasti 
rizikového chování dětí, výchovy, školního 
kolektivu i rizik závislostí. Rodiče či osoby 
blízké budou moci své otázky konzultovat 
s odborníky odboru sociálních věcí 
KÚKK, pedagogicko-psychologické 
poradny, služeb protidrogové prevence 
a poraden pro rodinné vztahy. 
Poradenství bude poskytováno zdarma, 
důvěrně a anonymně. Následovat bude 
přednáška PhDr. Marka Hermana – 
pedagoga a autora knih o výchově 
malých dětí, rodičovství a mezilidských 
vztazích. Obsahem přednášky budou 
zejména témata zaměřená na častou 
absenci pravidel ve výchově, závislosti 
v rodinném prostředí a role matky a otce 
v životě dítěte.
Pro více informací k dopolednímu 
programu kontaktujte krajskou 
protidrogovou koordinátorku Bc. 
Martinu Valentovou (martina.valentova@
kr-karlovarsky.cz, 354 222 197) a pro 
dotazy týkající se odpoledního bloku 
(včetně poradenství) se obracejte na 
manažerku prevence kriminality, Ing. 
Terezu Páskovou (tereza.paskova@
kr-karlovarsky.cz, 354 222 189.

10  KRAJSKÉ LISTY 



INZERCE

 KRAJSKÉ LISTY 11

Crafter

Výkonná dodávka s inovativním 8stupňovým automatem.

Na obrázku model s příplatkovými doplňky. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 8,3–13,2 l / 100 km, 217–347 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen  

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

Pracant, který
nepotřebuje
manuál

VWUV_0060_Manfred_Schoner_2021_007_letak_210x297mm_Crafter_v01.indd   1VWUV_0060_Manfred_Schoner_2021_007_letak_210x297mm_Crafter_v01.indd   1 03.08.2022   15:5203.08.2022   15:52



OBYVATELÉ KRAJSKÉHO 
DĚTSKÉHO DOMOVA MAJÍ 
ZBRUSU NOVÉ PROSTORY
Do nového zázemí se v polovině července začali stěhovat děti z Dětského domova 
Karlovy Vary a Ostrov. Kraj pro ně nechal zrekonstruovat bývalý domov mládeže 
v Dalovicích, který kdysi využívali žáci zemědělské školy. Na přestavbu kraj vyna-
ložil ze svého rozpočtu celkem 19,4 milionu korun. 
Děti a zaměstnanci dvou rodinných skupin krajského dětského domova dosud síd-
lili v budovách dětské vesničky SOS v Doubí u Karlových Varů, kde jim ale skončil 
pronájem. Za nejvhodnější objekt pro přemístění rodinných skupin, který odpo-
vídal požadavkům dětského domova, byl vybrán bývalý domov mládeže zaniklé 
Střední zemědělské školy Dalovice. Před samotným stěhováním bylo nutné objekt 
zrekonstruovat a upravit pro bydlení sociálního typu. „Díky rekonstrukci teď 
vzniklo zázemí pro dvě rodinné skupiny, v každé z nich je po osmi dětech. Dále 
jsou k dispozici čtyři startovací pokoje pro děti starší 18 let a v podkroví jeden byt 
pro matku s dítětem. Moderní zázemí mnohem lépe naplňuje potřeby dětí, vytváří 
možnosti pro jejich aktivity i potřebné soukromí. Příjemné prostředí určitě ocení 
i zaměstnanci, kteří se o děti starají,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák.
Během rekonstrukce došlo k výměně vnitřních technických rozvodů, tedy elek-
třiny, vodovodu, kanalizace i vytápění. Kromě obytné části  se společenskou 
obývací místností se v budově nachází prádelna, kuchyně, kancelář,  technická 
místnost i hygienické zázemí. Celá budova byla také zateplena a v současnosti už 
má kolaudační souhlas.

NA KRAJSKÝCH ŠKOLÁCH 
SE PŘES PRÁZDNINY 
ČINILI STAVBAŘI

Čilý stavební ruch o prázdninách opět opano-
val krajské střední školy. Stavebníci provádějí 
potřebné zateplování, výměny oken a stavební 
úpravy. Karlovarský kraj celkem vynaloží na 
letní opravy škol přes 60 milionů korun.
„Snažíme se vždy naplánovat největší objem 
stavebních prací na léto, kdy není ve ško-
lách běžný provoz a práce neomezují průběh 
výuky a pohyb po budovách. Podařilo se nám 
to i  letos, i když některé rekonstrukce jsou 
takového rozsahu, že se takzvaně přelijí i do 
školního roku. Díky tomu ale budou mít napří-
klad žáci Střední lesnické školy Žlutice nový 
soutěžní areál pro práci s motorovou pilou, 
zrekonstruuje se Základní škola Ostrov, která 
už dlouhou dobu čeká na nutné úpravy, pokra-
čovat budou stavební úpravy i v Domově mlá-
deže Střední školy stavební Karlovy Vary a na 
Gymnáziu v Aši,“ popsal náměstek hejtmana 
Dalibor Blažek.

KDE SE PŘES LÉTO STAVĚLO:
■ Střední lesnická škola Žlutice
■ Obchodní akademie, vyšší odborná škola 

cestovního ruchu a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 

■ Střední škola stravování a  služeb Kar-
lovy Vary

■ Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
■ Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 

škola zdravotnická Karlovy Vary
■ Gymnázium Ostrov
■ Gymnázium Aš
■ ZŠ Ostrov
■ Střední škola živnostenská Sokolov (nyní 

v nájmu Vyšší policejní škola a Střední poli-
cejní škola Ministerstva vnitra v Praze)

■ Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

ŠKOLSTVÍ
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Posilovat svoji spolupráci s vysokými 
školami chce i nadále Karlovarský kraj. 
A to především v sousedních regio-
nech, kde nejčastěji studují mladí lidé 
z našeho kraje. Důkazem je mimo jiné 
memorandum o partnerství a spolu-
práci, které svým podpisem stvrdili 
hejtman Petr Kulhánek a Ondřej Moc, 
děkan Fakulty sociálně ekonomické 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem (FSE UJEP).
„Jednotlivé úrovně spolupráce s Fakul-
tou sociálně ekonomickou UJEP 
vyplynuly z diskusí, které jsme vedli 
s odborem regionálního rozvoje kraj-
ského úřadu, s odborníky, kteří při-
pravují strategické projekty, a s dalšími 
aktéry v regionu. Poslední dva roky se 
velmi snažíme napravit absenci vysoké 
školy v území, bavíme se se všemi vyso-
kými školami, které o to mají zájem, 
a ten dialog je pro nás velmi zásadní. 

Spolupráce s UJEP pro nás zna-
mená možnost využití odborníků od 
nás z praxe pro výuku na UJEP, stáže 
a praxe studentů v různých sektorech 
v Karlovarském kraji, využití vysoko-
školáků pro podíl na zpracování analýz 
a studií, jež potřebujeme v oblasti roz-
voje regionu. Naším cílem je propo-
jení samosprávy  a podnikatelské sféry 
prostřednictvím Krajské hospodářské 
komory se sférou univerzitní,“ vysvětlil 
hejtman Petr Kulhánek.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP 
nabízí vysokoškolské vzdělání v obo-
rech, které mohou reagovat na struk-
turální postižení regionu, disponuje 
zkušenostmi v tomto ohledu a sou-
časně dává studentům možnost rozví-
jet své schopnosti v přímém kontaktu 
s praxí. Zároveň je fakulta aktivní 
v oblasti výzkumu a v projektové čin-
nosti. „Jsem moc rád, že spolupráce 

mezi Karlovarským krajem a Fakul-
tou sociálně ekonomickou UJEP, která 
se rozvíjí již delší dobu, bude mít díky 
memorandu silnou podporu. Memo-
randum znamená oficiální ukotvení 
společných aktivit, jež mohou být pro-
spěšné kraji i univerzitě,“ dodal děkan 
Fakulty sociálně ekonomické UJEP 
Ondřej Moc.
Karlovarský kraj současně spolupracuje 
se Západočeskou univerzitou v Plzni 
na přípravě otevření nových oborů 
zaměřených na kinantropologii a fyzio-
terapii.  Zahájil rovněž spolupráci na 
vzdělávání odborníků  pro oblast che-
mického průmyslu s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze. 
V budoucnu by navíc mohly být nově 
otevírané obory vysokých škol v Kar-
lovarském kraji financovány přímo 
Ministerstvem školství mládeže a tělo-
výchovy ČR.

MEMORANDUM POMŮŽE VE 
SPOLUPRÁCI S DALŠÍ UNIVERZITOU

ŠKOLSTVÍ
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CESTOVNÍ RUCH

Zatímco na evropských a světových leti-
štích kulminuje zátěž spojená s cestami 
na dovolenou, prodlužují se čekací doby 
a lety mají často zpoždění, karlovarské 
letiště nabízí klidné zázemí, odbavení 
na čas a bezchybné služby. Potvrzují to 
i reakce cestujících a pilotů, kteří letiště 
využívají. „Je to samozřejmě dáno tím, že 
u nás nelétají pravidelné linky, ale spíše 
bizjety, a nyní od poloviny června do 
konce září každou středu nabízíme také 
charterové spojení do Turecka. Chvála 
nás těší a i do budoucna se budeme snažit 
držet a zlepšovat kvalitu služeb. Pro ces-
tující je důležité, že na našem letišti 
nejsou vystaveni žádnému stresu -  u leti-
ště máme dostatek místa na zaparkování 
zdarma, na odbavení se nečeká zbytečně 
dlouho, vše probíhá plynule a v klidu 
a ani kufr se nemůže zatoulat na jiný let,“ 
popsal Jan Bureš, uvolněný krajský zastu-
pitel pro oblast dopravy. 
Na konci června cestující do turecké Anta-
lye po návratu dokonce písemně ocenili 
dobrou práci a přátelský přístup perso-
nálu letiště. „Při odchodu z letištní plochy 
pasažérům zamávali i pracovníci řízení 
letového provozu z věže, což se na velkých 
letištích prostě nestane. Za asistenci při 
letech vrtulníkem ve festivalovém týdnu 
nám zase poděkoval jeden z pilotů, který 
se podle svých slov pohybuje na podob-
ných letištích v Evropě, ale takovou časo-
vou synchronizaci všech úkonů nikde 
jinde nezažil,“ dodala Alice Undus, jedna-
telka společnosti Letiště Karlovy Vary.
V příštím roce plánuje karlovarské letiště 
ve spolupráci s cestovní kanceláří ČEDOK 
nabídnout kromě charterového spojení do 
Turecka také lety na Krétu. Vedení spo-
lečnosti ale také bude jednat mimo jiné 
o zavedení pravidelné linky do izrael-
ského Tel Avivu. Více informací o karlo-
varském letišti a o možnostech zajistit si 
zájezd do Turecka s odletem z karlovar-
ského letiště najdete na letištním webu.

CESTUJÍCÍ OCEŇUJÍ SLUŽBY 
A PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU 
KRAJSKÉHO LETIŠTĚ

KARLOVARSKÝ KRAJ A LETIŠTĚ KARLOVY VARY
VÁS ZVOU NA

ZÁŽITKOVÝ DEN 

PRO RODIČE A DĚTI 
NA KARLOVARSKÉM LETIŠTI

■ Prohlídky prostor letiště a letištní techniky ■ 
■ Ukázky práce a techniky Policie ČR, HZS ČR a Celní správy ČR ■

■ Zážitkové lety ■

■ Soutěže pro děti ■

■ Testovací jízdy pro rodiče ■

■ Širokou škálu stánků s občerstvením ■

17. ZÁŘÍ 2022 SI OD 11 DO 16 HODIN PŘIJĎTE  
NA LETIŠTĚ KARLOVY VARY SI UŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:

Zarezervujte si svůj let už dnes a nečekejte ve frontě s ostatními. 
Omezený počet letů! ✆ 777 923 999

PARKOVÁNÍ ZDARMA, POSÍLENÉ SPOJE MHD

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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NÁŠ KRAJ

Více než 250 profesionálních i dobrovolných hasičů z Karlovarského kraje pomáhalo od 
konce července hasit rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku, především v okolí Hřenska. Zhruba 
polovinu z nich tvořili dobrovolní hasiči z patnácti měst a obcí regionu. Zvládnout oheň s 90 
kilometrů dlouhou frontou požáru pomáhali specialisté HZS Karlovarského kraje například 
s využitím dronového vozu. Děkujeme všem za obětavost a každodenní pracovní nasazení.
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TIP NA VÝLET

Koupaliště Rolava: Koupaliště 
v meandru řeky Rolavy se nachází 
přímo v městské čtvrti Karlových Varů 
Rybáře. Desetihektarová přírodní 
nádrž má písčité a travnaté pláže 
s pozvolným vstupem do vody. Z hráze 
nádrže si můžete i zaskákat. Areál 
poskytuje pestré možnosti sportování 
(okruh pro cyklisty a in-line bruslaře), 
pro děti jsou připraveny skluzavky, 

pískoviště, tobogán a nejrůznější pro-
lézačky a houpačky. Dospělí mohou 
vyzkoušet jízdu na čtyřproudové 
klouzačce, horolezeckou stěnu nebo 
petanque. Travnatá plocha vybízí 
k míčovým hrám.

Přírodní koupaliště Lido u Marián-
ských Lázní: Koupaliště leží v krásné 
přírodní scenérii Mariánských Lázní, 

dva kilometry od centra města upro-
střed lesů. K dispozici je písčitá i trav-
natá pláž, půjčovna loděk, šlapadel 
a badmintonu, stolní tenis, nohej-
balové a volejbalové hřiště, kurty 
pro plážový volejbal, lehátka, kiosek 
s občerstvením, kabinky a sprchy. 
V areálu je možné využít ubytování 
ve dvou, tří a čtyřlůžkových chatách.

Přírodní koupaliště Michal: Koupa-
liště Michal je moderní vodní areál 
s mnoha atrakcemi, který se nachází 
u Sokolova nedaleko silnice Karlovy 
Vary – Cheb. Mezi lidmi se koupa-
lišti nejen kvůli více jak 500 metrů 
dlouhé pískové pláži říká Sokolovské 
moře. Kromě pláže čekají návštěvníky 

NEJLEPŠÍ PŘÍRODNÍ 
KOUPALIŠTĚ U NÁS
Písečné pláže, zatopené lomy, rybníky, jezera i koupaliště plná atrakcí. 
Koupání v přírodě k létu patří stejně jako sbírání borůvek nebo chození 
na houby. Plánujete i vy vyrazit k vodě? Tentokrát si v našem seriálu 
představíme zdejší přírodní koupaliště. Stačí si jen vybrat, zabalit plavky, 
ručník a opalovací krém a vyrazit.
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NÁŠ KRAJ

zajímavé atrakce pro děti i dospělé 
v čele s obřím tobogánem, sportovní 
možnosti, skvělé zázemí, občerstvení, 
ale především moře čisté vody.

Novorolský rybník: Přírodní koupa-
liště, které leží v těsné blízkosti města 
Nová Role, sice tolik atrakcí nena-
bízí, zato ale uspokojí všechny ty, kteří 
nemají rádi přelidněné pláže. Místní 
pláž je písčitá s pozvolným vstupem 
do vody. Novorolský rybník poskytuje 
skvělé podmínky pro rybaření či pad-
dleboarding a okolí je lesnaté, vhodné 
pro pěší výlety a cykloturistiku.

Betlémský rybník u Teplé: Přírodní 
koupaliště Betlém je pozoruhodné 
nejen pro své přitažlivé jméno, ale i pro 
příjemné prostředí nedaleko kláštera 
Teplá, v jehož blízkosti se nachází. Okolí 
rybníka je vhodné jak pro pěší turis-
tiku, tak pro cykloturstiku. Milovníky 
přírodního koupání potěší především 

travnatá a písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do vody. Rybník je 
velmi vhodný i pro aktivní dovole-
nou. Můžete si vyzkoušet windsur-
fing a zahrát třeba volejbal na písčité 
pláži, pro děti je zde dětské hřiště. 
Část pláže je vyhrazena nudistům. 
A i rybáři si zde přijdou na své.

Koupaliště Žlutice: Koupaliště ve 
volné přírodě v příjemném pro-
středí lesa, vzdáleném od města Žlutic 
asi jeden kilometr. Pláže jsou trav-
naté, upravené, vstup do koupali-
ště je pozvolný jen z jedné strany, 
je zde také dětský bazének a mož-
nost občerstvení.

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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ROZHOVOR

Nedávný požár v národním parku 
České Švýcarsko ohromil svým roz-
sahem a ničivostí živlu bezmála celé 
Česko. Hrozí podobné nebezpečí také 
u nás v regionu?
Svou Achillovu patu má u nás každý 
kraj. Místa, kde v případě vzniku požáru 
by bylo velice zle. Některá místa jsou 
na tom samozřejmě lépe, některá hůř. 
Třeba my máme na periferii Karlovar-
ského kraje Národní přírodní rezervaci 
Rolavská vrchoviště (rozprostírá se na 
náhorní plošině Krušných hor poblíž 
obce Přebuz v nadmořské výšce 900 
metrů, pozn. red.) o rozloze 751 hek-
tarů, z toho je 440 hektarů rašelino-
vých. Kdyby tam vznikl požár, a lidé zde 
rozdělávají ohně dá se říci téměř každý 
den, měli bychom podobné problémy, 
jaké byly v Českém Švýcarsku. Uhasit 
taková místa lze jen velice těžce. I kvůli 
jejich obtížné dostupnosti. Ze vzdu-
chu se účinně dohasit taková ohniska 

nedají, hasiči se na ně musí dostat 
po zemi.

Co Poohří?
Jsme na konci vegetačního období trav, 
vše odkvétá a přirozeně schne. Kde 
není tráva posekaná, hrozí také tady 
potenciální nebezpečí požárů.

Karlovarský kraj je také hustě pokrytý 
lesními porosty.
Máte pravdu, náš kraj tvoří lesy ze 46 
procent. A dnes už to nejsou jen jižní 
stráně, kde hrozí nějaké nebezpečí, ale 
celé lesní oblasti, které jsou proschlé 
v hrabanci do hloubky pěti až pat-
nácti centimetrů.

Zmiňoval jste také horské oblasti, kde 
je horší dostupnost.
Nejsou to jen Krušné hory, máme tady 
také Slavkovský les, který se táhne až 
k Mariánským Lázním, kde jsou lesy asi 

vůbec nejrozsáhlejší a dobře víme, kolik 
prostředků je zapotřebí nasadit k uha-
šení právě lesních požárů.

V souvislosti s četností jejich výskytu 
se mluví o změnách klimatu jakožto 
jedné z příčin.
Na klimatické změny bych to úplně 
nesvaloval. V posledních letech se sice 
průměrné teploty zvyšují a míváme 
vícero tropických dní, tahle sucha se 
ale nejen v našem kraji opakují. Dnes 
nám chybí v úhrnu co do srážek něja-
kých 200 litrů na metr čtvereční, třeba 
kolem roku 1947 bylo sucho daleko 
horší, včetně samotného roku 1947, kdy 
v úhrnu celého roku spadla sotva polo-
vina srážek.

A co v takových dobách sucha před 
nebezpečím vzniku požáru nejvíc 
pomůže? Je to prevence?
Obyčejný selský rozum. Pokud na 
území národní přírodní rezervace, ještě 
k tomu na území pouhé jedné osminy 
její plochy, nacházíme pravidelně 
v jednu chvíli až patnáct ohňů, které 
pak s našimi členy sdružení Rosnatka 
odklízíme a ta ohniště jsou tam hned do 
týdne znovu zpátky, co k tomu dodat. 
Jestli budem pořád takhle dráždit hada 
bosou nohou, tak se nám to jednou 
opravdu podaří, jako se to povedlo 
v Českém Švýcarsku.

Existují ještě jiná rizika než ohniště?
V našem kraji je celá řada krásných 
míst, která lákají návštěvníky. Národní 
přírodní rezervace Soos, Národní pří-
rodní rezervace Kladské rašeliny... Lidé 
tam často parkují na nevhodných mís-
tech a přitom si neuvědomují, že trávu 
nebo lesní hrabanku pod autem dokáže 
při odpovídajících podmínkách zapálit 

LESNÍ POŽÁRY? POMŮŽE 
OBYČEJNÝ SELSKÝ ROZUM, 
ŘÍKÁ RUDOLF KOVAŘÍK
Meteorologii se Rudolf Kovařík intenzivně věnuje od roku 1976. 
V krušnohorské příhraniční obci Šindelová převzal zdejší rodák 
správu místní meteorologické stanice v roce 1986, o dva roky později ji 
rozšířil o klimatologickou stanici a roku 1991 o profilové měření sněhu. 
Meteorologická stanice na Šindelové, kterou pro Český hydrometeorologický 
ústav v Plzni spravuje (první měření pro ČHMÚ začalo v Šindelové v roce 
1962), se za ta léta stala bezmála už turistickou atrakcí, ročně se sem zajede 
podívat přibližně pět stovek lidí. Kromě českých návštěvníků tu byli lidé 
z Izraele, Austrálie či Španělska, natáčet sem přijel i německý televizní štáb. 
Však také velkou část návštěvníků tvoří právě němečtí turisté.
Rudolf Kovařík ovšem není známý pouze jako místní pozorovatel počasí, 
jeho další velkou zálibou je historie, především krušnohorského regionu. 
To ho ostatně vedlo i k přijetí postu kronikáře obce Šindelová. Spolu 
s pamětníkem Petrem Fořtem se stal také iniciátorem výstavby a udržování 
Památníku obětem Rudých gard v Krásné Lípě.
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ROZHOVOR

i obyčejný katalyzátor. Pravda, nestává 
se to často, ale to nebezpečí tady také je 
a lidé by jej neměli podceňovat.

Často se skloňuje také nedostatek 
zadržené vody v krajině, zejména 
s druhým extrémem v podobě let-
ních záplav. Jak jsme na tom my na 
západě Čech?

Vodní díla, která na území našeho kraje 
máme, bychom měli udržet a vyva-
rovat se nešvarům dob minulých, kdy 
se rybníky vypouštěly jen proto, aby 
vznikla další plocha pro louku nebo 
pole. Pokud se podíváme do minulosti, 
pak naši předkové měli malých vod-
ních děl daleko víc. Revitalizace řady 
mokřadů v posledních třiceti letech už 

proběhla, je ale stále dost míst, kde by 
se situace dala napravit. Třeba v naší 
oblasti Kraslicka měly dle plánů Mini-
sterstva životního prostředí vzniknout 
velké údolní nádrže. O tom bychom ale 
neměli rozhodovat odněkud od stolu, 
podle plánů starých třicet let, ale znovu 
zapřemýšlet, kde by byly v současné 
době vhodné.
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NÁZORY

Mgr. Dalibor Blažek
náměstek hejtmana a  zastupitel za 
Místní HNHRM

ROZVOJ KRAJE SE 
NIKDY NEPOHNE BEZ 
KVALITNÍHO ŠKOLSTVÍ

Karlovarský kraj stárne a vylidňuje se. 
V mnoha srovnávacích žebříčcích je nej-
horším regionem pro život mladých lidí 
a  situace se nelepší. Co udělat pro to, 
abychom byli atraktivním místem pro 
investory s vysokou přidanou hodnotou 
práce, a ne pouze pro levné montovny? 
Musíme umět nabídnout kvalitní a vzdě-
lanou pracovní sílu. Tu by měly vyprodu-
kovat krajské střední školy, ale jak je řadu 
let vidět, neděje se tak. Opakované návrhy 
krajské optimalizace oborové struktury 
jsou slepou uličkou, protože k výchově 

pro technické, ale i učební obory je nutné 
přistoupit daleko dříve – na základních či 
dokonce v mateřských školách. Již tady 
je třeba zaujmout školáky a  zábavnou 
formou v nich začít pěstovat chuť rozví-
jet se třeba v nějakém konkrétním směru. 
Zásadní chybu vidím v nepochopení celého 
systému, kdy se kraj jako zřizovatel stará 
pouze o své střední školy, a přitom kon-
statuje, že zásadní problém není kraj-
ské školství, ale je na městech a v jejich 
školách základních. Možná tomu tak i je, 
a to zejména proto, že se koncepčně sys-
tému a podpoře technického vzdělávání 
na nižších stupních nikdo nevěnuje. Sta-
rostové nejsou pedagogové a  nedoká-
žou řešit propadající se vzdělanost kraje. 
Chybí spojení škol s podniky, spolupráce 
na zajímavých projektech, nabídka akti-
vit, které by minimálně část žáků zaujaly, 
soutěže technických talentů a tak dále. 
Jsem proto přesvědčen o tom, že má-li se 
celková úroveň vzdělání v Karlovarském 
kraji zvýšit, musí se celému systému někdo 
systematicky věnovat. Tuto ambici by měl 
mít kraj jako takový, ne úředník, ale jeho 
politická reprezentace napříč zastupitel-
stvem. Měla by vzniknout celokrajská stra-
tegie rozvoje školství pro následujících 
20 let (jsme na startu běhu na dlouhou 

vzdálenost), kterou zpracuje renomovaná 
odborná společnost s cílem zmapování 
největších problémů a navržení konkrét-
ních opatření. Pro jejich naplnění vytvořit 
a krajským zastupitelstvem schválit stra-
tegický projekt kraje a na jeho podporu 
a financování najít peníze z krajského, ale 
zejména ze státního nebo evropského roz-
počtu. Možná bude třeba pozměnit některé 
zákony, a to nejenom z oblasti školství, ale 
kraj přece má zákonodárnou iniciativu. 
Máme málo kvalifikovaných pedagogů, při-
lákejme je na bydlení a vyšší platy. Chceme 
zlepšit výchovu k práci a k technickým 
dovednostem? Podpořme základní školy 
a hlavně na tom spolupracujme s městy, 
protože problém vzdělanosti trápí všechny. 
Chceme propojit školský a výrobní sektor 
či odvětví služeb? Motivujme firmy, aby 
pro ně bylo zajímavé věnovat se budoucím 
zaměstnancům. Vytrvejme v úsilí rozšířit 
v kraji možnost vysokoškolského vzdě-
lání. Nápadů a myšlenek, které jsou běžné 
například v zahraničí, je určitě možné najít 
spousty. Pouze musíme být odvážní, vytr-
valí a odhodlaní. Musíme si stanovit cíl, 
který bude apolitický a dlouhodobý, a ten 
se snažit naplňovat. Teprve potom bude 
Karlovarský kraj lákavou destinací pro 
mladé lidi.

Martin Hurajčík
krajský zastupitel za ANO

BUDEME V KARLOVARSKÉM 
KRAJI JEZDIT V NOVÝCH 
EKOLOGICKÝCH AUTOBUSECH, 
NEBO KRAJ PŘIJDE O NEJVĚTŠÍ 
DOTACI V HISTORII?

Když jsme v minulém volebním období zís-
kali nejvyšší dotaci v historii kraje, měl jsem 
ohromnou radost, protože se podařilo něco, 
co ještě nikomu před námi. A zatím ani po 
nás. Získali jsme téměř 600 milionů na nákup 
nízkoemisních CNG autobusů pro veřejnou 
dopravu v Karlovarském kraji. Žádný pří-
slib, jak někdo s oblibou říká, ale finance. Na 
170 autobusů. Když jsem přišel s myšlenkou 

vyjednat dotaci a kompletně obměnit auto-
busy v kraji za nízkoemisní, ekologické, kli-
matizované, pohodlné jak pro cestující, tak 
pro řidiče, někdo k tomu byl skeptický, někdo 
mě od začátku podporoval. Začala řada jed-
nání s ministerstvy, s poskytovateli dotací, 
s evropskými orgány a dalšími institucemi. 
Pracoval na tom celý tým lidí několik měsíců 
a nakonec se podařilo finance získat. Připra-
vili jsme veřejnou zakázku na výběr doda-
vatele autobusů, aby bylo možné ji ihned po 
krajských volbách, které se blížily, vyhlásit. 
Nepřišlo mi fér na poslední chvíli pár dní 
před volbami vypisovat tak zásadní a velikou 
zakázku, chtěl jsem, aby se na ní podílela 
i nová krajská vláda a řekla si k tomu svůj 
názor. S odstupem času si myslím, že to byla 
asi chyba. Do této chvíle není výběr doda-
vatele autobusů ukončen a je velmi nejisté, 
že se stihne dotace vyčerpat. A proč? Nové 
vedení kraje významným způsobem zasáhlo 
do připravených technických a  dalších 
parametrů zakázky. V původních parame-
trech byly například automatické převo-
dovky a nové vedení chtělo manuální, což 
už není obvyklé, ani komfortní. Změn doznaly 
i rozměry autobusů. Stalo se tedy to, že do 

výběrového řízení přišla pouze jedna jediná 
nabídka, navíc s téměř dvojnásobnou cenou, 
než byla předpokládaná hodnota zakázky. 
Kraj ji po dlouhém váhání zrušil. Uchazeč se 
potom obrátil na Úřad na ochranu hospo-
dářské soutěže a na soud, který vydal před-
běžné opatření v podobě zákazu vyhlašování 
nového výběrového řízení. Tím se opět celý 
proces protáhl. Nyní,  celé dva roky od získání 
dotace, není stále vybrán dodavatel autobusů. 
Dotace přitom musí být do konce roku 2023 
(v čemž je již započítaný půlroční odklad, 
o který kraj zažádal) vyčerpaná a vzhledem 
k potřebnému času na výrobu 170 autobusů 
mám silné pochybnosti o tom, že se celý 
proces stihne. I v současném vedení kraje 
se najde pár jedinců, kteří chtěli přijmout 
nabídku z prvního výběrového řízení, ale na 
jejich spočítání by stačilo pár prstů na jedné 
ruce. Od ohromné radosti ze získané dotace, 
přes narůstající skepsi v průběhu času, kdy 
kraj přešlapuje na místě, se opravdu obávám 
toho, že veškerá práce na získání 600 milionů 
přijde vniveč a kraj bude muset výrazně sáh-
nout do svého rozpočtu. Co k tomu některé 
členy současného vedení kraje vede, opravdu 
nevím a asi ani vědět nechci.
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NÁZORY

Mgr. Jindřich Čermák
krajský radní pro oblast  vzdělávání, 
školství a mládeže, oblast tělovýchovy 
a sportu a a zastupitel za Českou pirát-
skou stranu

JAKÉ ŠKOLY TO 
VLASTNĚ CHCEME
Po dvou měsících opojných prázdnin 
nám začíná nový školní rok. A hned na 
začátku si musíme popřát, aby byl co 

nejnormálnější. Poslední tři roky se škol-
ství musí potýkat s dříve těžko představi-
telnými problémy. Po covidových vlnách 
přišla, důsledkem vpádu ruských oku-
pačních sil na Ukrajinu, vlna uprchlická. 
Řadu úplně nových věcí se museli učitelé 
(i ředitelé) učit za pochodu, hledat nová 
řešení i nové kapacity. A i když to nešlo 
vždy jak po másle, v jádru se daří všechno 
zvládat. Krizová situace nám ale také při-
nesla celou řadu otázek ohledně vzdělá-
vání. Tou nejpodstatnější je, jaké školy to 
vlastně chceme?
Zde narážíme na představy rodičů a stu-
dentů. Už jednou jsem v tomto sloupku 
napsal, že rodiče bývají často tou nej-
konzervativnější součástí školství. Jinak 
řečeno, většina z nich chce, aby se jejich 
děti učily zhruba ve stejných mantinelech 
jako oni sami. To se ale žákům moc nelíbí. 
Při mých četných debatách se studenty 

zaznívá, že objem požadovaných znalostí 
se čím dál tím víc rozchází s potřebami 
současného světa. A opět si uvědomme, 
jak se za posledních třicet let náš svět dra-
maticky změnil a jestli jsme na to schopni 
reagovat ve výuce.
Nemám po ruce jednoduché nebo oka-
mžité řešení. Jako nejefektivnější se ale 
jeví prodloužení základní školní docházky 
a (zejména na základních školách) větší 
všeobecnost ve vzdělávání se zaměřením 
na funkční znalosti – finanční a mediální 
gramotnost, kritické myšlení a kyberne-
tickou bezpečnost (ostatně to by se velmi 
často hodilo i generaci rodičů). Jen tak 
mohou děti efektivně proplout do 21. sto-
letí. V dobách, kdy se zaměstnání mění 
často jednou za pětiletku,  je nejdůležitější 
naučit se učit. Nelze čekat, že v patnácti 
letech si leckdo narýsuje svou budoucnost 
na dalších padesát let.
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NÁZORY

Ing. Marek Poledníček
krajský zastupitel za ODS+KDU-ČSL

DOMOV MÁME JENOM JEDEN

V posledních letech se jako chronický pro-
blém našeho kraje skloňuje nedostatek 
pracovníků v některých profesích. Nej-
častěji jsou zmiňováni lékaři a učitelé. 
Z pozice místostarosty vidím, že stejně 

nedostatkoví jsou například také projek-
tanti a řemeslníci nejrůznějších profesí. 
V  případě lékařů jsme svědky vypiso-
vání půlmilionových finančních pobídek, 
podobně statisícových náborových pří-
spěvků pro učitele. Doktory a aprobované 
učitele vedení měst hledají, kde se dá. Při-
praveni jsme mj. přednostně nabídnout 
pěkné nájemní bydlení. Přitom se jedná 
o profese, které by se z dlouhodobého 
hlediska daly vychovat v místě. Nejedná 
se přeci o jaderné výzkumníky, vynálezce 
nebo kosmonauty. Nepatřím k těm, kteří 
si myslí, že tento problém vyřeší veřejná 
vysoká škola v Karlových Varech. Z vlastní 
zkušenosti vím, že mladému člověku vylo-
ženě prospěje několik let studií na koleji ve 
větším městě. Jako rozhodující se nako-
nec ukáže, jak silná je vazba k domovu. 

Významnou úlohu by v tomto vedle rodin 
mohly sehrát základní a  střední školy. 
V rámci výuky by měly ve spolupráci se 
zřizovateli představit dětem nejrůznější 
profese, které mají v daném místě poten-
ciál dobrého živobytí. Je nutné, aby pocho-
pily, že kariéru projektanta, architekta, 
učitele nebo i lékaře mohou udělat i v Kar-
lovarském kraji. Tedy doma. V Ostrově 
tak pomalu rozjíždíme program Patriot, 
který by měl ostrovské žáky a studenty 
systematicky seznámit s bohatou historií 
našeho města. Ve spolupráci s krajskou 
hospodářskou komorou se pomalu roz-
jíždějí setkání s místními úspěšnými pod-
nikateli a řemeslníky. Následovat budou 
také další výše uvedené profese. Peníze se 
dají vydělat kdekoliv na světě, ale domov 
je jenom jeden.

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

DLOUHODOBÉ „MARTÝRIUM“ 
OBČANŮ OBCE BOŽIČANY

V obci Božičany probíhá dlouhodobá těžba 
kaolinu a bentonitu, která od doby uzáko-
něných procesů posuzování vlivů na životní 
prostředí nebyla dle nich nikdy podrobena 
posouzením záměrů na životní prostředí 
přesto, že povinnou přílohou k  žádosti 
o povolení hornické činnosti je souhlasné 
stanovisko Ministerstva životního prostředí. 

Je naprosto evidentní, že chybějící procesy 
EIA pro konkrétně specifikované těžební 
záměry v obcích Božičany a také i Jenišova 
zapříčiňují velkou nespokojenost a frustraci 
veřejnosti, což umocňují i velmi významné 
nesrovnalosti v uváděných zásobách kao-
linu a neochotu o nich informovat veřej-
nost. Jámový lom Osmosa-jih v dobývacím 
prostoru Božičany a Božičany II je v sou-
časné době největší těžebnou kaolinu na 
Karlovarsku. Nachází se v severovýchodním 
křídle Sokolovské pánve, v centrální části 
tzv. božičanské kaolinové oblasti. Bilance 
zásob výhradních ložisek nerostů České 
republiky k 1. 1. 2017 uvádí podstatně vyšší 
hodnoty bilančních volných zásob kaolinu 
ve jmenovaném dobývacím prostoru, než 
je oficiálně v záměru uváděno! Panuje tedy 
názor, že rozdíl těžitelných zásob kaolinu 
je těžen na úkor státu! Občané obce Boži-
čany se dlouhodobě snaží dobrat objektiv-
ních informací při hájení životního prostředí 
svých domovů a jejich okolí. Je zřejmé, že 

státní instituce a nejen ony v tom směru 
selhávají. To sledují i občané obcí Mírová 
a Jenišov. Proto jsem se obrátila na minist-
ryni životního prostředí s žádostí, aby pro-
blematiku těžby v DP Božičany, Božičany II 
byla podrobně prověřena ve všech aspektech 
životního prostředí od geologie území až 
po sanace a rekultivace po ukončení těžby, 
tj. aby byla nahrazena chybějící stanoviska 
MŽP z chybějících procesů EIA jednoznač-
nými podmínkami s prověřením způsobu 
kontroly objemů těženého kaolinu a jeho 
skutečné zásoby. O postupu MŽP a vyjádření 
paní ministryně vás jako občany Karlovar-
ského kraje budu samozřejmě informovat. 
Karlovarský kraj má sice například nejnižší 
platy v republice a mladí lidé region opou-
štějí kvůli nedostatku vysokých škol, a navíc 
v něm následně nenacházejí ani adekvátní 
uplatnění, ale čím se můžeme pochlubit, je 
právě životní prostředí, které má náš Karlo-
varský kraj z celé republiky nejlepší, a z toho 
důvodu jej musíme hájit.

S L E D U J T E  N Á S

24  KRAJSKÉ LISTY 

https://linktr.ee/karlovarskykraj


10:00 – 17:00
Milíkov č.p. 18, sobota 27. 8. 2022

Vás zve na

Krajské kulturní instituce nabízí i v letním 
období velmi pestrý program, který láká 
návštěvníky nejen do prostor muzeí a galerií, 
ale také do přírody a na zajímavá místa. Jed-
notlivé akce nabízí možnost poznání, obje-
vování, ale i zábavy.  
„Krajská muzea a  galerie se snaží zau-
jmout návštěvníky zajímavou nabídkou 
výstav, přednášek, slavností, exkurzí a dal-
ších akcí, ze kterých si vybere jistě každý. 
V létě se těší zájmu zejména venkovní akce, 
jež se konají napříč Karlovarským krajem, 
a já pevně věřím, že i ty, které nás teprve 
čekají, se budou těšit zájmu veřejnosti, pro-
tože nabídka je opravdu velmi pestrá,“ uvedla 
radní pro oblast kultury a památkové péče 
Oľga Haláková.  

Program Muzea Sokolov
výstava Historie a současnost policejních 
sborů na Sokolovsku (do 28. 8. 2022)  
výstava Retro (do 6. 11. 2022)  
Netopýří noc u dolu Jeroným 
(2. 9. 2022) 
Muzejní noc (9. 9. 2022) 

Muzeum Karlovy Vary
Výstava porcelánu (15. 9. – 30. 11. 2022) 
přednáška Gabon (Afrika) v  rámci Tour-
film 
výstava Karlovarský folklorní festival 
(1. 9. – 13. 9. 2022) 
folklorní odpoledne Lidová píseň na Karlo-
varsku (3. 9. 2022)  

Muzeum Cheb
Dožínky na milíkovském statku 
(27. 8. 2022)  
Eska je hezká – Výroba kol v Chebu 1892 – 
2006 (14. 9. 2022 – 19. 2. 2023)  

Galerie umění Karlovy Vary
výstava Play it again – Studio Najbrt 
(do 28. 8. 2022) 
výstava Petr Pavlík – Poutnice v nesnázích 
(8. 9. – 16. 10. 2022) 
výstava Jiří Šalamoun – Maxipes Fík a jiné psí 
kusy Jiřího Šalamouna 
(do 11. 9. 2022) 
výstava Karel Prášek – Dráhy 
(15. 9. – 30. 10. 2022)  
výstava Ateliér keramiky a porcelánu fakulty 
designu a umění L. Sutnara 

(2. 9. – 2. 10. 2022)
tvůrčí dílna – Keramický ateliér 
(Becherova vila 23. 8. a 22. 9. 2022) 
Umělecké sympózium – Letohrádek Ostrov 
11. 9. 2022 
Zahradní slavnost – den otevřených dveří 
Letohrádek Ostrov (25. 9. 2022) 
 
Galerie 4 – galerie fotografie 
výstava Rudo Prekop – Portréty under-
groundu (do 20. 9. 2022) 
tvůrčí dílny - 700 let připojení Chebska 
k zemím Koruny české 

(9. a 10. 9. 2022) 
výstava prací z workshopu pro děti a mládež 
- Barevné prázdniny 
(26. 8. – 5. 10. 2022) 
projekce a výstavy IDENTITAT - Mezinárodní 
fotofestival v Kaiserslauternu 
(15. – 19. 9. 2022)
výstava V. Birgus a V. Podestát – Dvojexpozice 
(30. 9. – 24. 11. 2022)  
  
Galerie výtvarného umění v Chebu 
Eska je hezká – Výroba kol v Chebu 1892 – 
2006 (14. 9. 2022 – 19. 2. 2023) 

KULTURNÍ INSTITUCE NABÍZEJÍ PESTRÝ 
PROGRAM PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

KULTURA
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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 kampaně 
Žijeme regionem. O svůj podnikatel-
ský příběh se s námi tentokrát podělila 
Kristina Tomandlová, majitelka mode-
lové a zakázkové oděvní firmy Erin 
a vítězka celostátní soutěže Živnostník 
roku 2018.
Podnikat začala v roce 1994, kdy si ote-
vřela obchod se značkovými jeans H.I.S. 
ve spolupráci s OP Prostějov. „Firma 
v ČR začínala na trhu a neměla svoje 
vlastní prodejny,“ vysvětluje. Postupem 
času začala spolupracovat také s dalšími 
firmami a například s třeboňským Ota-
vanem je její firma Erin propojená svým 
výrobním programem dodnes. 

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Velice svízelné, narazila jsem na pod-
vodníka, který mi pronajal obchod za 
nehorázné nájemné a on přitom platil 
městu velice malou částku, což jsem 
zjistila až později, kdy mě chtěl obrat 
o zboží i prodavačky, protože prodejna 
již byla dobře zavedená. Podmínky pro 
rozjetí podnikání jsou všeobecně těžké, 
protože si člověk musí vše zařídit sám, 
nemůže se spoléhat na ostatní.

Co vám podnikání dalo?
Pocit svobody, ale zároveň i zodpověd-
nost za své zaměstnance. Moje povolání 
mě naplňuje a jsem velmi ráda, když mi 
při jednání ředitel známého karlovar-
ského hotelu řekne, že si naší práce cení 
a sjednává si další zakázky.

Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří 
zvažují, že začnou podnikat?
Aby si vše předem dobře rozmys-
leli, spočítali si přibližné náklady na 
provoz a nechali si poradit od zkuše-
ných odborníků.

Podnikáte v oboru, ve kterém jste zís-
kali vzdělání, nebo vás podnikání 
zavedlo úplně do jiného oboru?
Vystudovala jsem hotelovou školu, pra-
covala jsem jako ekonom provozu, šití 
bylo mojí zálibou, která v průběhu let 
přerostla v hlavní činnost, ale své nabyté 
znalosti z oboru gastronomie využívám 
i při své nynější profesi. Specializuji se 
na profesní oděvy pro školy, hotelnictví 
a balneo provozy.

V čem se odlišujete od konkurence? 
V čem jste jiná než ostatní?

Od začátku své činnosti nevydávám 
žádné univerzální katalogy, ale své 
oděvy vytvářím individuálně pro hotely, 
školy, restaurace, neboť každý je a chce 
být svým způsobem originální. Protože 
dlouhodobě spolupracuji s textilními
agenturami z Německa, mám přehled
o tom, co je trendy a žádané v této 
oblasti, šiji pro ně a mohu s jejich svole-
ním využívat know-how na našem trhu.

Pokud máte zaměstnance, jakým způ-
sobem je hledáte? Spolupracujete 
se školami?
Spolupracuji se studenty, kteří stu-
dují na Keramické škole, obor návr-
hář. Zaměstnanci se v současné době 
hledají velice těžce, učňovské školy 
v oboru krejčová, švadlena zanikly a já 
se již po dobu 2 let snažím na tento pro-
blém upozorňovat.

ŽIVNOSTNICE ROKU 2018 
ŠIJE SVÉ MODELY NA ZAKÁZKU

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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Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, město Cheb a Karlovarský kraj 
vás zvou na Národní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví 2022, jejichž letošním 
tématem jsou „Udržitelné památky“. Akce 
s bohatým programem po celém Chebu se 
uskuteční v sobotu 10. září 2022 od 9.00 
hodin. Součástí programu budou oslavy 
700. výročí trvalého připojení Chebska 
k zemím Koruny české.
„Cheb je město s tisíciletou historií a právě 
v září si připomene jeden z milníků své 
existence – 700. výročí zástavy králi Janu 
Lucemburskému, díky níž se Chebsko 
stalo trvalou součástí Českého království. 
I to bylo jedním z důvodů, proč bylo naše 
město pro letošní rok poctěno pořádáním 
Národního zahájení Dnů evropského dědic-
tví,“ vysvětlil starosta města Chebu Anto-
nín Jalovec.
Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se usku-
teční přivítání krále Jana Lucemburského, 
ale také Národní zahájení Dnů evropského 

dědictví spojené s udělením titulu Nosi-
tel tradice lidových řemesel, který uděluje 
ministr kultury České republiky. Do kos-
tela sv. Kláry na Františkánském náměstí 
budou moci návštěvníci zavítat na výstavu 
replik korunovačních klenotů. Pro malé 
i velké se chystají umělecké workshopy 
v Galerii G4. Ve Špýcharu v Hradební ulici 
se otevře tesařská dílna s ukázkami tra-
dičního řemesla a s modely krovů. Rytíři 
a sokolníci opanují Chebský hrad, chybět 
nebude ani středověký rytířský turnaj.

V areálu chebské Krajinky bude návštěv-
níky čekat Festival piva, v  infocentru 
mohou nahlédnout do historických kronik 
a zkrátka nepřijdou ani zájemci o pro-
hlídky unikátních chebských krovů. V Gale-
rii výtvarných umění a Retromuseu bude 
k vidění vzácná chebská gotická procesní 
monstrance. Po celý den budou pro pří-
chozí zdarma přístupné chebské památky. 
„Cheb nabízí turistům a dalším návštěv-
níkům velmi pestré kulturní dění po celý 
rok. Jeho nesporným vyvrcholením je letos 
Národní zahájení Dnů evropského dědictví, 
které každoročně připomínají Evropanům 
jejich kulturní kořeny. Ale nejen to, město 
zároveň slaví jubileum připomínající při-
pojení Chebska k Českému království. Jsme 
velmi rádi, že se Karlovarský kraj mohl stát 
partnerem oslav a podpořit je. Věřím, že se 
chebským občanům i návštěvníkům při-
pravený program bude líbit a budou se rádi 
do Chebu vracet,“ uvedla krajská radní pro 
oblast kultury Oľga Haláková.

CESTY KRAJEM
HÁJEK, SADOV A OTOVICE
Hájek, Sadov a Otovice se staly červen-
covým cílem pracovní cesty hejtmana 
Petra Kulhánka a krajského radního 
Víta Hromádka. Ten se stal hostitelem 
v první ze jmenovaných obcí, kde je už 
od roku 2002 starostou. Vít Hromádko 
seznámil hejtmana s probíhající rekon-
strukcí radnice a plánem přestavby 
kulturního domu, ukázal mu hasič-
skou zbrojnici i altán, který obec pro-
najímá a sama v něm organizuje řadu 
akcí. V Sadově diskutovali zástupci 
kraje se starostou Eduardem Frischem 
o problému s nedodržováním rych-
losti při průjezdu v obci a o nutnosti 
vyřešit dopravu a parkování u školy 
a školky. S místostarostou Ladislavem 
Ludvíkem si zástupci kraje také pro-
hlédli opravený a restaurovaný kostel 
v Boru i sportovní areál v Sadově, kde 

se opravují šatny pro sportovce. Prvním 
tématem v Otovicích se stal obchvat 
Karlových Varů v návaznosti na D6, řeč 
byla i o odpadovém hospodářství. Mís-
tostarosta Otovic Jindřich Beneš dále 
upozornil na problém s překračováním 
rychlosti kolem obecního úřadu a školy.

ŠABINA A LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
Zjistit, jaké situace a problémy aktu-
álně řeší starostové měst a obcí v kraji 
a případně podat pomocnou ruku při 
jejich řešení, je cílem pravidelných cest 
hejtmana Karlovarského kraje Petra 
Kulhánka a radního pro oblast rozvoje 
venkova Víta Hromádka. Ve druhé polo-
vině července se kvůli tomu vydali na 
setkání se starosty do Šabiny a Libav-
ského Údolí. Starosta Šabiny František 
Pešek představil aktivity obce, kte-
rými se snaží rozvíjet komunitní život. 
Co však obyvatelům chybí, je obchod, 
který by nabízel alespoň základní sorti-
ment. V Šabině by obyvatelé také uvítali 

úsekové měření radary či železniční 
zastávku. V Libavském Údolí považují 
za zásadní realizaci úpravy komuni-
kace při vjezdu do obce. Právě vjezd je 
v současné době velmi komplikovaný, 
a proto by měl na jeho místě vzniknout 
v roce 2023 kruhový objezd. V osadě 
Kolová, která patří do katastru obce 
Libavské Údolí, představila starostka 
aktuální projekt revitalizace louky. Na 
místě vznikne naučná stezka se zastře-
šeným pramenem.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
ODSTARTUJÍ LETOS V CHEBU

JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

 KRAJSKÉ LISTY 27



JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
se konaly v Mostě ve dnech 13. až 15. 
července v pořadí již 5. Mezinárodní 
sportovní hry seniorů. Akci pořádala 
Rada seniorů ČR za  finanční i morální 
podpory Ústeckého kraje a Statutár-
ního města Most. Za sportovci ve čtvr-
tek 14. července zavítali předsedkyně 
Rady seniorů ČR Lenka Desatová i pri-
mátor Mostu Jan Paparega, kteří spo-
lečně hry oficiálně zahájili.
Pátých mezinárodních seniorských 
sportovních her se zúčastnilo 161 
sportovců z celé republiky (celkem 
23 družstev) a 2 sportovní družstva 
ze Slovenska.
Karlovarský kraj reprezentovalo druž-
stvo klubu seniorů *STAR*  Lázeňský 
klub seniorů Karlovy Vary – Karlovar-
ský kraj. Poděkování patří vedení Kar-
lovarského kraje a Krajské radě seniorů 
za úhradu startovného.
V deseti disciplínách podle mezinárod-
ních pravidel soutěžila smíšená druž-
stva ve složení tři ženy, tři muži plus 
vedoucí. Soutěžilo se v lukostřelbě, 
v Bollo ball (házení na vzdálenost tří 
metrů), hodu šipkami do terče, bas-
ketbalu (hod míčem na koš), florbalu 
(střelba na florbalovou branku), chůzi 
s holemi na 800 metrů (2 kola- tj. 2 x 
obejít stadion), pétanque, snack golf  
- odpálení míčku na terč se suchým 
zipem, hody kriketovým míčkem na cíl,  

frisbee, disc golf - golfové odpaly na cíl.   
Zlato získalo družstvo Ostrava–město, 
které jako vítěz bude hostit Meziná-
rodní sportovní hry v příštím roce.
Všichni účastníci her si pochvalovali 
sportoviště Střední školy technické ve 
Velebudicích, kde hry probíhaly, ale 
také zázemí, které jim škola poskytla. 
Výhodou bylo, že měli vše, tedy hřiště, 
ubytování i stravu takříkajíc pod 
jednou střechou.
Poděkování patří řediteli her panu 
Aloisi Malému, radnímu města 
Most a paní Heleně Malé, vedoucí 

pořadatelce, za vzornou organizaci. 
Pečlivě se starali, aby nám nic nechy-
bělo. A rovněž velké díky patří perso-
nálu kuchyně za perfektní stravování.
Pomyslnou „třešničkou na dortu“ byl 
závěrečný společenský večer, který se 
opravdu vydařil. Všichni zúčastnění si 
tak odvážejí jedinečné zážitky a spo-
lečně se již těší na příští hry. Samo-
zřejmě se také zavázali, že budou celý 
rok pilně trénovat.

JUDr. Hana Petrová, 
místopředsedkyně krajské Rady 

seniorů Karlovarského kraje

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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27. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL JE ZA DVEŘMI

KULTURNÍ TIPY 

Muzikál Kdyby tisíc 
klarinetů na Rolavě    
Západočeské divadlo Cheb přináší kla-
siku divadla Semafor – divadelní muzi-
kál „Kdyby tisíc klarinetů“ v nové úpravě. 
V malých kasárnách nedaleko ospalého 
lázeňského městečka, připomínajícího 
západočeský Jáchymov, se zbraně pro-
mění v  hudební nástroje, vojáci pod 
vedením moderátorky Terezy připravují 
rozvernou televizní revue a všichni pijí 
limonádu Super! Ale co když je to všechno 
jenom sen? Hity jako Babeta, Tereza, Vy 
byste pořád seděla, Motýl, Je nebezpečné 
dotýkat se hvězd, V  opeře, Pramínek 
vlasů a další zazní živě za doprovodu Big 
Bandu Karlovy Vary.  
Karlovy Vary, areál Rolava, 28. 8. 2022, 
17:00 hod.

Výstava prací výtvarné 
soutěže pro děti 
Výstava představuje ty nejzdařilejší práce 
dětské výtvarné soutěže, kterou vyhlásil 
hejtman Karlovarského kraje v měsíci 
květnu. Tématem letošního ročníku sou-
těže, jež byla rozdělena do dvou kategorií 
dle věku, bylo „Mé tajné místo v Karlovar-
ském kraji“. Na výstavě jsou k vidění dvě 
desítky děl, která porota vybrala ze všech 
odevzdaných soutěžních prací.  
Vestibul budovy A Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje, do 14. 10. 2022, PO 
a ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 15:00, 
PÁ 8:00 – 14:00 hod.  

Zahajovací koncert nové sezóny 
Karlovarského symfonického 
orchestru 
Karlovarský symfonický orchestr zahájí 
svou 188. sezónu a zároveň také hudební 
festival Dvořákův karlovarský podzim. 
Pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce 
zazní suita z opery Příhody lišky Bys-
troušky Leoše Janáčka, Symfonické vari-
ace op. 78 Antonína Dvořáka a Enigma, 
variace op. 36 Edwarda Elgara. Festival 
Dvořákův karlovarský podzim byl inspi-
rován vztahem Antonína Dvořáka ke 
Karlovým Varům a dnes již patří mezi 
nejstarší festivaly v Evropě.  
Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, 14. 9. 
2022, 19:30 hod.  

KULTURA

Hned s koncem prázdnin (od 31. 8. do 4. 9.) se na karlovarských kolonádách opět 
objeví krojovaní tanečníci a muzikanti z celého světa, a to v rámci tradičního 
Karlovarského folklorního festivalu. Mezi letošními hosty se můžeme těšit na 
folkloristy ze Slovenska, Srbska a Španělska, ale také na české soubory, jako 
je Čtyřlístek z Nového Strašecí, Jiskra z Plzně, Krušnohor a Skejušan z Cho-
mutova, Stázka z Teplé, Marjánek z Mariánských Lázní, Žerotín ze Strážnice, 
pražský Smíšený sbor Josefa Vycpálka a domácí organizátorský Soubor Písní 
a tanců Dyleň.
Vedle tradičních scén Sadové a Tržní kolonády, Muzea Karlovy Vary nebo loket-
ského amfiteátru budou moci diváci letos také zavítat k Národnímu domu, kde 
budou tanečníci a muzikanti vystupovat v rámci Porcelánových slavností. Důle-
žitou inovací je pak velká scéna ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní, kde 
se představí nejen folkloristé, ale v sobotu večer také místní kapely Jazz Cakes 
a Fonkienz, od pátku do neděle zde bude i divadélko pro děti. Součástí festivalu 
nadále zůstává oblíbený sobotní krojovaný průvod od Morového sloupu ke Sme-
tanovým sadům a týž den galaprogram ve Velkém sále SPA Hotelu Thermal, kde 
se na jednom pódiu vystřídají všichni účastníci festivalu. Pokud by návštěvník 
snad byl již folklorem unavený, může se zastavit v Jarmarku lidových řemesel 
či zavítat na výstavku historických automobilů před Thermalem.

Pro aktuální informace můžete sledovat Karlovarský folklorní festival na FB či 
na Instagramu @kffestival a na webové stránce kffestival.cz.
 Hynek Rint
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SPORT

Olympijská atmosféra ovládne Karlovy 
Vary. V lázeňském centru se už pošesté 
uskuteční závod Světového poháru 
v olympijském triatlonu, kterého se 
zúčastní i hvězdy z her v Tokiu a Riu. 
Novinkou v programu bude divácky velmi 
atraktivní závod smíšených štafet, který 
se koná na mimořádně krátkých distan-
cích a který je rovněž součástí olympij-
ského programu. City Triathlon Karlovy 
Vary ovšem nabídne o víkendu 9. až 11. 
září i závody pro veřejnost, děti a atrak-
tivní kulturní program.
Předloni v Karlových Varech závodili 
olympijští vítězové Nor Blummenfelt 
a Bermuďanka Duffyová. V minulém roce 
proběhli jako první cílovou rovinkou na 
nádherném Divadelním náměstí Němec 
Priester a Švýcarka Derronová, kteří patří 
k největším talentům světového triatlonu. 
Kdo se bude radovat z vítězství ve Světo-
vém poháru letos?
„Startovní listina bude odtajněna až měsíc 
před závodem, už teď ale máme infor-
mace, že by se k nám měl vrátit hvězdný 
triatlonový pár Richard Murray a Rachel 
Klamerová,“ říká ředitel závodu Vladimír 
Malý. Murray je čtvrtým mužem z olym-
piády v Riu a vítězem finálového závodu 
mistrovství světa z roku 2015. Klame-
rová patří dlouhodobě do nejužší svě-
tové špičky.
Na startu nebude chybět ani kompletní 
česká špička včetně olympioniček Petry 
Kuříkové a Venduly Frintové. „Světový 
pohár v Karlových Varech? Není nic víc. 
Je tu nejnáročnější trať, na jaké se svě-
tový triatlon jezdí. Závodníci pak odjíž-
dějí úplně hotoví, přesto každý rok 
přijíždí hrozně moc hvězd. Je tu super 

konkurence,“ říká další reprezentantka 
Tereza Zimovjanová o závodě, který se 
koná na distancích 1500 metrů plavání, 40 
km cyklistika a 10 km běh.
Světový pohár je vyvrcholením celého 
závodu, který v pátek otevřou Český 
pohár žáků, a také novinka v rámci kar-
lovarského programu: závod smíšených 
štafet na velmi krátkých distancích. S ním 
mají pořadatelé velké plány. „Letos se 
jedná o test event, proto se uskuteční na 
Rolavě. V následujících letech bychom 
ale byli rádi, kdyby se plavalo v korytě 
říčky Teplé a celý závod se tak uskutečnil 
v lázeňském centru. Budeme také usilovat 
o jeho zařazení do kalendáře Světového 
poháru,“ říká Vladimír Malý.
V sobotu se uskuteční závod Age Groups, 
který je otevřen všem rekreačním spor-
tovcům toužícím po úžasném zážitku ze 
závodu na nejkrásnější triatlonové trati 
na světě. Plavecká část o délce 750 metrů 

se uskuteční na Rolavě, 20km cyklistická 
část zavede závodníky do lázeňského 
centra a 5km běh pak končí přímo na 
Divadelním náměstí, kde bude opět cent-
rum celého závodu.
Právě z Divadelního náměstí budou mít 
fanoušci nejlepší přehled o celém dění, 
protože tu vyroste nádherná triatlonová 
aréna s velkou tribunou, velkoplošnou 
obrazovkou, pódiem a stánky partnerů. 
City Triathlon Karlovy Vary spojuje také 
v letošním roce síly s populární kulturní 
akcí Vary°Září, v rámci které budou nej-
krásnější karlovarské budovy nasvíceny 
lasery a videomappingem a za kterou kaž-
doročně přijíždějí do města desítky tisíc 
návštěvníků. Společný pak bude i kulturní 
program na Divadelním náměstí, který 
ozdobí vystoupení populárních hudeb-
ních skupin a DJ’s.
Více informací o závodu najdete na 
webu www.citytriathlon.cz.

DO KARLOVÝCH VARŮ SE VRACÍ 
SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU

RUNTOUR SE PROŽENE LÁZEŇSKOU KOLONÁDOU
Již za několik dní odstartuje běžecký 
závod RunTour v Karlových Varech 
s krásnou trasou skrze lázeňskou kolo-
nádu. Akce se koná v sobotu 27. srpna 
u Poštovního dvora. Závodní den se 

bude skládat z pěti běžeckých disciplín, 
dětského závodu s Rákosníčkem na 500 
a 1000 metrů a běhu dospělých na 3,5 
a 10 kilometrů. Součástí akce bude také 
doprovodný program pro děti i dospělé. 

Neváhejte a zažijte skvělý sportovní 
den s celou rodinou. Svojí účastí navíc 
přispějete na dobrou věc. Registrace 
a podrobné informace najdete na webu 
www.run-tour.cz. Je radost běžet!
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