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04 NA PROJEKTY Z NAŠEHO KRAJE 
PŮJDOU DALŠÍ EKOFINANCE
V závěru října schválila meziresortní komise 
řešení ekologických škod jmenovaná vládou 
ČR další dva projekty z Karlovarského kraje, 
které získají peníze z programu odstranění 
ekologických škod vzniklých před privati-
zací hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském kraji.

09 OBCE DOSTANOU PENÍZE NA 
NÁKLADNÉ LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE
Specializovaným lékařským ambulancím 
ve městech a obcích našeho regionu často 
chybí moderní přístrojová technika, jako jsou 
mimo jiné rentgenové, sonografické či kar-
diologické ultrazvukové přístroje. 

10 DOMOV MATYÁŠ V NEJDKU. 
REKONSTRUKCE ODSTARTOVALA
V Nejdku byla slavnostně zahájena realizace 
projektu Humanizace sociální služby Domova 
se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku. 

12 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI PŘEVZALI CENY 
V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
Karlovarský kraj tradičně vyhlásil nejúspěš-
nější žáky v soutěžích za školní rok 2021/2022. 
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v polo-
vině prvního listopadového týdne v Klášteře 
Teplá. 

26 VÝLETY SPADANÝM LISTÍM
Kdo by nemiloval podzim? Není nic lepšího 
než obléct teplý svetr a jít se brodit spadaným 
listím. Poradíme vám, kam se vydat za těmi 
nejkrásnějšími barvami, tak popadněte ter-
mosku s čajem, teplou čepici a hurá na výlet!

28 AUDIOVIZUÁLNÍ TVŮRCI POMÁHAJÍ 
S PRODEJEM NEMOVITOSTÍ
O svůj další z podnikatelský příběhů, který 
tentokrát dokáže nejen vaši nemovitost před-
stavit v nejlepším světle, se s námi podělili 
audiovizuální tvůrci David Forst a Dominik 
Szolcsanyi. 
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KRÁTCE Z KRAJE

BABIČKA ROKU 
Z NAŠEHO KRAJE BYLA 
VE FINÁLE TŘETÍ

Vítězka našeho krajského kola, paní 
Vlasta Veverková z Chebu se v celostát-
ním finále 4. ročníku soutěžní přehlídky 
Babička roku umístila v  konkurenci 
všech krajů ČR na krásném třetím místě 
a stala se tak „bronzovou babičkou roku 
2022“. Čtvrtý ročník celostátní soutěžní 
přehlídky, kterou pořádá Krajská rada 
seniorů Olomouckého kraje, se konal 
v úterý 18. října na Výstavišti Flora. Kraj-
ské kolo soutěžní přehlídky Babička roku 
se konalo v Chebu jen pár týdnů před-
tím. Ve třech předepsaných disciplí-
nách změřilo síly pět velmi šikovných 
a zdatných soutěžících. Své schopnosti 
a dovednosti přítomné dámy prokázaly 
v tanci, zpěvu, ale předvedly i celou řadu 
vlastnoručně připravených výrobků.

V DOUPOVSKÉM HRADIŠTI 
VZNIKNE PIETNÍ PARK

Žádosti o individuální dotaci  na realizaci 
projektu „Pietní park odpočinku s krema-
toriem v Doupovském Hradišti“ vyhověl 
Karlovarský kraj. Kromě nového krematoria 
vznikne také park, který umožní provádět 
alternativní metody pohřbení. Kraj pro-
jekt podpořil částkou ve výši téměř 5 mili-
onů korun, celkové náklady projektu jsou 45 
milionů korun. Smlouvu o udělení dotace 
na krajském úřadě podepsali radní Vít Hro-
mádko a starostka obce Jarmila Bošková.  

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 14. pro-
since 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 
7. prosince.

SILNICE MEZI SOKOLOVEM 
A PODSTRÁNÍM 
JE ZMODERNIZOVANÁ

Zmodernizovat silnici II/210 od lomu Vítkov 
směremk Podstrání na Sokolovsku nechal 
Karlovarský kraj. Celková délka činí při-
bližně 3,7 kilometru, z  toho v  délce cca 
1,3 km bylo provedeno statické zajištění 
pomocí opěrných zdí. Součástí projektu 
byla také rekonstrukce mostu přes Lobez-
ský potok. Stavba přišla na 181,3 milionu 
korun včetně DPH s příspěvkem ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Projekt 
tak představuje jednu z nejnákladnějších 
dopravních investic Karlovarského kraje 
do silnic II. a III. třídy v posledních letech. 
Investorem byla Krajská správa a údržba 
silnic Karlovarského kraje, stavební práce 
provedla společnost Swietelsky stavební ve 
sdružení s firmou AZ Sanace. 

ODBOR REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE SPOLUPRACUJE 
SE STUDENTY UJEP

Zástupci Katedry regionálního rozvoje 
a veřejné správy Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem oslovili 
odbor regionálního rozvoje krajského 
úřadu s nabídkou spolupráce na pro-
jektu, v rámci kterého měl sekretariát  
Regionální stálé konference Karlovar-
ského kraje (dále sRSK) zadat a  vést 
seminární práci studentů posledních 
ročníků magisterského studia. Sekreta-
riát RSK zvolil pro studenty téma, které 
se zabývá nejen obecným pojetím, ale 
také konkrétním pohledem na Karlovar-
ský kraj v oblasti transformace regionu. 
Studenti posledního ročníku magist-
erského studia mají přicházet s návrhy 
řešení a doporučeními, jakým směrem 
by se měl náš region ubírat. Šetření se 
stane výchozím pro druhou část pro-
jektu, jejímž hlavním cílem bude porov-
nání Karlovarského a Ústeckého kraje 
očima studentů, jež odhalí a identifikuje 
další problematická témata.

ROZKLIKÁVACÍ 
ROZPOČET JE PŘEHLEDNÝ 
A SROZUMITELNÝ

Možnost seznámit se detailně s jeho roz-
počtovým hospodařením formou takzva-
ného rozklikávacího rozpočtu nově nabízí 
občanům Karlovarský kraj. Zájemci mohou 
díky této aplikaci pohodlně získávat pravi-
delné údaje o vývoji rozpočtu kraje v prů-
běhu kalendářního roku. Rozklikávací 
rozpočet je umístěn na krajském informač-
ním portálu. Informace se budou měsíčně 
aktualizovat, a to vždy po odeslání ofici-
álních finančních výkazů do centrálního 
systému účetních informací státu.  Kromě 
údajů o plnění příjmů a výdajů se mohou 
uživatelé v aplikaci rozklikávacího rozpočtu 
seznámit rovněž s informacemi o uhraze-
ných fakturách za každý měsíc.

 KRAJSKÉ LISTY 3



V závěru října schválila meziresortní 
komise řešení ekologických škod jme-
novaná vládou ČR další dva projekty 
z Karlovarského kraje, které získají 
peníze z programu odstranění ekolo-
gických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností 
v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná 
se o projekt využití lokality Jižní lom II. 
v Sokolově a o revitalizaci území v okolí 
nádrží Velká a Malá Anna v Novém Sedle 
(na snímku). 
„Na jednání meziresortní komise jsme 
schválili a doporučili k financování 
dva projekty z Karlovarského kraje za 
přibližně 88,5 milionů korun včetně 
DPH. Oba jsou ze Sokolovska na úze-
mích, která je třeba revitalizovat po 
těžbě,“ informoval Karel Jakobec, člen 
této komise a náměstek hejtmana pro 
oblast životního prostředí, zemědělství 
a energetiku.
Prvním projekt má název „Sokolov, 
Jižní lom II. – výstavba dopravní a tech-
nické infrastruktury I. etapa“. Záměr 
reaguje na skutečnost, že historicky 
kvůli těžbě hnědého uhlí zaniklo v okolí 
města Sokolova několik sídel, namísto 
kterých se nyní plánuje nová výstavba 
rodinných domů. „Ve dvou etapách by 
mělo vzniknout cca 56 parcel. Komise 
zatím odsouhlasila žádost o úhradu 
nákladů na I. etapu projektu s celko-
vým počtem 36 parcel o výměře cca 
1000 metrů čtverečních,“ doplnil Karel 
Jakobec. V rámci projektu se vybuduje 

příjezdová komunikace s parkovacími 
místy napojená na komunikaci Citická, 
dále inženýrské sítě k budoucím sta-
vebním parcelám. Plánuje se vodovod, 
splašková a dešťová kanalizace, plyno-
vod, veřejné osvětlení, vedení včetně 
přípojek. V projektu se počítá i se sado-
vými úpravami a s výstavbou sportov-
ních nebo volnočasových ploch, jako je 
např. multifunkční, workoutové nebo 
dětské hřiště. Celkové předpokládané 
náklady projektu činí 86 milionů korun 
s DPH.
Druhým projektem je „Revitalizace 
území Velká a Malá Anna - parkovací 

plochy pro návštěvníky – I. etapa“ 
v Novém Sedle s předpokládanými 
náklady 2,5 milionu korun včetně DPH. 
Cílem projektu je vybudovat parkovací 
místa pro návštěvníky, kteří přijíždějí 
k oblíbeným vodním nádržím. Par-
kovací plochy vzniknou v místní části 
„U řezníka“ a spolu s nimi vyroste na 
místě i nová zeleň. „Jakmile minister-
stvo financí obdrží veškeré podklady, 
zahájí přípravy zadávacích řízení. Před-
pokládáme, že zadávací řízení začnou 
v průběhu příštího roku a koncem roku 
2023 by mohla odstartovat realizace 
prací,“ doplnil náměstek Jakobec. 

NA PROJEKTY Z NAŠEHO KRAJE 
PŮJDOU DALŠÍ EKOFINANCE

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Karlovarský kraj má v rámci programu tzv. 15 miliard, aktuálně díky RE:STARTU 18 miliard.
	 Výsypka Antonín – infrastruktura (revitalizace Antonínských mostů) 
	 Plochy pro rozvoj Habartova - Sluneční čtvrť
	 Nové Sedlo příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Hornická kolonie“
	 Revitalizace vodní nádrže Malá Anna v Novém Sedle
	 Krejcarova lávka v Sokolově
Dále Ministerstvo financí ČR připravuje nebo realizuje zadávací řízení na projekty:
	 Volnočasový areál Chodov - Bílá Voda
	 Revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí Dolní Rychnov - soustava vodních nádrží - I. etapa a II. etapa
	 Revitalizace území po těžbě – Chlum Svaté Maří – sever

Podrobnější informace naleznete na webu: http://www.15miliard.cz/projektyKK.php

PROJEKTY V REALIZACI
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KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Energetická společnost Suas Group plní 
své transformační cíle a finišuje s výstav-
bou své první samostatné fotovoltaické 
elektrárny. Tímto pilotním projektem 
v hodnotě 63 milionů korun si skupina 
otestovala svou schopnost budovat tato 
zařízení nejen pro své potřeby, ale i pro 
externí zákazníky. Společnost plánuje 
po dostavbě solárního parku Lipnice 
následovat i s dalšími solárními projekty. 
Z pohledu Karlovarského kraje jde nejen 
o krok směrem k využití nových zdrojů 
energie, ale také směrem k energetické 
bezpečnosti a v budoucnu soběstač-
nosti regionu.

Lokalita Lipnice je pro solární elek-
trárnu ideálním místem. Ta vzniká na 
pozemcích společnosti, které nejsou 
určeny k rekultivacím a nenabízí jiné 
využití. V blízkosti areálu se také nachází 
energetická infrastruktura skupiny, což 
usnadní připojení solární elektrárny 
do sítě.
Po realizaci solární elektrárny plánuje 
Suas Group i další fotovoltaické projekty. 
V příštím roce by mohlo začít budování 
elektrárny v lokalitě Lítov a Nové Sedlo. 
Dále je v plánech výstavba elektrárny na 
smolnické výsypce a v dalších lokalitách 
zasažených důlní činností.
Téměř jistá je výstavba bateriového úlo-
žiště, svého druhu největšího na území 
České republiky. Projekt je ve své před-
-realizační fázi, kdy skupina čeká na 
příslušná povolení. Bateriové úložiště 
má sloužit jako stabilizační prvek, který 
umožní vykrytí výpadků dodávek ener-
gie třeba ve chvílích poklesu intenzity 
slunečního svitu.
Společnost zkoumá i možnosti výroby 
vodíku nebo metanolu, které by následně 
mohly být využívány buď k výrobě elek-
třiny, nebo v dopravě.

U VINTÍŘOVA SE DOKONČUJE 
PRVNÍ FOTOVOLTAICKÁ 
ELEKTRÁRNA

Společný nákup elektrické energie na 
rok 2023 prostřednictvím  komoditní 
burzy Power Exchange Central Europe 
provedl podle plánu Karlovarský kraj. 
Zúčastnilo se jej 53 organizací Karlovar-
ského kraje a 89 obcí z regionu a jejich 
organizací. Celkový poptávaný objem 
elektrické energie na rok 2023 je 19 
tisíc megawatt hodin, Limitní přičí-
tací marže byla dodavatelem vysoutě-
žena na 289 korun za megawatt hodinu, 
přičemž marže je součástí zastropo-
vané ceny.
Přípravné práce k  centrálnímu nákupu 
elektrické energie na komoditní burze 

pro roky 2023 a 2024 kraj zahájil na 
počátku letošního roku. Do nákupu 
byly tradičně zařazeny organizace Kar-
lovarského kraje a také obce a jejich 
organizace, které projevily zájem.
Nákup silové elektřiny bude probíhat 
od 1. 1. 2023 na spotovém (denním) trhu 
OTE, přičemž bude platit zastropovaná 
cena 5 tisíc korun za jednu megawatt 
hodinu bez DPH (bez distribuce a dal-
ších poplatků). V případě nižších cen 
v průběhu období bude započtena nižší 
cena. Aktuální denní cenu na trhu OTE 
je možné zjistit na stránkách operá-
tora trhu.

DODAVATELEM ELEKTRICKÉ ENERGIE 
NA ROK 2023 BUDE EP ENERGY TRADING
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TÉMA

HOSPODAŘENÍ KRAJE

Koalice v čele Karlovarského kraje zakončila poločas svého volebního 
období, sluší se proto trochu si zabilancovat. Pro lepší přehlednost 
jsme jednotlivé body shrnuli do několika ucelených oblastí. V listopa-
dovém vydání Krajských listů se věnujeme hospodaření kraje, komuni-
kaci s městy a obcemi, zdravotnictví, školství a sportu, sociálním věcem 
i vybraným uděleným dotacím, v příštím vydání přijde na řadu doprava, 
kultura, cestovní ruch, regionální rozvoj, informační technologie, životní 
prostředí a také řešení uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině, 
která do naší každodenní práce i života celého kraje v uplynulých dvou 
letech zasáhla podobně jako předtím pandemie koronaviru. „Museli jsme 
velmi rychle zareagovat na tyto situace a v krátkém čase je zvládnout,“ 
připomíná hejtman Petr Kulhánek. „Hlavní prioritou pro nás ale stále 
zůstává řešit potřeby našich občanů a pomáhat jim všude tam, kde je to 
možné,“ dodává.

 Na počátku letošního roku jsme dosáhli historicky nejvyšších zůstatků na účtech 
Karlovarského kraje (2 mld. Kč), aniž by se omezily investice a výdaje do všech pod-
porovaných oblastí

 Přebytek hospodaření za rok 2021 činil 910 milionů korun, i přes uprchlickou krizi 
počítáme s přebytkem i za rok 2022. Na rok 2023 máme připraven přebytkový pro-
vozní rozpočet kraje umožňující vytvářet rezervu na nepředpokládané výdaje

 Účelnější a tím pádem efektivnější je zhodnocování finančních prostředků kraje 
s pozitivním dopadem ve výši desítek milionů korun

KOMUNIKACE S MĚSTY 
A OBCEMI, DOTACE

 Navštívili jsme zatím 80 měst a obcí 
ze 134 v  Karlovarském kraji, ze kte-
rých jsme si odvezli více jak 200 růz-
ných úkolů a podnětů, 2/3 se již podařilo 
vyřešit. Z poslední doby je to například 
zahájení prací na neudržovaném Koso-
vém potoce ve Valech u Mariánských 
Lázní, které provádí Povodí Vltavy

 Obce jsme v rámci Programu obnovy 
venkova podpořili v roce 2021 dotací 
v celkové výši 30 milionů korun, na rok 
2022 je pro ně připraveno 35 milionů 
korun a příští rok plánujeme navýšení 
o  více než 7 milionů ročně. Dotační 
titul zahrnuje i podporu malých ves-
nických prodejen

DVA ROKY V ČELE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE. 
JAKÉ BYLY?   I. DÍL
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TÉMA

ŠKOLSTVÍ A SPORT

 Uzavřeli jsme strategické partnerství 
se Západočeskou univerzitou v Plzni, 
v rámci kterého dojde k dalšímu rozši-
řování vysokoškolské výuky v kraji. Jde 
hlavně o pedagogické obory k získání 
kvalifikace učitelů - v akademickém 
roce 2021 se nově otevřel magisterský 
obor studia učitelství pro 1. stupeň, dále 
se nově v akademickém roce 2023 – 2024 
otevře studium kinantropologie – wel-
lness specialista, připravují se další 
obory zdravotnické a průmyslové

 Úspěšně se nám podařilo oslovit žáky 
a studenty škol v kraji k aktivní účasti 
v Krajském parlamentu dětí a mládeže 
Karlovarského kraje. V říjnu 2021 his-
toricky poprvé jednali členové par-
lamentu a  ve své činnosti nadále 
pokračují 
 V  roce 2021 jsme provedli opravy 5 

krajských škol za 35 milionů korun, 
byla mezi nimi například pedagogická 
škola v Karlových Varech, lesnická škola 
ve Žluticích nebo ašské gymnázium. 
V roce 2022 to byly opravy za 60 mili-
onů korun – mezi nimi například rekon-
strukce oken a fasády na Základní škole 
Ostrov, rekonstrukce tělocvičny gym-
názia Ostrov a spousta dalších menších 
oprav 
 Posílili jsme podporu sportu, a  to 

zejména v  mládežnických kategori-
ích a menších sportovních oddílů. Jen 
v roce 2023 bude napříč krajem rozdě-
leno rekordních 49 milionů, ve kterých 
myslíme i na složitou energetickou situ-
aci klubů 
 Po dlouhých měsících se na začátku 

roku 2023 otevře ordinace sportovního 
lékaře v Karlovarském kraji

SOCIÁLNÍ VĚCI

 V  sociální oblasti jsme zjednodušili 
pravidla a podmínky pro poskytova-
tele sociálních služeb. Posílili jsme jejich 
právní jistotu o jasná pravidla právní 
obrany, už nikdy nebudou služby bezb-
ranné vůči zvůli krajských úřadníků 
nebo politiků  

 Navýšili jsme zápůjčky službám, které 
pomáhají překlenout první část roku, 
kdy jsou služby bez dotací na provoz. 
V roce 2022 jsme mimořádnými zápůjč-
kami zcela sanovali rozpočtové provizo-
rium a zajistili tak průběžné financování 
provozních nákladů služeb
 Připravili jsme soubor opatření na 

pomoc lidem v našem kraji ohrože-
ným energetickou krizí. Balíček zahr-
nuje ve spolupráci s obcemi vytipování 
lidí, kteří pečují o své blízké s postiže-
ním, případně seniorů, kteří nevyužívají 
možnosti státní podpory. Těmto lidem 
bude poskytování poradenství, v pří-
padě nutnosti i finanční pomoc. Kraj 
na ni vyčlenil 10 milionů korun
 Připravili jsme několik projektů 

z  evropských fondů, které přinesou 
peníze na rozvoj potřebných sociálních 
aktivit a služeb. Celkové náklady těchto 
připravených projektů k 28. 10. 2022 činí 
cca 225 milionů korun, většina projektů 
začne v roce 2023

ZDRAVOTNICTVÍ

 Kraj připravil unikátní systém pobí-
dek pro nové lékaře. Jde o zcela zásadní 
navýšení stipendií, pro studenty medi-
cíny, jež po skončení specializační pří-
pravy počítají s návratem do regionu. 
Výrazně vyšší finanční podporu chce 
kraj nabídnout například také na zaří-
zení nových i stávajících ordinací prak-
tických lékařů, pediatrů, zubařů, nově 
také gynekologů nebo na specializační 
vzdělávání. Jde o zcela ojedinělá opat-
ření, která v rámci výše finanční podpory 
nemají v České republice konkurenci
 Kvůli trvajícímu nedostatku praktic-

kých lékařů jsme zavedli nový dotační 
program pro obce na podporu vybavení 
a vzniku ordinací, kterou hned v tomto 
roce využilo město Bečov, v roce 2022 
pak Teplá, Nová Role, Bochov a Mari-
ánské Lázně

 Nový dotační titul mohou využít obce 
do 20 tisíc obyvatel na pořízení pří-
strojového vybavení pro specializované 
ambulance – jde např. o rentgenové, 
sonografické či kardiologické ultrazvu-
kové přístroje, pro rok 2022 kraj vyčlenil 
1 milion korun

DALŠÍ PŘÍKLADY 
UDĚLENÝCH DOTACÍ

 Dotace na sport dětí a mládeže a další 
sportovní příspěvky včetně individuál-
ních dotací  - z 36, 4 mil. Kč v roce 2020 
zvýšeno na 44,8 mil. Kč v 2021, obdobně 
v roce 2022, pro rok 2023 zvyšujeme 
o další 4 mil. Kč na krytí vysokých pro-
vozních nákladů klubů
 Dotační titul na obnovu kulturních 

památek - z 12 mil. zvýšeno na 20 mil. 
korun, nově jsme vyčlenili 10 milionů 
korun na podporu přípravy projektů 
oprav památek a  na podporu měst 
zapsaných na seznam UNESCO – 6 mili-
onů korun 

 Dotace na Program děti a mládež v kul-
tuře zvýšen z 2,6 mil. korun na 4,6 mil. 
korun 

 Na podporu lázní a ubytovacích zaří-
zení v regionu po covidové pandemii 
jsme připravili pro návštěvníky těchto 
zařízení vouchery na pobyty na území 
Karlovarského kraje mimo sezónu – jen 
v roce 2021 šlo o 3 miliony korun, k tomu 
kraj ještě 1 milion v roce 2022 přidal

� pokračování�příště
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V současnosti je v Karlovarském kraji 
podle statistik významně zhoršená 
dostupnost onkologické péče. Řada paci-
entů se proto léčí mimo kraj, někteří mají 
horší výsledky léčby kvůli pokročilejším 
stadiím onkologických onemocnění. 
„Zlepšení úrovně a dostupnosti onko-
logické péče jsme si vytkli jako jednu 
z priorit v oblasti zdravotnictví. Díky spo-
lečné snaze s kolegy senátorem Janem 
Horníkem, poslancem Janem Kuchařem 
a ředitelem Karlovarské krajské nemoc-
nice Josefem Märzem jsme před rokem 
odstartovali konkrétní kroky. Nejprve 
jsme stanovili dva základní okruhy otázek 
k řešení – přístrojové vybavení a odborné 
personální zajištění. Na jaře tohoto roku 
pak ministr zdravotnictví Vlastimil 
Válek během jednání v regionu ohlásil 
finanční pomoc pro region z Národního 
plánu obnovy. Oproti minulosti, kdy cen-
trální onkologické pracoviště bylo zahr-
nuto do rozvojového plánu, takzvaného 
generelu, karlovarské nemocnice, teď 
odborná společnost preferuje zejména 

z časových důvodů modernizaci pracovi-
ště v Chebu. Pochopitelně v těsné vazbě 
na Komplexní onkologické centrum ve 
Fakultní nemocnici Plzeň,“ shrnul hejt-
man Petr Kulhánek.
Odborný tým z  KKN proto zpracoval 
projektový záměr, který je aktuálně při-
pomínkován zástupci České onkolo-
gické společnosti a FN Plzeň.  Stěžejní 
částí projektu je pořízení přístrojového 
vybavení a technologií, posílení chrá-
něné komunikační sítě mezi pracovišti 
a spádovým Komplexním onkologickým 
centrem Plzeň a dále stavební úpravy 
a modernizace zázemí. Zároveň je při-
pravena smlouva mezi KKN a FN Plzeň, 
která řeší vzájemné vazby mezi pracovišti 
v Plzni a v Karlovarském kraji. „K fina-
lizaci záměru a  smlouvy se všechny 
strany sejdou ve druhé polovině listo-
padu a počítáme s tím, že by byl projek-
tový záměr připraven k podání žádosti do 
dotační výzvy v průběhu letošního pro-
since,“ upřesnil hejtman.
Projekt je navržen tak, aby bylo možné 

využít celou finanční podporu do konce 
roku 2025, jak stanovují podmínky. Záro-
veň bude plně respektovat názor odborné 
společnosti, která je koordinátorem 
onkologické péče v ČR.

Karlovarský kraj může získat z Národního plánu obnovy až 350 
milionů korun na rozvoj onkologické péče v regionu. Pro kraj 
vyčlenilo tyto finanční prostředky Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR. Oproti původním plánům Karlovarské krajské nemoc-
nice (KKN) využít peníze i pro centrální onkologické pracoviště 
v karlovarské nemocnici, preferuje nyní Česká onkologická 
společnost i vzhledem k časové tísni dotačního programu kroky 
vedoucí k obnově vybavení v chebské nemocnici a podporu 
komunikačních technologií ve vazbě na Komplexní onkologické 
centrum Fakultní nemocnice (FN) Plzeň. 

ONKOLOGICKÁ PÉČE V REGIONU. 
KRAJ PRACUJE NA ZÍSKÁNÍ 
DOTACE PRO JEJÍ ROZVOJ

ZDRAVOTNICTVÍ
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Postup přípravy projektu

S centrálním onkologickým pracovi-
štěm se počítalo historicky ve schvá-
leném generelu rozvoje Karlovarské 
krajské nemocnice. Tak to bylo vetknuto 
v souladu s názorem odborné společ-
nosti, vedením chebského pracoviště, 
schválilo jej jak tehdejší vedení nemoc-
nice, tak zastupitelstvo kraje. Řešila se 
tehdy i rizika, hlavně personální.
V okamžiku, kdy stát avizoval mož-
nost získání peněz z Národního plánu 
obnovy, zazněla změna preference, tedy 
rozvíjet pracoviště v Chebu. Proto na 
jaře 2022 vznikl první koncept bipolá-
rního modelu – pracoviště KV a Cheb.
Názor odborné společnosti a FN Plzeň 
byl odlišný, proto vznikl druhý koncept 
(5/22), který byl pak ještě aktualizován 
v září 2022.
Poté, co byla avizována ze strany MZ 
nižší alokace (350 mil. Kč) a preference 
pracoviště v Chebu, vznikl třetí kon-
cept, který byl v říjnu odeslán na mini-
sterstvo zdravotnictví.
O  finální podobě záměru proběhne 
diskuse s odbornou společnosti a MZ 
koncem listopadu, kde se upřesní 
podoba předkládaného projektu. Výzva 
k podání žádosti o dotaci se očekává 
v prosinci 2022.



DOTACE MAJÍ 
PŘILÁKAT 
DALŠÍ LÉKAŘE
 
Dalším městům v regionu na úpravy 
a vybavení ordinací pro praktické 
lékaře a zubaře přispěje Karlovarský 
kraj. Dotace v celkové hodnotě 
3 miliony korun bude rozdělena 
mezi města: Teplá, Bochov, Nová 
Role a Mariánské Lázně. Jedná se 
o podporu z krajské dotace, která 
má do regionu přilákat další lékaře. 
„Opakovaně se snažíme reagovat 
na problematiku s nedostatkem 
lékařů primární péče, která trápí 
Karlovarský kraj dlouhodobě. 
Průměrný věk ordinujících lékařů 
je vysoký, případně je jich zásadní 
nedostatek, proto se touto finanční 
podporou snažíme přilákat nové 
lékaře a saturovat tak počty těch, 
kteří budou postupně odcházet do 
důchodu. Žádosti měst o dotace, 
o nichž jsme rozhodovali, se nyní 
týkají vybavení ordinací praktických 
lékařů a zubařů,“ uvedl hejtman Petr 
Kulhánek.          
Finanční příspěvek na vybavení 
ordinací bude rozdělen dle pravidel 
dotačního programu. Obec Teplá 
získá 800 tisíc korun stejně jako 
město Bochov, kde budou z finanční 
podpory hrazeny modernizace 
prostor a vybavení ordinací pro 
praktické lékaře. Dotaci milion korun 
pak bude moci využít město Nová 
Role na vybavení ordinace zubaře 
a Mariánské Lázně získají 400 tisíc 
korun na částečné krytí odkoupení 
a vybavení ordinace praktika.           
Dotační program na podporu vzniku 
ordinací všeobecných praktických 
lékařů a praktických lékařů pro 
děti a dorost/pediatrie, zubních 
lékařů a gynekologů v Karlovarském 
kraji již v minulosti využila i další 
města, například Bečov nad Teplou 
či Jáchymov.

ZDRAVOTNICTVÍ

Specializovaným lékařským ambulan-
cím ve městech a obcích našeho regi-
onu často chybí moderní přístrojová 
technika, jako jsou mimo jiné rent-
genové, sonografické či kardiolo-
gické ultrazvukové přístroje. Zatímco 
nemocnice dokážou na pořízení těchto 
přístrojů čerpat dotace z evropských 
či jiných zdrojů, ambulantní specia-
listé většinou tyto možnosti nemají. 
Karlovarský kraj se proto rozhodl 
pomoci obcím vybavit specializované 
ambulance prostřednictvím vyhlášení 
nového dotačního programu.
Do konce tohoto roku kraj vyčlenil na 
dotace 1 milion korun. O dotaci budou 
moci žádat města a obce do 20 tisíc 
obyvatel. „Vnímáme potřebu z území 
kraje zlepšit kvalitu lékařské tech-
niky ve specializovaných ambulan-
cích, proto jsme vytvořili nový krajský 
dotační program,“ vysvětluje hejtman 
Petr Kulhánek. Kraj pomůže uhradit 
náklady do výše 50 procent pořizovací 
ceny přístroje, maximálně však 500 000 
korun. Cena přístroje musí být mini-
málně 500 000 korun bez DPH. Dotace 

je určena především na přístroje pro 
specializované ordinace v oboru kar-
diologie, neurologie, radiologie, uro-
logie a další.
Žádosti o  dotace budou moci obce 
podávat od 5. prosince 2022. Ordinační 
doba specialisty, který bude nový pří-
stroj využívat, musí být minimálně 3 
dny v týdnu v rozsahu nejméně 12 hodin 
týdně. O dotaci lze žádat i v případě již 
zakoupené lékařské techniky během 
tohoto roku. „V současnosti kraj při-
spívá na vybavení a obnovu ordinací 
praktických lékařů, podporuje speciali-
zační vzdělávání absolventů lékařských 
fakult, vyplácí stipendia budoucím 
lékařům i náborové příspěvky zdravot-
níkům, kteří nově nastupují do nemoc-
nic. Dále jsme připravili mimořádný 
systém pobídek pro praktické lékaře, 
kteří se rozhodnout působit na území 
regionu. Snažíme se, aby lékařská péče 
byla pro všechny dostupnější a kva-
litnější. Je to náročný úkol, protože 
lékaři i sestry chybějí po celé zemi, ale 
postupnými kroky se nám daří situaci 
zlepšovat,“ dodal hejtman.

NA POMOC LÉKAŘSKÝM 
AMBULANCÍM. OBCE DOSTANOU 
PENÍZE NA NÁKLADNÉ PŘÍSTROJE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V Nejdku byla slavnostně zahájena rea-
lizace projektu „Humanizace sociální 
služby Domova se zvláštním režimem 
„MATYÁŠ“ v Nejdku“. V rámci první 
etapy dojde k rekonstrukci a rozšíření 
pavilonu C, kde budou po dokončení 
k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje a k rekonstrukci spojovacího 
traktu.  

„Úpravy domova MATYÁŠ vnímáme 
jako naprosto nezbytné, protože sou-
časné podmínky pro poskytování 
pobytové služby již nejsou v souladu 
s  aktuálními požadavky na zajištění 
péče a soukromí pacientů. Naší pri-
oritou je zejména vybudování jedno-
lůžkových pokojů a  několika pokojů 
dvoulůžkových, a to pro manželské či 
jiné páry. Úpravy a rekonstrukce, které 
jsou v plánu, povedou ke zkvalitnění 
života klientů, prostředí pro zaměst-
nance, k nižší energetické náročnosti 
a ke zvýšení bezpečnosti celého  areálu,“ 
uvedl radní pro oblast sociálních věcí 

Robert Pisár.
Ve 2. etapě projektu dojde k rekonstrukci 
pavilonů A a B a druhého spojovacího 
traktu. Domov pak bude disponovat 
celkem 84 místy pro klienty. Každý pokoj 
bude vybaven bezbariérovou flexibilní 
koupelnou s toaletou. Vyměněny budou 
nevyhovující výplně otvorů, počítá se 
také například se zateplením fasády, 
s rekonstrukcemi technicky nevyho-
vujících komunikací, rozvodů studené 
a teplé vody, centrálního vytápění, elek-
troinstalace, výtahů a dalších.  
„Již jsme začali s přípravou staveniště, 
probíhají zemní práce včetně hrubých 
terénních úprav a přeložek inženýr-
ských sítí. Jsme rádi, že jako lokální sta-
vební dodavatel můžeme být u tohoto 
projektu, který přispěje ke zvýšení stan-
dardu péče pro seniory v našem kraji,“ 
doplnil Petr Čermoch, oblastní ředitel 
společnosti Metrostav DIZ.
Stavební práce se zaměří také na úpravy 
zázemí pro personál a ostatní provozní 
prostory. Místnosti budou vybaveny 

nábytkem, zdravotnickým a  techno-
logickým vybavením. Pozornost bude 
věnována i zpevněným manipulačním 
a parkovacím plochám, terénním úpra-
vám a oplocení. 
Celkové předpokládané náklady pro-
jektu jsou ve výši 450 milionů korun, 
z nichž 1. etapa by měla stát 210 mili-
onů korun s tím, že je spolufinancována 
z prostředků Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR z programu na zkvalitnění 
stávajících pobytových zařízení soci-
álních služeb, a to částkou 52 milionů 
korun. Předpokládané náklady 2. etapy 
činí 240 milionů korun. Karlovarský 
kraj podal v září letošního roku žádost 
o dotaci na spolufinancování projektu 
do výzvy Národního plánu obnovy vyhlá-
šeného Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR. Maximální výše podpory by 
mohla činit 80 milionů korun.  
Práce na 1. etapě by měly být dokončeny 
v listopadu roku 2023, následovat bude 
zahájení 2. etapy. Kompletní dokončení 
projektu je plánováno v březnu 2025.

DOMOV MATYÁŠ V NEJDKU. 
PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE 
ODSTARTOVALA
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Projekt ministerstva školství už se v této 
době pilotuje v okrese Semily a Svi-
tavy. Než se od 1. července 2023 začne 
postupně rozšiřovat do celé republiky, 
bude pilotně zahájen v Karlovarském 
kraji. „Projevili jsme velký zájem zapojit 
náš kraj do podpory a pomoci ředitelům 

základních a mateřských škol v oblasti 
administrativy, legislativy, rozpočtování 
a dalších činností. To vše může zvlád-
nout tým metodiků a umožnit tak ředi-
telům věnovat se naplno pedagogické 
činnosti a  řízení škol. V  obou okre-
sech, kde nyní projekt pilotně běží, se 

ukazuje jeho přidaná hodnota. To je pro 
nás velmi důležité, protože Karlovarský 
kraj má dlouhodobě problém s kvalitou 
základního vzdělávání,“ vysvětlil hejt-
man Petr Kulhánek.
Podle ministra školství Vladimíra Balaše 
si ministerstvo uvědomuje specifické 
postavení Karlovarského kraje, který 
je strukturálně postiženým regionem 
s nejmenším počtem kvalifikovaných 
učitelů v základním školství a s pro-
blémy v úrovni vzdělávacího procesu. 
„Projekt nabízí možnost ředitelům 
získat zpětnou vazbu a nemusí se to 
týkat mimo jiné jen právních a ekono-
mických otázek, ale i těch pedagogic-
kých.  Záleží, jak široce ředitel otevře 
svou náruč a bude se chtít podělit o pro-
blémy, které řeší. Na Semilsku a Svitav-
sku už ředitelé vědí, že jim metodická 
pomoc šetří práci a zkvalitňuje vzdělá-
vací proces. Rádi budeme proto s Karlo-
varským krajem spolupracovat na tom, 
aby se podpora odrazila ve zlepšení situ-
ace i na místních školách,“ zdůraznil 
ministr školství Vladimír Balaš.
Karlovarský kraj nejprve vyhlásí výbě-
rové řízení na čtyři členy metodického 
týmu a zafinancuje jejich činnost do 
30. června 2023. Po spuštění projektu 
v rámci celé ČR převezme financování 
ministerstvo školství a využije na něj 
evropské prostředky. „Samozřejmě by 
nás těšilo, kdyby se členy týmů stali zku-
šení ředitelé na vrcholu kariéry, kteří 
mohou předat kompletní know-how, 
ale počítáme i  s  tím, že budeme lidi 
doškolovat, aby dokázali být plnohod-
notnou metodickou oporou pro vedení 
základních a mateřských škol. Využi-
jeme odborníků ministerstva školství, 
legislativců a ekonomů. Metodický tým 
v regionu bude zajíždět přímo do škol, 
komunikace bude probíhat i  online 
a na společných setkáních,“ upřesnila 
náměstkyně ministra Martina Běťá-
ková, která projekt připravovala. Projekt 
by měl ředitelům škol výrazně ulehčit 
vlastní práci, odrazit se v zlepšování 
úrovně vzdělanosti v regionech a být 
trvale udržitelný i po ukončení finan-
cování z EU.

ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM 
BUDE POMÁHAT NOVÝ METODICKÝ TÝM
Nadměrná administrativa, řešení ekonomiky provozu či 
legislativní změny v současnosti zatěžují ředitele především 
základních a mateřských škol a berou jim čas na kvalitní peda-
gogickou práci. Pomoci vedení těchto škol by měl už brzy nový 
metodický tým, který nabídne školám v regionu své odborné 
služby. Podpisem memoranda o spolupráci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR a Karlovarského kraje při reali-
zaci takzvaného „středního článku podpory“ to na svém setkání 
21. října potvrdili ministr školství Vladimír Balaš a hejtman 
Petr Kulhánek.
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Karlovarský kraj tradičně vyhlásil nej-
úspěšnější žáky v soutěžích za školní 
rok 2021/2022. Slavnostní ceremoniál se 
uskutečnil v polovině prvního listopa-
dového týdne v Klášteře Teplá. Pamětní 
listy, porcelánové smajlíky a poukázky 
na nákup převzali z  rukou krajského 
radního Jindřicha Čermáka a vedoucí 
odboru školství krajského úřadu Moniky 

Havlové žáci základních, středních 
i základních uměleckých škol z regionu.
„Chceme vám poděkovat za vaše vyni-
kající výsledky, kterými reprezentujete 
Karlovarský kraj. Svůj talent jste proká-
zali v přírodovědných matematických, 
uměleckých i sportovních soutěžích a my 
jsme rádi, že v našem regionu máme tolik 
šikovných žáků a studentů. Přeji vám, aby 

i vaše další cesta životem byla plná úspě-
chů,“ řekl během předávání cen kraj-
ský radní Jindřich Čermák. Oceněným 
zahrál kytarový soubor Základní umě-
lecké školy Fryderika Chopina Mariánské 
Lázně, pozdravit je přišli také zástupci 
Asociace školních sportovních klubů ČR, 
Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovar-
ského kraje a České školní inspekce. 

ŠKOLSTVÍ

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI PŘEVZALI 
CENY V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
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PŘEHLED OCENĚNÝCH ŽÁKŮ
Předmětové soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Matěj Pokorný (Gymnázium Aš), Ivan Kotalík (Střední průmyslová škola Ostrov), Matyáš Walta, Martin Setzer (oba Střední odborná škola 
stavební Karlovy Vary), Jan Vendelin Cupal (Základní škola a mateřská škola Krajková), Barbora Rubášová (5. základní škola Cheb), Vero-
nika Plevná (Gymnázium Cheb), Samuel Jan Janoch (Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně), Ian Moura de Andrade, Amálie 
Košinová (oba První české gymnázium v Karlových Varech)

Sportovní soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ostatní sportovní soutěže
Lukáš Juránek, Jiří Donda, Radim Tokár, Štěpán Maaz, David Gondzsala, Matěj Kunc, Vojtěch Majer, Heidi Juránková, Johana Nováčková, 
Nela Juránková, Magdalena Schaferová, Viktorie Šmejkalová, Ivana Česáková (všichni Gymnázium Ostrov)

Oborové soutěže středních odborných škol a středních odborných učilišť a ostatní školní soutěže
Martin Hutaj, Václav Pěnkava, Kryštof Zettl, Eliška Stará, Sandra Fišerová, Natálie Langová, Eliška Mahrová, Alois Fatura, Jan Pospěch 
a soubor Žluťásek ve složení Ondřej Vočka, Alena Křížová, Eliška Stará, Natálie Langová, Alois Fatura a Sandra Fišerová (všichni Střední 
lesnická škola Žlutice), Lucie Bartáková, Krystyna Samek, Anna Marie Kubíčková (Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně), 
Kristián Karička, David Hron (oba Střední škola živnostenská Sokolov), Adel Tvarohů (Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary), Anna 
Kučerová, Tomáš Vakeš, Klára Vokounová (Střední škola logistická Dalovice)

Umělecké soutěže a národní kola uměleckých soutěží základních uměleckých škol
Maria Oslovičová, Františka Katreniaková, Kristina Kůtková, Michaela Zárubová, Lenka Duongová, Anna Oslovičová, Petr Jelínek, Kristýna 
Říšská, Viktorie Hrušková, Eva Kolářová, Jaroslav Lehoczky, Oliver Vosátka a Daniel Říšský (všichni Základní umělecká škola Járy Cimrmana 
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Františkovy Lázně), Michal Stařík, Emma Dandová a Tomáš Meier (Základní umělecká škola Horní Slavkov), Adam Sysel (Základní škola 
a Základní umělecká škola Karlovy Vary), Amelie Bervidová (Základní škola Úšovice), Ondřej Panc (Základní škola JIH, Mariánské Lázně)

Nejúspěšnější školy ve sportovních soutěžích organizovaných AŠSK ČR a podporovaných MŠMT ČR, Karlovarským krajem a partnery
Malá sportovní olympiáda, první stupeň: ZŠ Ostrov, Masarykova 1289 - 1. místo; ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 - 2. místo; 1. základní škola Cheb, 
Americká 36 - 3. místo. Sportovní olympiáda, druhý stupeň + nižší stupeň osmiletého gymnázia: ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 - 1. místo; ZŠ 
Sokolov, Pionýrů 1614 - 2. místo; ZŠ Ostrov, Masarykova 1289 - 3. místo. Středoškolská sportovní olympiáda, střední školy + víceletá gym-
názia: Gymnázium Ostrov - 1. místo; Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary - 2. místo; Střední prů-
myslová škola Ostrov - 3. místo.

Umělecké soutěže a národní kola uměleckých soutěží základních uměleckých škol  
Adéla Hájková, Kateřina Staňková, Sofiya Yarovaya, Tadeáš Novák, Julie Isabell Zadražilová,(Základní umělecká škola Ostrov), Jakub Mareš, 
Karin Slavíčková, Stella Štejrová, Kateřina Čadová, Eliška Bauerová, Réka Šuba, Adriana Gaierová, Jan Kříž, David Fikejz, Marie Voborní-
ková, (Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb), Lada Slezáková, Kateřina Vaculíková, Alžběta Čamková, Viktorie Pilzová, Anežka 
Sulková, Matyáš Týnek, Michal Balík, Anežka Krupiaková, Vojtěch Přiklopil, Ema Dubová, (Základní škola a Základní umělecká škola Kar-
lovy Vary), Martin Jelínek, Christoforos Šilov-Mouratidis, Sebastian Cretan (Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš), Kryštof 
Kolář, Matěj Bořík, (Základní umělecká škola Sokolov), Petr Postolka (Základní umělecká škola Luby), Sebastian Cretan, Jan Brož, (Základní 
umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně)
„Velmi malá lidová muzika“ ve složení Michal Balík, Julie Mrázová, Ondřej Pickl, Beáta Mohrmannová, Benjamín Šťastný, Kristýna Dvorská, 
Eliška Michaela Tumpachová, Alžběta Anna Strejcovská. „Duo ŽáBa“ ve složení Fiona Žáková, Michal Balík. „Toulavý zpěvačky“ ve složení 
Kateřina Mikešová, Barbora Lelková. „V.E.K.A.“ ve složení Vojtěch Přiklopil, Ema Dubová, Klára Anna Witney, Anežka Beránková. „Neříkej 
to“ ve složení Dominika Antalíková, Lucie Benediková, Sofie Klozová, Ema Kostková, Viktorie Mašková, Zuzana Mikešová, Jan Minařík, 
Tereza Tesařová, Karolína Tymočková, Anna Vlašimská. „Jsem…/Jsem autorská hudba“ ve složení Eliška Baxová, Elena Benešová, Johana 
Janoušková, Barbora Kabešová, Kateřina Kleinerová, Klára Anna Witney, Nikola Nevšímalová (všichni Základní škola a Základní umělecká 
škola Karlovy Vary). „V náladách“ ve složení Barbora Fučíková, Anežka Gernátová, Eliška Gernátová, Lucie Humňalová, Tereza Kučerová, 
Ema Šalamounová, Valerie Šochmanová, Viktorie Šochmanová, Viktorie Tvrdá. Drumband junior ZUŠ Ostrov ve složení Adam Chlapo-
vič, Eliška Kukučíková, Josef Lesák, Maxmilián Lovász, Vojtěch Makovec, Tomáš Rom, Jakub Suchomel, Šimon Vítek, Petr Tvrdý (všichni 
Základní umělecká škola Ostrov)
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Žáci chebského gymnázia a Svobodné 
chebské školy se zúčastnili v pražském 
hotelu Esplanade besedy se šesti zná-
mými českými osobnostmi. Beseda 
zahrnovala rozhovor s osobnostmi, 
autogramiádu a focení.

Prvním pozvaným byl Lukáš Rohan, 
stříbrný medailista ve vodním sla-
lomu z Letních olympijských her 2020 
v Tokiu. Úvodní otázka byla směřována 
k  přípravě na nadcházející sezónu. 
Český slalomář a kanoista prozradil, 
že po čtyřech letech přestal trénovat 
se svým otcem, důvodem byl Roha-
nův pocit, že potřebuje nový impuls 
a změnu. Publikum zajímala také nej-
lepší historka z Tokia. Jednoznačnou 
odpovědí byla oslava zlatých medailí 
Jiřího Prskavce a Lukáše Krpálka.
Dalším hostem byl Jaroslav Šilhavý, 
trenér národní fotbalové reprezentace, 
který kus svého mládí strávil na Cheb-
sku v FC Union Cheb. Svěřil se, že na 
tuto dobu moc rád vzpomíná a rád se 
do Chebu vrací. Zprvu se hovořilo o jeho 
hráčské kariéře. Působil vždy v české 
lize, nikdy se nedostal do ciziny, čehož 
velmi litoval. Jako trenér apeloval na 
studenty, kteří jednou budou mít své 
děti, aby je vedli ke sportu a hlavně k fot-
balu. Prozradil, že český fotbal potře-
buje širší zastoupení hráčů a přeje si, 
aby se Česko zvedlo a mohlo se rovnat 
například s Portugalskem, Německem či 
Španělskem. Následovaly otázky týkající 
se také trenérské kariéry.
Hostem byl i český epidemiolog, vojen-
ský lékař, vědec a bývalý politik Roman 

Prymula. Posluchačům prozradil, že 
doba, kdy se výrazně objevoval v poli-
tice, pro něj byla velice náročná a že do 
budoucna plánuje věnovat se spíše vědě. 
I z tohoto důvodu odmítl kandidaturu na 
post prezidenta České republiky. Dále 
hovořil o problémech dnešní moderní 
doby. „Žijeme v mediálním světě, kde 
to, co je pravdou v médiích, se stává 
pravdou reálnou. A ta opravdu reálná 
pravda nikoho nezajímá,” podotknul 
Roman Prymula. Žákům stihl povyprá-
vět o jeho návštěvě na univerzitě v Cam-
bridge, kde byl velmi nadšený tamními 
studijními podmínkami.
Se žáky besedoval také herec Václav 
Neužil, jehož jméno je spojováno s jeho 
životní rolí Emila Zátopka. Právě na ni 
trénoval pět let usilovným běháním. 
Paradoxem je, že běhání nesnáší. Neužil 

také uvedl, že měl možnost setkat se 
s  Danou Zátopkovou a  pohovořit si 
o tom, jaký Emil vlastně byl z pohledu 
jeho milované ženy. Žáky také zají-
malo, jaký to je pocit, vidět se na velkém 
plátně. „Osobně patřím do té skupiny, 
kteří se na sebe neradi dívají, protože 
my herci si neužíváme film, ale právě 
naopak. Hledáme chyby. Něco, co jsme 
mohli udělat lépe.”
Další osobností, se kterou se žáci setkali, 
byl Josef Veselka, lékař se specializací 
v oboru kardiologie. A právě proto smě-
řovaly otázky rovnou na operační sál 
– jak dlouho trvala nejdelší operace, 
kterou pan doktor prováděl a jak se mu 
daří zvládat stres v době operace. Pro-
zradil, že jeho nejdelší operace trvala 6 
hodin. Prozradil také, že si z USA při-
vezl suvenýr, jenž visí před vstupem 
na operační sál, tabulka s nápisem - 
„fail is not an option” (Neúspěch není 
možnost). Tato tabulka mu vždy připo-
míná, že jeho jediným cílem při vstupu 
na operační sál je zachránit pacienta.
Radek Vondráček je český politik a práv-
ník, který byl posledním hostem setkání. 
Žáky zajímalo jeho životní motto. To zní 
- slušnost není slabost, akorát si to lidé 
často pletou. Na otázku, jestli by v České 
republice něco změnil, odpověděl, že by 
si právě přál, aby tu byla větší slušnost. 
Prozradil, že ve volném čase hraje volej-
bal, má chovnou stanici koček, rád čte 
a také chová včely.   
Účastníci považují celou akci za 
velice přínosnou a  moc se těší na 
setkání s dalšími významnými osob-
nostmi současnosti.

ŠKOLSTVÍ

Vítězný putovní pohár se vrací k logistikům do Dalovic
Střední škola logistická Dalovice po dvou letech v on-line podobě uspořádala ve dnech 11. až 13. října již 14. ročník celostátní 
soutěže Logistik junior SŠ 2022. Zahájení a finální soutěž s vyhlašováním výsledků se konaly ve slavnostním sále Obec-
ního úřadu Dalovice. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžních družstev po 3 žácích ze 12 škol. Do soutěže se přihlá-
sili zástupci ze škol z Brna, Prahy, Liberce, Českých Budějovic, Olomouce, Opavy, Ostravy-Vítkovic, z Plzně, České Třebové 
a Ústí nad Labem. Po napínavém finále zvítězil A tým Střední školy logistické Dalovice, druhé místo patří B týmu SŠ infor-
matiky, poštovnictví a finančnictví Brno, třetí místo bral A tým Střední školy technické a dopravní Česká Třebová.
 Ing. Andrea Kovardinská, Mgr. Vlastimír Sunek 

ŽÁCI CHEBSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL SE 
ZÚČASTNILI BESEDY SE ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI

Jaroslav Šilhavý
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S některými programy pak divadelníci 
či hudebníci zajíždějí například přímo 
do mateřských škol. „Děti si potřebují 
postupně vybudovat vztah ke kultuře 
a umění, dále také k přírodě a našemu 
regionu. Tento vztah pak budou rozvíjet 
celý život. Snažíme se jim zprostředko-
vat kulturní zážitky už od předškolního 
věku a zároveň jim vštípit základní pra-
vidla návštěvy divadel a koncertů týkající 
se vhodného oblečení a chování v kul-
turních stáncích. Mnohé z nich právě 

během těchto akcí poprvé vidí na vlastní 
oči některé hudební nástroje, podívají se 
do muzea, zjistí, že galerii mají poblíž 
místa, kde s rodiči bydlí. Taktéž chceme 
přispět k tomu, aby dokázaly rozeznat 
kvalitu kultury a umění, protože řada 
z nich se v budoucnu sama bude věno-
vat vlastní tvorbě,“ vysvětlila Oľga Halá-
ková, krajská radní pro oblast kultury 
a památkové péče.
Kraj pro snazší orientaci škol v nabídce 
kulturních akcí vydává pololetní katalog 

pořadů. „V katalogu najdou pedagogové 
přehled kulturních programů dostup-
ných kulturních institucí a nezávislých 
kulturních aktivit pro dané období. Jde 
o široké spektrum, v němž nechybí diva-
delní představení, hudba, programy 
muzeí, galerií, knihoven, botanické 
zahrady i taneční či folklorní vystou-
pení a tak dále,“ dodala Oľga Haláková. 
Samotné školky a školy mohou rovněž 
přijít se svými návrhy, o které se kata-
log v dalším období doplní, případně se 
nabídka sladí s možnostmi organizátorů.
V katalogu jsou pro školy připraveny 
dopolední akce celkem 25 kulturních 
a  dalších subjektů. Konkrétně je to 
například Západočeské divadlo v Chebu, 
Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, 
Muzeum Sokolov, Galerie výtvarného 
umění v Chebu, Hroznatova akademie 
v Teplé.  Kromě těch ryze kulturních 
patří do katalogu také Návštěvnické 
centrum porcelánky Thun 1794, Bečov-
ská botanická zahrada a Rudá věž smrti 
u Ostrova.

Karlovarský kraj každoročně přichází s nabídkou dopoledních 
vzdělávacích a kulturních pořadů pro děti a mládež z mateř-
ských, základních a středních škol. V rámci krajského pro-
gramu s názvem „Děti, mládež a kultura“ jen za letošní rok děti 
a mladí lidé navštíví téměř 600 koncertů, vystoupení a divadel-
ních představení. Z krajského rozpočtu jde na cesty školních 
kolektivů za kulturou a na zajištění kulturních akcí více než 4,5 
milionu korun za rok.



INZERCE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 
2023 - 2024
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INZERCE

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 S T O L E T Í  T R A D I C E ,  K V A L I T Y  A  Z K U Š E N O S T Í

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka 65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista 29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

      školní žákovská restaurace a kadeřnictví      zahraniční aktivity      
      gastronomické a kadeřnické soutěže a kurzy      

      praxe ve významných hotelových společnostech      

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

D N Y   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í  8 .  1 2 .  2 0 2 2  a  1 2 .  1 .  2 0 2 3
od 13 do 18 hodin v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

STŘ

EDNÍ
 Š

K
O

LA
 S

TRAVOVÁNÍ A SLUŽEB K
A

R
LO

VY VARY

 zájemce o studium gastronomických oborů srdečně zveme k návštěvě gastronomické 
soutěže žáků Grandhotel Pupp 7. 12. 2022

špičková gastronomie a pódiová vystoupení v podání žáků středních škol z celé ČR

L Á Z E Ň S K Ý 
P O H Á R E K

7. 12. 2016

malíř a lakýrník

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 12. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy 

nám. K. Sabiny 16 a v prostorách dílen Stará Kysibelská 77

do maturitního oboru:  
  stavebnictví

do tříletých oborů pro absolventy ZŠ: 
  zedník, instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář, malíř a lakýrník, pokrývač

do dvouletého oboru:  
  stavební práce

7. 12. 2016
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
26. 11. 2022 a 19. 1. 2023

INZERCE

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - 
Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ) 
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) - Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2017 / 2018
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 23. 11. 2022, 11. 1. 2023, 15. 2. 2023

Pro školní rok 2023/2024
nabízíme tyto obory:

www.zivnostenska-sokolov.cz
Střední škola 
živnostenská 

Sokolov, 
příspěvková organizace

Dny otevřených dveří:
25. 11. 2020, 13. 1. 2021, 10. 2. 2021

Pro školní rok 2021/2022 
nabízíme tyto obory:

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 65,- Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

www.zivnostenska-sokolov.cz
Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Sladovník-pivovarník 
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky) 
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky) 
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů 
Podnikání - denní dvouleté studium 
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Řemeslo mábudoucnost
Školní jídelny v Sokolově, Kynšperku 
a  Kraslicích a domov mládeže v Sokolově 
zajišťují ubytování a stravu. 

VSAĎ NA BUDOUCNOST.
VSAĎ NA ŘEMESLO.

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetické služby - Informační služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař 
Číšník-servírka - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Prodavač
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
Dřevařská výroba (délka studia tři roky)
Práce ve stravování (délka studia dva roky)
Cukrářské práce (délka studia tři roky)
Pekařské práce (délka studia dva roky)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium
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První české gymnázium v Karlových Varech, První české gymnázium v Karlových Varech, 
příspěvková organizacepříspěvková organizace

Pro školní rok 2023 / 2024 přijímáme žáky pro
čtyřleté a osmileté studium s maturitoučtyřleté a osmileté studium s maturitou
Vzdělávání na karlovarském gymnáziu poskytuje široký všeobecný vzdělanostní 
základ, na jehož základě podporuje individuální profilaci žáka. Cílem je umožnit 
absolventům jimi zvolená vysokoškolská studia všech přírodovědných a huma-
nitních oborů na jakékoli domácí č i zahraniční univerzitě a vysoké škole. Výsledky 
školy a jejich absolventů jsou v úspěšnosti přijetí na vysoké školy, v oblasti stát-
ních maturitních zkoušek a ve středoškolských soutěžích a sportu zcela mimořád-
né, a to i v celostátním a mezinárodním srovnání.

Národní 25, 360 20 Karlovy Vary, tel. 353 501 111, papez@gymkvary.eu, www.gymkvary.czNárodní 25, 360 20 Karlovy Vary, tel. 353 501 111, papez@gymkvary.eu, www.gymkvary.cz

Den otevřených dveří: 16. ledna 2023 16. ledna 2023

 

 

 

 

 

 

  

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary, příspěvková organizace Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. V polovině 90. let byla 
oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělání SPgŠ a G:Obory vzdělání SPgŠ a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost 79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu
Obory vzdělání VOŠObory vzdělání VOŠ

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Možnosti pro absolventy:Možnosti pro absolventy:
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým 
a tělovýchovným. V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální péče apod.

Informace o škole:Informace o škole:
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je kom-
plexně zasíťována, žákům je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšuje materiální podmínky školy, ale i 
zkvalitňuje metody výuky. Škola je plně připravena na případný okamžitý přechod na online výuku v rámci prostředí MS Teams.

Ubytování a stravování:Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajištuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. 

Dny otevřených dveří se budou konat 25. 11. 2022 a 7. 1. 2023.Dny otevřených dveří se budou konat 25. 11. 2022 a 7. 1. 2023.
Kontakty: ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596, www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

INZERCE
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STUDIJNÍ PROGRAMY  Bc. / Mgr. / Ing.

Ekonomické
· Ekonomika a management

Právně – ekonomické
· Právo v podnikání

Bezpečnostně – právní
· Bezpečnostně právní studia
· Kriminalistika a forenzní disciplíny

VSFS22019_Inzerce_KV_288x130mm_v01.indd   1VSFS22019_Inzerce_KV_288x130mm_v01.indd   1 20.10.2022   16:2320.10.2022   16:23

INZERCE

SPŠ Ostrov - kvalitní a perspektivní vzdělání
Jedna z nejmodernějších škol ČR s šedesátiletou tradicí / Škola pravidelně doporučovaná zaměstnavateli / Fakultní škola  

Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha / Partnerská škola Fakulty aplikovaných věd ZČU Plzeň / Přípravné centrum 
Cambridge English Qualification / Pro rok 2023/2024 otevíráme obory: Autotronik / Elektrotechnika /  

Informační technologie / Nástrojař / Mechanik opravář motorových vozidel / Strojírenství / Veřejnosprávní činnost

Středisko ECDL / CISCO ACADEMY / Zkoušky CAMBRIDGE
www.spsostrov.cz
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Karla Maříková
poslankyně a krajská zastupitelka za SPD

VYBUDOVÁNÍ ONKOLOGICKÉHO 
CENTRA V KRAJI JE V OHROŽENÍ
V květnu tohoto roku navštívil náš kraj ministr 
zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci budouc-
nosti onkologické léčby v Karlovarském kraji. 
Zástupcům kraje, starostům a odborné veřej-
nosti představil plán na vybudování kom-
plexního onkologického centra. Vypadalo to, 
že občanům našeho kraje svitla naděje a za 
komplexní léčbou nebudou muset dojíždět 
do Plzně nebo Prahy, protože stávající úroveň 
onkologické péče v kraji neodpovídá výskytu 
nádorových onemocnění a počtu onkolo-
gických pacientů, které v regionu máme dle 
statistik UZISU. Ve schváleném generelu Kar-
lovarské krajské nemocnice je už dnes pro-
jektováno onkologické centrum v rozsahu 
komplexního onkologického centra včetně 
přístrojů. Našemu kraji se teď naskytla šance 
získat finance na toto pracoviště z Národního 
plánu obnovy. Asi by všichni čekali, že se tedy 
plným proudem pracuje na vzniku onkolo-
gického centra, ale opak je pravdou. Mini-
str zdravotnictví Vlastimil Válek se na plánu 
Poslanecké sněmovny vyjádřil, že v Karlo-
varském kraji onkologická společnost a pan 
profesor Fínek navrhli, jak by měla vypa-
dat koncepce komplexního onkologického 
centra. Materiály podle jeho slov dostal hejt-
man kraje, ovšem pan doktor März současný 
ředitel KKN má jinou představu, nežli má pan 
ministr Válek spolu s onkologická společ-
nost, a profesorem Fínekem a díky tomu se 
vše zabrzdilo. Jedna strana chce onkologické 
centrum v Karlových Varech druhá v Chebu. 
Podle slov ministra zdravotnictví je v rozpočtu 
pro Karlovarský kraj alokováno 350 milionů 
na dobudování onkologického centra, pokud 
smlouva bude taková, jak navrhuje komplexní 
onkologické centrum v Plzni plus jak navrhuje 
onkologická společnost. Pokud bude taková, 
jak si přejí lokální stakeholdeři, no tak holt to 
nebude součástí komplexních center a mini-
str zdravotnictví bohužel ty peníze bude 
muset alokovat jinam. Ministr ještě dodal, 
že je připraven pořád ještě finanční pro-
středky dát do Karlovarského kraje, posílit 
lineární urychlovače, provázat to i s tím, aby 
tam mohla být aplikována centrová léčba pod 
dohledem právě týmu profesora Fínka, ale vše 
stojí na rozhodnutí zdravotnického manage-
mentu Karlovarského kraje. Je tedy zarážející, 

že vedení kraje vede stále jednání o podobě 
onkologického centra dle svých představ 
a riskuje, že finanční prostředky nebudou pro 
náš kraj alokovány. Nebýt vystoupení mini-
stra zdravotnictví Vlastimila Válka na plénu 
Poslanecké sněmovny, tak zastupitelé Karlo-
varského kraje ani nevěděli v jakém vývoji je 
průběh realizace onkologického centra, pro-
tože je vedení kraje o svých krocích neinfor-
movalo a neinformovalo ani zdravotní výbor, 

který je poradním orgánem zastupitelstva. 
Aktuálně je svoláno jednání se všemi zain-
teresovanými stranami na druhou polovinu 
listopadu, kde by měl být podle připomínek 
modifikován záměr a  zároveň odsouhla-
sena finální verze smlouvy. Tak nezbývá než 
věřit, že vše dobře dopadne a onkologicky 
nemocní občané našeho kraje se konečně 
dočkají a nebudou muset za náročnou léčbou 
dojíždět spoustu kilometrů.

NÁZORY

Jiří Klsák
krajský zastupitel za KOA

JAK SE V KARLOVÝCH VARECH PRACUJE 
S OPOZICÍ
Z povolebního jednání vznikající karlovar-
ské koalice vzešel popud k  redukci počtu 
členů poradních odborných orgánů - komisí 
a výborů, a to z 9 na 7. Tato iniciativa byla 
pak definitivně potvrzena Ustavujícím zastu-
pitelstvem Statutárního města Karlovy Vary 
dne 24. října 2022.  Tím početním omezením 
byl popřen tradiční a logický princip zastou-
pení politických subjektů, které jsou součástí 
městského zastupitelstva. Není překvape-
ním, že na úkor opozice. Uváděné důvody 
této redukce jsou pouze zástupné. Argument 
úspory financí, při symbolické úrovni odměn, 
neobstojí proti demokratickému principu rov-
nocenného přístupu k informacím a rozho-
dovacím procesům. Neobstojí proti ztrátě 
kontinuity u řady lidí, kteří se v dané proble-
matice za uplynulá volební období velmi dobře 
orientují. V majetkové komisi tak poprvé od 
roku 1994 nebude Vlastimil Lepík, v kulturní 
komisi skončil Jiří Klsák, poprvé od roku 2010, 
ve finančním výboru nebude Petr Kulhánek, 
který v něm působil od roku 2006 a je autorem 
8 městských rozpočtů. Koalice také odmítla 
navázat na práci nestranických odborníků 
ve sportovní komisi, kde několik funkčních 
období působil Václav Sebera, nebo v sociál-
ním výboru, do kterého byl navržen terénní 
pracovník Richard Kubíček. 
Marná byla snaha opozičních zastupitelů na 
Ustavujícím zastupitelstvu ještě vrátit komi-
sím a výborům původní, roky dobře fungující 
systém. Mocenské rozhodnutí současného 
vedení tímto dalo jasně najevo styl budoucí 
komunikace s opozicí. Přesně v duchu slov 
paní primátorky, podívejte se na výsledky 
voleb, ostatní už je pouhá matematika. Tvrdě 
a nekompromisně.

Ing. Martin Kalina
předseda finančního výboru a krajský 
zastupitel za Piráty

TRANSPARENTNÍ ROZKLIKÁVACÍ 
ROZPOČET KARLOVARSKÉHO KRAJE
Žádná veřejná instituce včetně samo-
správ až po vládu nemůže dobře fungovat, 
když není její práce pravidelně kontro-
lována a hodnocena. Kontrolu mohou 
samozřejmě provádět dozorčí orgány 
a nadřízené instituce. Tato možnost by 
ale měla být dána také široké veřejnosti. 
Koneckonců jde o veřejné prostředky nás 
samotných a každý jednotlivý občan by 
měl mít možnost se bez dlouhého dopro-
šování nebo výzev přes zákon 106 (zákon 
o  svobodném přístupu k  informacím) 
dostat k datům, která ho zajímají.
Jako Česká pirátská strana jsme vždy 
kladli důraz na otevřenost a  transpa-
rentnost. Ačkoli jsou tato slova v poslední 
době často zneužívána, jejich hlavní myš-
lenka zůstává. Občan má právo na pří-
stup k maximálnímu množství informací. 
Nejen o dalším směřování své obce či 
města, ale také o jejich hospodaření.
Jedním z nástrojů, které tuto informova-
nost umožňují, je veřejně přístupný roz-
klikávací rozpočet. Tento systém se nám 
podařilo na Karlovarském Kraji prosadit 
a kdokoli má teď možnost se na hospoda-
ření kraje s penězi podívat. 
Máme obrovskou radost, že toto klí-
čové pirátské téma se podařilo po inici-
ativě náměstka Vojtěch Franta prosadit, 
a věříme, že povede k větší průhlednosti 
krajských financí - tedy i důvěryhodnosti 
našeho hospodaření ve vedení kraje.
Jak kraj s vašimi penězi nakládá si teď 
můžete zjistit z pohodlí svého domova 
přes stránky https://pi2.cz/kvkrozp.
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Medaile Karlovarského kraje za zásluhy o bezpečnost převzali v pondělí 17. října 
z rukou hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka lidé, kteří 
v kritické situaci neváhali pomoci zachránit zdraví a život druhým. Slavnostní akt 
se uskutečnil v karlovarské Becherově vile a ocenění převzalo celkem 13 statečných, 
mezi nimiž jsou policisté, hasiči, záchranáři, ale i ti, kteří nepatří do žádné složky 
Integrovaného záchranného systému.
Medaile se uděluje na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje za mimořádný 
čin nebo dlouhodobé zásluhy o bezpečnost. Budoucí držitele ceny navrhuje jedna ze 
složek Integrovaného záchranného systému, Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje, člen krajské rady nebo zastupitelstva či jiný občan. „Prokázali jste obrovskou 
duchapřítomnost a rozhodnost, která pomohla k záchraně lidského života. Takových 
činů si nesmírně vážíme a jsou inspirativní i pro všechny ostatní,“ řekl hejtman Petr 
Kulhánek během předávání medailí. Kromě poděkování zástupců kraje čekalo na 
oceněné také hudební vystoupení souboru Riccio Quartetto z Karlových Varů.

MEDAILE ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST 
PATŘÍ TŘINÁCTI HRDINŮM

PŘEHLED OCENĚNÝCH 
ZA ROKY 2021 A 2022

 Dominik Svoboda
 Pavel Svoboda
 Radek Koutník a prap. Miloš Dundr
 pprap. David Bláha, prap. Miroslav 

Dobeš, prap. Jan Karolik a  prap. 
Antonín Sejkora (policisté zařa-
zení v Obvodním oddělení Marián-
ské Lázně)
 prap. Tomáš Rau, prap. Vladimír 

Horský a pprap. Rudolf Schmelzer 
(policisté zařazení v Obvodním oddě-
lení Chodov)

 prap. Tomáš Bokšay a prap. Pavel 
Tonka (policisté zařazení v Obvod-
ním oddělení Chodov)

NÁZORY  |  NÁŠ KRAJ

Ing. Jan Bureš
neuvolněný krajský zastupitel pro oblast 
dopravy (ODS)

MÁTE TRANSFORMACI? 
A MOHLA BYCH JI VIDĚT? 
Věta z  facebookového meme, na motiv 
legendární scény s  Miladou Ježkovou, 

alias paní Jechovou z filmu Kulový blesk, 
to celkem vystihuje. Všichni mluví o konci 
těžby uhlí, o transformaci a budoucnosti 
kterou nám přinese, jenže i když je konec 
těžby na dohled, transformaci pořád ještě 
nikdo neviděl.
Problém je v tom, že zatímco konec těžby 
uhlí se dá označit nějakou tlustou černou 
čárou, u transformace není možné říct teď to 
začne a teď bude hotovo. Jejím základem jsou 
především přípravné práce, které nejsou 
vidět. Strategie, územní plány, infrastruk-
tura. A z toho je vidět asi jen to poslední, 
i když i to se někdy zdá nedohlédnutelné, 
jako třeba dokončení dálnice na Prahu. 
Vidět bude vlastně až to, co teprve přijde. 
Tedy vznik nových pracovních míst, které 
by měly nahradit místa, jež postupně zanik-
nou v těžebním průmyslu a navázaných 

firmách. A na ně musí plynule navazovat 
změna struktury regionálního školství. 
V obou případech se ale kraj neobejde bez 
razantní podpory státu. Tedy toho státu, 
který když potřeboval pomoci k vlastnímu 
rozvoji, tak půl století inkasoval zisky ze 
sokolovského uhlí. 
Nyní potřebuje pomoc zase tento kraj. 
Přesto že vláda připravila potřebné pro-
gramy pro čerpání dotací Evropské unie 
i spustila některé další nástroje které by 
kraji mělo pomoci, v tom klíčovém se zatím 
příliš nedaří. Tedy přivést do regionu klí-
čového velkého investora, který by se mohl 
stát tou pomyslnou černou čárou viditel-
ného začátku transformace. A mohla by jím 
být třeba i ta často zmiňovaná gigafactory, 
která by měla v Karlovarském kraji mnohem 
větší logiku, než na letišti v Plzni.
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ROZHOVOR

Jak na povýšení a následné vyzname-
nání od prezidenta reagovala rodina?
Mé rodině patří poděkování za podporu 
a pochopení mé časově náročné práce 
po celou dobu mého profesního života 
a také rodina bere udělení státního 
vyznamenání jako ocenění mé práce 
pro tento stát. 

V historii HZS Karlovarského kraje 
bylo vaše povýšení velkou událostí, 
jste zde prvním generálem. Jaké byly 
reakce od vašich kolegů?
Reakce mých kolegů na povýšení do 
první generálské hodnosti byly pozi-
tivní. Vedu velmi profesionální kolektiv 
a proto moji kolegové berou mé pový-
šení také jako ocenění své náročné 
práce, kterou každý den odvádějí pře-
devším pro obyvatele Karlovarského 
regionu. Stačí vzpomenou jenom 
v posledním období na náročné úkoly 
v oblasti řešení pandemie Covid 19 
a nyní na úkoly související s uprchlic-
kou krizí.  

Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje vedete od roku 
2008. Co se od té doby změnilo, jakých 
změn si nejvíc ceníte a kde kraj ještě 
v oblasti vaší profesní působnosti 
tlačí bota?
Podařilo se vybudovat moderní, pro-
fesionální a velmi efektivní sbor, který 
je schopen řešit ve spolupráci s ostat-
ními složkami integrovaného záchran-
ného systému všechny mimořádné 
situace potencionálně hrozící obyva-
telům Karlovarského kraje. Jsme vyba-
veni moderní technikou a technickými 
prostředky na vysoké úrovni. Velmi 
jsme se posunuli v oblasti preven-
tivně výchovné činnosti, kde přede-
vším ve spolupráci s asociací Záchranný 
kruh dosahujeme v oblasti přípravy 
obyvatelstva na mimořádné situace 
velmi dobrých výsledků.  Velmi spo-
kojen jsem s výsledky v oblasti zabez-
pečení příslušníků a zaměstnanců 
sboru, kde se nám v průběhu několika 
posledních let podařilo provést rekon-
strukce a modernizaci všech hasičských 
stanic a tím vytvořit především zázemí 
pro zasahující hasiče. Dalším velkým 

úspěchem je zahájení stavby stanice 
Ostrov a postupné zvyšování počet-
ních stavů na jednotlivých stanicích.  
Snad jediným problémem, který začíná 
v poslední době vznikat, je nedostatek 
zájemců o práci výjezdového hasiče. 
I v této oblasti se ale snažíme přijmou 
celou řadu opatření na zvýšení zájmu 
o službu v Hasičském záchranném 
sboru Karlovarského kraje. 

Centrum zdraví a bezpečí, bezpilotní 
prostředky v rámci zásahové činnosti... 
podílel jste se na řadě inovativních 
projektů v oblasti IZS. Které byste rád 
vypíchnul a které byste do budoucna 
viděl nejraději zrealizované?
Využití bezpilotních prostředků se uka-
zuje jako jeden z klíčových momentů 
v procesu rozhodování velitele zásahu 
u zvlášť závažných mimořádných udá-
lostí. Nezastupitelnou roli měly naše 
drony například při požáru v Národním 
parku České Švýcarsko, nasazeny byly 
i při dalších složitých zásazích. Tato 
činnosti by podle mě měla nejen pokra-
čovat, ale stále se vyvíjet a to, co jsme 
nastartovali tady u nás v kraji, by mohlo 
být standardem u všech sborů v celé 
republice. Stejně tak všechny pro-
jekty Centra zdraví a bezpečí a vůbec 
celé fungování centra je a i nadále by 
mělo být inspirací pro ostatní. Určitě 
bych rád viděl, jak další centra vznikají 
i jinde v republice či dokonce s meziná-
rodním přesahem v sousedních zemích. 

Chystáte se na odchod do důchodu, 
tzn. Blíží se akce „čistý stůl“. Co Vás 
do té doby v téhle souvislosti čeká 
za úkoly?
Funkce ředitele sboru je velmi důle-
žitá a musí být kontinuální. Nedá se tak 
mluvit o čistém stole, nebo snad „po 
mě potopa“. Sbor musí nadále fungo-
vat na profesionální úrovni a vše musí 
pokračovat minimálně na stejně vysoké 

VÁCLAV KLEMÁK. PRVNÍ HASIČ 
S HODNOSTÍ GENERÁLA 

Václav Klemák vede Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje od roku 
2008. V jeho gesci je zejména rozvoj sboru, modernizace zásahové výbavy, 
spolupráce s dobrovolnými hasiči v regionu i příhraničí. Velkou zásluhu 
má také na inovativních projektech v oblasti IZS. Za zásluhy o stát v oblasti 
bezpečnosti občanů jej letos prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal 
medailí Za zásluhy I. Stupně a na návrh Vlády ČR povýšil do hodnosti 
brigádního generála. V historii HZS Karlovarského kraje je to velká událost, 
jelikož se jedná o první generálskou hodnost v kraji udělenou. „Především 
navržené a následně udělené státní vyznamenání bylo pro mě velkým 
překvapením a opravdu si ho velmi vážím. Udělené ocenění ale vnímám  
především jako  ocenění  práce a výsledků celého Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje, který jsem měl tu čest od roku 2008 řídit. 
Udělení vyznamenání vnímám také jako ocenění mé celoživotní služby státu 
a povýšení do hodnosti brigádního generála pak jako nejvyšší možnou 
metou, které jsem v rámci služby v bezpečnostním sboru mohl dosáhnout,“ 
říká v našem rozhovoru.
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úrovni. Od doby, kdy jsem generálního 
ředitele požádal o uvolnění z funkce 
z důvodu mého odchodu do důchodu, 
začal výběr mého nástupce a s tím spo-
jené všechny potřebné kroky vedoucí 
k plynulému předání všech funkčních 
úkolů. Co mě zcela jistě čeká, tak je 
poděkování nejen všem svým kolegům 
za dlouhodobě vynikající práci, ale také 
všem ostatním, se kterými jsem měl tu 
čest spolupracovat v oblasti krizového 
řízení či vedení sboru.

Už víte, komu předáte velitel-
ské žezlo? A jak vůbec volba vašeho 
nástupce probíhá?
Výběr ředitele krajského sboru je 
v rukou generálního ředitele. Jako 
odcházející ředitel pochopitelně mohu 

někoho doporučit, to hlavní slovo má 
vždy generální ředitel. S touto funkcí 
by měl být spojený člověk především 
profesně maximálně odborný, zároveň 
s kvalitní vizí, kam sbor směřovat. Mého 
nástupce představí generální ředitel 
HZS ČR ve středu 30. listopadu tady 
u nás v Karlových Varech.

Jak se na důchod těšíte, co máte 
v plánu a dokážete si vůbec představit 
tu změnu?
Samozřejmě je to velká změna. 
V počátku si určitě budu více užívat 
rodinu, která pochopitelně musela 
právě i v těch posledních náročných 
krizových letech více strpět větší množ-
ství práce a úkolů. Necítím se na odpis, 
do budoucna je možné, že se najde 

příležitost, kde budou mé zkušenosti 
ještě přínosem.

Co byste do příštích let přál Karlovar-
skému kraji, nejen z profesního hle-
diska, ale také obecně?
Ideálně, aby se kraji vyhnuly všechny 
ty nepříjemné situace, které jsme zde 
všichni zažili. Ale to je bohužel nere-
álné. Z profesního hlediska bych si 
tak přál, aby obyvatelé kraje měli vždy 
oprávněnou důvěru, že mají za sebou 
skutečný profesionální sbor, připra-
vený kdykoliv pomoc a vyřešit jakou-
koliv situaci. Prakticky celý dospělý 
život jsem strávil v Karlovarském kraji, 
žilo a stále se mi zde žije velmi dobře, 
a to bych obecně přál i všem obyvate-
lům kraj.
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TIP NA VÝLET  |  CESTOVNÍ RUCH

VÝLETY 
SPADANÝM 

LISTÍM
Kdo by nemiloval podzim? Není nic lep-
šího než obléct teplý svetr a jít se brodit 
spadaným listím. Poradíme vám, kam se 
vydat za těmi nejkrásnějšími barvami, 
tak popadněte termosku s čajem, teplou 
čepici a hurá na výlet!

Botanická zahrada Bečov nad Teplou
Čeká vás 9 hektarů vzácných dřevin, 
k tomu navíc vyhlídky, altány, meditační 
koutky či rybníky s písečnými plážemi 
a loďkami k zapůjčení. Přímo v zahradě 
najdete volnočasový areál s  ohništěm, 
travnatým hřištěm a lanovkou, proléza-
čkami a pískovištěm pro děti. V botanické 

zahradě čeká vaše ratolesti i mnoho vzdě-
lávacích programů.

Svatošské skály
Působivý skalní útvar Svatošské skály 
v minulosti obdivovala řada slavných osob-
ností, okouzlen jimi byl třeba J. W. Goethe 
či S. Freud. Není divu, že se stal v roce 1933  
Národní přírodní památkou. Žulový masiv 
se rozkládá na ploše 2 ha a svým tvarem 
připomíná svatební procesí.

Rezervace Kladské rašeliny
Jedna z nejstarších a nejcennějších rezer-
vací v kraji byla vyhlášena již v roce 1933 

a dělí se na pět částí – Tajgu, Paterák, 
Lysinu, Husí les a Malé rašeliniště. Rezer-
vací vede 1,6 km dlouhá stezka, která se 
táhne kolem Kladského rybníka v části 
zvané Tajga.

Naučná stezka Andělská hora – Kyselka
Zřícenina Andělská hora stojí jen malý 
kousek od Karlových Varů. Po cestě 
potkáte i malebnou lesní usedlost Šti-
chlův mlýn, přírodní památku Šemnická 
skála, vzácné Skalky skřítků či Lázně 
Kyselka. Naučná stezka je dlouhá 10 kilo-
metrů, s odbočkami však může měřit až 
18 kilometrů.

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).

Dne 14. září proběhl na Velvyslanectví 
České republiky v Berlíně Večer Karlo-
varského kraje ve spolupráci s agenturou 
Živý kraj – Destinační agentura pro Karlo-
varský kraj, městem Karlovy Vary, Českou 
centrálou cestovního ruchu – CzechTou-
rism Německo a Velvyslanectvím České 
republiky v Berlíně. Cílem bylo představit 
západočeské lázně zapsané na seznamu 
UNESCO, další lázeňská města Karlovar-
ského kraje, turistické atraktivity regionu 
a navázat nové kontakty.
Hosty přivítali J. E. Dr. Tomáš Kafka, 
velvyslanec České republiky v  Berlíně 

a  Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, 
primátorka města Karlovy Vary a  Mgr. 
Markéta Chaloupková, ředitelka Czech-
Tourism Německo. Účastníci vyslechli 
zajímavé přednášky na témata: České 
lázně a UNESCO (přednášela PhDr. Nora 
Dolanská, MBA), Léčivá síla českých lázní 
(MUDr. Angela Franková) a Karlovarský 
kraj jako atraktivní turistická destinace 
(Mgr. Lenka Jungová).
Součástí večera bylo hudební vystoupení 
smyčcového kvarteta Akademie komorní 
hudby, které zahrálo skladby od Lud-
wiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. 

Hosté mohli během večera ochutnat Mlýn-
ský pramen z Karlových Varů a Rudolfův 
pramen z Mariánských Lázní, Karlovarské 
oplatky, bylinný likér Becherovka a tradiční 
Karlovarský knedlík s houbovým ragú.
Večer plný historie, kultury a kulinářských 
zážitků Karlovarského kraje se opravdu 
vydařil. Každý účastník si kromě důležitých 
informací odnesl také příjemné zážitky 
a drobné dárečky, aby si Karlovarský kraj 
mohl vychutnat i v pohodlí domova. A na 
koho se usmálo štěstí, vyhrál wellness 
pobyt v některém z lázeňských měst Kar-
lovarského kraje.

VELVYSLANECTVÍ V BERLÍNĚ 
HOSTILO VEČER KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít 
Hromádko opět zamířili do měst a obcí Kar-
lovarského kraje. O plánech do budoucna, 
opravách silnic, zajištění dopravní obsluž-
nosti i o zkušenostech ze spolupráce s policií 
jednali v Novém Sedle, Vojtanově a v Pous-
tce. V Novém Sedle od roku 2014 vložili do 
investic na svém území 423 milionů korun 
včetně vybudování průmyslové zóny. Ve 
městě je 17 hřišť pro děti a buduje se cyklo-
stezka směrem od Chodova přes Nové Sedlo 
do Lokte. Nyní se v Novém Sedle buduje 
nová hráz nádrže Malá Anna, druhá nádrž 
Velká Anna slouží místním ke koupání i pro-
cházkám. Ve Vojtanově řešili zástupci kraje 
mimo jiné problematiku křižovatky silnice 
z Vojtanova do Chebu a silnice na Aš, mluvilo 
se také o místní prodejně, která je v proná-
jmu. Obec se také potýká s problémem chy-
bějící čistírny odpadních vod, z toho důvodu 
se ještě bude prověřovat možnost dotace 
z krajského programu  drobných vodohos-
podářských staveb. V obci Poustka u Fran-
tiškových Lázní plánují přestavbu centra 
obce, kde by měla vzniknout nová náves 
s kašnou, obecní úřad by získal nové zastře-
šení, vzniklo by parkoviště i nový chodník.

BLAHOPŘEJEME
Václavu Budskému
Je již velmi pěkným zvykem, že zástupci 
Karlovarského kraje osobně navštěvují 
v domácím prostředí oslavence, kteří 
se dožívají životního jubilea 100 a více 
let. Aby se ale oslavenec rozhodl, že ve 
svých 101 letech podnikne výlet za hejt-
manem a pro dárek si přijede osobně 
na krajský úřad, to se ještě nestalo. 
Tedy doposud. Přesně takový husar-
ský kousek se totiž povedl panu Václavu 
Budskému, který je stále velmi aktivní, 
a to navzdory svému věku. Oslavenec 
dorazil na setkání k hejtmanovi se svou 
vnučkou a zvesela vyprávěl historky ze 
svého života. Dodnes se zajímá o eko-
nomiku, účetnictví a politiku. Jak sám 
říká, když člověk miluje svou práci, stále 
se k ní vrací. Panu Budskému přejeme 
především pevné zdraví a aby jej neo-
pouštěly jiskra a elán, kterými nepře-
stává překvapovat své okolí.

Blance Horákové
Sto let, toto životní jubileum oslavila 
paní Blanka Horáková z Chebu. K naro-
zeninám jí přijel pogratulovat hejtman 
Petr Kulhánek a přivezl jí také kytici 
a koš plný dobrot. Společně si připili 
na zdraví a popovídali si o životě paní 
Blanky. Paní Horáková pochází z Přeš-
tic, do Chebu se s rodiči přestěhovala po 
válce. Celý život pracovala ve zdravot-
nictví. K této oblasti měla velmi blízko, 
neboť její tatínek býval lékařem. Osla-
venkyně se stále velmi aktivně zajímá 
a aktuální celosvětové dění. Své naroze-
niny oslavila společně se svou rodinou, 
která žije v Chebu a každý den ji někdo 
z rodinných příslušníků navštěvuje. Paní 
Blanka měla velkou radost z dárkového 
koše, protože jak sama prozradila, velmi 
ráda mlsá a zbožňuje těstoviny. Osla-
venkyni přejeme hlavně mnoho zdraví 
a důvodů k radosti

Miloslavě Petrželkové

Výjimečná žena se srdečným úsměvem, 
to je paní Miloslava Petrželková, která 
první týden v listopadu oslavila krásné 
sté narozeniny. S kyticí a dárkem jí přišel 
blahopřát také hejtman Petr Kulhánek. 
Paní Petrželková zavzpomínala na svou 
práci s dětmi, ale i v podniku Pozemní 
stavby a ocenila to, jak se o ní starají 
v Domově se speciální péčí ve Staré Roli. 
Přejeme pevné zdraví!

NOVÉ SEDLO, VOJTANOV, POUSTKA
CESTY KRAJEM
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

AUDIOVIZUÁLNÍ TVŮRCI PŘEDSTAVUJÍ 
NEMOVITOSTI V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE

Proč podnikáte právě v Karlovar-
ském kraji?
Jsme s Dominikem oba Karlova-
ráci tělem a duší. Dalo by se říct, že 
patrioti. Navíc trh s nemovitostmi 
v návaznosti na náš podnikatelský 
záměr nabízel v kraji otevřenou cestu.

Co považujete za rozhodující okamžik 
ve vašem podnikání?
Zlomový okamžik nastal ve chvíli, kdy 
se naše fotografie a videa zalíbily svojí 
kvalitou a začali se realitním trhem 
šířit mimo Karlovarský region a my 
jsme začaly nabírat nové zákazníky 
i v jiném kraji. Další zlomový bod byl 
rozšíření našeho portfolia díky gra-
fickým službám, kdy jsem do našeho 
týmu přijali velmi schopnou a kre-
ativní grafičku, která vytváří další 
skvělé projekty s velkou poptávkou. 

A jaký je váš doposud největší dosa-
vadní úspěch?
Možná to, že jsme otevřeli nedávno 
vlastní produkční studio s vlastním 
zázemím a že nabízíme realitnímu 
trhu komplexní balíčky služeb. Nejen 
fotografie nebo video, ale postaráme 
se o celkovou prezentaci nemovitosti 
pro její prodej.

Máte nějaké doporučení pro lidi, 
kteří zvažují, že začnou podnikat?
Překonat ten prvotní strach, který 
je asi v každém z nás a jít si za svým. 
Víme všichni, že dnešní doba je velmi 
nejistá a nelehká, ale i přesto to zkusit. 
Určitě jsme i my dlouhé hodiny seděli 
a diskutovali nad tím, jestli ano či 
ne. Ale vyhrál v nás asi ten pocit, 
zkusit jít v životě dělat něco co nás 
opravdu baví.

V čem se odlišujete od konkurence? 
V čem jste jiní, než ostatní?
Jsme společnost, která oproti jiným 
nabízí ucelený a komplexní balíček 
služeb. Realitní společnosti nás kon-
taktují a my se postaráme o úplnou 
prezentaci nemovitosti pro její prodej. 
Zároveň jsme mladý a přátelský 
kolektiv lidí a myslíme si, že i díky 
tomu se na nás naši zákazníci opako-
vaně obrací a jsme tomu samozřejmě 
velmi rádi.

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 
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 Pod-
nikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje 
podnikání a kampaně Žijeme regionem. O svůj další z podnikatelský příběhů, který 
tentokrát dokáže nejen vaši nemovitost představit v nejlepším světle, se s námi 
podělili audiovizuální tvůrci David Forst a Dominik Szolcsanyi. Jejich firma DD Pro-
dukce.cz se zabývá tvorbou fotografií, videí, audio služeb, leteckých záběrů z dronu, 
virtual stagingem, 3D půdorysy nemovitostí, grafickými službami i reklamními 
spoty. Podnikat začali v roce 2020, tedy v roce, kdy byl svět plný nepříjemných zpráv 
týkajících se Covidu a právě tahle nepříjemná situace spojená s pandemií dvojici 
třicátníků k podnikání přivedla.
„Dá se říct, že ze dne na den jeden z nás kvůli Covidu přišel o práci. Tak jako velká 
spousta lidí. Nicméně oba jsme kreativci a vždycky nás bavilo focení, natáčení, 
média a kreativní činnost jako taková. Osud tomu chtěl a naskytla se z ničeho nic 
možnost zkusit vyfotografovat nemovitost pro jednu z realitních kanceláří pro pří-
padný prodej. Byla to velká výzva, ale přijali jsme jí a výsledek se v rámci tehdejších 
možností povedl. Když jsme fotografe viděli, napadla nás myšlenka, natočit k foto-
grafiím můj hlasový komentář, dá se říct, takový průvodce nemovitostí. Celý život 
se mimo jiné pohybuji v médiích jako moderátor, takže to byla pro nás snazší práce. 
A tak vlastně začala naše podnikatelská cesta,“ zavzpomíná David Forst.
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INZERCE

NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK 
A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH 
OBJEKTŮ KRAJ PŘEROZDĚLÍ DOTACE

KULTURNÍ TIPY 

Módní přehlídka žáků „keramky“ a zahra-
ničních partnerských škol
Žáci oboru Oděvní design Střední umělec-
koprůmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary společně se žáky partner-
ských škol z Portugalska a Lotyšska před-
staví vlastní díla a modely na kosmopolitní 
módní přehlídce. V rámci akce bude možné 
diskutovat o použitých technikách se samot-
nými tvůrci modelů i ze zahraničních part-
nerských škol. 
Slavnostní sál hradu Loket, 
22. 11. 2022, 14:00 hod. 

Z archivu Galerie 4 
Jedná se o odloženou výstavu z cyklu „Jubi-
lanti“, jež obsahuje sbírky studijního a doku-
mentačního materiálu galerie u příležitosti 
35. výročí založení Galerie G4. Představeny 
budou práce vzniklé na workshopech, doku-
mentární fotografie z akcí  a práce dříve 
vystavujících autorů z České republiky a ze 
zahraničí. Kurátorem výstavy bude Zbyněk 
Illek. 
Galerie G4 Cheb, 2. 12. 2022 – 15. 1. 2023 

Perníčková dílna a  mikulášská nadílka 
v sokolovském muzeu 
Muzeum Sokolov připravilo pro své malé 
návštěvníky tradiční akce v podobě oblíbené 
Vánoční výtvarné dílny - zdobení perníčků 
a mikulášské nadílky. Perníčky si budou 
moci děti nazdobit v  prostorech zimní 
zahrady sokolovského zámku. Přítomnosti 
čerta, Mikuláše a anděla si pak budou moci 
užít na začátku měsíce prosince na nádvoří 
zámku. V zimní zahradě pak bude možné 
zhlédnout představení Víla Oharka. 
Muzeum Sokolov, zdobení perníčků 
24. 11. v 15 hod., mikulášská nadílka 
a pohádka – 5. 12.  v 16:30 hod. 

Příběh skleněné vánoční ozdoby 
V  Muzeu Karlovy Vary se návštěvníci 
seznámí se způsobem výroby skleněných 
foukaných vánočních ozdob a s jejich his-
torií K vidění budou výrobky manufaktur 
z Hlinska a Liberce, které se výrobou vánoč-
ních ozdob zabývají. Výstavu doplní také 
tradiční ozdoby z Krušnohoří a dokumen-
tární film o výrobě ozdob. V rámci vernisáže 
se bude konat tvůrčí dílna, kde si budou 
moci návštěvníci vyrobit skleněnou vánoční 
ozdobu ve tvaru hvězdy. 
Muzeum Karlovy Vary, 
19. 11. 2022 – 29. 1. 2023, vernisáž v 15 hod. 

KULTURA

O  přerozdělení nevyužité  dotace 
v  rámci Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu a využití kulturních pamá-
tek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí rozhodla Rada Karlo-
varského kraje. Finanční prostředky 
získají žadatelé, jejichž projekty byly 
zařazeny do zásobníku programu.
„Ke kroku přerozdělení finančních pro-
středků ve výši 300 tisíc korun jsme 
mohli přistoupit na základě vrácení 
této částky příjemcem dotace, který 
projekt nerealizoval. Komise rady pro 
kulturu a památkovou péči doporu-
čila ze schváleného zásobníku projektů 
dva, na které se při prvotním rozdělo-
vání dotací nedostalo, ale které zároveň 
splňovaly podmínky programu. Každý 
z nich bude podpořen částkou 150 tisíc 
korun. Jsem velmi ráda, že vyčleněné 
finanční prostředky najdou své uplat-
nění a že pomohou s opravami dalších památek,“ uvedla Oľga Haláková, radní pro 
oblast kultury a památkové péče.
Dotaci získá projekt na doplnění sněhových zachytávačů na východní části střechy 
v úžlabích transeptu kostela Sv. Mikuláše v Aši. Druhým podpořeným projektem je 
obnova stávajícího historického plotu objektu Útočiště, jenž je součástí historické 
památkové budovy města Cheb.      
Zásobník Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 
obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 
věcí byl vytvořen pro případy vrácení poskytnutých či nevyužitých dotací. Do zásob-
níku bylo zařazeno celkem šest projektů, z nichž  byly již třem žadatelům dotace 
poskytnuty, jeden z žadatelů by už finanční prostředky v tomto roce nevyužil.

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila 16. ročník tradiční literární soutěže pro 
amatérské autory z celé České republiky. Mohou se jí zúčastnit všichni, kteří se 
literární tvorbou nezabývají profesionálně, nejsou registrováni v žádné profesní 
spisovatelské či novinářské organizaci a je jim více než 14 let.
„Nejen milovníky české sci-fi, fantasy a postapo literatury jistě potěší, že patronem 
tohoto ročníku je populární spisovatel, jeden z výrazných členů Českého klubu 
skeptiků Sisyfos a bývalý novinář publikující pod jménem František Kotleta,“ uvedl 
ředitel knihovny Vratislav Emler.
Každý ročník literární soutěže má své motto, ze kterého by měli autoři vycházet 
nebo jej vhodně v textu použít. Letos je tímto mottem citát z knihy Františka Kot-
lety Rudý vrabčák: „Poté, co zemře naděje, zůstává v plné síle ještě černý humor.“
Soutěžní práce přijímá knihovna do 31. prosince 2022 prostřednictvím formuláře 
na webu knihovny, kde najdete také pravidla soutěže.

AMATÉRŠTÍ AUTOŘI MOHOU PŘIHLÁSIT 
SVÁ DÍLA DO LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
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SPORT

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV V AŠI. 
VÍTĚZOVÉ POSTUPUJÍ DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE
Druhý ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže, který se uskutečnil v Aši, zná vítěze. Soutěžící změřili síly ve fot-
balu, florbalu, házené, frisbee a tenisu. Finalisté semifinálového turnaje v Aši Jan Krč, Samuel Šneberk a Adam Němčík získali 
diplomy, věcné odměny a mnoho dalších cen. Hlavní cenou je ale postup do celorepublikového turnaje. Národní finále se bude 
konat ve dnech 3. a 4. prosince v Poděbradech.
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Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Vzorový příklad úvěru na vůz Taigo Life 1.0 TSI 70 kW v ceně 519 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 
504 900 Kč, splátka předem 151 470 Kč (30 %), výše úvěru 353 430 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby 
za úvěr 479 260 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 554 772 Kč, RPSN vč. pojištění 16,183 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední 
nerovnoměrná splátka 151 470 Kč, měsíční splátka úvěru 5 463 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 722 Kč, úroková sazba p. a. 
9,60 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní 
průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné 
použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 
5,4−6,9 l / 100 km, 123−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé 
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.

Taigo 
Úvěr s bonusem

Již od 6 722 Kč měsíčně 
a Servis na 5 let




