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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 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA 
FINANCE PRO UHELNÉ REGIONY
Evropská komise odsouhlasila dotaci pro 
české uhelné regiony. Jde o celkovou sumu 
přes 40 miliard korun. V  případě Karlo-
varského kraje se jedná o avizovaných cca 
6,2 miliardy korun v rámci Fondu spravedlivé 
transformace. 

06 CHCETE ČERPAT KRAJSKÉ DOTACE?
HLÍDEJTE SI TERMÍNY
Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotač-
ních programů, ze kterých mohou jed-
notlivci, organizace či obce čerpat dotace 
například na obnovu památek, na podporu 
sportovních aktivit a akcí. 

10 CNG AUTOBUSY? 
KRAJ UŠETŘIL 50 MILIONŮ
Druhé zadávací řízení na nákup nízkoe-
misních autobusů pro veřejnou dopravu po 
celém regionu završil Karlovarský kraj. Cel-
ková cena za 170 autobusů na stlačený plyn 
včetně servisu činí 1,262 miliardy korun. 

19 NA KOLE STIHNETE 
VÍC VIDĚT I ZAŽÍT
Cyklistika je skvělou alternativou ke klasické 
turistice – nejen, že si zasportujete, ale navíc 
díky kolu urazíte větší vzdálenosti, a tak toho 
stihnete víc vidět a zažít. 

28 FOTBAL A VÝTVARNÉ UMĚNÍ
U příležitosti konání MS ve fotbale v Kataru 
připravila Galerie výtvarného umění v Chebu 
velmi zajímavou výstavu. Pod názvem „Na 
kopané. Fotbal ve vizuálním umění od 
začátku 20. století do současnosti“ připra-
vila expozici zaměřenou na výtvarné umění 
téměř všech tradičních i  nových médií 
a na fotografii.

30 VOLEJBALISTÉ SE V LIZE 
MISTRŮ POTKAJÍ S OBĚMA 
LOŇSKÝMI FINALISTY
Po třech letech do Karlových Varů opět zavítá 
nejlepší klubová volejbalová soutěž CEV 
Champions League Volley 2023. 
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KRÁTCE Z KRAJE

HEJTMAN BLAHOPŘEJE 
ZVOLENÝM 
ZASTUPITELŮM OBCÍ

Hejtman Petr Kulhánek blahopřeje 
jménem Karlovarského kraje a jménem 
svým všem zastupitelům měst a obcí, 
kteří uspěli v komunálních volbách: 
„Vážené paní zastupitelky, vážení páni 
zastupitelé měst a obcí, dovoluji si vám 
popřát k vašemu zvolení do obecních 
zastupitelstev mnoho sil. Starostkám 
a starostům přeji, aby i přes mnohdy 
nelehké podmínky dosáhli úspěšného 
naplnění všech svých plánů a odměnou 
ať jsou všem spokojení občané.“

KRAJ POSKYTNE FINANCE 
NA BOJ SE SUCHEM

Rada Karlovarského kraje schválila udělení 
dotací v rámci Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 
podporu prevence proti suchu, zadržování 
vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022. 
Z krajského rozpočtu byla na tento program 
vyčleněna částka ve výši 5 milionů korun. 
Rada odsouhlasila rozdělení dotací v hod-
notě 1,02 milionu korun, o dalších žádos-
tech ve výši téměř 4 miliony korun bude 
rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje. Finanční podporu schválenou kraj-
skou radou budou moci využít žadatelé na 
projekty, kterými jsou například revitali-
zace tůní u Smolných Pecí, výsadba stromo-
řadí v Měchově, obnova alejí a stromořadí 
v Teplé či vytvoření a obnova vodních při-
rozených prvků v Nové vsi u Sokolova a ve 
Smrkovci u Březové.

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 16. lis-
topadu 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 
2. listopadu.

NOVÝ PODCAST: 
PROMLUVME 
SI PREVENTIVNĚ

Mýty a žhavá témata v oblasti prevence kri-
minality, drogové problematiky či závislost-
ního chování – na to vše se zaměří jednotlivé 
díly podcastu „Promluvme si preventivně“, 
které kraj nabídne prostřednictvím aplikace 
Spotify a dalších platforem. Podcast připra-
vil odbor bezpečnosti a krizového řízení 
krajského úřadu. Obsahem podcastu jsou 
neformální rozhovory s odborníky i s lidmi, 
kteří mají za sebou zajímavé životní příběhy. 
Podcast moderuje manažerka prevence kri-
minality Karlovarského kraje Tereza Pás-
ková. V prvním dílu podcastu se mluví mimo 
jiné o vlivu rodinného prostředí na vývoj 
dětí, o vzorech v rodině, stanovení hranic 
a  důslednosti jejich dodržování. První 
podcast najdou zájemci v aplikaci Spotify, 
v Apple Podcast a na krajském kanálu You-
Tube. Další díly podcastu se zatím plánují 
každé čtvrtletí. 

ŽADATELÉ O EVROPSKÉ 
DOTACE MOHOU 
PŘEDKLÁDAT PROJEKTY

Žadatelé o dotace v Programu INTE-
RREG Bavorsko – Česko 2021–2027 
mohou předkládat své společné projekty 
v 1. kole programu. Příjem žádostí potrvá 
do 14. prosince 2022. Celkem je k rozdě-
lení připraveno 99,1 milionu eur z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. Nejvíc 
financí půjde na projekty v rámci priority 
Kultura a udržitelný cestovní ruch. V pri-
oritě Přizpůsobení se změně klimatu 
a ochrana životního prostředí dochází 
k významnému navýšení financí. Dal-
šími prioritami jsou Vzdělávání, Výzkum 
a přenos znalostí a Lepší správa spolu-
práce. Pro žadatele je připraven seminář, 
který se bude konat 11. listopadu od 9.00 
hodin v Zastupitelském sále Krajského 
úřadu Karlovarského kraje.

ŘIDIČI MOHOU VYUŽÍVAT 
ZMODERNIZOVANOU 
KŘIŽOVATKU U DĚPOLTOVIC

Křižovatka u Děpoltovic na silničním tahu 
mezi Karlovými Vary a městem Nejdek má 
novou podobu. Křižovatka patřila mezi 
lokality se zvýšeným výskytem dopravních 
nehod v Karlovarském kraji, a také proto 
byla její modernizace podpořena z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 
V rámci stavby došlo k vykácení vzrostlé 
zeleně, rozšíření silnice o odbočovací pruh 
pro levé odbočení ve směru z Nejdku do 
Děpoltovic a ke zlepšení rozhledu v místě 
křižovatky. Součástí stavby byly také rekul-
tivace a opravy přilehlých odvodňovacích 
příkopů, vybudování dvou nových propustků 
a zřízení tří vsakovacích polí. Křižovatka 
byla osazena a vybavena svislým i vodorov-
ným dopravním značením. Náklady stavby 
dosáhly částky téměř 15,3 milionu korun.
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Senátní a parlamentní podvýbory pro 
regiony v transformaci uspořádaly 
v Senátu Parlamentu ČR setkání u kula-
tého stolu na téma „Saská cesta trans-
formace“. Jednání za účasti ministryně 
životního prostředí Anny Hubáčkové 
a ministra pro místní rozvoj Ivana Bar-
toše řídil předseda Podvýboru pro regi-
ony v transformaci Senátu ČR Miroslav 
Balatka. O saské cestě k transformaci 
informovali  z Ministerstva pro místní 
rozvoj Saska Jörg Huntemann a Chris-
tian Weßling.
Svého zástupce měl v diskusi rovněž 
Karlovarský kraj jako jeden ze struk-
turálně postižených regionů, který 
bude čerpat na svou přeměnu finance 
z Operačního programu Spravedlivá 
transformace. „Sasko je nám blízké 
nejenom geograficky ale také tím, 
že jejich uhelné regiony procházejí 

stejným procesem jako u nás. Výměna 
zkušenosti, společná debata a otevřená 
diskuse o tom, co se v Sasku povedlo 
a co se dalo udělat i jinak, je pro náš 
kraj každopádně zajímavá a v mnohém 
inspirativní,“ uvedl krajský radní 
Patrik Pizinger.
Debatovalo se mimo jiné o tom, jaká 

byla výchozí situace v území před 
transformací, o přípravě přeměny sas-
kých regionů, podpoře ekonomiky, 
podnikání a zaměstnanosti. Řeč byla 
rovněž o porovnání financování trans-
formace v SRN a v České republice. Více 
informací a aktuality k transformaci 
najdete na webu Měníme kraj.

SASKÁ CESTA TRANSFORMACE. 
DISKUSE V SENÁTU SE ZAMĚŘILA 
NA VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Jedním ze zcela zásadních témat našeho 
regionu a také mé, je transformace. 
Proto před dvěma lety vznikl senátní 
Podvýbor pro regiony v transformaci, 
kde se problémům našich regionů sys-
tematicky věnujeme a snažíme se dostat 
tato témata na celorepublikovou úroveň, 
což není vždy jednoduché. Prostě 
z pohledu třeba Prahy, Brna nebo Par-
dubic není transformace nebo vyloučené 
lokality úplně důležité téma, ale napří-
klad státní rozpočet nebo parlament 
máme společný.
V září proběhl na půdě Senátu za účasti 
dvou ministrů vlády, zástupců mini-
sterstev, krajů, senátorů a poslanců 
kulatý stůl s názvem Saská cesta trans-
formace. Prezentovali a na dotazy 
odpovídali saští zástupci ministerstev. 
V Sasku už transformace probíhá přes 
dvacet let a je vždy dobré nahlédnout na 
to, jak to dělali a dělají jinde, vyvarovat 

se chyb a použít to, co je dobré. Chtěl 
jsem také ministry seznámit s masivní 
finanční podporou regionů ze spolko-
vého i saského rozpočtu. Zatímco jenom 
do saských uhelných regionů přišlo 
úhrnem v přepočtu více než 150 miliard 
korun z německých národních peněz, 
transformace ve třech krajích ČR si 
musí vystačit pouze se 40 miliardami 
korun z evropského Fondu spravedlivé 
transformace. V Sasku tento evropský 
fond považují pouze za vhodný doplň-
kový zdroj financování. České vlády, na 
rozdíl od německých, nedávaly a nedá-
vají na transformaci téměř nic.
Dalšími tématy také byla například 
vyšší podpora státu u projektů v trans-
formovaných oblastech nebo zvýšení 
atraktivity regionů pro mladé vysoko-
školsky vzdělané lidi. Mladí, kvalifiko-
vaní lidé chybí v regionech u nás stejně 
jako v Sasku a jsou klíčovým motorem 

pro rozvoj a prosperitu. Snaha tyto lidi 
do regionů přitáhnout a přitáhnout 
tak do oblastí také investory nabízejí-
cích místa s vyšší přidanou hodnotou 
místo montoven, je zásadní. V Sasku 
to řeší například budováním velkých 
vědeckých center nebo přesunem někte-
rých úřadů z centra do těchto regionů 
a vytvoření kvalifikovaných pracovních 
míst v potřebných oblastech. Také zlep-
šení životních podmínek, infrastruktury 
spolu se zlepšením například kvalitní 
lékařské péče jsou tím, co ocení samo-
zřejmě také stávající občané. 
Témat a zajímavých oblastí bylo na 
kulatém stole představeno mnoho 
a jejich představení přesahuje možnosti 
tohoto příspěvku v Krajských listech. 
Se závěry kulatého stolu budeme jednat 
s ministerstvy o vyšší podpoře našich 
regionů, tak nám držte palce.

Ing. Miroslav Balatka
předseda senátního podvýboru 
pro regiony v transformaci

Ilustrační foto: suasgroup.cz

TRANSFORMACE V SENÁTU
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Evropská komise odsouhlasila dotaci 
pro české uhelné regiony včetně Kar-
lovarského kraje. Jde o celkovou sumu 
přes 40 miliard korun. V případě Kar-
lovarského kraje se jedná o avizova-
ných cca 6,2 miliardy korun v rámci 
Fondu spravedlivé transformace. 
„Velmi vítáme, že Evropská komise 
schválila finance pro uhelné regiony, 
mezi které patří i náš Karlovarský kraj. 
Znamená to možnost postupné pře-
měny kraje, přechod na nové zdroje 
energie, vznik nových pracovních míst, 
rozvoj vzdělávání, vědy a výzkumu. 
Jsme připraveni peníze využít na usku-
tečnění strategických projektů a další 
záměry z území regionu,“ komento-
val oznámení z Bruselu hejtman Petr 
Kulhánek. 
Krajský radní Patrik Pizinger k tomu 
uvedl:  „Je to skvělá zpráva, kterou 
jsme dlouho očekávali, každopádně pro 

Karlovarský kraj se tím otevírá velká 
příležitost podpořit malé a střední 
podnikání, posílit zaměstnanost 
a posunout se směrem ke klimaticky 
neutrální ekonomice.“ Po úvodním 
zasedání monitorovacího výboru Ope-
račního programu Spravedlivá trans-
formace, které by se mělo uskutečnit 3. 
listopadu 2022, budou vyhlášeny první 
výzvy k předkládání projektů.

EVROPSKÁ KOMISE 
SCHVÁLILA FINANCE 
PRO UHELNÉ REGIONY

Na konci září se v Ústí nad Labem 
uskutečnila mezinárodní konference 
zaměřená na přeměnu uhelných regi-
onů, které se účastnili zástupci Evrop-
ské komise, ministr pro místní rozvoj 
ČR Ivan Bartoš, představitelé dal-
ších rezortů, uhelných regionů, part-
neři ze Slovenska, Německa a dalších 
evropských zemí. Karlovarský kraj 
zastupoval krajský radní pro oblast 
regionálního rozvoje Patrik Pizinger.
Na konferenci představil Patrik Pizin-
ger východiska našeho regionu jako 
strukturálně postiženého kraje, a vizi 
transformace, díky níž by se měl 
region postupně přeměnit v prospe-
rující a přívětivé místo k životu, které 
staví na přírodních zdrojích, kultur-
ním a historickém dědictví a může 
nabídnout příležitosti pro každého. 

„Měl jsem mimo jiné možnost v rámci 
panelové diskuse věnované techno-
logiím souvisejícím s využitím vodíku 
popsat překážky, se kterými se potý-
kají firmy v Karlovarském kraji ve 
svém rozvoji a při přechodu na nové 
zdroje energie. Mezi tyto problémy 
patří například zdlouhavé stavební 
řízení, složitá administrace zaká-
zek či energetický zákon,“ popsal 
Patrik Pizinger.
Akce se kromě témat spojených 
s transformací a s přehlednou pre-
zentací dotačních programů věnovala 
rozvoji vodíkového hospodářství, zahr-
novala workshop o výzkumu, vývoji 
a vzdělávání i  doprovodný program 
ve formě ukázek vodíkových aplikací, 
odborných konzultací a informač-
ních stánků.

H2 FÓRUM 2022 – PŘÍLEŽITOST 
PRO TRANSFORMACI
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EKONOMIKA A FINANCE

STIPENDIJNÍ PROGRAMY
Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
Kontaktní osoba: Ing. Irena Lauermannová, tel. 354 222 373; e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
Lhůta pro podání žádostí: elektronická žádost:  
4. 10. 2022 - 1. 11. 2022, listinná žádost včetně příloh do 10. 11. 2022

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult 
v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství 
Jde o zcela nový atraktivní dotační program.
Kontaktní osoba: Ing. Irena Lauermannová; tel. 354 222 373; e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: 
Noví žadatelé (= žadatelé dle čl. V písm. a) programu)
Elektronická žádost: 14. 2. 2023 - 30. 6. 2023, listinná žádost včetně příloh: do 13. 7. 2023
Stávající stipendisté (= žadatelé dle čl. V písm. B programu), kteří chtějí 48 000 Kč)
Elektronická žádost: 25. 10. 2022 - 8. 11. 2022, listinná žádost včetně příloh: do 18. 11. 2022
Stávající stipendisté (= žadatelé dle čl. V písm. B programu), kteří chtějí 150 000 Kč)
Elektronická žádost: 14. 2. 2023 - 30. 6. 2023, listinná žádost včetně příloh: do 13. 7. 2023

Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotačních programů, ze kterých mohou jednotlivci, 
organizace či obce čerpat dotace například na obnovu památek, na podporu sportovních 
aktivit a akcí. S dotacemi kraj opět myslí i na vysokoškoláky, zcela nově bude spuštěn atrak-
tivní stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult 
v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství.  Díky elektronickému systému příjmu 
žádostí: https://bit.ly/3foe46I se navíc zájemci o dotace vyhnou případnému čekání ve frontě, 
žádosti a další dokumenty v listinné podobě se podávají na podatelně krajského úřadu 
v dostatečně dlouhé lhůtě po zadání elektronické žádosti. Podívejte se, které programy a ter-
míny jsou aktuální:

CHCETE ČERPAT 
KRAJSKÉ DOTACE? 
HLÍDEJTE SI TERMÍNY 
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
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SPORTOVNÍ PROGRAMY
Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
Kontaktní osoba: Tereza Havlíčková; tel. 354 222 453; e-mail: tereza.havlickova@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: elektronická žádost: 
18. 10. 2022 – 25. 10. 2022, listinná žádost: 18. 10. 2022 – 9. 11. 2022

Program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
Kontaktní osoby: Bc. Karolína Pokorná; tel. 354 222 441; e-mail: karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz, 
Bc. David Kolman; tel. 354 222 523; e-mail: david.kolman@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: 
elektronická žádost: 18. 10. 2022 – 25. 10. 2022, listinná žádost: 18. 10. 2022 – 9. 11. 2022

Program na podporu sportovních akcí
Kontaktní osoby: Bc. David Kolman; tel. 354 222 523; e-mail: david.kolman@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: elektronická žádost: 
18. 10. 2022 – 25. 10. 2022, listinná žádost: 18. 10. 2022 – 9. 11. 2022

Program na podporu vrcholového sportu
Kontaktní osoba: Ing. Martina Fučíková; tel. 354 222 596; e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: elektronická žádost: 
18. 10. 2022 – 25. 10. 2022, listinná žádost: 18. 10. 2022 – 9. 11. 2022

Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
Kontaktní osoba: Ing. Martina Fučíková; tel. 354 222 596; e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: elektronická žádost: 
18. 10. 2022 – 25. 10. 2022, listinná žádost: 18. 10. 2022 – 9. 11. 2022

KULTURNÍ PROGRAMY
Program na podporu kulturních aktivit
Kontaktní osoba: Martin Karas; tel. 354 222 328; e-mail: martin.karas@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: 
elektronická žádost: 25. 10. 2022 – 31. 10. 2022, listinná žádost: 25. 10. 2022 – 14. 11. 2022

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
Kontaktní osoba: Zdeněk Hnízdil; tel. 354 222 281; e-mail: zdenek.hnizdil@kr-karlovarsky.cz. 
Lhůta pro podání žádostí pro rok 2023: 
elektronická žádost: 25. 10. 2022 – 31. 10. 2022, listinná žádost: 25. 10. 2022 – 14. 11. 2022

Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení
Jde o dotační program, který musí ještě notifikovat Evropská unie. Půjde o významnou pomoc hudebním tělesům a diva-
delním souborům v Karlovarském kraji.
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Projednány byly možnosti adekvátní 
a  efektivní pomoci ze strany kraje 
a státu, a to v souvislosti s rostoucími 
cenami elektrické energie a plynu, které 
ohrožují další fungování a existenci pod-
niků zabývajících se výrobou a zpracová-
ním skla, porcelánu a kaolínu. Setkání se 
zúčastnil také senátor Jan Horník, který 
informoval o krocích podpory v rámci 
Senátu Parlamentu České republiky.
„ Je nutné zdůraznit, že existence 
těchto podniků je pro náš kraj naprosto 
nezbytná a  velmi žádoucí. Jedná se 
o společnosti, které zaměstnávají tisíce 
obyvatel  v kraji, a proto je naší prioritou 
snaha o poskytnutí pomoci, a to napří-
klad prostřednictvím Asociace krajů, 
jež je v tomto ohledu činná již něko-
lik týdnů a snaží se prosadit konkrétní 

návrhy pomoci též na státní úrovni. Pod-
niky, které energetická krize dovádí na 
pokraj sil, mají dlouhou tradici v Karlo-
varském kraji, reprezentují náš region 
nejen v České republice ale také v zahra-
ničí, uděláme proto naprosté maximum 
pro to, abychom jim pomohli získat 
existenční jistotu,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek.         
Zástupci platformy seznámili členy kraj-
ské rady s aktuální situací, jíž ovlivňují 
zejména rostoucí ceny elektrické ener-
gie a plynu. Právě nevyzpytatelný vývoj 
jejich cen je pro podniky s energeticky 
náročnými výrobami alarmující. V pří-
padě neschopnosti podniků hradit tyto 
náklady, by mohlo dojít k propouštění 
zaměstnanců a k prohloubení sociál-
ních rozdílů ve společnosti. Jako jedno 

z možných řešení navrhují zavedení pro-
gramu na podporu kurzarbeitu, což by 
značně pomohlo k udržení pracovních 
míst v krátkodobém výpadků poptávky 
po produkci.      
„V rámci Asociace krajů České repub-
liky jsme již s ostatními hejtmany apelo-
vali na vládu, aby urychleně představila 
záměry o  budoucím postupu a  kon-
krétní opatření, která pomohou zasa-
ženým podnikům. Na dalším jednání 
asociace předložím také návrhy a poža-
davky zástupců platformy, mezi kterými 
je například zjištění perspektivy média, 
tedy dodavatele energií pro období 
2023+. Na krajské úrovni jsem přislí-
bil součinnost při vytvoření krizového 
plánu pro případ, kdyby měly ukončit 
provoz velké firmy, které jsou zásad-
ními zaměstnavateli v  kraji, ale také 
spolupráci kraje při procesním zave-
dení nových technologií v podnicích, 
jež by byly případně nuceny využívat 
jiných zdrojů energie,“ doplnil hejtman 
Petr Kulhánek.

Na krajském úřadě se konalo setkání členů Rady Karlovarského 
kraje se zástupci největších firem z regionu v průmyslovém 
odvětví sklářském a keramickém. 

ROSTOUCÍ CENY ENERGIÍ OHROŽUJÍ 
SKLÁRNY, PORCELÁNKY I KAOLÍNKY

EKONOMIKA, FINANCE

8  KRAJSKÉ LISTY 



Aktivní pomoc subjektům z  našeho 
regionu ohroženým energetickou krizí 
je připravena ve spolupráci s Karlo-
varským krajem poskytnout společ-
nost Sokolovská uhelná. Jako významný 
výrobce elektrické energie, na základě 
dosavadních kontraktů a na základě 
jednání s vedením kraje vyčlenila část 
výrobní kapacity pro zajištění cenově 
přijatelných dodávek elektrické energie 
ke stabilizaci energetickou krizí ohro-
žených firem. Svou pomoc by rozšířila 
například i na nemocnice, aby se zdra-
votníci mohli starat o pacienty bez obav 
z vývoje na trhu s energiemi.

Záměr Sokolovské uhelné navazuje na 
výzvu firem sklářského a keramického 
průmyslu ze začátku září a jejich jed-
nání se zástupci Karlovarského kraje. 
„Stejně jako jsme se setkali s představi-
teli odvětví výroby porcelánu, skla a těžby 
kaolínu a domluvili jsme se, že budeme 
kvůli nutnosti urychleného postupu ape-
lovat na Asociaci krajů ČR a na vládu, 
nyní vítáme vstřícný přístup Sokolov-
ské uhelné, která se aktivně zapojila do 

řešení problému v regionu. Sokolovská 
uhelná má v plánu v současné vypjaté 
době zajistit dodávky elektrické energie 
pro klíčové firmy v kraji a pro nemocnice 
či další organizace. Znamenalo by to, že 
ani energeticky náročné provozy nebu-
dou muset omezovat či zavírat provoz 
a  lidé, kteří tam pracují, nezůstanou 
bez práce a bez prostředků. Zásadní je 
pro nás i normální chod zdravotnických 
zařízení při zachování kompletního roz-
sahu péče o nemocné,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek.
„Základem pro další postup bude seznam 
klíčových firem, ve kterých by mohlo dojít 
v důsledku růstu cen energií k význam-
nému ohrožení pracovních míst, jako 
jsou třeba sklárny nebo porcelánky, 
a těch firem nebo organizací, které jsou 
pro chod kraje zcela nezbytné, jako jsou 
například nemocnice,“ potvrdil hlavní 
část dohody mezi výrobcem elektrické 
energie a krajem Pavel Tomek, před-
seda dozorčí rady Sokolovské uhelné. 
Tento seznam ohrožených průmyslových 
výrobců, na kterém nebudou chybět ani 
dosavadní regionální odběratelé, by měl 

vzniknout v nejbližších dnech a na něj má 
navazovat jednání o konkrétním objemu 
a formě dodávek elektřiny.
„Není v  našich silách pokrýt celou 
poptávku po garantovaných a cenově 
dostupných dodávkách elektrické ener-
gie, která zřejmě v průběhu zimy pře-
sáhne naše výrobní kapacity. Na druhé 
straně ale, jako regionální výrobce, velmi 
citlivě vnímáme rizika sociální destabi-
lizace a důsledky případného zastavení 
výroby v energeticky náročných provo-
zech. Už dnes patří náš kraj ke struktu-
rálně nejpostiženějším v zemi a takový 
vývoj by mohl mít závažné důsledky pro 
celý region, naši společnost nevyjímaje,“ 
dodal Tomek. 
Sokolovská uhelná a jí ovládaná Elek-
trárna Tisová již v  současnosti zajiš-
ťují s využitím hnědého uhlí dostupné 
dodávky tepla za cenově přijatelných 
podmínek a pomáhají tak stabilizovat 
sociální podmínky odběratelů odebí-
rajících teplo z CZT. Vedle Karlových 
Varů, Sokolova nebo Chodova a Nejdku 
dodává teplo i pro řadu dalších měst 
a obcí v regionu.

ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO 
KLÍČOVÉ FIRMY ČI NEMOCNICE V REGIONU. 
TAKOVÝ JE SPOLEČNÝ PLÁN KARLOVARSKÉHO 
KRAJE A SOKOLOVSKÉ UHELNÉ

EKONOMIKA, FINANCE

Jednání se mimo jiné zúčastnili (na snímku zprava) 
za Karlovarský kraj radní pro oblast regionálního 
rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger a hejt-
man Petr Kulhánek, za Sokolovskou uhelnou před-
seda dozorčí rady Pavel Tomek a místopředseda 
představenstva David Najvar.
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DOPRAVA

Druhé zadávací řízení na nákup níz-
koemisních autobusů pro veřejnou 
dopravu po celém regionu završil Kar-
lovarský kraj. Umožnila mu to stano-
viska Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) i Ministerstva vnitra ČR 
k podnětům stěžovatelů v souvislosti 
s prvním zadávacím řízením, které kraj 
nakonec zrušil mimo jiné kvůli vysoké 
nabídkové ceně. Než se podněty vyře-
šily, nebylo možné v druhém zadáva-
cím řízení činit potřebné kroky. Kraj ale 
nyní už  vyhodnotil veřejnou zakázku 
a vybral dodavatele, přičemž celková 
cena za dodávku 170 autobusů na stla-
čený plyn včetně servisu činí 1,262 mili-
ardy korun včetně DPH. V porovnání 
s první zakázkou ve vztahu k délce ser-
visu jde o úsporu ve výši přesahující 50 
milionů korun.
„Ze strany ÚOHS i ministerstva vnitra 
jsme byli informováni, že jsme v pří-
padě první veřejné zakázky a jejího zru-
šení postupovali bezchybně, v souladu 
s legislativou, a proto je možné druhou 
zakázku vyhodnotit a vybrat dodava-
tele autobusů. To znamená, že pokud 
nedojde k dalšímu blokování zakázky 
jinými účastníky, mohli bychom stih-
nout i výrobní lhůty a nemuseli bychom 
se obávat o vyčerpání dotace v její plné 
výši více než 590 milionů korun, kterou 
budeme čerpat prostřednictvím MMR 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se na přípravě velmi 
náročné zakázky podíleli. Půjde-li 
všechno podle plánu a podaří se záro-
veň vybrat dopravce, od 1. ledna 2024 
budou vozit cestující moderní nízkoe-
misní bezbariérové autobusy,“ vysvětlil 
hejtman Petr Kulhánek.
Celkem 109 autobusů menší velikosti 
(o délce maximálně 8,5 metru) by měla 
dodat společnost KAR Group za 804 
miliony korun včetně DPH, 61 autobusů 
střední velikosti (o délce maximálně 12,2 
metru) pak společnost SOR Libchavy za 
458 milionů korun včetně DPH. Součástí 
smlouvy je i servis autobusů. 
Kraj by tak mohl získat pro veřejnou 

dopravu v regionu vozidla s ekologicky 
šetrnými motory na CNG a  docílit 
postupného vyřazení vozidel stávají-
cích dopravců využívajících klasické 
naftové motory. Výrazně by se zvýšila 
také kultura cestování, v prostoru pro 
cestující by byla samozřejmostí auto-
matická klimatizace,  WiFI,  USB pří-
pojky a signalizační tlačítko, vybavení 
odbavovacím a informačním systémem 

pro cestující zahrnující palubní počí-
tač, kamerový systém, systém pro 
počítání cestujících, systém sledování 
polohy vozidla, GSM systém a podobně. 
Usnadní se i přeprava hendikepovaných 
cestujících a vozidla budou též vyba-
vena povelovým přijímačem signalizace 
od nevidomých s možností hlášení vně 
a uvnitř autobusu.

V ZAKÁZCE NA NÁKUP CNG AUTOBUSŮ 
BYL POSTUP BEZCHYBNÝ
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INZERCE
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Budova by se měla otevřít veřejnosti 
v červnu 2023. „V současnosti je proin-
vestováno zhruba 700 milionů korun. 
Celkové předpokládané výdaje stavby 
se odhadují asi na 1,4 miliardy korun. 
Je to dáno rozhodnutím vytvořit z atria 
budovy plnohodnotný interiérový pro-
stor s vestavěným sálem a výdaje jed-
noznačně ovlivňují i několikanásobně 

vyšší ceny na trhu stavebních materiálů. 
Kromě stavebních prací nyní pokra-
čuje restaurování, například teď aktu-
álně zlacení jednotlivých prvků,“ popsal 
Pavel Čekan, uvolněný zastupitel pro 
oblast regionálního rozvoje.
Podle architekta Petra Hájka, který je 
autorem architektonického návrhu 
vestavby multifunkčního sálu, jde 

o zcela ojedinělé řešení. „Je to podobné, 
jako když se staví loď v láhvi. Největší 
část ocelové konstrukce vestavby může 
být jen tak velká, aby se do atria dala 
umístit. Celá koncepce je variabilní. 
Část hlediště bude mobilní, část zve-
daná, tím se dá dosáhnout různé výš-
kové úrovně částí sálu,“ vysvětlil Petr 
Hájek. Kapacita sálu se plánuje v počtu 
285 až 400 míst. Na zajištění mimořádné 
úrovně akustiky prostoru spolupraco-
val s architektem Hájkem jeho dlouho-
letý kolega Martin Vondrášek: „Umíme 
pro interpreta díky maximální variabi-
litě prostoru a jeho akustického cho-
vání vytvořit natolik ideální podmínky, 
že to nemá ve světovém měřítku srov-
nání,“ dodal.
Neméně atraktivní bude muzejní expo-
zice, jež se zaměří na lázeňství s pře-
sahem do lázeňství světového. Projekt 
s názvem „Expozice v národní kul-
turní památce Císařské lázně Karlovy 
Vary“ nese rukopis architekta Martina 
Hejla. Tato expozice bude organizo-
vána formou jing jang - dvou komple-
mentárních polovin ve dvou křídlech 
koupelen. První polovina se bude věno-
vat vzorovým koupelnám, které budou 
návštěvníkům demonstrovat historickou 
podobu koupelen a budou rovněž dopl-
něny o naučnou linku. Druhá polovina 
bude v prostorách koupelen, které jsou 
zafixovány v takovém stavu, v jakém se 
dochovaly do dnešních dní. Do těchto 
prostor bude vložena předmětová linka 
vřídlovce (od jeho surové podoby až po 
různé sofistikované řemeslné artefakty) 
a linka klíčových osobností Císařských 
lázní ve formě světelných iluzí. V rámci 
představení Císařských lázní jako expo-
nátu bude návštěvníkovi také před-
staven prostor atria, Zanderova sálu 
a čítárny v 3. nadzemním podlaží.
V budově nebude chybět rovněž 
knihovna, návštěvnické centrum, 
občerstvení a nájemní jednotky. Se 
zahájením kulturní sezóny včetně pro-
deje vstupenek na koncerty Karlovar-
ského symfonického orchestru, jenž 
v budově najde zázemí, se počítá v polo-
vině září 2023.

Necelý rok zbývá do završení revitalizace národní kulturní památky Císařské 
lázně v Karlových Varech. Obnovu nechává provést Karlovarský kraj, který 
zároveň řeší budoucí využití a provoz budovy. Skvost v samotném lázeňském 
srdci města se bude pyšnit variabilním vestavěným sálem se světově unikátní 
akustikou šitou na míru vystupujícím umělcům. Příchozí budou moci obdi-
vovat nevšední muzejní expozicí s moderními technologiemi. Památka má 
ambici stát se multifunkčním a multižánrovým centrem pro domácí i zahra-
niční návštěvníky. Stav obnovy a to, co nabídnou Císařské lázně veřejnosti, 
prezentovali architekti a zástupci Karlovarského kraje krajským zastupite-
lům a členům Rady města Karlovy Vary.

TÉMA

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ NABÍDNOU 
MODERNÍ EXPOZICI I UNIKÁTNÍ SÁL

12  KRAJSKÉ LISTY 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz SEAT Arona Style 1.0 TSI v ceníkové 
ceně 484 900 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 7 259 Kč s DPH, 5 999 Kč 
bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění 
s 10% spoluúčastí s uznáním bonusů za bezeškodný průběh dosavadních pojištěních (48 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností SEAT Financial Services s.r.o., 
a druhou stanou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

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

měsíčně za 5 999 Kč 
se SEAT Financial Services.

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



ŠKOLSTVÍ

Zástupci Institutu lázeňství a balneo-
logie převzali v rámci kongresu Evrop-
ské asociace lázní (ESPA) v Piešťanech 
významné ocenění ESPA Innovatio 
Award 2022 v oblasti Medical Spa Sci-
entific Research. Tuto cenu obdržel 
institut za inovativní projektové akti-
vity a vědecké výsledky.     
„Zisk tohoto ocenění je obrovským 

úspěchem, který jednoznačně potvr-
zuje velmi vysokou úroveň výzkumu 
Institutu lázeňství a balneologie a jeho 
odborných pracovníků. Kongres, kte-
rého se zástupci ILABu zúčastnili, je 
významnou událostí pro přední odbor-
níky všech segmentů lázeňství, lázeň-
ských středisek a lázeňské medicíny, 
také proto nás velmi těší, že právě 

v této společnosti byl institut oceněn,“ 
uvedl Vojtěch Franta, náměstek hejt-
mana s gescí v oblasti lázeňství, ces-
tovního ruchu a UNESCO.        
Předseda Rady institutu lázeňství 
a balneologie Ladislav Špišák na kon-
gresu představil výzkumné projekty, 
vědecké výsledky a plánované inovační 
aktivity institutu. V rámci panelových 
diskuzí, jež se zabývaly novými výz-
vami v oblasti balneologie, také při-
pomněl význam medicíny založené 
na důkazech a důležitosti zachování 
tradice evropského lázeňství. Během 
československého dne kongresu před-
stavila pracovnice Institutu lázeňství 
a balneologie Alina Huseynli výzkumné 
aktivity zaměřené na využití virtuální 
reality v lázeňské léčbě, výzkum efek-
tivního přenosu vědeckých výsledků 
do aplikační oblasti a zmínila také plá-
nované vědecko-výzkumné pracoviště 
pro digitální technologie v lázeň-
ství, které institutu umožní realizovat 
další významné komplexní výzkumné 
studie.   
Kongres připomněl výročí 100 let 
vzniku Československé balneolo-
gické společnosti, jejího vlivu na rozvoj 
léčebného lázeňství na území Česka 
i Slovenska, ale i kulturní rozměr 
lázeňství, výjimečnou architekturu 
a bohatou historii evropských lázeň-
ských měst. Dalšími diskutovanými 
tématy byla například také současnost 
lázeňství a perspektiva jeho budou-
cího rozvoje.

ZDRAVOTNICTVÍ

Institut lázeňství a balneologie
Veřejnou výzkumnou instituci zřídil v roce 2019 Karlovarský kraj. Cílem instituce 
je obnovit v České republice výzkum v oblasti lázeňství a balneologie. Výzkumné 
projekty se soustředí zejména na zkoumání objektivních účinků lázeňské léčby 
na lidský organismus, výzkum přírodních léčivých zdrojů a kulturně historické 
a socioekonomické aspekty lázeňství. Instituce navazuje spolupráci s lázeňskými 
lékaři i s dalšími výzkumnými organizacemi v České republice.

INSTITUT LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE 
ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 
EVROPSKÉ ASOCIACE LÁZNÍ

14  KRAJSKÉ LISTY 
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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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„Jedná se o obor, který se zabývá 
strukturou a funkci pohybových čin-
ností člověka a který je šitý na míru 
potřebám Karlovarského kraje. 
Odborníci z lázeňských a zdravotnic-
kých zařízení sestavili profil studenta, 
jenž by bezprostředně po ukončení 
studia mohl najít uplatnění právě 
v těchto zařízeních v našem regionu. 
Na základě sestaveného profilu byl 
teprve vytvořen tento nový studijní 
obor včetně obsahu vzdělávání. Výuku 
pak bude zajišťovat ZČU,“ uvedl hejt-
man Petr Kulhánek.          

Cílem spolupráce mezi Karlovar-
ským krajem a ZČU je snaha o roz-
šíření možností vysokoškolského 
vzdělání v regionu v oborech, jež jsou 
pro něj typické, tímto přispět ke zvý-
šení vzdělanosti obyvatelstva a rozvoji 
dotčených hospodářských odvětví. 
Nový obor je svým zaměřením vhodný 
pro oblast lázeňství, kde budou moci 
studenti vykonávat svou odbornou 
praxi.      
Úkolem ZČU je zajištění akreditace 
pro tento studijní program a jeho 
výuka na území Karlovarského kraje, 

kde bude spolupracovat s místními 
zaměstnavateli. Karlovarský kraj se 
zavazuje k aktivnímu vyjednávání 
s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR o finanční podpoře 
studia, k zabezpečení studijní litera-
tury a zabezpečení přístupu k elekt-
ronickým informačním zdrojům, a to 
prostřednictvím Krajské knihovny 
Karlovy Vary, pobočky v Lidické ulici.     
„V současné době je možné na území 
Karlovarského kraje v rámci vyso-
koškolského vzdělávání studovat 
obory ekonomické a pedagogické. 
V dohledné době chystáme ještě  roz-
šířit možnosti studia pedagogických 
oborů v regionu, a to o bakalářský 
studijní program v oboru učitel-
ství pro mateřské školy, který budou 
moci zájemci studovat v kombinované 
formě,“ doplnil radní pro oblast vzdě-
lávání, školství a mládeže, tělovýchovy 
a sportu Jindřich Čermák.

Dohodu  se Západočeskou univerzitou v Plzni o vzájemné spo-
lupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu 
„Kinantropologie – wellness specialista“ uzavře Karlovarský 
kraj. Obor vychází z potřeb Karlovarského kraje, se zahájením 
studia se počítá v příštím akademickém roce.    

KINANTROPOLOGIE. 
PŘÍŠTÍ ROK OTEVŘE ZČU 
ZCELA NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

ŠKOLSTVÍ
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TIP NA VÝLET

Cyklostezka Ohře
Mezi nejoblíbenější trasy v  Karlovar-
ském kraji patří Cyklostezka Ohře, a to 
díky svému příjemnému terénu i množ-
ství atraktivit, které na své cestě uvidíte. 
Vede malebným údolím řeky Ohře přes 
čtyři západočeské regiony – Karlovar-
sko, Sokolovsko, Chebsko, Ostrovsko – 
a krásné výhledy do nedotčené přírody 
jsou zaručeny!
Nejzajímavější úsek pro rodiny s dětmi 
vede z Karlových Varů přes Loket do Krá-
lovského Poříčí a pokračuje do Chebu. 
Z lázeňského města, míří stezka kolem 
Svatošských skal, magického místa nad 
řekou, které si v minulosti oblíbila celá 
řada slavných osobností. Žulové skalní 
útvary připomínají zkamenělý svatební 
průvod včele s nevěstou a ženichem. Děti 
se vyřádí v rodinném areálů Svatošky 
dětský ráj na obří vzduchové trampolíně 

nebo se projedou na indiánských koních. 
Další zajímavou zastávkou je pak histo-
rický Loket s hradem. (Cyklo)turisté tak 
mohou navštívit samotný hrad, Muzeum 
knižní vazby nebo si protáhnout těla 
v malém lanovém centru v areálu amfi-
teátru v podhradí, které je místem konání 
zajímavých kulturních akcí. V Králov-
ském Poříčí vás jistě zaujme statek Ber-
nard. Zdejší centrum tradičních řemesel 
připravuje celoročně kurzy z nejrůzněj-
ších odvětví českého řemeslnictví, takže 
ať už vás zajímá truhlářství, keramika, 
včelařství nebo cokoli dalšího, nepři-
jdete zkrátka. Na statku najdete také 
zookoutek a pravidelně se zde pořádají 
jarmarky, trhy a další akce. 

Krušnohorská magistrála
Další oblíbenou cyklotrasou je Krušno-
horská magistrála, která se v celkové 

délce 242 km vine nedotčenou přírodou 
přes celé Krušné hory. Startuje v Chebu 
a přes Františkovy Lázně, Kraslice, Boží 
Dar a dále se táhne kolem nejvyšší hory 
Krušných hor Klínovec (1 244m). Trasa 
vede nádhernou přírodou skrze smr-
kové lesy, obklopené rozsáhlými rašeli-
ništi a pestrobarevnými loukami. Nejvíce 
rašelinišť je mezi Kraslicemi a Božím 
Darem, kde se nachází národní přírodní 
rezervace Božídarské rašeliniště a nej-
vyšší sopka střední Evropy, čedičová 
hora Božídarský Špičák. Na rašeliniš-
tích také žije několik vzácných živočichů, 
jako jsou třeba střevlíci a tetřev hlušec. 
Ať už budete cestovat po vlastních nebo 
na kole, Krušnohorská magistrála Vám 
v každé roční době nabídne něco nového 
a zajímavého.

Po stopách krušnohorských horníků
Udělejte si výlet do míst, kde tvrdě pra-
covali středověcí těžaři a o několik století 
později i političtí vězni. V místní nád-
herné krajině, která je protkaná důkazy 
o  těžbě stříbra, cínu, železa, uranu 
a dalších rud, si odpočinete od stresu 
a  spěchu a  zároveň prozkoumáte, co 
obnášela práce pod zemí. 
Prohlédnout to nejlepší z Hornického 
regionu Erzgebirge/Krušnohoří, která 
patří na seznam kulturních památek 
UNESCO, si můžete přímo ze sedla. Od 
malebného renesančního města Horní 
Blatná se vydejte po stopách dobývání 
k již výše zmíněným Vlčím jámám a Bla-
tenskému příkopu. Za prohlídku také 
stojí nedaleký komplex cínového dolu 
Mauritius na Hřebečné, kde se těžil cín 
od 16. století po více než dvě stě let. Pro-
hlídku doporučujeme domluvit předem. 
Poznat chutě regionu lze v místním mini-
pivovaru nebo v restauraci Salaš Ryžovna 
se specialitami z  mléka ovcí a  krav, 
pasoucích se na okolních bylinných lou-
kách. Cestou do Jáchymova nahlédněte 
do slavné minulosti hornického města 
v Muzeu Královská mincovna a v Latin-
ské knihovně. Po cyklostezce sjedete 
z Jáchymova do Ostrova. Výlet zakon-
čete v zámeckém parku města, který je 
součástí komplexu Ostrovského zámku. 
Celá cyklotrasa má 38 kilometrů a vede 
náročným terénem, proto je vhodná pro 
zkušenější cyklisty.

NA KOLE STIHNETE VÍC VIDĚT I ZAŽÍT
Cyklistika je skvělou alternativou ke klasické turistice – nejen, 
že si zasportujete, ale navíc díky kolu urazíte větší vzdálenosti, 
a tak toho stihnete víc vidět a zažít. Během jednoho dne tedy 
klidně můžete obdivovat středověké hrady či malebné zámky, 
ochutnat minerální prameny v lázeňských městech, prohléd-
nout si okolní přírodu z rozhleden nebo navštívit některý 
z místních dolů. Ať už jste začátečníci nebo pokročilí, v tomto 
článku si jistě trasu vyberete. Prohlédněte si námi doporučené 
cyklovýlety, včetně tipů na zajímavá místa při cestě.
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NÁZORY

Mgr. Robert Pisár
krajský radní pro oblast sociálních věcí 
za STAN, KOA, VPM CHEB, TOP09

MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
BUDETE-LI POTŘEBOVAT, 
ZATÁHNĚTE ZA 
ZÁCHRANNOU BRZDU!

Myslím, že je zbytečné psát, že jsme 
v energetické krizi. Krizi, která plynule 
navázala na krizi uprchlickou a  ještě 
předtím na krizi covidovou. Naopak, 
jako potřebné vnímám podat vám hlá-
šení o tom, že od léta pracujeme na tom 
pomoci občanům kraje, kteří to v sou-
vislosti s  energetickou krizí budou 
potřebovat. 
Na začátku srpna vedení kraje uči-
nilo několik kroků. Začali jsme tím, že 
jsme vytipovali nejohroženější skupiny 

obyvatel, patří mezi ně samoživitelé, 
osamělí senioři a neformální pečující, 
což jsou lidé, kteří se doma starají o své 
bližní. Dále jsme spoluiniciovali diskuzi 
o zvýšení dostupnosti příspěvku na byd-
lení. Vy už jistě víte, že vláda od 1. října 
tuto dávku zpřístupnila více lidem a zvý-
šila o 2-4 tisíce korun měsíčně její výši. 
Na kraji jsme také nezaháleli a připravili 
soubor opatření, které jsme pracovně 
nazvali Záchranná brzda. Jde o  více 
opatření, která se mohou podle potřeby 
rozšířit a doplnit. Stále totiž platí, že 
většina z lidí, kteří mají na podporu od 
státu nárok, si vůbec o nic nežádá. To 
chceme změnit!
Proto chceme ve spolupráci s obcemi 
přímo v terénu tyto lidi vytipovat, oslovit 
a zprostředkovat ze stávajícího systému 
všechny možné formy podpory. Pokud 
to k vyřešení akutní krize v životě kon-
krétních lidí nebude dostatečné, přijde 
na řadu finanční pomoc od kraje. Tím 
zajistíme, že většina rodin a  jednot-
livců negativní dopady energetické krize 
zvládne. 
Našim cílem je i podpora lidem, kteří 
už nyní potřebují pomoc svého okolí, 
ale chtějí žít doma. Nejen proto, že to 
je jejich volba, ale naprosto otevřeně 
i proto, že pokud by se tisíce lidí, kteří 

dnes žijí doma, s podporou svých bliž-
ních, nebo sociálních služeb obrátili na 
kraj a chtěli žít v pobytových službách, 
tak bychom všem tuto podporu nemohli 
dát. 
Příští týden začínají metodická setkávání 
zaměstnanců krajského úřadu, s kolegy 
z úřadů práce, s kolegy z obecních úřadů 
a s kolegy ze služeb. Bude to nejen o vzá-
jemném seznámení všech, kdo se do 
pomoci zapojují. To je totiž základ pro 
rychlejší komunikaci. Ale především to 
bude o předávání novinek při vyplácení 
podpor a dávek a také o podmínkách, 
kdy se svou finanční pomocí nastoupí 
Karlovarský kraj. Ten přichází na řadu 
až po vyčerpání všech dostupných forem 
státní podpory. Nepatříme mezi nejbo-
hatší kraje, ale i tak máme pro rok 2023 
připraveno 10 milionů korun z krajského 
rozpočtu. Bude-li to nutné, jsme připra-
veni tyto finance i zvýšit. Pro ty úplně 
nejchudší občany kraje už jsme posílili 
rozpočet Potravinové banky částkou 100 
tisíc korun na potraviny. 
Pracujeme pro vás. Budete-li potřebo-
vat, žádejte si o pomoc. Karlovarský kraj 
a jeho sociální pracovníci, sociální pra-
covníci úřadů práce a obcí a také kole-
gové ze sociálních služeb vám pomocnou 
ruku nabízí.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně a krajská zastupitelka 
za hnutí ANO

KRAJŠTÍ RADNÍ NECHÁPOU, ŽE 
NENÍ TĚŽKÉ PENÍZE UTRATIT, 
ALE UŠETŘIT

Myslím, že je zbytečné neustále upozor-
ňovat na nesourodý politický slepenec 
vládnoucí Karlovarskému kraji. Myslím 
si, že je zbytečné zdůrazňovat, že většina 
členů současné vládnoucí koalice dostala 
takzvaně „na frak“ nejen v posledních 

krajských volbách, ale také v parlament-
ních a nedávno i v komunálních. Přesto 
se tito pánové zuby nehty drží svých 
židlí a bohužel pro obyvatele Karlovar-
ského kraje stále více a více zvedají sta-
vidla krajských bankovních účtů. Stačí 
se podívat na jeden z posledních počinů, 
týkající se založení další destinační agen-
tury. Jednu Karlovarský kraj má a kaž-
doročně do ní pumpuje patnáct milionů 
korun. Radním se to ale zdá málo, a tak se 
usnesli, že založí další destinační agen-
turu a tentokrát do ní pustí milionů pět.
Myslím si, že daleko větší služby by tyto 
peníze udělaly v dotačních programech 
zaměřených na matky samoživitelky, 
rodiny s  dětmi nebo seniory. Ti totiž 
dnes a denně bojují s drahými energiemi, 
vysokými cenami potravin, pohonných 
hmot, zvyšujícími se klubovými a oddílo-
vými příspěvky, poplatky za kroužky a tak 
dále. A přitom by hejtman Petr Kulhánek 
nemusel nic složitého vymýšlet. Stačilo 
by se inspirovat v Jihočeském kraji, kde 

hejtman myslí v první řadě na obyva-
tele svého kraje a těm se snaží pomoci. 
V Karlovarském kraji je to bohužel zcela 
obráceně. Tady radní nemyslí na lidi, ale 
hlavně na sebe a své kamarády, kterým 
se snaží pomoci.
A když se podíváme na výsledky téměř 
dvouleté práce nynějšího vedení kraje, 
tak je toho hodně málo. Za pochvalu 
totiž stojí snad jen nová letecká linka 
do Turecka. Vše ostatní, čím se nynější 
hejtman a jeho radní chlubili, byly jen 
dodělávky námi rozdělané a připravené 
práce. Oni sami zatím nic hmatatelného 
nenabídli a nepředvedli. A tady je třeba 
zmínit, že se zvyšoval počet placených 
uvolněných zastupitelů a dalších pla-
cených pozic, které bohužel neslouží 
k větší produktivitě kraje jako takového, 
ale jen a pouze k udržení politického sle-
pence u moci. A to bohužel takzvaně za 
každou cenu, neboť krajští radní prostě 
nechápou, že není těžké peníze utratit, 
ale ušetřit.
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NÁZORY

Ing. Karel Jakobec
náměstek hejtmana pro oblast život-
ního prostředí, krajský zastupitel 
za ODS

LESY JSOU NÁŠ ZELENÝ POKLAD

Houbařská sezóna nás převážnou 
většinou přivádí na procházky do 
lesů. Dokonce i ti, kteří houby nejedí, 
prolézají kdejaké mlází a chlubí se na 
sociálních sítích svými nálezy.

Ani si neuvědomujeme, nakolik je 
pobyt v lese a zeleni vůbec naší přiro-
zenou potřebou.
Emoce, které prožíváme při šumění 
stromů daleko od civilizace, nám 
trochu nahrazují skutečnost, že 
nemáme moře.
Každý z nás by si nejspíše přál žít 
v domku někde u rybníka a hned za 
plotem mít les. Bohužel tento fakt 
považujeme za samozřejmost a neu-
vědomujeme si, jaké obrovské bohat-
ství v našich lesích máme. Teprve 
cizinci, hlavně z arabských zemí nebo 
ze zemí jižní Asie, nám svou fasci-
nací krajinou okolo Kladské, či kruš-
nohorských rašelinišť otevírají oči. 
Málokde ve světě s takovou klidnou 
a pohodovou krásou mohou setkávat.
A naší povinností je toto dědic-
tví ve stejné kvalitě důstojně předat 
dalším generacím. Ani našemu kraji 
se nevyhýbá kůrovcová kalamita, 

i když naštěstí zdaleka ne v takové 
míře, jako v jiných oblastech naší 
republiky, takže to, co znám ze 
svého dětství z Krušných hor – ty 
obrovské plochy mrtvého lesa, jež 
vznikly kvůli kyselým dešťům, u nás 
zatím nehrozí.
Kůrovec napadá hlavně oslabený les, 
tam kde není dostatek živin a přede-
vším vláhy. Proto jsme na kraji před 
třemi lety schválili vytvoření nového 
dotačního programu pro zadržování 
vody v krajině a pokračujeme v již 
schválených programech na podporu 
obnovy lesů a na realizaci drobných 
vodohospodářských staveb, v případě 
kterých zájem o dotace vysoce pře-
kračuje možnosti kraje.
Já bych určitě také uvítal hledání cest, 
jak rozšířit i celkovou výměru lesů, 
klidně na úkor některých pastvin. Jen 
tak si budeme schopni získat úctu 
našich potomků.
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Jste nejzápadnější věznicí v zemi, vypro-
filovaní jste jako ostrahová věznice. 
Mužská věznice. Jaká je vůbec zdejší 
skladba vězňů?
Jsou tu odsouzení z různých sociálních 
vrstev, s různou závažností trestné čin-
nosti. Od lehčích případů, majetkové 
trestné činnosti, úvěrových podvodů, 
přes loupežná přepadení, výrobu a dis-
tribuci drog, znásilnění, pohlavní zneu-
žívání nezletilých, až po vraždy. Skladba 
je tu velmi různorodá, převážná většina 
odsouzených je již vícekrát trestaná.

Odsouzení jsou omezení na svobodě, ale 
dobu výkonu trestu musí nějak smys-
luplně strávit, vždyť za mřížemi bývají 
někteří hodně dlouho.
Pro každého z odsouzených máme ve 
výkonu trestu zpracovaný program 
zacházení. Na naplňování programu se 
podílí vychovatelé, speciální pedago-
gové, sociální pracovnice, psychologové 
i pedagogové volného času a je pravi-
delně jednou za tři měsíce vyhodnoco-
vaný. V programu zacházení je u každého 
z odsouzených zohledněná jeho trestná 
činnost, sociální zázemí a rodinné vazby, 
protože odnětí svobody bývá trestem 
i pro jeho blízké, kteří jsou ve společ-
nosti často stigmatizovaní. Klíčové jsou 
u odsouzeného také jeho dosavadní 

pracovní návyky. Pokud je měl, je velmi 
důležité, aby je neztratil a pokud je 
doposud neměl, tak aby je u nás získal. 
Pak má po propuštění daleko větší šanci, 
aby se živil poctivě, dokázal si najít něja-
kou práci a také si jí udržel.

A jak práci pro odsouzené hledáte? 
Řada z nich nemá ani výuční list.
Pracovní zařazení odsouzených je pro 
nás trvalou prioritou. Je třeba, aby mohli 
splácet své dluhy a abychom tak sni-
žovali riziko jejich recidivy. Odsouzení 
zaměstnáváme v rámci vlastní režie 
a prostřednictvím provozovny stře-
diska hospodářské činnosti na pracovi-
štích cizích podnikatelských subjektů, 
část odsouzených vykonává práce ve 
prospěch věznice formou brigádnické 
činnosti. Vyhledáváme subjekty, které 
nabízejí činnost vhodnou do věznice. 
K navázání spolupráce se snažíme vyu-
žívat i veškerých osobních kontaktů se 
znalostí problematiky a místního pro-
středí. Odsouzení mohou vykonávat 
v podstatě jakoukoliv práci, pokud spl-
ňují zdravotní předpoklady, bezpeč-
nostní kritéria a kvalifikační nároky. 
Ale jak říkáte, řada odsouzených nemá 
prakticky žádné vzdělání ani základní 
pracovní návyky, s prací se setká poprvé 
ve vězení a ani výuční list nezaručí, že 

budou dobře vykonávat práci ve svém 
oboru. Snažíme se proto zařazovat 
odsouzené podle jejich schopností. Pře-
vážně jde o nenáročnou kompletační 
a manipulační práce. Spolupracujeme 
také s řadou neziskových organizací. 
Velmi dobrou zkušenost tady máme 
třeba s kurzy obsluhy vysokozdvižného 
vozíku, svářečskými kurzy...  například 
ve spolupráci se Středním odborný uči-
lištěm včelařským v Nasavrcích organi-
zujeme kurzy pro včelaře a zpracovatele 
včelích produktů. Sami máme v Kyn-
šperku čtyři úly, takže máme i vlastní 
med. Vězeňská služba má pro odsou-
zené i svá vzdělávací střediska. Výhodou 
pro absolventy je určitě zisk výučního 
listu, nikdo nepozná, že si jej získali ve 
výkonu trestu.

Věznice je situovaná velmi blízko pří-
rody, to je výhoda, že?
Veliká. Ráda chodím po službě ven do 
přírody, vyčistit si hlavu, načerpat ener-
gii ze vší té zeleně. A jsem ráda, že 
nikoho nevidím (smích). Mám už tady 
své oblíbené trasy, okruhy. Být v centru 
města má zase jiné výhody, ale pokud 
potřebuju do města, raději si tam dojedu, 
než abych to musela dělat obráceně.

To určitě lyžujete.
Samozřejmě. Tady jsem na lyžích sice 
ještě nebyla, ale taky se chystám. Raději 
mám ale volejbal, už od základní školy. 
Hrávala jsem i závodně. Líbí se mi, že je 
to týmový sport a myslím, že týmovost 
uplatňuji i v práci.

Takže v Kynšperku teď mají volejbalis-
tky o posilu navíc?
Jsem moc ráda, že mě vzaly mezi sebe. 
Mám i svůj dres a mikinu, takže už jsem 
jejich (smích). Máme tréninky, zápasy... 
v létě jsme měly i soustředění. Jsem 
sportovně založená, každou sobotu cho-
dívám v Liberci s kamarádkou plavat 
a v létě jezdím na in-linech. Velmi mile 
mě překvapilo, že zde je daleko větší 
možnost, kde si zabruslit.

MARTINA GÄNSEL. KDYŽ 
MUŽSKÉ VĚZNICI VELÍ ŽENA
Mříže, ostnatý drát na vysokých plotech, všudypřítomná ostraha. Zkrátka vězení. 
Asi jen málokdo by chtěl žít v tomhle světě dobrovolně. Pokud zde ovšem nepra-
cuje. Martina Gänsel se právě touhle cestou vydala. Svůj vzor měla doma přímo 
před očima, vždyť její maminka působila u vězeňské služby dlouhých 47 let. Svou 
cestu si štíhlá, vysoká, usměvavá blondýnka ale vyšlápla sama. Poctivě. Od justiční 
stráže, přes vrchní dozorkyni, učitelku odborných předmětů, vedoucí pedagogic-
kého oddělení až po 1. zástupkyni ředitele. Dvacet let trvalo, než poprvé usedla do 
ředitelského křesla ve Věznici Kynšperk nad Ohří.
Na západ Čech kvůli tomu přesídlila před dvěma lety a s krásami zdejšího kraje 
se stále seznamuje. K horám má ostatně velmi blízko, její domovské Liberecko je 
Karlovarsku svou krajinou hodně podobné. „Musím přiznat, že jsem to tady dřív 
neznala. V Karlových Varech jsem v minulosti byla pouze dvakrát, a to pokaždé na 
dostihovém závodišti,“ přiznává. Teď, s odstupem času, byť jak sama říká, zdaleka 
ještě všechna zdejší místa nepoznala, si západ Čech oblíbila. A tuhá zima? Žádný 
problém. „Jsem z Podještědí, to mě nezaskočí,“ usměje se.
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NÁŠ KRAJ

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK NABÍDL VŮNĚ 
OVOCE I LAHODNÉ PODZIMNÍ CHUTĚ
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Lázeňský festival jablek v Mariánských Lázních pořádal Karlovarský kraj letos 
už po desáté. Slunečné počasí přilákalo spoustu návštěvníků.
Ceny tradičně převzali výherci soutěže o nejchutnější jablečný moučník, kterým 
se stal Francouzský koláč Vladimíra Tutokého a Petra Svobody z mariánskolá-
zeňské Střední hotelové školy, která se na organizaci akce dlouhodobě podílí.

V soutěži O nejkrásnější jablko vyhrál Jaroslav Krůček s odrůdou Rosana, ve 
výtvarné soutěži dětí zase Janička Akantisová s pohádkovým jablkem.
Poprvé kraj udělil cenu Zelená hvězda Karlovarského kraje za významný počin 
v oblasti ekologie a ochrany přírody. Z rukou náměstka hejtmana Karla Jakobce 
ji převzal Karel Janoušek ze spolku Zamenis za dlouholetou ochranu populace 
užovky stromové.

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na tom, aby se 10. Lázeňský 
festival jablek vydařil:
AOPK, Správa chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les
Město Mariánské Lázně
Český zahrádkářský svaz
Lázně Mariánské Lázně, a.s.
Mediální partner:
Český rozhlas Karlovy Vary

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).



Vítězný živnostník Michal Rácz se zabývá 
výrobou, opravami a restaurováním 
všech smyčcových hudebních nástrojů. 
Své nástroje vyrábí podle technologií od 
starých mistrů houslařů, míchá si svůj 
vlastní lak podle sto let staré receptury 
za použití pouze přírodních pryskyřic. 
Tento lak prokazatelně zlepšuje akus-
tické vlastnosti nástrojů. Nejen díky tomu 
jsou jeho nástroje známé po celém světě. 
V současné době nabízí housle, violy 
a cella ve všech kvalitativních kategorií. 
„Toto řemeslo dělám s obrovskou láskou 
a není pro mě pouze prací. Záleží mi na 
kvalitě, použitých materiálech a spo-
kojenosti zákazníků,“ říká Michal Rácz. 
Spoustu nových poznatků a zkušeností 
pro stavbu a restaurování smyčcových 
hudebních nástrojů získal v Americe. 
Mistrovské nástroje staví výhradně ručně 
podle technologií starých mistrů hous-
lařů a za vedení svého otce, který je pro 
něho dodnes velkým vzorem. Řemeslu se 
věnuje již od raného věku. První nástroj 
postavil již v jedenácti letech.
Druhé místo získala Anna Kastlová, která 
se věnuje módě pro vysoké ženy. Třetí 
příčku vybojovala Jitka Tomanová dekoru-
jící porcelán autorskými motivy.

Paruky Jilly Lenau
Vítězná společnost Paruky Jilly Lenau se 
zabývá prodejem parukových výrobků 
a potřeb pro onkologicky nemocné zákaz-
níky. Firma funguje od roku 1994 a v sou-
časné době zásobuje téměř sedmdesát 
prodejen po celé České republice. „V sou-
časné době, po 28 letech praxe, zásobu-
jeme síť 68 prodejen, salonů, kadeřnictví, 
nemocnic a zdravotnických provozů 
po celé republice, dodáváme výrobky 
Národnímu divadlu v Brně, řadě oblast-
ních a městských divadel, hereckých 

spolků a reklamních agentur,“ říká maji-
telka Kamila Černá. Portfolio tvoří deset 
základních kolekcí obsahujících více 
než 450 modelů dámských, pánských 
a dětských paruk ve zhruba čtyřiceti 
barevných variantách. Ročním obra-
tem obchodu a e-shopu je firma největ-
ším prodejcem tohoto druhu zboží v ČR. 
Zákazníky jsou především ženy ve věku 

18 do 70 let, převážně ženy onkologicky 
nemocné, případně trpící alopecií. Firma 
začínala bez úvěrů a půjček s 20 tisíci 
korunami za prodané auto.
Druhé místo získala společnost La Klara, 
která se věnuje autorské tvorbě dám-
ského oblečení. Bronz si odváží firma 
Statek Hlinky produkující bio hovězí maso 
a zvěřinu.
V doprovodné kategorii Moneta Živnost-
ník roku Srdcař, která v každém kraji oce-
ňuje živnostníky, kteří dokázali překonat 
nejrůznější nástrahy podnikání, a přeci to 
nevzdali, zvítězila a toto ocenění v Karlo-
vých Varech získal houslař Michal Rácz. 
Vítězové krajského kola se stávají zároveň 
celorepublikovými finalisty.

PODNIKATELSKÉ SOUTĚŽE OVLÁDLY 
HOUSLAŘSTVÍ A PRODEJ PARUK
V Karlovarském kraji získala titul IBM Firma roku 2022 spo-
lečnost Paruky Jilly Lenau, která se věnuje prodeji paru-
kových výrobků. Mezi živnostníky titul Moneta Živnostník 
roku 2022 Karlovarského kraje suverénně vybojoval houslař 
Michal Rácz.

NÁŠ KRAJ
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IBM Firma roku 2022 Karlovarského kraje:
1. PARUKY JILLY LENAU s.r.o. – prodej parukových výrobků (Aš)
2. La Klara s.r.o. – autorská tvorba dámského oblečení (Ostrov)
3. Statek Hlinky s.r.o. – produkce bio hovězího masa a zvěřiny (Dražov)

Moneta Živnostník roku 2022 Karlovarského kraje:
1. Michal Rácz – houslař (Luby)
2. Anna Kastlová – móda pro vysoké ženy (Nový Kostel)
3. Jitka Tomanová – dekorování porcelánu autorskými motivy (Karlovy Vary)

Moneta Živnostník roku Srdcař 2022 Karlovarského kraje:
Michal Rácz – houslař (Luby)



PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

Co vás k podnikání vedlo?
Od dětství jsem velmi dobře kreslila, 
a tak jsem nastoupila na uměleckou školu 
a také jsem si začala přivydělávat - vše 
se zvrtlo směrem k designu. V době, 
kdy jsem dokončila školu, se již oteví-
rala první konstrukční oddělení. Protože 
jsem se o tvorbu zajímala od dětství - vše 
vedlo k přijetí a k studiu designu. A také 
si stále nedokážu představit svůj život bez 
své tvorby.

Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?

Po prvním roce na škole mi otec pomohl 
získat práci v projekční firmě. Zpo-
čátku jsem měla velmi malý plat. V polo-
vině svých studentských let jsem měla 
již poměrně dost zkušeností s designem 
a začala jsem na sobě pracovat. Na konci 
studia jsem už měla vlastní společnost 
a samozřejmě spoustu chyb.

Proč jste začala v Karlovarském kraji?
V roce 2010 jsme se přestěhovali do ČR 
z Ruska.  V Karlových Varech jsem měla 
spoustu času se adaptovat, protože se 

nám narodily dvě děti. Nastudovala jsem 
spoustu informací, prošla nostrifikací 
ruského diplomu.

Co považujete za rozhodující okamžik ve 
vašem podnikání?
Zlomovým okamžikem byl samozřejmě 
přesun do ČR.  Za svůj největší úspěch 
považuji vítězství v designérské sou-
těži v Pise v roce 2017. Za vítězství jsem 
vyhrála studium v Itálii, což také dalo 
podnět k růstu.

Máte nějaké doporučení pro lidi, kteří 
zvažují, že začnou podnikat?
Lidem, kteří začínají podnikat, mohu 
poradit – nikdy nepřestávejte!  Každá 
chyba je krok vpřed. Zastavit podnikání je 
prudký krok zpět.

V čem se odlišujete od konkurence? 
V čem jste jiná, než ostatní?
Snažím se řídit své podnikání neustá-
lým přizpůsobováním se trhu.  Například 
během první karantény jsem si kou-
pila pletací stroj. A jen tak mimochodem 
- naší webovou stránku jsme vytvořili 
díky inovativním voucherům Karlovar-
ského kraje.

THE LABEL. 
S NAVRHOVÁNÍM 
NA CELÝ ŽIVOT

V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají 
originální nápady a plány. Někteří jsou dnes již dobře známí, o dalších určitě 
brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských listů si o nich můžete přečíst v našem 
seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou 
agenturou rozvoje podnikání a kampaně Žijeme regionem. O svůj podnikatelský 
příběh, který nás provede cestou z dalekého Ruska přes Itálii do našeho 
kraje a vzniku značky - The Label - se podělila Anastasia Ugrenovich, odevní 
designérka s ateliérem v obchodním centru Atrium plus a s vlastní oděvní 
značkou The Label. 
Svou první zkušenost s prací designérky si pamatuje ještě z dob studií. „Chodila 
jsem do firmy, brala si od ní projekty a kreslila v designovém programu 3D Max. 
Faktem je, že v té době vědělo jen velmi málo lidí, jak pracovat v tomto druhu 
programů. Můj táta to uměl a učil mě.  Byl hlavním inženýrem v továrně. Takže 
ve 14 letech jsem dostala svou první výplatu,“ vzpomíná.

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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U příležitosti konání MS ve fotbale 
v Kataru připravila Galerie výtvar-
ného umění v Chebu velmi zajíma-
vou výstavu. Pod názvem „Na kopané. 
Fotbal ve vizuálním umění od začátku 
20. století do současnosti“ připra-
vila expozici zaměřenou na výtvarné 
umění téměř všech tradičních 
i nových médií a na fotografii.
Výstava představuje práce čtyř desítek 
autorských subjektů, vedle českého 
umění zahrnuje i přesahy do soused-
ních zemí - Slovenska a Německa. 
Odvíjí se podle jednotlivých tema-
tických okruhů, které na sebe s urči-
tými přesahy navazují a zároveň 
vytvářejí volnou chronologickou osu 
od realistických zobrazení po sou-
časné konceptuální umění. V rámci 

zvoleného tématu je to vůbec první 
taková výstava.
Prezentována budou nejstarší zob-
razení českého fotbalu z prvního 
desetiletí 20. století, jejichž autory 
jsou například Miloš Jiránek, Jan 
Preisler či F. X. Naske, obrazy a gra-
fiky klasiků, kteří se fotbalu dotkli 
významnými díly - Karel Holan, Jan 
Rambousek, František Hudeček, 
Vlastimil Beneš a Jiří Načeradský. 
Dále budou k vidění práce z oblasti 
sportovního fotožurnalismu i huma-
nistické fotografie, stejně jako kon-
ceptuální umění.
Výstavě předcházel důkladný výzkum, 
zpřesňující a doplňující informace 
o řadě vystavených děl, jehož výsledky 
jsou shrnuty v doprovodném katalogu.

NA KOPANÉ. FOTBAL VE 
VIZUÁLNÍM UMĚNÍ OD ZAČÁTKU 
20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
KRAJSKÉ KNIHOVNY  
Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila 
16. ročník literární soutěže. Mottem 
soutěže je: „Poté, co zemře naděje, 
zůstává v plné síle ještě černý humor“. 
Úkolem amatérských autorů je napsat 
povídku vycházející z motta soutěže. 
Zúčastnit se mohou zájemci ve věku 
od 14 let. Patronem letošního ročníku 
je spisovatel František Kotleta. Práce 
je možné odevzdávat prostřednictvím 
webového formuláře na webových 
stránkách knihovny.  
Krajská knihovna Karlova Vary,  
do 31. 12. 2022 

LIDOVÉ PÍSNĚ 
V GALERII UMĚNÍ 
Do karlovarské galerie umění se 
po dlouhé době opět vrací jedna 
z nejlepších cimbalistek a sólových 
zpěvaček Zuzana Lapčíková. 
Absolventku hry na cimbál na brněnské 
konzervatoři a také vítězku řady 
národních soutěží a mezinárodních 
festivalů doprovodí hrou na kontrabas 
Josef Fečo. V nahrávkách i hudebně-
dramatických projektech nabízí 
Zuzana Lapčíková citlivý dialog 
jazzu a moravského folklóru.  Na 
koncertě zazní především moravské 
lidové písně a nový repertoár z právě 
připravovaného alba. 
Galerie umění Karlovy Vary, 
6. 11. 2022, 19:30 hod., vstupné 200 Kč

SETKÁNÍ PŘÁTEL 
KARLOVARSKA   
Další z přírodovědných akcí v rámci 
programu chebského muzea „Pojďte 
s námi do přírody“ je jubilejní 10. ročník 
setkání přátel přírody v Karlovarském 
kraji. Jedná se o pásmo krátkých 
přírodovědných přednášek určené 
široké veřejnosti. Účastníci se mohou 
těšit na nové poznatky a objevy 
z přírody v regionu. 
Krajská knihovna Karlovy Vary, 
4. 11. 2022, 16:00 hodin 

KULTURA

V rámci výstavy se dne 9. 11. 2022 od 17 hodin uskuteční přednáška s historikem 
sportu Martinem Pelcem. 

Galerie výtvarného umění Cheb, do 30. 12. 2022, 
ÚT - NE: 10:00 – 17:00 hodin  

28  KRAJSKÉ LISTY 



INZERCE

 KRAJSKÉ LISTY 29



SPORT

Po třech letech do Karlových Varů opět 
zavítá nejlepší klubová volejbalová 
soutěž CEV Champions League Volley 
2023. Ve skupině se volejbalisté Karlo-
varska potkají s belgickým Menenem 
a oběma loňskými finalisty, Trentem 
a polským Kedzierzyn-Kožle. „Jde o dva 
top týmy, které jsou odměnou hlavně 
pro karlovarské diváky. A k tomu je 
jeden soupeř na našem levelu. Menen ale 
má tři kvalitní belgické reprezentanty, 

takže jde o tým na vysoké úrovni. S těmi 
velkými týmy se chceme rvát, tak jako 
v naší druhé sezoně v Lize mistrů. Určitě 
jim nedáme nic zadarmo. A s belgickým 
vicemistrem budeme bojovat o každý 
bod,“ říká o soupeřích ve skupině Jiří 
Novák, trenér Karlovarska.
Úřadující mistři české extraligy se 
v hlavní části představí potřetí. Poprvé 
hostila Ligu mistrů KV Arena, podruhé 
se díky covidu hrálo na palubovce 

soupeřů, nyní svěřenci trenéra Jiřího 
Nováka odehrají svá utkání ve sku-
pinové části v Hale míčových sportů 
a věří, že dokážou svou domácí halu tři-
krát vyprodat. Zároveň všichni věří, že 
si volejbalisté Karlovarska připíší svou 
první výhru na hřišti, v roce 2020 totiž 
vyhráli pouze díky covid kontumaci. 
Lístky jsou k dispozici v síti TicketPortal 
za dvě stovky, zlevněné vyjde o padesát 
korun méně.

VOLEJBALISTÉ KARLOVARSKA SE V LIZE MISTRŮ 
POTKAJÍ S OBĚMA LOŇSKÝMI FINALISTY

VIZITKY SOUPEŘŮ

16.11. 18:00 - Trentino Volley
Trentino Volley patří mezi historicky nejúspěšnější kluby v Italské sérii A1. Klub byl založen v roce 2000 a pyšní se třemi mis-
trovskými tituly z Ligy mistrů, čtyřmi tituly z Italské nejvyšší soutěže a jsou i pětinásobnými šampiony z Mistrovství světa klubů. 
Za klub, díky jeho úspěšnosti a celosvětové popularitě nastupovali hráči, jako Nikola Grbić, Osmany Juantorena nebo nám dobře 
známý Jan Štokr, který zde prožil svá nejúspěšnější volejbalová léta. V letošním roce najdeme na soupisce hned 4 mistry světa 
z právě uplynulého šampionátu. Do týmu přestoupil před sezonou i bývalý hráč VK ČEZ Karlovarsko Donovan Džavoronok.

30.11. 18:00 - Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn - Kozle
Mezi volejbalisty je známo, že Polská Plus Liga (založená roku 1994) je jednou z nejsilnějších na světě a Zaksa je hned deseti-
násobným držitelem zlaté medaile pro vítěze ligy. Klub je dvojnásobným vítězem ligy mistrů ze sezón 2020/2021 a 2021/2022. 
Dominantními hráči jsou například Aleksander Śliwka nebo David Smith, kteří patří mezi nejlepší ve svém oboru. Klubová histo-
rie pamatuje tři české reprezentanty, Petra Zapletala, Jiřího Popelku, ale především našeho prezidenta klubu Jakuba Novotného.

11.1. 17:00 - Decospan Volley Menen
Díky úspěchu z belgické ligy v uplynulé sezóně si klub poprvé ve své historii zahraje Ligu mistrů. Tým se v letošní sezóně bude 
opírat hlavně o belgické hráčem které doplňuji dva cizinci. Jejich největšími úspěchy jsou dvě třetí místa z evropského Challenge 
cupu v sezonách 2011/2012 a 2015/2016. Z českých hráčů zde působil Radek Motys, kladenský Ondřej Fortuník nebo Ondřej Kust, 
kterého můžete znát z první sezóny VK ČEZ Karlovarsko.
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MEDAILISTÉ HER X. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022 PŘEVZALI CENY
Mladí olympionici, kteří na letní olympiádě získali některou z medailí, převzali v září v karlovarské Becherově vile ocenění od 
vedení kraje za úspěšnou reprezentaci regionu. Ceny dostali také trenéři olympioniků. Finanční šeky a volné vstupy na utkání 
HC Energie Karlovy Vary, FK Baník Sokolov a VK ČEZ Karlovarsko předal sportovcům hejtman Petr Kulhánek společně s dalšími 
zástupci vedení kraje a krajské organizace České unie sportu. „Chceme vám především poděkovat za skvělé výsledky na olym-
piádě a medailové zisky pro Karlovarský kraj. Ať se vám daří a plníte si své sportovní sny a plány i v budoucnu,“ popřál mladým 
talentům hejtman Petr Kulhánek. Olympiáda dětí a mládeže se konala během posledního červnového týdne v Olomouckém kraji 
a naši sportovci v jednotlivých disciplínách vybojovali 15 medailí. Na snímku (zleva) s krajským radním Vítem Hromádko a hejt-
manem Petrem Kulhánkem je starší žačka Klaudia Kašík z karlovarského Karate klubu Tygr, která v týmovém kumite vybojovala 
bronzovou medaili.
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