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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.
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04 KRAJ EFEKTIVNĚ PROPOJÍ DVA 
STRATEGICKÉ PROJEKTY
Dva strategické projekty Karlovarského kraje 
připravené k čerpání peněz z Operačního 
programu Spravedlivá transformace (OPST) 
se propojí. 

13 TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ NABÍDNE 
ATRAKTIVNÍ PROGRAM
Pro všechny, kteří se rozhodují, zda si vezmou 
do pěstounské péče dítě, o něž se nemůže 
postarat rodina, a poskytnou mu láskyplné 
zázemí, připravil Karlovarský kraj Týden pěs-
tounství. Ambasadorem Týdne pěstounství 
je tanečník a pedagog Jan Onder pocháze-
jící z Lokte.

18 DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNO-
HOŘÍ. CÍLEM JE ROZVOJ TURISMU
V Božím Daru byla slavnostně podepsána 
dohoda o založení spolku Destinační agen-
tura Krušnohoří, jejímž cílem bude rozvoj 
turismu v Krušných horách s důrazem na 
přírodu, tradice a řemesla. 

22 ROZHOVOR: JAROSLAV CHÁN
Meteo stanice a proměnlivá dopravní zna-
čení nejenže šetří prostředky, ale ve velké 
míře snižují nehodovost, a to až o 30 pro-
cent. „V Karlových Varech se s tímto inte-
ligentním systémem můžete nově setkat 
v „esíčku“ na průtahu Karlovými Vary poblíž 
čerpací stanice OMV,“ říká Jaroslav Chán 
v našem rozhovoru o moderních technolo-
giích, které můžeme dnes potkávat u silnic.

26 VESNICE ROKU. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
OBCE PŘEVZALY CENY
Ve Velké Hleďsebi, která letos zvítězila 
v krajském kole Vesnice roku, se v neděli 
21. srpna 2022 konalo slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže. 

30 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU 
PATŘIL OLYMPIJSKÝM HVĚZDÁM
Olympijské hvězdy ovládly karlovarské 
lázeňské centrum, ve kterém se v neděli 11. 
září konal závod Světového poháru v olym-
pijském triatlonu.
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KRÁTCE Z KRAJE

INTERREG ČR – SASKO. 
HLEDÁME HODNOTITELE 
ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Evropská komise schválila  28. července 
2022 Program spolupráce Interreg Česká 
republika – Sasko 2021–2027. Ustavu-
jící zasedání monitorovacího výboru se 
bude konat v říjnu letošního roku. Kraj 
nyní hledá odborníky na pozice hodno-
titelů projektových žádostí. Projektové 
žádosti budou předkládány do prioritních 
os a specifických cílů programu. Jedná 
se například o oblast inovací a posílení 
konkurenceschopnosti malých a střed-
ních podniků, změny klimatu a udrži-
telnost či vzdělávání, kulturu a cestovní 
ruch. Kraj rovněž bude potřebovat spe-
cialisty pro posouzení projektové doku-
mentace staveb podle platné legislativy 
ČR. Zájemci o tyto pozice najdou veš-
keré informace na úřední desce krajského 
úřadu. Aktuality týkající se programu 
přeshraniční spolupráce jsou rovněž 
k dispozici na webu sn-cz2020.eu. 

DOTACE PODPOŘÍ OBNOVU 
DOPRAVNÍCH HŘIŠŤ

Dotační program Podpora obnovy stávajících 
a vznik nových dopravních hřišť každoročně 
vyhlašuje Karlovarský kraj. V rámci programu 
bylo z krajského rozpočtu vyčleněno 300 tisíc 
korun. Na krajský úřad byly doručeny dvě 
žádosti. Správa městských sportovišť v Mari-
ánských Lázních finanční prostředky využije na 
doplnění a zkvalitnění zázemí a zlepšení kva-
lity výuky dopravní výchovy 4. tříd na základ-
ních školách v Mariánských Lázních a blízkém 
okolí. Asociace Záchranný kruh z dotačních 
peněz zajistí na svém dopravním hřišti obnovu 
vodorovného dopravního značení, zakoupí 
ochranné helmy, figuríny postav pro ukázky 
výbavy a ochranných pomůcek a oblečení, 
zábrany a v rámci rozvoje e-mobility také e-ko-
loběžky. Asociace finance využije také na vybu-
dování cyklotrailu a pumptracku.    

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 
12. října 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 5. října.

ZÁSTUPCI KRAJE DISKU-
TOVALI S PREZIDENTY 
NĚMECKÝCH REGIONŮ
Vládní prezident bavorského regionu Horní 
Falc Walter Jonas a vládní prezidentka Hor-
ních Frank Heidrun Piwernetz se na krajském 
úřadě setkali s hejtmanem Petrem Kulhán-
kem a s krajským radním Patrikem Pizin-
gerem. Zástupci kraje jednali s regionálními 
prezidenty o situaci týkající se ukrajinských 
uprchlíků v obou zemích, o raketově rostou-
cích cenách energií i o přeshraniční spolupráci 
s ohledem na budoucí změny související s pře-
chodem na nové energetické zdroje. Diskuto-
valo se také o dostavbě D6, jejíž dokončení se ve 
směru na Prahu plánuje v roce 2027. Kraj počítá 
i s dostavbou úseku ke státní hranici. 

ŘSD ZASTAVILO OPRAVY 
MOSTŮ NA SILNICI DO PLZNĚ

 Na silnici I/20 ve směru z Karlových Varů 
do Plzně, která je ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), byly zasta-
veny stavební práce na dvou mostech 
u Kfel. Důvodem je insolvenční řízení, 
v němž se ocitl zhotovitel stavby, spo-
lečnost Raeder & Falge. Staveniště firma 
opustila a s karlovarskou správou ŘSD 
ČR  nyní nekomunikuje. Doposud byly 
provedeny bourací práce nad nosnou 
konstrukcí a základech obou mostů. Stá-
vající nosné konstrukce jsou částečně 
obnažené, proto je potřeba co nejdříve 
dokončit jejich opravu či je zakonzer-
vovat. Na místě bude do konce listo-
padu 2022 platit stávající úplná uzavírka 
s objízdnou trasou po souběžné provi-
zorní vozovce pro vozidla do 3,5 t. Na 
trase je kyvadlový provoz řízen sema-
fory. Vozidla nad 3,5 t jsou pak odkloněna 
přes Bochov a poté zpět na Toužim. 

CYKLOSTEZKA OHŘE. 
U VOKOVA BUDE 
PEVNĚJŠÍ SVAH

Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél 
Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov má 
zajistit zpevnění svahu zasaženého erozí. 
Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo na tuto 
akci vyčleněno 2,5 milionu korun. Projek-
tová dokumentace přináší řešení v podobě 
zpevnění svahu břehu pozemku ve Vokově 
u Třebeně v délce přibližně 42 metrů, a to 
lomovým kamenem, separační geotextilií  
a štěrkopískem. Zpevněná část svahu bude 
navazovat na okolní břehy a zpětně bude  
ohumusována a oseta travním semenem. Pro 
dlouhé zajištění se počítá také s vysazením 
vrbového proutí podél cyklostezky.

 KRAJSKÉ LISTY 3



Dva strategické projekty Karlovar-
ského kraje připravené k čerpání peněz 
z Operačního programu Spravedlivá 
transformace (OPST) se propojí. Čin-
nosti plánované agentury pro transfor-
maci, která měla mimo jiné pomáhat 
s efektivnější podporou aktivit v území, 
se částečně včlení do projektu  kraj-
ské kulturní a kreativní kanceláře - 4K. 
Mnohé činnosti transformační agentury 
už totiž na území regionu začali přiro-
zeně vyvíjet  i jiní územní aktéři. Díky 
tomu kraj mohl rozhodnout o propo-
jení obou projektů, čímž docílí rovněž 
úspory v rámci celkové dotace z OPST.
Kraj tak reaguje i na doporučení 
expertní komise ministerstva životního 
prostředí, které OPST řídí a v poslední 
době se snaží nasměrovat strukturálně 
postižené regiony k úsporným opat-
řením v rámci celkové částky dotace. 
„Myšlenka založení agentury pro 
transformaci je jednoznačně správná. 

Nicméně v průběhu přípravy strategic-
kých projektů se ukázalo, že činnosti, 
které jsme chtěli svěřit agentuře, tady 
přirozeně a logicky začaly vyvíjet a pře-
vzaly jiné subjekty. Jako příklad uvedu 
odbor regionálního rozvoje krajského 
úřadu zabývající se tvorbou územních 
studií, územně analytických podkladů, 
či Karlovarskou agenturu rozvoje pod-
nikání, jež se věnuje aktivitám v oblasti 
chytrých řešení a digitalizace. Na své 
záměry jsou navíc schopné využít 
finance z jiných finančních zdrojů EU 
mimo Operační program Spravedlivá 
transformace a mohou svou činnost 
v tomto ohledu dál úspěšně rozvíjet i ve 
vazbě na projekt krajské kulturní a kre-
ativní kanceláře - 4K. Pomůže nám to 
významně snížit finanční i personální 
nároky spojené s případným založením 
transformační agentury,“ vysvětlil kraj-
ský radní Patrik Pizinger. 
Projekt „Krajská kulturní a kreativní 

kancelář – 4K“ se v budoucnu zaměří 
na podporu  začínajících podnikatelů, 
mikro- a malých podniků, neziskových 
organizací. Podpoří kreativní vzdělá-
vání v kraji, manuální a další doved-
nosti dětí a studentů se zvláštním 
ohledem na podporu dětí ze sociálně 
slabých rodin. Cílem projektu je dále 
využití inovačního potenciálu v regionu 
propojováním výzkumných pracovišť 
s podnikateli v regionu, paměťovými 
a kulturními institucemi. Bude pro-
pagovat oblast kultury a rozvíjet její 
potenciál, vznik kulturních a komu-
nitních center. Zároveň zastřeší centra 
tradičních řemesel. 
Záměr včlenit vybrané aktivity trans-
formační agentury do projektu kraj-
ské kulturní a kreativní kanceláře – 4K 
schválila na svém jednání 9. srpna 2022 
Komise pro transformaci regionu, Fond 
spravedlivé transformace a energetiku 
při Radě Karlovarského kraje.

KRAJ EFEKTIVNĚ PROPOJÍ 
DVA STRATEGICKÉ PROJEKTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Poskytnout přehled o inovačních fir-
mách, inovačních procesech v obcích 
a městech, regionálních partnerech, 
programové podpoře inovací a cel-
kově o inovačním prostředí Karlo-
varského kraje je cílem Regionální 
inovační mapy.
„Regionální inovační mapa zachycuje 
vývoj dat o inovačním prostředí od 
roku 2012, kdy byl vytvořen Program 
rozvoje konkurenceschopnosti Karlo-
varského kraje a s ním i dotační titul 
Inovační vouchery. S daty sami pra-
cujeme během svých činností a při-
způsobujeme jim rozvoj regionu. 
Data budeme postupně doplňovat 
a aktualizovat,“ říká Vlastimil Veselý, 
ředitel Karlovarské agentury roz-
voje podnikání.
Díky interaktivnímu zobrazení lze 
základní mapu inovační infrastruktury 
Karlovarského kraje dělit na veřejný 
a soukromý sektor. Na mapě je možné 
filtrovat mezi coworkingovými centry, 
pobočkami vysokých škol, podnika-
telskými inkubátory, vědeckotechnic-
kými parky, výzkumnými organizacemi 
a dalšími významnými organizacemi 
inovačního prostředí. Navíc inovační 
mapa poskytuje srovnání našeho kraje 
s ostatními regiony České republiky.
„Chceme pomoci nejen firmám, ale 
také organizacím veřejného sektoru 
k tomu, aby uskutečňovaly inovační 

a výzkumně-vývojové aktivity v regi-
onu. Proto stále intenzivněji pracujeme 
na rozvoji Karlovarského kraje také 
z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. 
Kromě podpory formou Inovačních 
voucherů by právě Regionální inovační 
mapa mohla být moderním nástrojem, 
který podá zajímavé a užitečné infor-
mace jak o inovačních firmách, tak 
o obcích, školství a o podpoře inovač-
ního prostředí kraje,“ přibližuje záměr 
Patrik Pizinger, radní pro oblast regio-
nálního rozvoje.
V části mapy věnované veřejnému 
sektoru lze nalézt data o inovač-
ních aktivitách obcí, obvykle spoje-
ných s implementací chytrých (smart) 
řešení a dále o počtu studentů vyso-
kých a středních škol v Karlovar-
ském kraji.
Soukromý sektor poskytuje přehled 
o stavu a plánech inovačních firem 
našeho regionu. V sekci věnované pod-
poře inovací jsou k dispozici data z již 
11 ročníků Inovačních voucherů, 2 roč-
níků Kreativních voucherů a o kreativ-
cích Karlovarského kraje. K dispozici 
jsou i data z  Asistenčních voucherů, 
které napomáhají rozvoji strategicky 
významných projektů. Do budoucna 
přibyde mapa škol a přehled realizova-
ných nástrojů na podporu inovačního 
prostředí podle Regionální inovační 
strategie Karlovarského kraje.

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ 
MAPA PŘEDSTAVUJE 
INOVAČNÍ AKTIVITY
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DOPRAVA

Na základě společného memoranda 
bude kraj, město i dopravní podnik dis-
kutovat o třech variantách spolupráce, 
z nichž se pak vybere ta nejvhodnější. 
„Kraj čeká uzavírání dlouhodobých 
smluv na zajištění dopravní obslužnosti 
autobusy v regionu. Na základě odbor-
ných doporučení a prověřené spolu-
práce s Dopravním podnikem Karlovy 
Vary jsme se rozhodli pro partnerství 
a jednotný postup, což by mělo být 
pro naše obyvatele zárukou kvalitních 
služeb ve veřejné dopravě,“ řekl hejt-
man Petr Kulhánek.
Podle karlovarské primátorky Andrey 

Pfeffer Ferklové jde o první krok, 
který ukazuje ochotu navázat spolu-
práci na zajištění dopravní obslužnosti 
v celém kraji. „Dopravní podnik má 
moderní vozový park, který slouží lidem 
nejen v městské hromadné dopravě. 
A doufejme, že se kraji podaří vysou-
těžit i autobusy na stlačený plyn,“ 
dodala primátorka.
Jednotlivé varianty obsažené v memo-
randu popsal Lukáš Siřínek: „První 
variantou je, že by kraj společně 
s městem prostřednictvím dopravního 
podniku zajišťovaly kompletní dopravní 
obslužnost na území regionu. V druhé 

variantě jde o zadání zakázky sdruže-
ným zadavatelem, což by znamenalo 
mimo jiné vznik společného krajského 
a městského dopravního podniku. Třetí 
možností je podpora stávajícího roz-
sahu dopravní obslužnosti, kterou nyní 
dopravní podnik v regionu zabezpe-
čuje.“ Jako nejlepší se přitom jeví první 
varianta, v rámci které by Dopravní 
podnik Karlovy Vary zajišťoval závazek 
veřejné služby pro celý region.
Kraj zároveň pokračuje ve výběru doda-
vatele autobusů na stlačený plyn (CNG), 
které by jezdily ve veřejné dopravě po 
celém regionu. „Do měsíce už bychom 
měli znát výsledek zadávacího řízení. 
Výroba autobusů pak potrvá 15 měsíců. 
Dopravní podnik KV by se podle evrop-
ského práva nemohl přihlásit do výbě-
rového řízení na dopravní obslužnost, 
díky memorandu bychom mu však dali 
šanci alespoň část regionu pokrýt,“ 
dodal Jan Bureš, neuvolněný krajský 
zastupitel pro oblast dopravy.

Nalezení optimálního způsobu zajištění přepravy cestujících 
ve veřejné linkové dopravě, to je cíl memoranda, které svým 
podpisem stvrdili hejtman Petr Kulhánek, karlovarská pri-
mátorka Andrea Pfeffer Ferklová a Lukáš Siřínek, místopřed-
seda představenstva akciové společnosti Dopravní podnik 
Karlovy Vary.

KRAJ CHCE PROHLOUBIT SPOLUPRÁCI 
S DOPRAVNÍM PODNIKEM KARLOVY VARY
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C U P R A  AT E C A
SÍLA PŘICHÁZÍ 
ZEVNITŘ.

Síla není to, co vidíte navenek: elegantní a progresivní 
design. Propracované karbonové detaily. Broušená kola 
z lehkých slitin. Brzdy Brembo. Síla je to, co se ukrývá 
uvnitř: motor o výkonu 300 koní se 6 jízdními režimy. 
Z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy. A pohon 
všech kol 4WD. Výkon není vidět pouhým okem, 
ten musíte zažít. Na vlastní kůži.

Kombinovaná spotřeba 7,7–7,8 l / 100 km, kombinované emise CO2 175–177 g/km. pro model CUPRA Ateca. Použité obrázky jsou 
pouze ilustrativní.

AUTOSALON MANFRED SCHÖNER – KŘIŽÍKOVA 1624, 356 01 SOKOLOV – T. +420 352 350 934, +420 739 933 620



Radiologické oddělení Nemocnice Cheb 
vyšetří ročně v průměru 5700 paci-
entů na počítačovém tomografu. Mezi 
nejčastější vyšetření patří CT mozku, 
páteře, následuje CT břicha a plic. Mezi 
méně častá, ale neméně důležitá vyšet-
ření patří angiografie cévního systému 
- hlavně plicních tepen při emboli-
ích a karotid (krčních tepen s tepnami 
mozku u mozkových příhod).
Pacienti zde podstupují také angio-
grafická vyšetření dolních končetin 
(zobrazení cév – tepen a žil). U těchto 
vyšetření hraje důležitou roli kvalitní 
vyšetřovací i rekonstrukční software 
poskytující lepší výsledky. „Zásadní 
rozdíl staré versus nové CT je jedno-
značně v technických a softwarových 
parametrech, díky kterým pak dochází 
ke kvalitnějšímu zpracování nasbíra-
ných dat při vyšetření,“ potvrdil Martin 
Trpák, zástupce primáře chebského 
radiologického oddělení.
Právě kvalita obrazu je jednou z před-
ností nového přístroje. Díky rozšíření 
počtu řad detektorů z 64 na 128 lze 
všechna vyšetření provádět v kratším 
čase a zároveň s nižší dávkou rentgeno-
vého záření na pacienta.

Výměna CT a jeho instalace do stáva-
jících prostor radiologického praco-
viště trvala pouhých 23 dní. Vyžádala 
si drobné stavební úpravy podlah či 
odstranění naváděcích laserů, které 
sloužily primárně pro vyšetření 

onkologických pacientů. 
„Lasery pro onkologická vyšetření již 
u tohoto přístroje nejsou zapotřebí. 
Menší plánovací CT s lasery je totiž 
umístěn přímo na onkologii v pavilonu 
C,“ vysvětlil Martin Čvančara, provoz-
ně-technický ředitel KKN.
Tomograf byl financován z EU fondů, 
respektive prostřednictvím 98. výzvy 
REACT-EU, a jeho pořizovací cena byla 
více než  24 milionů.

NEMOCNICE CHEB MÁ NOVÝ 
POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF

ZDRAVOTNICTVÍ

V rámci přestavby chebské nemocnice dochází také k moder-
nizaci a obnově přístrojového vybavení. Radiologické oddě-
lení má nyní k dispozici nový počítačový tomograf (CT).

INFORMACE OČKOVACÍHO CENTRA 
V KV ARENĚ KARLOVY VARY:
Od středy 14. 9. 2022 je v očkovacím centru v KV Areně Karlovy Vary k dispozici upravená vakcína proti covid-19 od firmy Pfizer 
zaměřená na původní kmen viru i na subvariantu omikron. Vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.1 lze podat pouze jako 
posilující dávku osobám od 12 let s odstupem 3 měsíců od poslední dávky.
Kontakt: +420 722 992 645 (na uvedeném telefonním čísle zastihnete personál očkovacího centra POUZE v době provozu očko-
vacího centra). Provozní doba PO, ST, PÁ 14–18 hodin.

Rezervační systém na zajištění termínu a času očkování: https://registrace.mzcr.cz .
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Iktové centrum Nemocnice Soko-
lov obhájilo evropskou certifikaci ESO 
(European Stroke Organisation) za rok 
2021. Ta je potvrzením vysokých stan-
dardů tohoto centra a garancí, že pacient 
dostává v sokolovské nemocnici kvalita-
tivně zcela srovnatelnou diagnostickou 
i léčebnou péči jako v nejlepších iktových 
centrech v Evropě.
V Sokolově ji ročně využije kolem 400 
pacientů s akutní cévní mozkovou pří-
hodou. “Certifikace hodnotí především 
nastavení standardů péče a  její kva-
litu na daném pracovišti. Jde například 
o rychlost managementu příjmu paci-
enta, rychlost a komplexnost provedení 
vyšetření nebo podání léčby. V součtu 
parametrů nám byl udělen takzvaný 
zlatý status,” uvedl Aleš Novák, vedoucí 
lékař Iktového centra a zástupce primáře 
Neurologického oddělení Nemocnice 
Sokolov. Tímto certifikátem iniciativa 
Angels, která pod záštitou ESO hod-
nocení provádí, potvrzuje, že Iktové 
centrum v Sokolově splňuje potřebné 
parametry a pacient zde dostane léčbu 
na stejné odborné úrovni, jako na kte-
rémkoliv obdobném pracovišti v Evrop-
ské unii. Evropská certifikace ESO 
přitom není jediným hodnocením kvality 
péče, kterým Iktové centrum v Sokolově 

úspěšně prošlo. V  březnu roku 2021 
obdrželo také certifikaci QASC (Qua-
lity of Acute Stroke Care) zaměřenou na 
hodnocení kvality sesterské ošetřova-
telské péče v akutní fázi CMP. Při té se 
hodnotila poskytovaná péče v sokolov-
ském centru za roky 2017 až 2021 a tato 
certifikace je platná až do roku 2025.
Iktové centrum Nemocnice Sokolov je 
jedním ze dvou pracovišť svého druhu 
v regionu. V roce 2021 ošetřilo 400 paci-
entů s akutní cévní mozkovou přího-
dou, z  toho většina (86 procent) byli 
pacienti s  cévní mozkovou příhodou 
ischemického původu, tedy při uzá-
věru některé mozkové tepny. Specifická 

trombolytická léčba byla poskytnuta 
téměř stovce pacientů.
Iktové centrum Nemocnice Sokolov 
velmi úzce spolupracuje také s  dal-
šími specializovanými pracovišti, jako 
je FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN 
Motol, například při realizaci mecha-
nické trombektomie a některých dal-
ších vysoce specializovaných výkonech. 
Spolu s nimi tak loni řešilo péči o téměř 
desítky nejzávažnějších sokolovských 
pacientů. Kromě akutní iktové péče 
poskytuje oddělení svým pacientům 
i služby neurosonografické laboratoře 
a cerebrovaskulární poradnu s nadre-
gionální působností.

IKTOVÉ CENTRUM NEMOCNICE SOKOLOV 
OBHÁJILO EVROPSKÝ CERTIFIKÁT

ZDRAVOTNICTVÍ
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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  



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

10:00  Slavnostní zahájení – Den otevřených dveří v REHOSU

11:00  Přednáška pro lékaře v REHOSU

 1. MUDr. Irena Závadová, primářka domácí hospic 
Cesty domů: Paliativní péče – principy paliativní péče a 
komunikace

 2. PhDr. Robert Huneš, MBA, prezident APHPP
 Jak sdělovat nevyléčitelně nemocnému nepříznivou 

prognózu? Aneb, aby zdravotník nemusel být Pilátem my-
jícím si ruce…

16:00  Bohoslužba za hospic a požehnání repliky Pražského je-
zulátka – kostel sv. Martina v Nejdku, kterou vykoná

 Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

18:00 Slavnostní večer – Kulturní dům Nejdek 
 moderuje Petr Rychlý a vystoupí:
 folklórní soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary
 taneční skupina The Femme Karlovy Vary
 k poslechu a tanci hraje kapela Ještěřice

 w w w . r e h o s - n e j d e k . c z  a  w w w  . n e j d e k . c z

90 let zdravotní péče
v Nejdku

11. listopadu 2022

                                                                                                           
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 
příspěvková organizace 
Perninská 975 
362 21 Nejdek                                                                                                                                 
IČ: 69979821 
 

Sídlo:  Perninská 975, 362 21 Nejdek,  Česká republika, IČO: 69979821 
 zapsaná v obchodním rejstříku  vedeného Krajským soudem Plzeń , odd. Pr,vložka 542  

tel.: +420 353 176 727, fax: +420 353 176 738,   e-mail: reditel@rehos-nejdek.cz 

 
 
                                                                                                             V Nejdku 15.8.2022 
 
 
Nabídka pronájmu nebytového prostoru k provozování kantýny – 
kavárny pro pacienty, návštěvy a zaměstnance Rehosu. 
 
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o podlahové ploše 94,02 m2 v přízemí 
budovy hospicu. Nájemné dle ceny obvyklé v místě + energie 2 000 – 2 500 Kč/měs. 
Provozovna je plně vybavená nábytkem, chladícím zařízením (v ceně nájmu), 
vlastními měřiči elektřiny a vody. Je vhodná k okamžitému provozování. Po dohodě 
možná prohlídka prostor.  

 
 
Nabídky zasílejte do 31.8.2022 k rukám ředitelky. 
 
 
Olga Pištejová, DiS. 
ředitelka 
mail: reditel@rehos-nejdek.cz 
 
 
Kontaktní osoby: 
 
Bc. Soňa Nejedlá  
ekonomka 
mail: ekonom@rehos-nejdek.cz 
tel. 739 322 483 
 
Tomáš Uher 
technik – správce budov 
mail: technik@rehos-nejdek.cz 
tel. 734 367 993 

90 let zdravotní péče v Nejdku

www.rehos-nejdek.cz

10:00 Slavnostní zahájení – Den otevřených dveří v REHOSU

11:00 Přednáška pro lékaře v REHOSU
 1. MUDr. Irena Závadová, primářka domácí hospic Cesty   
    domů: Paliativní péče – principy paliativní péče 
    a komunikace
 

16:00 Bohoslužba za hospic a požehnání repliky Pražského jezulátka  
 – kostel sv. Martina v Nejdku, kterou vykoná 
 Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

18:00 Slavnostní večer – Kulturní dům Nejdek moderuje 
 Petr Rychlý a vystoupí: 
 folklórní soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary
 taneční skupina The Femme Karlovy Vary
 k poslechu a tanci hraje kapela Ještěřice 

www.rehos-nejdek .cz a www.nejdek .cz

11. 11. 2022

2. PhDr. Robert Huneš, MBA, prezident APHPP 
   Jak sdělovat nevyléčitelně nemocnému nepříznivou 
   prognózu? Aneb, aby zdravotník nemusel být Pilátem 
   myjícím si ruce…
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Karlovarský kraj chce pomoci občanům 
regionu, pro které jsou a budou dopady 
energetické krize zvláště závažné. Jedná 
se především o  seniory žijící mimo 
pomoc sociálních služeb, jež si nepo-
radí s možností čerpání dávek, a dále 
o rodiny, které pečují v domácím pro-
středí o  děti i  dospělé s  postižením. 
Opatření kraj připravuje ve spolupráci 
s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR 
a  zapojit chce obce a  sociální služby 
z celého území regionu.
„Naše opatření jsme zatím pracovně 
nazvali Záchranná brzda pro občany 
Karlovarského kraje. Jde o  otevřený 
soubor, který se může podle potřeby 
rozšířit a  doplnit. Z  našeho pohledu 
budou pomoc v energetické krizi nej-
více potřebovat lidé pečující doma o své 

blízké s mentálním nebo kombinova-
ným postižením, ale také senioři, kteří 
žijí mimo sociální služby a potřebují 
podporu svého okolí. Větší část těchto 
lidí má na podporu od státu nárok, ale 
vůbec si o ni nepožádá. Proto chceme 
ve spolupráci s obcemi přímo v terénu 
tyto lidi vytipovat, oslovit a zprostřed-
kovat ze stávajícího systému všechny 
možné formy podpory. Pokud to k vyře-
šení akutní krize v životě konkrétních 
občanů nebude dostatečné, přijde na 
řadu finanční pomoc od kraje. Snažíme 
se předejít tomu, že dopady energetické 
krize tyto rodiny a jednotlivci nezvlád-
nou,“ upřesnil Robert Pisár, krajský 
radní pro oblast sociálních věcí. 
Odbor sociálních věcí krajského úřadu 
připraví metodiku shrnující povinnosti 

obcí a sociálních služeb s důrazem na 
aktivní sociální práci s vytipovanými 
ohroženými skupinami. Po dohodě 
s krajským pracovištěm Úřadu práce 
začnou od října probíhat pracovní 
setkání v obcích s rozšířenou působ-
ností, za účasti zástupců pověřených 
obecních úřadů. „Cílem je zintenzivnit 
spolupráci v této oblasti mezi odborem 
sociálních věcí, úřadem práce, obcemi 
a  sociálními službami. Především je 
třeba seznámit sociální pracovníky 
s aktualizovaným postupem při vyplá-
cení mimořádné okamžité pomoci při 
kaucích a se samotným krajským zámě-
rem „záchranné brzdy,“ vysvětlil Robert 
Pisár s  tím, že na finanční pomoc ze 
strany kraje by bylo vyčleněno prozatím 
10 milionů korun z krajského rozpočtu.

KRAJ PŘICHÁZÍ SE SOUBOREM 
OPATŘENÍ NA PODPORU OBČANŮ 
V DOBĚ ENERGETICKÉ KRIZE

MEZINÁRODNÍ 
DEN SENIORŮ
 Karlovarský kraj tradičně připravuje 
oslavy Mezinárodního dne seniorů. 
Bohatý kulturní program s občers-
tvením bude pro všechny účastníky 
zdarma.   Oslavu kraj vždy plánuje 
v souvislosti s Mezinárodním dnem 
seniorů, jenž připadá na první říjnový 
den. „Svátek seniorů se snažíme chys-
tat pokaždé v jiné části kraje, aby se 
měli možnost účastnit všichni zájemci 
z různých koutů regionu. Akci bude 
moderovat známý český umělec Vla-
dimír Hron, který zazpívá seniorům 
v  obou městech oblíbené melodie, 
návštěvníci se mohou těšit také na 
tombolu a  další překvapení,“ uvedl 
krajský radní Robert Pisár.
Akce v Karlových Varech se uskuteční 29. 
9. 2022 v Lidovém domě od 10.00 hodin 
do 12.00 hodin. V Chebu se oslava bude 
konat v Muzeu Cheb 29. 9. 2022 od 15.00 
do 17.00 hodin.
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Pro všechny, kteří se rozhodují, zda si 
vezmou do pěstounské péče dítě, o něž 
se nemůže postarat rodina, a poskytnou 
mu láskyplné zázemí, připravil Kar-
lovarský kraj Týden pěstounství. Akce 
se uskuteční ve dnech 10. až 14. října 
2022 a každý den bude nabitý pest-
rým programem. Ambasadorem Týdne 
pěstounství je tanečník a pedagog Jan 
Onder pocházející z Lokte.
„Během Týdne pěstounství chceme 
nabídnout lidem, kteří přemýšlí 
o tom, že by se stali pěstouny, veš-
keré potřebné informace, které jsou 
s pěstounskou péčí spojeny. Budou mít 
možnost setkat se mimo jiné s psycho-
logem, účastnit se besed s pěstouny, 
přímo s jednou z pěstounských rodin 
strávit příjemné odpoledne spojené 
s posezením u ohně. Celý týden bude 
probíhat v neformální atmosféře, na 
příchozí budou kromě odpovědí na 
všechny dotazy čekat také drobné dárky 
a občerstvení,“ vysvětlil Robert Pisár, 
krajský radní pro oblast sociálních věcí.
Týden pěstounství bude v pondělí 10. 
října zahájen možností pro veřejnost 
informovat se o tom, co pěstounská 
péče vůbec obnáší a jak se pěstou-
nem stát. Posezení u kávy s možností 
konzultací s pracovníky pro náhradní 
rodinnou péči se bude konat přímo na 
městských úřadech jednotlivých měst. 
Pro stávající pěstouny se v tentýž den 
uskuteční konzultační den v milé 

atmosféře karlovarské Becherovy vily. 
Kromě popovídání s psychologem čeká 
účastníky koncert hudebníků Karlovar-
ského symfonického orchestru. Konzul-
tačním dnem bude provázet tanečník 
a pedagog Jan Onder. Všichni si z akce 
odnesou drobné dárky. 
Druhý den bude věnován tématu 
odborného provázení pěstounů pod 
heslem „Na pěstounství nejste sami“. 
Během úterka bude moci široká veřej-
nost navštívit všechny organizace, které 
uzavírají dohody o výkonu pěstoun-
ské péče v Karlovarském kraji. Kromě 
jiného se bude hovořit o důvodech pro-
vázení pěstounů, dohodách o výkonu 
pěstounské péče i o právech a povin-
nostech pěstounů. K dispozici bude 
odborník, který náhradní rodiny dopro-
vází a poskytne informace zejména 
z oblasti terapeutického rodičovství 
a identity dítěte.
Třetí den bude určený profesioná-
lům v oboru. S odborníky na posezení 
u kávy na krajském úřadě v Karlových 
Varech budou moci zjistit, co se skrývá 
pod termínem odborného posuzování 
zájemců o náhradní rodinnou péči, 
jaké má fáze, kterých oblastí a krité-
rií se dotýká a další informace vedoucí 
k zařazení do evidence a k následnému 
převzetí dítěte do péče.
Máte obavy z psychologického posou-
zení a z přípravného kurzu? Už nemu-
síte, stačí zaskočit ve čtvrtek „Na 
slovíčko s psychologem“ do Poradny 
pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy Karlovy Vary. V průběhu pří-
jemné informační schůzky k tématu 
psychologického vyšetření zájemců 
o náhradní rodinnou péči vám psy-
cholog Jakub Onder předá informace 
o tom, proč je psychologické vyšetření 
žadatelů důležité, jak probíhá a dozvíte 
se i další zajímavé informace.
V pátek pak celý Týden pěstounství 
vyvrcholí. V dopoledních hodinách si 
během akce „Křeslo pro hosta“ můžete 
poslechnout příběhy pěstounů. Besedy 
moderuje Jan Onder. Odpoledne završí 
sdílení příběhů pěstounů, kteří osobně 
zvou veřejnost na podzimní posezení 
u ohně v zahradě krajského úřadu. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ NABÍDNE 
ATRAKTIVNÍ PROGRAM

PROGRAM
Pondělí 10. října PRVNÍ KROK
Místa konání: Městský úřad Aš, Městský 
úřad Mariánské Lázně, Městský úřad 
Kraslice, Městský úřad Cheb, Městský 
úřad Sokolov, Magistrát města Karlovy 
Vary, Městský úřad Ostrov

Úterý 11. října PRŮVODCI NA CESTĚ
Informační schůzky budou probíhat 
od 10:00 – 18:00 hodin v těchto mís-
tech: Centrum pro dítě a rodinu Valika 
(Karlovy Vary – Stará Role), Dětský úsvit 
(Cheb), Dobrá rodina (Sokolov), Náhrad-
ním rodinám (Karlovy Vary – Stará Role), 
Prima Vizus (Cheb), SOS dětské vesničky 
(Karlovy Vary), Služby pro rodinu (Kar-
lovy Vary – Otovice)
 
Středa 12. října PROFESIONÁLOVÉ
Informační schůzky se budou konat od 
10:00 – 11:00 hodin a od 16:00 – 17:00 
hodin na Krajském úřadě Karlovarského 
kraje, budova C, druhé patro, zasedací 
místnost 215C, Závodní 353/88, Karlovy 
Vary. Pro pracovníky neziskových orga-
nizací se ve stejný den chystá online 
workshop  „Vyhodnocování a individu-
ální plánování situace ohrožených dětí“.

Čtvrtek 13. října POD LUPOU
Místo konání: Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Karlovy 
Vary, Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy Sokolov. V 10.00 – 
18:00 hodin.

Pátek 14. října HLUBOKÝ 
LIDSKÝ PŘÍBĚH
Křeslo pro hosta Cheb, místo konání: 
Městský úřad Cheb, 26. dubna 4, 2. patro, 
č. dveří 57, čas 9:00 hodin. V křesle pro 
hosta usedne pěstounka Zuzana Ďuri-
šová z Lubů u Chebu.
Křeslo pro hosta Sokolov, místo konání: 
Městský úřad Sokolov, K. H. Máchy 1275, 
zasedací místnost, 1. patro, č. dveří 208, 
čas 11:00 -12:00 hodin. V křesle pro hosta 
usedne pěstoun Petr Zmuda z  Hor-
ního Slavkova.
Křeslo pro hosta Karlovy Vary, místo 
konání: Městský úřad Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, malá zasedací místnost 
č. 203, čas 13:00 – 14:00 hodin. V křesle 
pro hosta usednou pěstouni Eva a Radek 
Schmiedovi z Dolního Žďáru.
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Celkem 950 tisíc korun pošle Karlo-
varský kraj svým středním školám na 
stipendia pro žáky, kteří splnili ve 2. 
pololetí školního roku 2021/2022 pod-
mínky pro získání finančního pří-
spěvku. Krajský úřad obdržel žádosti 
o stipendia z celkem 15 škol pro 
626 studentů.
Stipendium činí 1 tisíc korun pro žáky 
1. ročníků, 1500 korun pro druhé roč-
níky a ve zbývajících dvou ročnících 
pobírají středoškoláci 2 tisíce korun za 
pololetí. Celkem si tedy mohou přijít až 
na 4 tisíce korun za školní rok. Zatímco 
v době distanční výuky kvůli pandemii 
dostávali středoškoláci stipendia jen 
ve výši 50 procent běžné částky, za 1. 
a 2. pololetí školního roku 2021/2022 už 
jsou stipendia opět v plné výši. „Stipen-
dia poskytuje Karlovarský kraj žákům 
všech oborů vzdělání krajských škol 
kromě gymnázií, lyceí a praktické školy 
dvouleté. Důraz klademe hlavně na 
prospěchovou složku, protože chceme 
zvýšit motivaci žáků k tomu, aby dosa-
hovali co nejlepších výsledků,“ popsal 
krajský radní Jindřich Čermák.
Na stipendia má podle dosažených 

výsledků nárok  za 2. pololetí škol-
ního roku 2021/2022 o 63 žáků více 
než v 1. pololetí. „I přesto, že se počet 
stipendistů zvyšuje, zatím je z celko-
vého počtu studentů, kteří by na sti-
pendia mohli dosáhnout, čerpá pouze 
10,4 procenta žáků,“ vyčíslil Jindřich 
Čermák. 
Podmínkou pro získání stipen-
dia je mimo jiné to, že se žák vzdě-
lává v denní formě vzdělávání (včetně 
individuálního vzdělávacího plánu) 
a zároveň mu v daném pololetí nebyla 
uložena žádná kázeňská opatření, 
nemá v daném pololetí neomluvenou 
absenci, je hodnocen z chování znám-
kou „velmi dobré“ a dosáhl celko-
vého průměru známek na vysvědčení 
za sledované pololetí u oborů vzdě-
lání ukončovaných maturitní zkouš-
kou do 1,5.  Jeho celkové hodnocení na 
vysvědčení musí být rovněž „prospěl 
s vyznamenáním“.
Veškeré informace o krajských stipen-
diích pro středoškoláky, ale i pro vyso-
koškolské studenty, najdou zájemci na 
stránkách Školského portálu Karlovar-
ského kraje.

STŘEDOŠKOLÁCI DOSTANOU 
NA STIPENDIÍCH MILION KORUN

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
BUDE POKRAČOVAT 
VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 

Odborný tým lektorů bývalého střediska 
Ústavu jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy v Mariánských 
Lázních (ÚJOP) se rozhodl pokračovat 
v aktivitách výuky českého jazyka pro 
cizince i přesto, že vedení univerzity 
rozhodlo o ukončení činnosti tohoto 
pracoviště. Pedagogové založili 
Akademii Mariánské Lázně spadající 
pod Komunitní Rozvojový institut, která 
v podzimních měsících nabídne v první 
řadě speciální vzdělávací program pro 
ukrajinskou mládež, středoškoláky ve 
věku 15–18 let.
O zrušení střediska Ústavu jazykové 
a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
rozhodlo vedení univerzity bez dohody 
s městem či krajem. Ani na základě 
apelu zástupců Mariánských Lázní 
a Karlovarského kraje se rozhodnutí 
nepodařilo zvrátit. Proto se kraj rozhodl 
podpořit vzdělávací projekt a skupinu 
pedagogů, která v ÚJOP dlouhou dobu 
působila. „Touto podporou sledujeme 
dva hlavní záměry. Jednak i podle 
ministerstva školství patří středoškolská 
mládež, která přišla v době války 
z Ukrajiny, mezi rizikovou skupinu 
obyvatel, jimž rychlé zvládnutí jazyka 
může pomoci s bezproblémovým 
studiem i se začleněním do společnosti. 
Dále také chceme pomoci zachovat 
tým specializovaných odborníků 
s dlouholetou praxí ve výuce českého 
jazyka pro cizince i odborných 
předmětů v češtině, protože hrozí, 
že by po ukončení činnosti střediska 
Univerzity Karlovy odešli z Mariánských 
Lázní a z Karlovarského kraje. My je tady 
rozhodně musíme udržet a doufáme, 
že se podaří spolku nadále rozvíjet 
vzdělávání cizinců,  v budoucnu třeba 
i na komerční bázi bez podpory ze 
strany kraje,“ vysvětlil krajský radní 
Jindřich Čermák.  
Vzdělávací program je plánován od 
září letošního do května příštího 
roku. Uskutečnit by se mělo celkem 27 
vyučovacích hodin týdně. „Karlovarský 
kraj podpořil program pro jednu 
výukovou skupinu, kterou tvoří 20 
studentů, přímo v Mariánských Lázních, 
kde si lektoři zajistili učebny,“ dodal 
radní Jindřich Čermák.

ŠKOLSTVÍ
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„Založení nové destinační agen-
tury je obrovským krokem vpřed a já 
věřím, že bude přínosem pro všechny 
tři strany. Krušné hory jako celek si 
zaslouží velkou pozornost a tímto 
krokem se nám podařilo zajistit pod-
poru jejich kompletního území. Hlav-
ním cílem destinační agentury bude 
nejen rozvoj cestovního ruchu, ale 
také právě propagace tohoto území 
s ohledem na jeho jedinečnost,“ uvedl 
hejtman Petr Kulhánek.
„Krušnohoří čelí poslední roky vel-
kému zájmu turistů i investorů, jejich 
zájem je koncentrovaný na několik 
málo lokalit a to s sebou nese řadu 
negativních trendů. To, co potře-
bujeme, je citlivý rozvoj Krušných 

hor, udržitelná forma cestovního 
ruchu, rozptýlení turismu po horách 
a určité zónování území. Potřebujeme 
zároveň koordinaci aktivit v území, 
spolupráci všech aktérů a jejich vzá-
jemnou komunikaci. To vše vkládáme 
do našich očekávání od nové kruš-
nohorské destinačky,“ doplnil Voj-
těch Franta, náměstek hejtmana pro 
oblast lázeňství, cestovního ruchu 
a UNESCO.
„Založení nové společné destinační 
agentury nám umožní ve větší míře 
podpořit celé sdílené území a rozvoj 
cestovního ruchu a turistiky. A to jsou 
segmenty, které nám do krajů přine-
sou především další finance,“ řekl Jan 
Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Krušné hory si zaslouží citlivější pří-
stup k historii i krajině. Díky nové 
destinační agentuře vidím i možnosti 
pro místní umělce, řemeslníky a krea-
tivní občany vůbec. Kulturně kreativní 
odvětví jsou šancí pro Krušné hory, 
aby s sebou rozvoj oblasti nesl úctu 
k minulosti a respekt k lidem, kteří tu 
žijí,“ uvedl Jiří Řehák, náměstek hejt-
mana Ústeckého kraje.  
„Nová destinační agentura se zaměří 
i na jednotnou prezentaci a pod-
poru památky světového dědic-
tví Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří, jejíž části se nachá-
zejí na území obou krajů, a na účin-
nější koordinaci aktivit v této oblasti 
se saskou stranou,“ doplnil Michal 
Urban, ředitel Montanregion Krušné 
hory - Erzgebirge, která je správcem 
této přeshraniční památky UNESCO 
v českém Krušnohoří.
Karlovarský i Ústecký kraj uvolní ze 
svého rozpočtu 2 miliony korun. Oba 
regiony tak udělaly další krok k jed-
notné a efektivní prezentaci Kruš-
nohoří a k citlivému a udržitelnému 
rozvoji cestovního ruchu v oblasti.

V Božím Daru byla slavnostně podepsána dohoda o založení 
spolku Destinační agentura Krušnohoří, jejímž cílem bude 
rozvoj turismu v Krušných horách s důrazem na přírodu, tra-
dice a řemesla. Dohodu podepsali hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kulhánek, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a Michal 
Urban, ředitel Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNOHOŘÍ. 
CÍLEM JE ROZVOJ TURISMU

CESTOVNÍ RUCH
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K NEJOBLÍBENĚJŠÍM PŮJČOVNÁM KOL 
ČD BIKE PATŘÍ I TY V NAŠEM KRAJI

KRAJ PODPOŘÍ 
NÁKUP TECHNIKY 
NA ÚDRŽBU 
ZIMNÍCH TRAS
Na podporu strojové techniky 
k údržbě veřejných zimních tras 
vyčlenil Karlovarský kraj z rozpočtu 
5 milionů korun. „Celková částka 
dotačního programu odpovídá aktu-
álním potřebám provozovatelů 
údržby tras pro zimní běžecké lyžo-
vání a zimní pěší turistiku v území,“ 
vysvětluje Pavel Čekan, člen zastupi-
telstva Karlovarského kraje.
Z dotačních peněz je možné zakou-
pit zánovní rolby, nové rolby, sněžné 
skútry či čtyřkolky a technické pří-
slušenství. Na krajský úřad bylo 
doručeno šest žádostí v celkové 
výši 3,8 milionu korun. Všechny 
byly v souladu s pravidly programu, 
a proto bylo navrženo poskytnout 
žadatelům  dotace v plné výši, jež je 
uvedena v žádosti.
„Karlovarský kraj dlouhodobě pod-
poruje aktivity spojené s údržbou 
zimních tras, k čemuž přispívá také 
prostřednictvím tradičního dotač-
ního programu. Z toho však nebylo 
možné poskytnout finanční pro-
středky také na zakoupení nové tech-
niky. Právě proto jsme se začali touto 
problematikou zabývat a vznikl tak 
nový program, který podpoří nejen 
nákup nových strojů a zařízení, které 
je nutno udržovat ve stavu odpoví-
dajícím náročným podmínkám pro-
vozu, ale také jejich servis,“ doplňuje 
Pavel Čekan.
Mezi žadatele patří město Aš, které  
finanční příspěvek využije k nákupu 
čtyřkolky s pásy a stopovacím finiše-
rem, město Jáchymov zakoupí sněžný 
skútr, První Krušnohorská pořídí 
zánovní sněžnou rolbu na úpravu 
lyžařských běžeckých stop v západ-
ním Krušnohoří, město Krásno sto-
povací zařízení, město Boží Dar 
zajistí generální opravu sněžné rolby 
a Biatlonový spolek Eduard využije 
dotaci na nákup frézy s hydromoto-
rem pro rolbu.

Při svých výletech po České republice lidé často využívají možnost půjčit si kolo. 
Svědčí o tom množství půjčených kol v půjčovnách Českých drah ČD Bike. Mezi 
tři nejvyužívanější půjčovny patří dvě z Karlovarského kraje, a sice ta na karlovar-
ském dolním nádraží a ve Františkových Lázních.   Od začátku letošního roku do 
konce července si kolo vypůjčilo už 3,5 tisíce lidí, stoupá také zájem o elektrokola 
nebo koloběžky. 
Nabídka ČD Bike se kvůli větší poptávce rozšiřuje o příslušenství ke kolům. 
„V poslední době čím dál častěji zákazníci využívají vypůjčená kola ČD Bike pře-
devším na delší výlety a s tím také souvisí větší počet dotazů na možnost vypůjčit 
si ke kolu například cestovní brašnu. Na základě této poptávky jsme se proto roz-
hodli postupně půjčovny kol dovybavit a nabídku příslušenství rozšířit o cyklis-
tické brašny na kola,“ říká Jana Rotreklová, manažerka projektu ČD Bike, a dodává: 
„Během letních měsíců je znát, že službu ČD Bike využívají hojně i rodiny s dětmi, 
a proto je větší zájem i o vypůjčení dětského vozíku za kolo či kolo s dětskou cyk-
losedačkou.“ Právě samostatné zapůjčení dětských vozíků za kolo je novinkou 
letošního roku v půjčovnách ČD Bike, letos si toto příslušenství mohou zákazníci 
půjčit v Třeboni a v Karlových Varech na dolním nádraží.
Všech 70 půjčoven ČD Bike je otevřeno od 1. dubna do 31. října. Po tomto datu 
zůstane otevřeno 12 poboček, které mají celoroční provoz. V letošním roce je nově 
otevřena pobočka v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka a po rekonstrukci 
byl obnoven provoz pobočky ve stanici Litoměřice město. Podrobné informace 
o půjčovnách najdou zájemci na stránkách Českých drah.

NÁŠ KRAJ
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ROZHOVOR

Pivovar Červený Vlk | Boží Dar
Božídarská pivní šelma nabízí široký výběr 
od ležáků přes IPA až po velejemného Leh-
kého Střízlíka.
www.cervenyvlk.cz

Pivovar Svatý Florian | Loket
Piva se tu točí hned čtyři, kromě klasic-
kého světlého a tmavého 11° ležáku je na 
čepu i tmavý uzený speciál 13° s netradič-
ním kouřovým aromatem a rubínový spe-
ciál 15° s příjemně nasládlým dojezdem. 
www.pivovarloket.cz

Velkorybnický Hastrman | Velký rybník
Už jste slyšeli třeba o Staročeském bílém, 
bezinkovém nebo medovém? A co takhle 
puškvorcové na zažívání a imunitu? Míst-
ním vodníkům prý už z šosu místo vody 
kape pivo.
www.pivohastrman.cz
 
Zámecký pivovar Chyše| Chyše
Pivo s modrou krví z kvalitního domácího 
sladu a jiskrné vody z Doupovských hor 
ochutnáte v atmosféře zámeckého pivo-
varu Chyše. Zrekonstruovaný zámek platí 
za jedno z nejkrásnějších míst v kraji.
www.chyse.com

Pivovar Karel IV. | Karlovy Vary
Otec vlasti přimíchává do zlatého moku 
i karlovarskou vřídelní vodu, díky které 

je zdraví prospěšné a má lehce naslád-
lou příchuť. Nechte si natočit lázeňské 
pivo ve městě, kde se zlatý mok vaří už od 
roku 1370.
www.becherplatz.cz

Rodinný pivovar Kronl | Mariánské Lázně
Poctivé řemeslo bez filtrace i pasteri-
zace, takové je pivo z rodinného pivovaru 
Kronl, který nese jméno slavného míst-
ního zbojníka.
www.kronl.cz

Pivovar Krušnohor | Kraslice
Poznávacím znamením pivovaru Kruš-
nohor je přísná hořkost a obrovský výběr 
všech možných druhů piva, s nimiž v roce 
2015 vyhrál Zlatou pivní pečeť. Každý týden 
má v nabídce deset až čtrnáct druhů piv.
www.krusnohor.eu

Pivovar Permon | Sokolov
Permon je pravý Řemeslný pivovar s více 
než stovkou registrovaných piv. Permoníci 
prostě rádi experimentují.
www.pivopermon.cz

Pivovar Rudohor | Ostrov – Dolní Žďár
Horníci si z Krušných hor brali rudu, pivo-
varníci z Rudohora zase průzračnou vodu, 
díky níž vyrábějí originální piva pojmeno-
vaná podle českých i světových mincí.
www.rudohor.cz

Pivovar Ryžovna | Boží Dar
Uprostřed liduprázdné, malebné kra-
jiny stojí bývalá obecní škola a v ní 
pivovar s restaurací, kde vám k osobi-
tému pivu rádi přinesou i nějakou tu 
lokální specialitu.
www.ryzovna.cz

Pivovar Starý hrad | Nivy
Pivovar Starý hrad zachovává staroslovan-
skou tradici vaření silného a kvalitního 
piva tak, jak ho lidé znali před 12 000 lety.
www.eurobeerspa.cz/cs/pivovar

Pivovar Pivní Skaut | Cheb
Pokud chcete objevit kouzlo pivních 
stylů, zkuste svrchně kvašená piva 
v Lokále Hvězda.
www.pivniskaut.cz

Vaše putování za pivem Karlovarským 
krajem začíná na www.cestazapivem.cz.

CESTY ZA PIVEM 
KARLOVARSKÝM KRAJEM
Na menších pivovarech je krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, 
vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji jich existuje hned 
několik od těch nejmenších až po ty, co vyvážejí do celé země. Najdete tady 
klasické ležáky, ale i speciály s vřídelní vodou nebo bylinkami podobnými 
těm z Becherovky. Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou 
místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na 
čase začít objevovat chutě karlovarského piva. 

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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Kolik meteorologických silničních 
stanic máte umístěno v Karlovarském 
kraji a v jaké cenové relaci se pohybují? 
Vyplatí se do nich investovat? 
Kolem 30 a budovali jsme je zhruba 25 
let. Tyto systémy inteligentní dopravní 
telematiky zvyšují kvalitu a komfort 
dopravy a jsou také hudbou budoucnosti 
v souvislosti s dalším vývojem autonom-
ních vozidel.

Vyplatí se do nich investovat? 
Záleží, co všechno meteostanice vyko-
nává, ale pohybují se od 1 mil. Kč výš. 
Pokud je k tomu přidruženo i proměnné 
dopravní značení, tak se částka může 
vyšplhat až ke třem milionům Kč. I když je 
počáteční investice vyšší, z dlouhodobého 
hlediska se vyplácí, protože šetří pro-
středky za výjezd a posypy, a to až o 40 %.

Jak funguje přenos dat ze stanice až ke 
klientovi? 
Je to komplexní služba – meteostanici 
udržujeme v provozu a stahujeme z ní 
každých deset minut data pro zákazníka 
pomocí 4G sítě nebo optickým kabe-
lem, tedy v případě dopravy konkrétně 
pro Ředitelství silnic a dálnic a městské 
údržby komunikací. 

Ze statistik vyplývá, že přibližně 20 % 
všech nehod se závažnými poraně-
ními a úmrtím na silnicích je spojeno 
s povětrnostními podmínkami. Mohl 
byste uvést příklad v rámci Karlovar-
ského kraje, kde vaše meteostanice 

a chytré značení snížilo počet nehod? 
Například ve známém „esíčku“ na prů-
tahu Karlovými Vary poblíž čerpací sta-
nice OMV. Řidič tu má pocit zúžení. 
Navíc když prší, drží se voda na silnici, 
která společně s olejem z aut vytváří na 
povrchu kluzký film. Při nepřiměřené 
rychlosti se tu často stává, že se řidič 
dostane do smyku. Celoroční statis-
tiku nemáme, protože tento úsek byl na 
delší dobu zúžený do jednoho pruhu, 
přesná data budeme mít až v dalších 
měsících. Nicméně už teď je jasné, že 
řidiči na značení reagují a snižují rych-
lost v úseku. Ze statistik vyplývá, že by 
se míra nehodovosti mohla díky tomuto 
dopravnímu systému snížit až o 30 %. 
Umístění meteostanice tedy hraje 
významnou roli – většinou se aplikuje 
na nějaké extrémní místo, kde se tvoří 
náledí a kde jsou časté dopravní nehody.

Jaká země je ve vybavení silnic 
dopravní telematikou na předních 
místech? 
Možná se budete divit, ale Česko je 
v tomto na špici. Tento inteligentní 
dopravní systém se buduje od roku 
1998 a i v budoucnu se s ním v projek-
tech počítá. Pomocí telematiky sledu-
jeme stav počasí, stav vozovky, váhu 
aut atd. Například v Nizozemsku pro-
měnné značení řídí provoz a pokud je 
někde nehoda, navede vás do zúženého 
pruhu. Velmi dobré telematické řešení 
je na dálnici A2 před Amsterdamem 
a návazně okruh kolem něj na A10.

Meteostanice se uplatňují i v zeměděl-
ství nebo při skladování produktů. Mohl 
byste upřesnit jejich další funkci?
V oblasti zemědělství sledují vlhkost listu, 
půdy a monitorují škůdce. Umisťují se do 
sadu a přenášejí data do aplikace, která 
vydává varování například ještě před-
tím, než se škůdce vylíhne. Postřiky se 
tedy nemusí používat preventivně, ale až 
v momentě, kdy nastane problém. Dále se 
zabýváme měřením klimatických podmí-
nek ve skladištích. Toto je zapotřebí třeba 
při skladování léčiv. V halách sledujeme 
prašnost, vlhkost atd.

Jaká je podle vás budoucnost dopravy?
Budoucnost v dopravě vidím především 
v propojení telematických informací 
s vlastní technologií vozidel. Nové trendy 
v technologii bezobslužných vozů je pří-
slibem pro vyšší bezpečnost a vlastní 
tok dopravy. Přední výrobci se již dnes 
velmi intenzivně zabývají vývojem tako-
výchto vozidel, jak v osobní, tak i pře-
pravní oblasti. Lze předpokládat, že nás 
v budoucnu čeká inteligentní datové 
propojení v dopravě jako takové a počí-
tače převezmou zcela autonomní řízení 
vozidel a koordinaci vůči vnějšímu světu 
dopravních cest, včetně vlivu počasí. 

Co byste v dalším plánování doporučil 
ŘSD? 
Já vnímám, že ŘSD ČR a MD ČR jsou zcela 
v obraze s technologickými novinkami 
v oblasti dopravní telematiky. Řešení 
telematických úloh je vždy individuální, 
spojené s konkrétními požadavky pro-
jektu a vyžaduje odborné znalosti včetně 
datového zázemí – informací o dopravě, 
počtu vozidel, dopravním toku apod. 
Vlastní práce na projektech je přede-
vším v úrovni řešení projekčních orga-
nizací a stát zajišťuje financování a směr, 
kterým se rozvoj má ubírat v návaznosti 
na aktuální legislativě. To je velmi složitý 
úkol, který vyžaduje čas a investice.

JAROSLAV CHÁN: 
DOPRAVNÍ TELEMATIKA ZVYŠUJE 
BEZPEČNOST A SNIŽUJE NÁKLADY
Telematika neboli ITS (Inteligentní dopravní systémy) jsou považovány za 
důležitý prostředek budoucího rozvoje dopravních a přepravních systémů. 
Meteo stanice a proměnlivá dopravní značení nejenže šetří prostředky, ale 
ve velké míře snižují nehodovost, a to až o 30 procent. „V Karlových Varech 
se s tímto inteligentním systémem můžete nově setkat v „esíčku“ na průtahu 
Karlovými Vary poblíž čerpací stanice OMV,“ říká Jaroslav Chán, jednatel 
společnosti ChanGroup v našem rozhovoru o moderních technologiích, 
které můžeme dnes potkávat u silnic.

22  KRAJSKÉ LISTY 



 KRAJSKÉ LISTY 23

ROZHOVOR



NÁZORY

Markéta Monsportová
uvolněná krajská zastupitelka za Piráty

ČTENÍ NA PERIFERII

Začátkem prvního zářijového týdne 
jsem přijala pozvání Asociace malých 
nakladatelů a  knihkupců na velmi 
zajímavou diskuzi o Kulturní politice 
a jejím vlivu na mladé čtenářky a čte-
náře s panem ministrem kultury Mar-
tinem Baxou.
V době, kdy nejen dětské zábavě domi-
nují počítače, chytré telefony a televize, 
je předčítání velmi důležité (koneckonců 
i ke konzumaci jiných médií potřebujete 
čtení jako prerekvizitu). Pomáhá utvá-
řet morální hodnoty, pozitivně působí 

na vývoj dítěte, zlepšuje slovní zásobu, 
ale hlavně vytváří mezi dětmi a rodiči 
pouto. Ideální stav je, když se z pra-
videlného předčítání stává rodinný 
rituál. Předčítání dvacet minut každý 
den je tou nejlepší investicí do úspěšné 
budoucnosti dítěte.
Pokud si s dítětem od mateřské školy 
čtete doma 20 minut denně, uslyší nebo 
si později samo přečte ročně 1,8 milionů 
slov. Do 6. třídy čtení věnuje 851 hodin 
a v běžných testech bude mít pravdě-
podobně lepší výsledky než 90 % jeho 
vrstevníků. 65 % zaměstnavatelů hledá 
zaměstnance s tzv. soft skills (schopnost 
bezproblémově navazovat vztah, orga-
nizovat, lépe zvládat stres… a hlavně 
dobré komunikační schopnosti). Čtení 
knih je nejlepším způsobem, jak si zvýšit 
kontakt s novými slovy, která se učíte 
v kontextu. 
Děti z nižších socioekonomických vrstev 
čtou méně než ty z vyšších. Téměř 20 % 
dětí nevlastní žádnou knihu. Stoupá tedy 
význam školních knihoven a vliv učitelů 
je v tomto případě nesmírně důležitý. 
Další číslo, které mě zaskočilo, je fakt, že 

u nás jen 37 % rodičů považuje čtení za 
nejpřínosnější činnost.  A přitom u nás 
vychází 15 tisíc knih ročně a obrat kniž-
ního trhu je v posledních letech 8 mili-
ard korun, a řadí se tak svou produkcí 
na přední místo v kulturně kreativních 
odvětvích. Podpora Ministerstva kultury 
byla v roce 2021 84 milionů korun, což je 
pouze 1 % z celkového obratu.
A  to jsou důvody, proč jsme se roz-
hodli podpořit nový literární festival 
Periferie. Festival, jehož organizátoři 
Filip Koryta (Dr. Filipitch) a  Teodor 
Kravál jsou v kraji známí i díky projektu 
Budoucnost kraje bez uhlí, jenž si mimo 
jiné kladl za cíl angažovanou formou 
seznámit žáky ZŠ a SŠ s disciplínou slam 
poetry. I proto se na festivalu můžete 
těšit jak na debatu s pedagogy, tak na 
studentské literární práce. První ročník 
festivalu proběhne od 30. září do 2. října 
v Sokolově a v dalších letech by měl být 
putovní a zamířit i na jiná místa u nás 
v kraji. Více informací najdete na Face-
booku /literarniperiferie/ nebo přímo 
na stránkách Karlovarského kraje. Čtení 
společnost mění. Na periferii obzvlášť!

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

V KARLOVARSKÉM KRAJI 
MÁ KAŽDÝ ČTVRTÝ OBČAN 
SPOTŘEBNÍ ÚVĚR

Zadlužení Čechů roste, v krátkodobých 
úvěrech dokonce vedou obyvatelé Kar-
lovarského kraje, každý čtvrtý občan 
našeho kraje má úvěr na spotřebu. Svůj 
podíl na tom mají nízké příjmy v kraji, 
inflace a  rekordní zdražování. Češi 
chudnou nejrychleji v historii České 
republiky. Ale vláda Petra Fialy proti 
zdražování nic nedělá! Češi letos od 
dubna do června chudli nejrychlej-
ším tempem v historii země od roku 
1993. Reálná mzda poklesla o 9,8 pro-
cent.  Životní úroveň Čechů je tak z hle-
diska příjmů o deset procent nižší, než 

byla před rokem a s tím také dochází 
k poklesu životní úrovně. V následu-
jících měsících tak dojde v  souvis-
losti s tím k nárůstu nezaměstnanosti, 
v Karlovarském kraji na to bude mít 
ještě vliv i odliv turistů z Ruské fede-
race, kteří tvořili velkou část klientely, 
a řada hoteliérů se nebyla schopna pře-
orientovat na jinou. Návrat klientely 
z Ruska očekávat nemůžeme vzhle-
dem k návrhu ministra zahraničních 
věcí za Piráty Lipavského, který chce 
plošně pozastavit víza Rusům. Bakalář 
Lipavský je v oblasti zahraniční politiky 
naprostý amatér, který ve své funkci 
nadělá více škody jak užitku, ale pro 
politickou nominaci jsou ovšem více 
než erudice rozhodující „správné“ 
ideologické postoje a ty Lipavský má. 
Hnutí SPD řešení má a předkládá tyto 
návrhy: Odstoupení od Green Dealu 
Evropské unie. Odstoupení od sys-
tému emisních povolenek EU, který 
zdražuje energie a  suroviny. Prodej 
levné české elektřiny napřímo českým 
občanům a firmám a přes Evropskou 
Energetickou burzu pouze prodej pře-
bytků. Obnovení národního importéra 
plynu a nákup levného plynu přímo 
od producentů, nikoliv přes německé 

překupníky, jako je tomu v současnosti. 
Obnovení národního zpracovatele 
ropy. Zrušení solární daně a veškerých 
dotací, které zdražují elektrickou ener-
gii pro spotřebitele. Zajištění potra-
vinové bezpečnosti. Podpora českých 
zemědělců a potravinářů. Přechodné 
snížení DPH u energií (sociální tarif), 
pohonných hmot, základních potravin 
a léků a snížení ceny těchto komodit. 
Snížení neúčelných výdajů státu. Srov-
nání podmínek tuzemských a zahranič-
ních firem působících v ČR. Zavedení 
sektorové daně pro nadnárodní inter-
netové giganty (Google, Facebook atd.), 
které v  ČR generují obrovské zisky 
bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění 
nezdaněných dividend z ČR nadnárod-
ními korporacemi. Tyto naše návrhy ale 
vláda „SPOLU“ (ODS, KDU-ČSL, TOP 
09), Pirátů a STAN odmítá přijmout, 
a dostává tak čím dál tím více našich 
občanů do existenčních problémů.  A na 
závěr Karlovarský kraj má ještě jedno 
nej, nejhůře se zde splácejí úvěry na 
bydlení. Není se čemu divit vzhledem 
k příjmům, které jsou v našem kraji his-
toricky nejnižší, a můžeme očekávat, že 
pod touto vládou Petra Fialy bude ještě 
hůře, jelikož zchudne úplně každý.
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Oľga Haláková
členka Rady Karlovarského kraje pro 
oblast kultury a památkové péče za koalici 
ODS s podporou Soukromníků a KDU-ČSL

ZA OBNOVOU 
HISTORICKÝCH OBJEKTŮ JE 
OBDIVUHODNÉ ÚSILÍ

Vážení přátelé, kolegové, čtenáři, 
v krásném podzimním měsíci září jsme 
většinou posíleni letními slunečnými 
dny a plni nové energie. Ovšem dětem, 
rodičům a učitelům již začaly starosti 
s novým školním rokem a zintenzivnila 
i mnohá jednání, kulturní či společen-
ské akce. V tomto roce nás ve dnech 
23. a  24. září 2022 čekají komunální 
volby a na Karlovarsku i senátní volby. 

V  oblasti kultury a  památkové péče 
Karlovarského kraje se v současnosti 
věnujeme vyhodnocení naplánovaných 
projektů, úkolů a již přípravě rozpočtu 
na rok následující, zejména pro kulturní 
aktivity a obnovu kulturních pamá-
tek. Naším hlavním cílem je podpo-
řit v činnosti a záměrech naše muzea 
a galerie, nejvýznamnější kulturní akce 
a pomoci dotacemi na podporu rege-
nerace památkově hodnotných objektů, 
které jsou charakteristické pro území 
našeho regionu, pro jejich záchranu 
a  obnovu a  následně zpřístupnění 
široké veřejnosti. Od tohoto záměru 
očekáváme zvýšený zájem návštěvníků 
Karlovarského kraje v oblasti cestov-
ního ruchu, lázeňství i více hostů na 
významných kulturních akcích. S touto 
strategií souvisí potřebné zvýšení počtu 
pracovních míst ve službách a zlepšení 
životních podmínek pro místní oby-
vatele. Jako příklad lze uvést probíha-
jící rekonstrukci objektu Císařských 
lázní v Karlových Varech. Současně se 
stavební obnovou této národní kul-
turní památky probíhají přípravy na 
její následné provozování, zaměřené 

zejména na činnosti v oblasti kultury. 
Objekt Císařských lázní bude zpří-
stupněn v polovině příštího roku 2023 
a nyní se pracuje na všech s tím souvi-
sejících projektech a detailech, potřeb-
ných k splnění tohoto úkolu. Bude zde 
několik návštěvnických okruhů, které si 
bude moci veřejnost prohlédnout i užít, 
například to bude prohlídka celého 
objektu Císařských lázní, plného umě-
leckých, řemeslných děl a zajímavostí, 
nebo bude v  nabídce připravovaná 
Muzejní expozice lázeňství či Multi-
funkční sál, Zanderův sál atd., to vše 
přirozeně se zázemím kavárny a infor-
mačního centra. V Císařských lázních 
také vznikne základna pro Karlovarský 
symfonický orchestr, kancelář UNESCA 
i  balneologická knihovna. Na území 
Karlovarského kraje je mnoho historic-
kých objektů, které si zasluhují takovou 
pozornost, například hrad Hartenberg, 
Horní hrad, Zenkrova vila v Abertamech 
atd. Za jejich obnovou je obdivuhodné 
úsilí mnoha osobností, které souběžně 
zlepšují sociální podmínky spolupra-
cujících osob, a to je významným pří-
nosem pro naši společnost.
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Ve Velké Hleďsebi (na snímku), která 
letos zvítězila v krajském kole Vesnice 
roku, se v neděli 21. srpna konalo slav-
nostní vyhlášení výsledků soutěže. Velká 
Hleďsebe získala Zlatou stuhu a postou-
pila do celostátního kola Vesnice roku, 
ceny převzaly i další obce. Soutěž kaž-
doročně vyhlašuje Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Minis-
terstvo zemědělství ČR.
Do soutěže se mohou přihlásit obce 
vesnického charakteru, které mají 
maximálně 7 500 obyvatel a splňují 
další podmínky. „Velké blahopřání patří 
nejen Velké Hleďsebi, která v soutěži 
triumfovala, ale také všem ostatním 
obcím, jež se do krajského kola zapojily. 
Je to úspěch nejen pro konkrétní sta-
rostky a starosty, ale především důkaz 
aktivity a práce všech občanů jednotli-
vých obcí. Díky nim se rozvíjí spolková 
činnost, konají se kulturní a sportovní 
akce pro děti a dospělé, lidé si zvelebují 
své okolí a veřejná prostranství. Proto 
jim právem náleží všechna udělená 

ocenění,“ uvedl 1. náměstek hejtmana 
Karel Jakobec. Obce přihlášené do sou-
těže každoročně navštěvuje komise 
hodnotitelů, které aktuálně předsedá 
starosta Nového Kostela Oto Teuber: 
„Naše komise razí heslo, že každá obec 
má něco, za co zaslouží ocenit. Sna-
žíme se posuzovat obce jako celek, ale 
také vybrat jednu nejvýraznější věc, 
která nás na místě zaujala, nebo se na 
ni sama obec zaměřila při své prezen-
taci. Může to být mimo jiné činnost 
mládeže nebo péče o zeleň, letos jsme 
dokonce ocenili i místní pochoutky, 

jež si sami obyvatelé obcí připravují. 
Chceme z toho udělat tradici pro každý 
další ročník.“
Z Karlovarského kraje se letos do kraj-
ského kola soutěže přihlásilo 17 obcí: 
Andělská Hora, Březová u Karlových 
Varů, Doupovské Hradiště, Kyselka, 
Sadov, Hájek, Hroznětín, Těšovice, 
Děpoltovice, Krásno, Ovesné Kladruby, 
Tři Sekery, Luby, Křižovatka, Podhradí, 
Stará Voda, Velká Hleďsebe. Ta bude 
reprezentovat náš kraj v celorepubli-
kovém finále, které hostily 17. září 2022 
Luhačovice. 

VESNICE ROKU. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
OBCE PŘEVZALY CENY

VESNICE ROKU 2022
Oceněné obce v krajském kole soutěže

STUHY
Zlatá stuha - vítěz krajského kola: 
Velká Hleďsebe
Modrá stuha - za společenský 
život: Hájek
Bílá stuha - za činnost mládeže: Krásno
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní 
prostředí: Andělská Hora
Oranžová stuha - za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu: Děpoltovice
 
DIPLOMY
Diplom za moderní knihovnické 
a informační služby: Andělská Hora
Diplom za vzorné vedení kroniky: 
Velká Hleďsebe
Diplom za kreativní přístup k rozvoji 
obce: Křižovatka
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu 

v obci (Fulínova cena): Luby
Diplom za příkladnou péči o kulturní 
dědictví obce: Sadov
Diplom za zvýšení dopravní bezpeč-
nosti v obci: Podhradí
Diplom za zvýšení dopravní bezpeč-
nosti v obci: Těšovice
Diplom za rozvoj kulturního a sportov-
ního života: Stará Voda

ZVLÁŠTNÍ CENY 
Zvláštní cena za zvelebení návsi: 
Tři Sekery
Mimořádné ocenění za příkladnou péči 
o německé hroby a přeshraniční spolu-
práci: Luby
Cena naděje pro živý venkov (ocenění 
za místní spolkový život a občanskou 
společnost v obcích): Hroznětín
Objev roku: Březová (u Karlových Varů)
Osobnost soutěže Vesnice roku v Kar-
lovarském kraji: starostka Jarmila Boš-
ková - Doupovské Hradiště

CIHLY
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova               
Kategorie A - obnova či rekon-
strukce památkově chráněných 
objektů a památek místního významu: 
Kyselka (kino)
Kategorie B - obnova či rekonstrukce 
staveb venkovské zástavby: Doupovské 
Hradiště (obnova návsi s autobuso-
vou zastávkou)
Kategorie C - nové venkovské stavby: 
Ovesné Kladruby (vyhlídkový altán)

ŇAMKA 
Ňamka Vesnice roku 2022 Karlovar-
ského kraje
1. Slaná: Hájek - chléb a pečivo - 
Pekařství Štěpánka Hájek
2. Sladká: Andělská Hora - Andělské 
koláče - Andělská Café Galerie
3. Tekutá: Podhradí - domácí limonáda 
- Vintage Coffee Bartákovi
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Na pracovní výjezdy do měst a obcí Karlo-
varského kraje míří od srpna 2021 hejtman 
Petr Kulhánek a krajský radní pro rozvoj ven-
kova a zemědělství Vít Hromádko. Do sou-
časnosti navštívili přes 70 obcí, v nichž se 
starosty řešili téměř 200 různých požadavků 
a podnětů. Nejčastěji se týkaly oprav silnic, 
pokrytí kraje signálem mobilních operátorů 
a čerpání dotací.
„Na počátku našich pracovních cest jsme 
vyzvali starostky a starosty, aby se na vedení 
kraje obrátili se svými podněty, které pak 
společně budeme řešit přímo na místě, 
v konkrétním městě nebo obci. Na vlastní 
oči se tak můžeme s kolegou Vítem Hromád-
kem, který je sám starostou a s ostatními je 
v čilém kontaktu, přesvědčit, co lidé v obci 
potřebují. Mám radost z každého vyřešeného 
problému, i když ne všechno jsme schopni 
ovlivnit a změnit. Navštívili jsme víc než polo-
vinu obcí v našem kraji a za tu dobu už máme 
přehled, co je nejvíc pálí, ale také vidíme, co 
všechno lidé díky své aktivitě a nápadům 
dokázali,“ popsal hejtman Petr Kulhánek.       
V oblasti dotací došlo ke zjednodušení Pro-
gramu obnovy venkova pro obce do třech 
tisíc obyvatel. V návaznosti na velký podíl 
neúspěšných žádostí o dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky v roce 2021 
byl pro  starosty uspořádán seminář přímo ze 
strany MMR ČR, který starostům obcí a měst 
přinesl důležité informace, mezi kterými 
nechyběly rady, jak se vyvarovat chyb při 
zpracování žádostí o dotace.

CESTY KRAJEM
DALOVICE, KOLOVÁ 
A STANOVICE
Již tradiční výjezdy do obcí a měst 
Karlovarského kraje zavedly hejtmana 
Petra Kulhánka a radního pro rozvoj 
venkova Víta Hromádka v srpnu do 
Dalovic, Kolové a Stanovic. V Dalovi-
cích si zástupci kraje prohlédli nový 
dětský domov, vyslechli si problémy 
se sjezdem ze silnice I/13 směrem na 
Ostrov i žádost o pomoc s financo-
váním rekonstrukce mostu v centru 
obce a seznámili se s postupem obce 

v rámci přípravy výstavby dalšího 
úseku Cyklostezky Ohře. V Kolové 
byli zástupci kraje seznámeni s řadou 
investičních záměrů obce, tím nejak-
tuálnějším je rozšíření kapacity školy. 
Ve Stanovicích byla projednána témata 
bezpečnosti, dopravní obslužnosti či 
správy komunikací. 

DOLNÍ RYCHNOV, CHLUM SV. 
MAŘÍ A MILHOSTOV
Do Dolního Rychnova, Chlumu Sv. 
Maří a do Milhostova v září zamí-
řil hejtman Petr Kulhánek a kraj-
ský radní Vít Hromádko na pracovní 
výjezd. Společně se starosty probrali 

možnosti čerpání různých typů kraj-
ských dotací. V Dolním Rychnově se za 
poslední čtyři roky podařilo získat na 
dotacích 10 milionů korun, ze kterých 
vybudovali mimo jiné nový chodník, 
provedli obnovu hřbitova a pořídili 
tam solární lampy. V Chlumu Sv. Maří 
je místní dominantou barokní kom-
plex s poutním kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, obec však nemá potřeb-
nou turistickou infrastrukturu, což 
se aktuálně řeší. V  Milhostově trápí 
občany zejména vytápění panelových 
domů a chybějící čistička odpadních 
vod, obec rovněž potřebuje dobudo-
vat kanalizaci.

OD SRPNA LOŇSKÉHO ROKU NAVŠTÍVILI 
ZÁSTUPCI KRAJE PŘES 70 OBCÍ

JAK SE ŽIJE V OBCÍCH
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

LIM ART – LIMNICKÁ KERAMIKA 
LENKY MARTONOVÉ

A jaké tedy byly?
V roce 2017 jsem si založila živnosten-
ský list a postupně začala tvořit značku 
LiM Art. Hlavním posláním mé tvorby je 
zachovat tradici klasického hrnčířství, 
ale dodat mu zároveň moderní nádech. 
Svou keramiku pálím na 1 250 °C, aby si 
hravě poradila s moderními zařízeními 
v domácnostech mých zákazníků. Zvládne 
myčku i mikrovlnku a stává se vybave-
ním, které se bude s láskou předávat 
dalším generacím.

Nač se specializujete?
Na kameninu - užitkovou, dekorativní 
i zahradní. Moji zákazníci si velmi oblíbili 
kávové a čajové servisy a různé doplňky, 
které dělají z obyčejných bytů a domů 
domovy s rodinnou atmosférou. Z dekora-
tivní keramiky jsou mým nejprodávaněj-
ším produktem Andělky, které si oblíbily 
především sběratelky nebo ženy, jež přišly 

o blízkou osobu, ale také muži, kteří poři-
zují Andělky jako milý dárek. Ze zahradní 
keramiky vyrábím truhlíky a květináče, 
aby to oknům, terasám a především květi-
nám slušelo.

Co vaši práci charakterizuje?
Originalita, kvalitní zpracování s otiskem 
skutečné ruční tvorby, vzhled i zážitek 
při používání.

Jakými zakázkami se můžete pochlubit?
Navázala jsem několik spoluprací, kterých 
si velice cením. Největším překvapením 
byla objednávka od japonsko-české ces-
tovní kanceláře pro její klienty. Ačkoliv je 
tato spolupráce teprve v začátcích, už teď 
si jí velmi považuji. Japonský cit pro design 
a estetiku mi je velkou inspirací.

Kde vaši keramiku najdeme?
Na živých prodejních akcích - především 

na Karlovarsku, ale také na keramických 
trzích. Díky pandemii jsem zprovoznila 
dlouho odkládaný e-shop, který se velmi 
rychle rozběhl. To mi otevřelo brány do 
celé ČR.

V kolika lidech své podnikání zvládáte?
Prozatím zvládám celý chod značky sama. 
Od výroby přes sociální sítě, marketing 
a komunikaci se zákazníky až po balení 
objednávek a odesílání zásilek. Má práce 
se stala i mým koníčkem a terapií, a proto 
jí můžu věnovat veškerý svůj čas. Se 
zákazníky ráda komunikuji i mimo běžnou 
pracovní dobu a navazuji i blízké vztahy.

Co je vaší konkurenční výhodou?
Osobní přístup. Bez zákazníků, kteří 
právě toto ocení, bych nebyla tam, kde 
jsem dnes, a válcovaly by mě velké výrobní 
firmy a obchodní řetězce. Neusínám ale 
na vavřínech a stále se ženu kupředu. 
Vymýšlím nové produkty i design a díky 
tomu jsem neustále krok před konkurencí. 
Zákazníci se mi opakovaně vracejí, oceňují 
originalitu a zpracování výrobků a to je 
pro mě neuvěřitelná odměna.

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.

V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají origi-
nální nápady a plány. Někteří jsou dnes již dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. 
Na stránkách Krajských listů si o nich můžete přečíst v našem seriálu Podnikatelské 
příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a kam-
paně Žijeme regionem. O svůj podnikatelský příběh, který popisuje klikatou cestu přes 
práci s čísly k tvorbě autorské keramiky, se s námi tentokrát podělila Lenka Martonová. 
„Moje cesta k vlastní značce nebyla přímá,“ zavzpomíná si na své začátky. Vyučila se 
v oboru výrobce keramiky – vylévačka pro Chodovský porcelán Haas a Czjzek. Jenže jak 
to tak občas bývá, práce vylévačky ji nenaplňovala, a tak po dalším studiu začala praco-
vat jako hotelová účetní. Několik let ji práce s čísly bavila, pak ovšem začala potají mezi 
řádky snít o návratu ke keramice. „Zatoužila jsem ji dělat jinak. Tradičněji. Vzít do ruky 
hroudu hlíny a vytvořit z ní něco užitečného a zároveň krásného,“ vysvětluje.
Chyběla však odvaha. Nedokázala přesvědčit sama sebe a tak to za ni udělalo tělo. Ve 
čtyřiceti letech ji postihla mozková příhoda. „Obrátila mi život naruby. Snažila jsem se 
vrátit do účtárny, ale nebyla jsem schopná dělat svou práci jako dříve. Těžko jsem komu-
nikovala, špatně se vyjadřovala, vypadával mi kontext mluveného slova. Nevěděla jsem, 
co dál.“ A tehdy jí manžel řekl: Jsi přece keramička, nechceš dělat keramiku? „Věděla 
jsem, že přesně to potřebuji. Vybavili jsme dílnu, kde jsem začala konečně dělat to, co 
mě naplňuje. Mé podnikatelské začátky tedy nebyly úplně standardní,“ usměje se.
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VÝHERCI VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ PŘEVZALI CENY

KULTURNÍ TIPY 

Výstava porcelánu    
Výstava ke 150. výročí založení Střední umě-
leckoprůmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary představuje výrobky z porce-
lánu, které malovali studenti školy v období 
20. a 30. let minulého století. Největší část 
sbírky tvoří velké mělké jídelní talíře, vázy 
v různých velikostech a porcelánové kra-
bičky s víčky. K vidění je i několik hrnků, 
polévková terina a  ukázky keramických 
obkladů. Expozici doplňují také práce z 60.-
80. let 20. století a ze současnosti.   
Muzeum Karlovy Vary, 
15. 9. - 30. 11. 2022 

ESKA je hezká - Výroba jízdních kol 
v Chebu 1892–2006
Společný výstavní projekt Muzea Cheb 
a  Galerie výtvarného umění v  Chebu 
představuje fenomén výroby jízdních kol 
v Chebu, a to počínaje značkou Premier přes 
historii slavné firmy ESKA až po demolici její 
továrny v roce 2006. Starší epochu z let 1892 
až 1945 je možné zhlédnout ve výstavních 
prostorách muzea, mladší období od roku 
1945 do 2006 pak v místním Retromuseu. 
Muzeum a Retromuseum Cheb, 
do 19. 2. 2023

Petr Pavlík – Poutnice v nesnázích 
Výstava představuje malířská a kresebná 
díla významného českého umělce a spo-
luzakladatele seskupení „12/15 Pozdě, ale 
přece!“. Základem výstavního výběru jsou 
díla z majetku umělce, jež doplňují obrazy 
ze sbírek několika veřejných i soukromých 
galerií. Tématem děl je poutnice, symbolic-
ko-mýtická postava, která kráčí v pozdějších 
malbách, kresbách i grafikách v různých 
kontextech a mnoha podobách. Výstava pre-
zentuje také svébytnou metodu přemalby 
autorova obrazu.
Galerie umění Karlovy Vary, 
do 16. 10. 2022 

Festival ptactva na Anenských rybnících
Muzeum Cheb chystá vycházku do polí, luk 
a k rybníkům, za poznáním a určováním 
zejména vodních a mokřadních ptáků v době 
podzimního tahu. V rámci vycházky v okolí 
Plané u Mariánských Lázní se uskuteční  
odchyt ptáků do nárazových sítí. Účastníci 
budou mít možnost vyzkoušet si pozorování 
ptáků stativovým dalekohledem. 
Sraz v 9:15 hod. na vlakovém nádraží v Plané 
u Mariánských Lázní, 1. 10. 2022

KULTURA

Čtyři desítky prací byly přihlášeny do letošního ročníku výtvarné soutěže pro děti 
a mládež, kterou v květnu vyhlásil hejtman Petr Kulhánek. Na krajském úřadě převzali 
hodnotné ceny autoři, jejichž  práce vyhodnotila odborná porota za nejzdařilejší. Sou-
těžilo se o dotykové tablety, drony a bezdrátová sluchátka.
Soutěž se konala v období od 2. května do 30. června 2022 a tématem bylo: Mé tajné 
místo v Karlovarském kraji. Vyhlášeny byly dvě věkové kategorie: 6-10 let a 11-15 let. 
„Karlovarský kraj je znám kromě lázeňství také svou nádhernou přírodou a historic-
kými a kulturními  památkami, za kterými k nám přijíždí mnoho tuzemských i zahra-
ničních turistů. Velmi mě proto zajímalo, která místa vnímají jako svá tajná, oblíbená, 
jedinečná  děti, které na území Karlovarského kraje žijí. Z odevzdaných prací lze 
vyčíst, že téma děti zaujalo a že  se vrhly do tvorby s obrovskou vervou. Ve většině pří-
padů je tajné místo rozpoznatelné, poloha některých z nich však zůstane tajemstvím 
autora,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.  
Členy odborné poroty byl ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec a vedoucí 
výtvarného oddělení na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech Ivana Sedláčková. Kromě toho, že porota vybrala práce, za něž byli jejich autoři 
odměněni, vybrala také díla, jež jsou nyní k vidění na výstavě v prostorech budovy 
A Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to do 14. 10. 2022 vždy v době úředních 
hodin úřadu. „Musím ocenit, že mezi soutěžními pracemi byla řada těch, které nás 
zaujaly svým nápadem nebo zpracováním. Velmi se nám líbila různorodost přístupů, 
někdo ztvárnil jen detail svého oblíbeného místa, aniž by bylo jednoznačně rozpo-
znatelné, o které místo se jedná, někdo nakreslil zvířata v přírodě a někdo sám sebe 
ve vlastní posteli. Fantazii se v této soutěži meze nekladly a možná právě díky tomuto 
faktu jsme jako porotci měli z čeho vybírat,“ doplnil ředitel Galerie umění Karlovy 
Vary  Jan Samec.  
Výtvarníci, kteří se umístili na 1. místě, převzali z rukou hejtmana dotykové tablety, 
druhá příčka byla oceněna drony a za třetí místo získali mladí umělci bezdrátová slu-
chátka. Kromě toho obdrželi také tašky s upomínkovými předměty Karlovarského 
kraje. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE DLE KATEGORIÍ, jednotlivci 6 až 10 let: 1. Tobiáš Sára, Kar-
lovy Vary; 2. Robin Sára, Karlovy Vary; 3. Nelly Sofie Doffková, Libá. Jednotlivci 
11 až 15 let: 1. Natálie Hamplová, Chodov; 2. Eliška Tumpachová, Karlovy Vary; 
3. Petra Jelínková, Chodov
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SPORT

Olympijské hvězdy ovládly karlovarské 
lázeňské centrum, ve kterém se v neděli 
11. září konal závod Světového poháru 
v olympijském triatlonu. Z vítězství 
se radovali Maďar Csongor Lehmann 
a Francouzka Leonie Periaultová, bron-
zová medailistka z olympiády v Tokiu. 
Nejlepšími Čechy byli Tereza Zimovja-
nová (10.) a Jan Volár (24.).

Karlovarské lázeňské centrum přivítalo 
už pošesté prestižní závod Světového 
poháru v olympijském triatlonu. Trať, 
která je považována za nejkrásnější i nej-
těžší v kalendáři Světového triatlonu, 
obklopily tisícovky fanoušků, kteří hnali 
vpřed nejen české reprezentanty.
Do cyklistické části ženského závodu 
o délce 40 km vstoupila jako první sku-
pina pěti triatlonistek, mezi kterými byly 
i Periaultová nebo vítězka závodu mis-
trovství světa Summer Rappaportová. 
Z vedoucí skupiny si pak pro vítězství 
doběhla Francouzka Leonie Periaul-
tová, stříbro vybojovala Italka Bianca 
Seregniová a bronz si odváží Američanka 
Summer Rappaportová.

Do závodu mužů nastoupilo nabité pole 
70 závodníků, jehož součástí byli také 
čtyři Češi. Na břeh rolavského koupaliště 
vybíhal jako první Slovák Varga. V prv-
ních okruzích cyklistické části se na čele 
zformovala 21členná skupina. Jako první 
vypálil do běžecké části Maďar Cson-
gor Lehmann, který pak zůstal ve vedení 
s Američanem Matthewem McElroyem 
a Němcem Lassem Lührsem. Až v posled-
ních stovkách metrů rozhodl maďarský 
reprezentant o svém triumfu. Pro stříbro 

si doběhl McElroy a bronz zůstal němec-
kému triatlonistovi. „O téhle chvíli jsem 
snil. Karlovarskou trať mám opravdu rád, 
proto tu závodím už třetí rok v řadě,“ 
usmíval se v cíli Lehmann. „Na kole jsme 
pracovali vážně tvrdě, abychom si udr-
želi náskok před druhou skupinou. Pak 
jsem věděl, že v běhu to bude proti McEl-
royovi a Lührsovi opravdu těžké, protože 
jsou to skvělí běžci. Proto jsem si řekl, že 
zkusím nastoupit až v posledních stov-
kách metrů, což se mi povedlo.“

SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU 
PATŘIL OLYMPIJSKÝM HVĚZDÁM

Ve dnech 11. až 16. srpna proběhl v ang-
lickém Coventry již 54. ročník velké 
mezinárodní sportovní akce Internatio-
nal Children Games (ICG) 2022. Konání 
her bylo úspěšně obnoveno po vynucené 
dvouleté přestávce způsobené celosvě-
tovou pandemií. Soutěže se zúčastňují 
děti ve věku 13 až 15 let bez rozdělení na 
věkové kategorie. 
Karlovy Vary reprezentovali mladí plavci 
a basketbalistky.
Plavkyně v silné konkurenci třikrát 
postoupily do finále B, tj. mezi nejlepších 
šestnáct. Všichni plavci si navíc na závo-
dech vylepšili svoje osobní rekordy.
V basketbalu 3x3 (streetball) karlovarské 
hráčky úspěšně postoupily ze skupiny 
až do čtvrtfinále. Tam narazily na velmi 

silné družstvo Brna, které se nakonec 
stalo vítězem celé soutěže. 
Karlovarské basketbalistky upoutaly 
především atraktivní kombinační hrou, 

čímž si získaly přízeň diváků. Čtvrt-
finálový zápas s Brnem tak někteří 
účastníci oprávněně považovali za před-
časné finále.

INTERNATIONAL CHILDREN GAMES 2022

VÝSLEDKY: PLAVÁNÍ: Barbora Baslerová, ročník narození 2007: 400VZ : 5:15,98 (osobní 
rekord, 26. místo v rozplavbách); 100P: 1:25,11 (15. místo v rozplavbách) a 1:24,58 (osobní 
rekord,14. místo – finále); 200P: 3:04,94 (14. místo v rozplavbách); 200OPZ: 2:42,56 (osobní 
rekord, 15. místo v rozplavbách). Kateřina Burešová, ročník narození 2007: 100Z: 1:13,73 (16. 
místo v rozplavbách) a 1:14,02 (15. místo – finále); 100VZ: 1:06,14 (30. místo v rozplavbách); 
50Z: 0:34,30 (14. místo v rozplavbách) a 0:33,60 (osobní rekord, 11. místo – finále); 50M: 0:32,65 
(osobní rekord, 19. místo v rozplavbách). Adam Ouředník, ročník narození 2009: 100VZ: 
1:03,69 (42. místo v rozplavbách); 50VZ: 0:28,51 (osobní rekord, 34. místo v rozplavbách); 50P: 
0:43,76 (osobní rekord, 23. místo v rozplavbách); 50M: 0:32,31 (osobní rekord, 34. místo v roz-
plavbách), STREETBALL: (tým nastupoval ve složení Monika Klementová, Veronika Pichr-
tová, Leontina Poňuchálková, Adéla Velická, trenér Martina Němečková). Skupina: Karlovy 
Vary – Graz 8:6, K. Vary – Nairobi 20:2, K. Vary – Coventry 20:2, K. Vary – Sopron 6:13, K. Vary 
– Hod Hasharon 6:6, v prodloužení 6:8. Čtvrtfinále: K. Vary – Brno 7:12. 
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