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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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06 DVA ROKY V ČELE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Koalice v čele Karlovarského kraje zakon-
čila poločas svého volebního období, sluší 
se proto trochu si zabilancovat. V pro-
sincovém vydání Krajských listů přichází 
na řadu doprava, kultura, cestovní ruch, 
regionální rozvoj, informační technologie, 
životní prostředí a také řešení uprchlické 
krize spojené s válkou na Ukrajině.

10 NOVÁ SONDA POMŮŽE 
S DIAGNOSTIKOU NÁDORU PRSU
Nemocnice Karlovy Vary má na centrálních 
operačních sálech nově k dispozici sondu, 
která slouží k nalezení první napadené 
uzliny u pacientek s nádorem. Nová sonda 
stála téměř 900 tisíc.

15 STŘEDNÍ ČLÁNEK PODPORY OCENÍ 
ŘEDITELÉ ŠKOL
Karlovarský kraj se v předstihu před ostat-
ními kraji zapojí do pilotáže projektu 
takzvaného „středního článku podpory“ 
MŠMT ČR. 

25 KRUŠNÉ HORY JSOU PRO ZIMNÍ 
RADOVÁNKY JAKO STVOŘENÉ
Vyberte si z  nabídky zimních areálů 
s terény pro začátečníky i zkušené lyžaře. 
Skiareály na Klínovci, Božím Daru a na Ple-
šivci snesou srovnání se zahraniční konku-
rencí, menší areály zas nabízejí pohodové 
lyžování a skvělou příležitost pro začína-
jící lyžaře.

26 PŘÍRODNÍ REZERVACE CHRÁNÍ 
JÁDRO KRUŠNOHORSKÝCH MOKŘADŮ
Oceán. Velmi cenné území s komplexem 
rašelinišť mezi Perninkem, Merklínem 
a Nejdkem tvoří přirozené jádro krušno-
horských mokřadů. 

29 NÁRODOPISNÁ KAMNA WILLIHO 
RUSSE JSOU ZREKONSTRUOVANÁ
V Muzeu Cheb byla slavnostně odhalená 
nově zrekonstruovaná chebská národo-
pisná kamna od krásenského rodáka Willi-
balda Russe, považovaná za pomyslnou 
učebnici chebského národopisu. 
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KRÁTCE Z KRAJE

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 18. ledna od 15.00 do 17.00 hodin. 
Dotazy lze zasílat také prostřednictvím formuláře na krajských 
webových stránkách nebo formou otázek na profi  lu Karlovar-
ského kraje na sociální síti Instragram, a to v den konání Dne 
s hejtmanem. 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. ledna.

Děkujeme vám za důvěru, podporu a spolupráci v letošním roce. Přejeme vám vánoční svátky 
plné pohody a v roce 2023 ať vás provází pevné zdraví a řada pěkných okamžiků.

Vedení Karlovarského kraje (zleva krajský radní Vít Hromádko, krajský radní Patrik Pizinger, krajský radní Jindřich Čermák, 
náměstek hejtmana Vojtěch Franta, uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová, hejtman Petr Kulhánek, 

1. náměstek hejtmana Karel Jakobec, krajská radní Oľga Haláková, krajský radní Robert Pisár, 
uvolněný zastupitel Pavel Čekan, neuvolněný zastupitel Jan Bureš, náměstek hejtmana Dalibor Blažek).

VYBĚHNI S HEJTMANEM 

Jste milovníkem běhu, rekreačním či profi  běžcem? 
Zajímá vás dění v kraji a rádi byste s hejtmanem 
Karlovarského kraje probrali, jak to v kraji běží? Pak 
právě pro vás je určena akce Vyběhni s hejtmanem. 
První společné proběhnutí se uskutečnilo na začátku 
prosince na trase krajský úřad - Svatošské skály 
a zpět, druhou možnost máte 5. ledna. Vybíhá se 
v 16.00 hodin od krajského úřadu (budova A) směrem 
k Meandru Ohře a k náplavce. 
Zájemcům o účast doporučujeme vybavit se čelov-
kou, abyste si na společná témata mohli posvítit.
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Bruselské konference na téma „Spra-
vedlivá transformace v uhelných 
a energeticky náročných regionech 
– nikoho neopomeneme“ se ve druhé 
polovině listopadu účastnili hejtman 
Petr Kulhánek, krajský radní pro regi-
onální rozvoj Patrik Pizinger i další 
představitelé regionu. Konferenci 
pořádal v Bruselu Evropský výbor 
regionů spolu s českým předsednic-
tvím v Radě EU, Moravskoslezským, 
Ústeckým a Karlovarským krajem.
Hejtman Petr Kulhánek prezentoval 
v části nazvané „Jaká je cesta vpřed 
pro uhelné a energeticky náročné 
regiony” východiska pro proměnu 
regionu po útlumu těžby uhlí. „Akcent 

jsem kladl na skutečnost, že nejde 
jen o transformaci průmyslovou, ale 
o celkovou - ekonomickou, sociální 
a zejména mentální. Potřebujeme 
nový bezpečný energetický mix, prů-
myslové obory  s vysokým podílem 
výzkumu a inovací šetrné k život-
nímu prostředí, odpovídající dopravní 
infrastrukturu, studijní obory stře-
doškolské i vysokoškolské reagující 
na požadavky trhu práce. Podmínky 
ovlivňující celkovou kvalitu života 
v kraji se musí postupně změnit tak, 
aby ustal odliv obyvatel a zároveň byl 
kraj atraktivním místem pro nově pří-
chozí,” vysvětlil hejtman s tím, že na 
konci transformace by pak měl být 

region postavený na dvou pilířích, 
tedy na průmyslovém a pilíři lázeňství 
a cestovního ruchu.
Podle krajského radního Patrika Pizin-
gera hraje zásadní roli to, aby v celé 
transformaci byly slyšet jednotlivé 
kraje, kterých se přeměna týká. „Je 
dobře, že jsme přímo v Bruselu mohli 
na půdě Výboru regionů prezentovat 
náš pohled a zkušenost,” dodal radní.
Zástupci kraje rovněž s ministrem pro 
místní rozvoj Ivanem Bartošem řešili 
potřebné úpravy využití Fondu pro 
spravedlivou transformaci tak, aby 
odpovídal potřebám současné doby, 
nikoliv situaci platné v minulosti, kdy 
fond vznikal.

NIKOHO NEOPOMENEME
O TRANSFORMACI UHELNÝCH REGIONŮ PROBĚHLA KONFERENCE V BRUSELU

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
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Naše 
budoucnost 
je ve změně

menimekraj.cz

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

Celkem 10 strategických projektů 
z území Karlovarského kraje bude usi-
lovat o získání dotací z první výzvy 
k předkládání projektů v rámci Operač-
ního programu Spravedlivá transfor-
mace. První část výzev byla vyhlášena 
14. listopadu a plánované akce by mohly 
dostat zhruba polovinu fi nancí vyčle-
něných pro Karlovarský kraj. Celková 
alokace činí 6,3 miliardy korun.
Operační program Spravedlivá trans-
formace (dále OPST) řídí Minister-
stvo životního prostředí ČR, které 
chce spolu se Státním fondem život-
ního prostředí ČR vyhlásit do konce 
roku celkem pět výzev v každém kraji. 
„Po letech příprav nastal první pomy-
slný start skutečné proměny našeho 
kraje. Stojíme na prahu transformace 
a všichni společně se budeme snažit, 
aby se postupně dařilo nejen díky 

strategickým projektům, ale i dalším 
záměrům podpořit malé a střední pod-
niky, inovace, rozvíjet školství, vytvá-
řet nová pracovní místa a ve městech 
a obcích zlepšovat životní podmínky 
našich občanů. Zároveň s  tím jde 
ochrana životního prostředí, obnova 
území po těžbě a přechod na nové 
zdroje energie,“ popsal Patrik Pizinger, 
krajský radní pro oblast regionálního 
rozvoje a projektového řízení.
Podle Petra Valdmana, ředitele Stát-
ního fondu životního prostředí ČR, 
bude kromě výzvy určené pro strate-
gické projekty spuštěna ještě výzva pro 
kraje, které budou následně poskyto-
vat vouchery podnikatelům, inovativní 
projekty v oblasti oběhového hospo-
dářství, dále taktéž výzva na podporu 
rozvoje odborných učeben a konektivity 
škol na území uhelných regionů.

SPRAVEDLIVÁ 
TRANSFORMACE. 
PRVNÍ VÝZVA SE TÝKÁ 
DESETI PROJEKTŮ

Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodář-
ské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním 
klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi 
členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program 
je fi nancován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází 
z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila 
spolu s programem na konci letošního září. Plán připravilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR 
a jednotlivými kraji.

Přehled strategických projektů z území Karlovarského kraje a další podrob-
nosti najdou zájemci na webu: Mapa | Karlovarský kraj (menimekraj.cz) 
Postupně zde budou zveřejněny rovněž informace k jednotlivým dalším 
výzvám Operačního programu Spravedlivá transformace.

OPERAČNÍ PROGRAM
SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
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TÉMA

DOPRAVA

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 listopadovém 
vydání Krajských listů jsme se věnovali hospodaření kraje, komuni-
kaci s městy a obcemi, zdravotnictví, školství a sportu, sociálním věcem 
i vybraným uděleným dotacím, v prosincovém vydání přichází na řadu 
doprava, kultura, cestovní ruch, regionální rozvoj, informační technolo-
gie, životní prostředí a také řešení uprchlické krize spojené s válkou na 
Ukrajině, která do naší každodenní práce i života celého kraje v uplynu-
lých dvou letech zasáhla podobně jako předtím pandemie koronaviru.

 Obhájili jsme nezpoplatnění dálničních úseků D6 v kraji, lidé tak jezdí po úsecích 
D6 v Karlovarském kraji bez poplatku

 Vyjednali jsme s Ministerstvem dopravy ČR přípravu chybějícího úseku D6 z Chebu 
do Německa na A93

 Do oprav silnic II. a III. tříd jsme investovali podle plánu do akcí, jako byla moder-
nizace silnice na Sokolovsku Vítkov – lom, Podstrání, křižovatka Anenské údolí, 
modernizace křižovatky Cheb, Hradiště, oprava komunikace k letišti v Karlových 
Varech, modernizace křižovatky v Děpoltovicích, statické zajištění opěrné zdi v údolí 
u Lokte, přestavby křižovatky ONO v Sokolově a další. Na tyto akce čerpáme dotace 
od státu a EU 

 Dokončili jsme zadávací řízení na dodávku 170 nových autobusů na CNG, které by 
měly vozit cestující ve veřejné dopravě po celém regionu

DVA ROKY V ČELE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE. 
JAKÉ BYLY?   II. DÍL

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 V roce 2022 kraj poprvé udělil ocenění 

Zelená hvězda určené pro významné 
počiny v oblasti ochrany přírody a život-
ního prostředí (spolek Zamenis). Zalo-
žili jsme tak tradici, na kterou chceme 
v příštích letech navazovat
 Pokračovali jsme v udílení dotací na 

opatření v boji proti suchu – letos jsme 
měli rekordních 33 žádostí, vyčlenili 
jsme 5 milionů korun 

 Na vybudování vodovodů a kanalizací 
v menších obcích jsme poslali v uply-
nulých dvou letech na dotacích přes 20 
milionů korun 

 Nechali jsme zpracovat studii profi lů pro 
realizaci malých vodních nádrží 

 Vytvořili jsme pracovní skupinu pro pří-
pravu vyhlášení nové CHKO Krušné hory 
a intenzivně komunikujeme se starosty 
a zainteresovanými subjekty na jejím 
vzniku  

 Zahájili jsme intenzivní přípravu k reali-
zaci energetického managementu. I přes 
překotné změny a složitý vývoj cen ener-
gií pokračujeme v realizaci centrálního 
nákupu elektrické energie a plynu pro 
obce a jejich organizace

6  KRAJSKÉ LISTY 



TÉMA

KULTURA, CESTOVNÍ RUCH

 V červenci 2021 Výbor světového dědic-
tví UNESCO oznámil úspěch nominace 
evropských lázeňských měst na Seznam 
UNESCO. Pro Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně a Františkovy Lázně nastal his-
torický milník pro další rozvoj. Kraj na 
podporu těchto měst vypsal dotační 
titul, každé z nich mohlo získat 2 mili-
ony korun

 V revitalizaci národní kulturní památky 
Císařské lázně v Karlových Varech jsme 
postoupili do poslední fáze. Císařské 
lázně se budou pyšnit variabilním vesta-
věným sálem se světově unikátní akus-
tikou. Příchozí budou moci obdivovat 
nevšední muzejní expozici s moder-
ními technologiemi. Památka má 
ambici stát se multifunkčním a multi-
žánrovým centrem pro domácí i zahra-
niční návštěvníky
 Dokončili jsme nový depozitář Kraj-

ské knihovny v Karlových Varech a nově 
zrekonstruovaný statek v Milíkově, který 
je nádhernou ukázkou lidové architek-
tury na Chebsku 

 Zvýšili jsme fi nanční podporu ve všech 
dotačních titulech v  oblasti kultury 
a památkové péče

 Výrazně jsme navýšili podporu cestov-
ního ruchu a lázeňství, ať už masivními 
a úspěšnými kampaněmi na přilákání 
hostů, ale i  podporou výzkumných 
projektů veřejné výzkumné organizace 
ILAB, za které tato instituce obdržela 
prestižní mezinárodní ocenění ESPA 
Innovation Award 2022

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 Potvrzuje se, že regionální rozvoj je 
„hlavním nádražím“. Cíl zapojovat 
do rozvoje KK strategicky co nejširší 
škálu aktérů je naplňován. Upevňuje 
se status manažerů v území působí-
cích v rámci mikroregionů a Místních 
akčních skupin, kteří jsou významnými 
partnery pro celou řadu projektů kraje. 

 Dokončili jsme nový Program rozvoje 
Karlovarského kraje 2021+

 Vykročili jsme směrem k transformaci 
– proměně našeho strukturálně posti-
ženého regionu v kraji, kde se díky řadě 
projektů zlepší podnikatelské a inovační 
prostředí, posílí se věda a výzkum, lidé 
najdou pracovní místa v nových obo-
rech a od těžby region přejde k novým 
zdrojům energie. Připravili jsme velmi 
kladně hodnocený Plán spravedlivé 
územní transformace k čerpání 6 mili-
ard korun z evropského Fondu spraved-
livé transformace

 Máme připravené a schválené strate-
gické projekty Karlovarského kraje – 
přestavbu keramické školy v Karlových 
Varech, vybudování Centra lázeňského 
výzkumu, Krajského inovačního centra 
a byznys parku, vznikne také zázemí pro 
kreativní odvětví – 4K

 Přepracovali jsme Program obnovy ven-
kova s pracovním názvem POV 2022+, 
který je nově koncipován jako program 
tříletý. Každá obec si sama určuje, zda 
alokaci vyčerpá v  jednotlivých letech, 
nebo kumulativně. Celková alokace 
pro POV byla navýšena z řádově 24 na 
35 mil. Kč ročně. Pro rok 2023 připra-
vujeme další změny. POV bude nově 
pro obce do 10 000 obyvatel. Zvyšuje 
se i podpora pro manažery působící 
v rámci mikroregionů a MAS. S tím sou-
visí i další navýšení alokace programu 
z 35 na 42,25 mil. Kč ročně

ŘEŠENÍ UPRCHLICKÉ 
KRIZE SPOJENÉ S VÁLKOU 
NA UKRAJINĚ

 Karlovarský kraj vložil na pomoc válkou 
zasažené Ukrajině 5 milionů korun do 
veřejných sbírek, dále vynaložil na 
pomoc uprchlíkům z krajského rozpočtu 
cca 230 milionů korun 

 V březnu 2022 jsme uvedli do provozu 
Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině, prostřednictvím něhož prošlo 
do dnešních dnů více než 18 tisíc pře-
vážně žen a dětí, pro které bylo nutné 
zajistit poskytnutí zdravotní péče, uby-
tování a vzdělání 

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

 Posílili jsme kyberbezpečnost v rámci 
krajského úřadu a pokračovali v digi-
talizaci agend, abychom lidem nabídli 
online prostředí pro možnost podání 
žádostí o dotace a další komunikaci 
s úřadem
 Zahájili jsme práce na novém infor-

mačním portálu Karlovarského kraje, 
který by měl na jaře roku 2023 nabíd-
nout internetové stránky podstatně pře-
hlednější a tím pádem vstřícnější pro 
všechny uživatele 

 Od roku 2023 musí mít kraje v ČR k dis-
pozici digitální technickou mapu (DTM). 
Jednotný mapový podklad pro celé 
území regionu, který má sloužit městům 
a obcím, projektantům a investorům, 
správcům sítí a  samozřejmě veřej-
nosti dokázal Karlovarský kraj připra-
vit v předstihu a zvládl ji pořídit z velké 
části vlastními silami
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Díky vytrvalé snaze a úsilí úředníků Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje ve věci 
vratitelných přeplatků, které neopráv-
něně zadržoval Úřad Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad dvěma 
příspěvkovým organizacím Karlovarského 
kraje, se má kraji vrátit část fi nančních 
prostředků v rámci projektů dotovaných 
z programu ROP Severozápad.
Celkem 33,1 milionu náleží kraji na pře-
platcích za platební výměry v projektu 
revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE 
Sokolov. Za investiční akce na silnicích 
II. a III. třídy je to 5,9 milionu korun, které 
již Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) 
prostřednictvím Finančního úřadu pro 
Karlovarský kraj obdržela. Významnou 
částku tvoří rovněž úroky za vratitelné 
přeplatky, které dohromady činí aktuálně 
více než 32 milionů korun.
Podle ředitelky Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje Martiny Vránové 

navrácení fi nancí potvrzuje nesmírně 
vytrvalý postup pracovní skupiny úřed-
níků pro řešení finančních postihů 
o  vypořádání vratitelných přeplatků. 
Jejich „boj“ trval dlouhých 10 let. „Nepo-
čítám-li počáteční právní obranu, která 
ještě přímo nesouvisela s řešením vratek 
přeplatků, pracovalo v průběhu let 2016 
až 2022 na případu 7 úředníků. S ohledem 
na složitost případu se však vždy jednalo 
o pracovníky s vysokou mírou speciali-
zace, jejichž síly jsme mohli využít jinde,“ 
uvedla Martina Vránová.
Přesto, že Úřad regionální rady měl po 
obdržení žádostí o vratky pouze rozhod-
nout o vrácení přeplatků a vyplatit je či 
vydat rozhodnutí, že je nelze z objektiv-
ních důvodů vrátit, neučinil tak a zapří-
činil následný mnohaletý kolotoč různých 
právních kroků, které byly doplňovány 
desítkami přípisů adresovaných různým 
institucím. Další problém přineslo zrušení 

regionálních rad k 31. 12. 2021. Dodnes 
tak kvůli nevyjasněným kompetencím 
není dořešeno, zda vyplacení přeplatků 
ISŠTE Sokolov procesně zajistí minis-
terstvo pro místní rozvoj nebo příslušný 
fi nanční úřad. Souboj veřejné správy tak 
v případě ISŠTE pokračuje. Vratitelné 
přeplatky nebyly ISŠTE Sokolov dosud 
přes její nezpochybnitelný právní nárok 
vráceny v zákonem stanovené lhůtě, to 
znamená, že škole budou náležet také 
úroky z přeplatku. Úroky aktuálně pře-
sahují částku cca 28,2 mil. Kč a jejich výše 
vzhledem k prozatímnímu nevyplacení 
přeplatků stále roste denně cca o částku 
vyšší než 13 tisíc korun.
Pozitivní zvrat nastal v případě KSÚS, 
které fi nanční úřad vratitelné přeplatky 
ve výši téměř 6 milionů korun zaplatil 
koncem října, a to s ohledem na exis-
tenci rozsudku Městského soudu v Praze 
v této věci.

EKONOMIKA A FINANCE

ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY MÁ 
PO LETECH VRÁTIT PŘEPLATKY
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Šest milionů korun na přirozené 
hospodaření v lesích rozdělí v rámci 
Programu pro poskytování dotací 
ze svého rozpočtu Karlovarský kraj. 
Žadatelé mohli podávat žádosti 
o dotace  v rámci tří opatření - na 
úhradu zvýšených nákladů na zpra-
cování nahodilých těžeb z důvodu 
vlivu biotických a abiotických čini-
telů, tedy těžeb nutných například 
z důvodu napadení kůrovcem. Dále 
na individuální ochranu lesa proti 
zvěři, zde se jedná zejména o opat-
ření proti okusům, a třetí pod-
titul se zaměřil na ochranu lesa 
proti hmyzím škůdcům, například 
v podobě instalace bariérových 
lapačů, odparníků či trojnožek.

Šest mili
hospoda

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 
PODPOŘÍ KRAJ 
ŠESTI MILIONY



INZERCE

 KRAJSKÉ LISTY 9



ZDRAVOTNICRVÍ

Nemocnice Karlovy Vary má na cent-
rálních operačních sálech nově k dis-
pozici sondu, která slouží k nalezení 
první napadené uzliny u pacientek 
s nádorem. Právě totiž karcinom prsu 
je nejčastější onkologické onemocnění 
u žen. Jen v České republice je ročně 
diagnostikováno až 7 tisíc nových pří-
padů rakoviny prsu. Nová sonda stála 
téměř 900 tisíc.

Sentinelová lymfatická uzlina bývá tou 
první uzlinou, do které se s největší 
pravděpodobností rozšíří nádorové  
buňky z primárního nádoru. Při šíření 

zhoubného nádoru se buňka nejčastěji 
objeví nejprve v sentinelové lymfatické 
uzlině, a teprve poté se rozšíří do dal-
ších lymfatických uzlin.
Díky nově pořízené sondě je detekce 
sentinelové uzliny snadnější a přes-
nější. Pacientce se do prsu k nádoru 
píchne jako indikátor radioizotop, tedy 
látka, která vyzařuje lehkou radioak-
tivitu. Na operačním sále poté chi-
rurg díky sondě, která zachycuje tuto 
aktivitu, sentinelovou uzlinu nalezne, 
vyjme a během operace odešle pato-
logovi. Ten je poté schopen říci, zda 
se v uzlině nalézá metastáza či nikoliv. 

„Tato sonda je naprosto zásadní pro 
operativu nádorů prsu, umí detekovat 
jak radioizotop technecia, tak radioizo-
top jódu, kterým jsou značeny napří-
klad velmi malé, nehmatné nádory,“ 
uvedla Andrea Jakešová, specialistka na 
mammologii v karlovarské nemocnici.
Chirurgové v Nemocnici Karlovy Vary 
odoperují přes 100 pacientek s nádo-
rem prsu ročně. Další uplatnění tato 
technologie přináší například i při 
operacích zhoubných nádorů kůže 
– melanomů, které jsou prováděny 
v karlovarské nemocnici ve spolupráci 
kožního a chirurgického oddělení.

NÁDOR PRSU? 
KARLOVARSKÁ NEMOCNICE 
MÁ NOVOU SONDU
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Překlenout období na počátku nového 
roku, než dostanou poskytovatelé soci-
álních služeb každoroční dotaci na 
zajištění provozu, pomůže Karlovarský 
kraj. Zápůjčky z krajského rozpočtu na 
1. čtvrtletí roku 2023 žadatelé obdrží 
počátkem roku. Během dubna by pak 
měli dostat očekávané dotace na své 
účty. V případě, že to schválí krajské 
zastupitelstvo, půjde na zápůjčky téměř 
80 milionů korun.
„Jde o tradiční formu podpory sociálním 
službám. Ty se v minulosti každoročně 
potýkaly s  nedostatkem provozních 

peněz v prvním čtvrtletí roku. Služby 
často neměly v březnu ani na výplaty. 
Tuto svou situaci většinou nemohou řešit 
bankovními úvěry, protože nemají čím 
bankám ručit. O zápůjčky mohli požá-
dat registrovaní poskytovatelé sociálních 
služeb z území regionu, kteří splnili veš-
keré podmínky. Ve stanovené lhůtě dostal 
odbor sociálních věcí krajského úřadu 
33 žádostí poskytovatelů na zajištění 
celkem 79 sociálních služeb. Vzhledem 
k tomu, že požadovaná částka v souhrnu 
výrazně převyšovala možnosti krajského 
rozpočtu, museli jsme zápůjčky krátit, 

aby se dostalo na všechny,“ uvedl krajský 
radní Robert Pisár.
Oprávněnými žadateli o  zápůjčky 
jsou církevní právnické osoby, spolky 
a ústavy, obecně prospěšné společnosti. 
Mezi žadatele mimo jiné patří obecně 
prospěšná společnost Kotec, která pro-
vozuje kontaktní centra či terénní pro-
gramy, Oblastní charita Ostrov a  její 
služba domovů pro seniory či společnost 
Dolmen, jež poskytuje chráněné bydlení. 
Předpokládá se, že poskytovatelé splatí 
zápůjčku Karlovarskému kraji do konce 
května 2023.

ČEKÁNÍ NA DOTACE. SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁM POMOHOU KRAJSKÉ ZÁPŮJČKY

Asistenční centrum pomoci Ukrajině sídlí na nové adrese

Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině (KACPU) se v listopadu přesu-
nulo do nových prostor. Nově se nachází 
v  budově bývalé základní školy (na 
snímku) na adrese Nábřeží Jana Palacha 
932/20, Karlovy Vary. Provoz je stejný jako 
doposud, tedy ve dnech pondělí – středa 
– pátek (kromě státních svátků) v době 
od 8 do 15 hodin. V prostorách KACPU 
budou hasiči z HZS Karlovarského kraje 
nadále zajišťovat možnost dočasného pří-
střeší pro příchozí, kteří tak budou moci 
v centru vyčkat do doby vyřízení jejich 
žádostí. Tato služba pokračuje v nepře-
tržitém provozu. V nezměněné podobě 
zůstávají také agendy, které si žadatelé 
mohou v KACPU vyřídit. K 7. listopadu 
2022 využilo pomoci KACPU 17 854 uprch-
líků z Ukrajiny, z toho 6 257 běžencům 
bylo prostřednictvím centra zajištěno 
ubytování v kraji.

Uprchlíci a (na)dávky
Na internetu, skrz mediální sítě i mezi lidmi se šíří nepravdivé a zavádějící informace o dávkách, 
které údajně pobírají ukrajinští uprchlíci v Česku. Přesné informace nejen o těchto dávkách najdete 
na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine
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Na cyklotrase z krušnohorské Přebuzi 
směrem na Chaloupky komplikuje už delší 
dobu cyklistům průjezd chátrající most 
přes řeku Rolavu. Problém nastává i během 
zimního období, kdy v místě není možné 
udržovat lyžařskou trasu, protože těžká 
technika se přes lávku nedostane. Vzhle-
dem k tomu, že by stavba lávky byla pro 
město Přebuz velmi nákladná, nechá novou 
konstrukci vybudovat Karlovarský kraj.
„Celá oblast v okolí Přebuzi a Chaloupek, 

kudy se vine Rolava a vede cyklotrasa, 
je velmi populárním turistickým cílem. 
Proto jsme chtěli pomoci městu Přebuz, 
které společně s Místní akční skupinou 
Sokolovsko nechalo vypracovat projekto-
vou dokumentaci, ale na fi nancování nové 
lávky nemá ve svém rozpočtu potřebné 
peníze. Kraj uzavřel s městem smlouvu 
o výpůjčce pozemku, na kterém se lávka 
nachází. Následně tam necháme vybudovat 
nové přemostění a pozemek pak Přebuzi 

vrátíme zpět, aby se o most mohla starat. 
Snažíme se tak pomáhat hlavně malým 
obcím, které chtějí rozvíjet cestovní ruch 
na svém území, ale často jim chybí dosta-
tek fi nancí,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
Dalibor Blažek. 
Dřevěná lávka s kamenným založením 
bude sloužit pěším, cyklistům, lyžařům, 
ale projede tudy i rolba, vozidlo záchranářů 
či hasičů. S její realizací se počítá v první 
polovině roku 2023.

DOPRAVA

MOST NA CYKLOTRASE 
V PŘEBUZI BUDE OPRAVENÝ
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ŠKOLSTVÍ

Senior roku 2022
Jitka Hradílková (Karlovy Vary) zasvě-
tila celý svůj profesní život lázeňství 
a cestovnímu ruchu. Velkou část života 
pracovala pro město Karlovy Vary, a to 
i v současné době, kdy je již řadu let 
v důchodu. Je stále velmi aktivní, pro-
vádí po městě, stará se o zahraniční dele-
gace, tlumočí významným návštěvám, 
provází zahraniční média a  televizní 
štáby. Spolupracuje s destinační agen-
turou Karlovarského kraje, vystupuje na 
přednáškách o městě, je aktivní členkou 

Klubu přátel Karlovy Vary, významně se 
podílí na realizaci Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka. Je nositelkou 
Ceny Sdružení léčebných lázní v Karlo-
vých Varech, Ceny města Karlovy Vary 
a Stříbrné medaile města Baden-Baden.              

Ing. Jaroslav Ochec (Karlovy Vary) byl 
dlouholetým odborným pracovníkem 
v  oblasti těžby uranu na Jáchymov-
sku. Dosud je obdivovatelem historie 
Jáchymovska a popularizátorem této pro-
blematiky mezi veřejností a lázeňskými 

hosty. Je také dlouholetým autorem his-
torických článků a pravidelně přednáší 
lázeňským hostům o historii Jáchymov-
ska. Patří k zakladatelům Společnosti 
Hornické a  historické Jáchymovsko. 
Věnuje se také fotografování a průběžně 
zaznamenává události. I přes svůj věk je 
stále velmi aktivní ve všech uvedených 
oborech.   

Jan Zmrzlý (Sokolov) sloužil ve vojen-
ském orchestru v Karlových Varech, hrál 
v Karlovarském symfonickém orchestru 
a ve Velkém dechovém orchestru Amati 
Kraslice. Byl dirigentem Hornického 
dechového orchestru Sokolov. 21 let 
učil v Základní umělecké škole v Soko-
lově. Do dnešního dne vede dechovou 
hudbu města Kynšperk nad Ohří. Je také 
aktivním skladatelem, v roce 2021 vydal 
své první autorské CD s názvem „Pro 
Aničku“ a v roce 2022 následovalo druhé 
autorské CD „Muži přeci nestárnou“.    

Cena hejtmana Karlovarského kraje
Eva Kočálková z Lokte
Lubomír Boukal z Březové u Sokolova        
RNDr. Petr Rojík, Ph.D. z Rotavy
Marie Kozlová z Mariánských Lázní
Mgr. Věra Kučavová z Mariánských Lázní
Helena Vondráčková z Mariánských Lázní

SENIOR ROKU

SENIOR ROKU. V LOKTI 
SE KONALO SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
Ocenění aktivních seniorů a posílení jejich postavení ve společ-
nosti. To jsou hlavní cíle ankety Senior roku, kterou Karlovar-
ský kraj vyhlašuje již od roku 2017. Letos se slavnostní vyhlášení 
výsledků ankety konalo v prostorech Kulturního domu Dvorana 
v Lokti. Senioři roku obdrželi z rukou hejtmana Petra Kulhánka 
a radního pro sociální věci Roberta Pisára pamětní listy, kvě-
tiny, dárkové šeky na nákup, poukázky do lékárny, dárkové koše 
a také ceny od přítomných zástupců jednotlivých měst a obcí. 
Další ocenění pak získali dárkové koše, poukázky, pamětní 
listy, květiny a dary od obcí a měst. V rámci slavnosti vyhlášení 
výsledků ankety vystoupila také zpěvačka Světlana Nálepková 
a k tanci zahrála skupina Kateřina Bodláková Band.
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„Podstatou středního článku je podpora 
ředitelů základních a mateřských škol, 
protože ti jsou neustále zavaleni obrov-
ským množstvím administrativy, sta-
rostmi o ekonomický provoz a častými 
legislativními změnami, což jim ubírá 
čas, který by mohli věnovat své pedago-
gické činnosti a rozvoji vzdělávací čin-
nosti školy. Střední článek podpory se 
bude snažit pomoci ředitelům zvládat 
nepedagogickou a administrativní práci 
s lehkostí, a to prostřednictvím silné pod-
pory ze strany regionálního a centrál-
ního týmu. V současné chvíli Karlovarský 
kraj hledá koordinátora a metodiky, kteří 
se stanou hlavními aktéry pilotáže pro-
jektu v Karlovarském kraji,“ uvedl Jind-
řich Čermák, radní pro oblast vzdělávání, 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Mezi hlavní cíle projektu patří nasta-
vení systému komunikace a metodické 
podpory škol a zřizovatelů, vybudování 
masivní centrální metodické podpory, 
regionální individualizovaná pod-
pora mateřských škol, základních škol 

a zřizovatelů a v neposlední řadě také 
podpora spolupráce státní správy, samo-
správy a dalších aktérů v daném území. 
Střední článek podpory bude podpůrným 
systémem pro vedení škol a zřizovatele 
školských zařízení v regionu.           
„Náš kraj nebyl k pilotáži zvolen náhodně. 
Patří mezi strukturálně postižené regi-
ony a my chceme využít každou možnost, 
která jej posune vpřed. Proto chceme být 
dalším regionem, po okresech Semily 
a Svitavy, kde již projekt funguje, který 
bude o krok napřed, bude mít svůj regi-
onální tým metodiků a podporu v oblasti 
vzdělávání, která si ji rozhodně zaslouží,“ 
doplnil radní Jindřich Čermák.
V Karlovarském kraji zahájí metodický 
tým činnost v  lednu 2023, trvat bude 
půl roku. Pokračovat pak bude navazu-
jící projekt. Nyní jsou vypsána výběrová 
řízení na obsazení pozic koordinátora 
a metodiků středního článku. Podrob-
nosti k pozicím jsou uvedeny na úřední 
desce na krajských webových stránkách 
v sekci „volná místa“.

STŘEDNÍ ČLÁNEK PODPORY OCENÍ 
ŘEDITELÉ ŠKOL. U NÁS S PŘEDSTIHEM
Karlovarský kraj se v předstihu před ostatními kraji zapojí do pilotáže pro-
jektu takzvaného „středního článku podpory“ Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (dále MŠMT). Na vzájemné spolupráci se dohodli zástupci 
kraje s ministrem školství a stvrdili ji podpisem memoranda. Nyní se usku-
tečnilo setkání s pracovnicemi MŠMT, které zájemcům zejména z řad peda-
gogů a ředitelů škol představily podobu projektu.

HASIČI MAJÍ 
NOVÉHO ŘEDITELE
Novým ředitelem Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje se od 1. prosince 
2022 stal plk. Oldřich Volf. Pokračuje tak 
vysoká úroveň spolupráce hasičů s Karlo-
varským krajem, kterou se podařilo nastavit 
v uplynulém období.

OSLAVY 90 LET 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEJDKU
V pátek 11. listopadu se v   Nejdku usku-
tečnily oslavy 90 let zdravotní péče, které 
připomněly slavnostní otevření budovy 
nemocnice č. p. 975 v listopadu 1932, v níž 
v současné době sídlí Zařízení následné 
rehabilitační a hospicové péče (REHOS).
Bohatý program zahrnoval den otevřených 
dveří s odbornými přednáškami a boho-
službu za hospic v kostele sv. Martina. Oslavy 
vyvrcholily slavnostním večerem, kterým 
provázel herec a moderátor Petr Rychlý. 
Akce se účastnil také hejtman Karlovarského 
kraje Petr Kulhánek, starostka města Nejdku 
Ludmila Vocelková a ředitelka REHOS Olga 
Pištejová (na snímku).
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Propojení studentů a  absolventů se 
zaměstnavateli Karlovarského kraje, ino-
vace v tradičním lázeňství nebo podpora 
kreativity na základních školách a patrio-
tismu v  regionu – to jsou jen některé 
z  úspěšných projektů realizovaných 
v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, 
jehož cílem je rozvoj inovačního systému 
Karlovarského kraje v období od srpna 
2019 do prosince 2022. Úspěšné inovace 
představili pracovníci Karlovarské agen-
tury rozvoje podnikání (KARP), partnera 
projektu, na odborné konferenci 14. října 
v Karlových Varech.
Jedním z počinů je portál Pracujmespolu.
cz, spuštěný v roce 2021, jenž propojuje 
studenty a absolventy škol s místními 

fi rmami formou nabídek praxí, stáží, 
zpracování odborných prací či samot-
ného zaměstnání. Představen byl také 
pilotní nástroj „Kreativní učení“ rozví-
jející kreativitu a tvůrčí osobnost žáků 
a studentů, pomáhající upevnit nezbytné 
měkké dovednosti, jako je prezentace, 
komunikace nebo spolupráce. Jako pod-
půrné nástroje pro inovace byly zmíněny 
tzv. Asistenční vouchery, které fi nancují 
přípravu strategických projektů v sou-
kromém i veřejném sektoru, či inter-
aktivní přehled o  inovačním prostředí 
v podobě regionální inovační mapy. Ta 
obsahuje zajímavé a užitečné informace 
nejen o inovačních fi rmách, ale i o obcích, 
školství a o podpoře inovačního prostředí 

Karlovarského kraje. Cílem Smart Akce-
lerátoru 2.0 bylo také navázat na přeru-
šenou tradici balneologického výzkumu, 
proto se na konferenci prezentoval Insti-
tut lázeňství a balneologie, jediná veřejná 
výzkumná instituce v kraji. Hovořilo se 
i o zapojení Karlovarského kraje (pro-
střednictvím agentury KARP) do Centra 
pro digitální inovace DIH-HIVE a o kam-
pani Žijeme regionem zaměřené na budo-
vání hodnot patriotismu a hrdosti na 
Karlovarský kraj.
V současné době KARP připravuje nava-
zující kolo projektu Smart Akcelerátor 3 
na období 2023-2027 pro zajištění dal-
šího rozvoje inovačního systému Karlo-
varského kraje.

SMART AKCELERÁTOR. 
POSUN V OBLASTI INOVACÍ
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The Duke of Edinburgh‘s International 
Award Czech Republic Foundation rea-
lizuje v Česku prestižní program nefor-
málního vzdělávání a dobrovolnictví pro 
mladé lidi ve věku 14 až 24 let. Ke spolu-
práci s touto obecně prospěšnou společ-
ností se nyní zavázal také Karlovarský kraj. 
Podpisem memoranda stvrdili podporu 
společných aktivit hejtman Petr Kulhánek 
a ředitel společnosti Tomáš Vokáč.
„Tento mezinárodní program umožní 
mladým i v našem kraji získat nové doved-
nosti a zkušenosti, pochopit význam spole-
čenské odpovědnosti, seznámit se s novými 
lidmi a vyzkoušet hranice vlastních mož-
ností, ať jde o sportovní  nebo dobrovol-
nické aktivity. Zapojit se do programu 
mohou prostřednictvím škol i organizací, 
které děti a mladí lidé navštěvují. Časem 
je to může nasměrovat k volbě vysoko-
školského studia a pracovního uplatnění,“ 
vysvětlil krajský radní Jindřich Čermák. 
Školy či organizace, které se stanou míst-
ními centry programu DofE, pomohou 
účastníkům prostřednictvím proškolených 
vedoucích program absolvovat. 
„V Karlovarském kraji již několik škol DofE 
úspěšně zavedlo a věříme, že díky pod-
poře kraje se inspirují i další. Za zmínku 
určitě stojí První české gymnázium v Kar-
lových Varech a Obchodní akademie v Kar-
lových Varech. Také Gymnázium Ostrov, 
kde DofE rozjeli minulý rok v covidové 

situaci, takže jsou velmi mladé centrum, 
a přesto nyní mají fantastických 36 účast-
níků a úžasné výsledky. Dlouhou tradici 
má DofE i v DDM Sova Cheb. Vše fun-
guje díky skvělým učitelům a vychovate-
lům a máme za Mezinárodní cenu vévody 
z Edinburghu velkou radost, že je kraj 
formou memoranda v  jejich aktivitách 
podpoří,“ řekl k podpisu memoranda Josef 
Nový, regionální manažer DofE pro Jiho-
západní Čechy.

MEZINÁRODNÍ PROGRAM UMOŽNÍ 
MLADÝM ZÍSKAT NOVÉ DOVEDNOSTI

Jak hodnotí mladí lidé možnosti vzdělá-
vání v kraji, zda mají zájem o podnikání, 
jak vidí možnosti vyžití, jak se zapojují 
do dění v místě bydliště, jaké jsou podle 
nich silné a slabé stránky kraje, na co jsou 
hrdí nebo za co se naopak stydí? Odpo-
vědi na tyto a mnohé další otázky zjiš-
ťovala v roce 2022 Karlovarská agentura 
podnikání ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně, Technologickým 

inovačním centrem a městem Jeseník 
v rámci projektu Design metropolitních 

oblastí zasažených depopulací mezi stu-
denty středních škol Karlovarského kraje. 
Výstupům z projektu se pak před pár 
týdny věnovala konference Design met-
ropolitních oblastí zasažených depopu-
lací. S odlivem mladých lidí se Karlovarský 
kraj dlouhodobě potýká. Odchod mladé 
generace má zásadní vliv na rozvoj regi-
onu, proto je důležité vědět, proč k tomu 
dochází a co je příčinou.

KONFERENCE PŘEDSTAVILA POHLED 
MLADÝCH LIDÍ NA ŽIVOT V KRAJI

 KRAJSKÉ LISTY 19

MEZINÁRODNÍ CENA 
VÉVODY Z EDINBURGHU

Zkušební verze programu byla spuš-
těna v roce 1956 a u samého zrodu 
stáli manžel britské královny Alžběty 
II., princ Philip, společně s Kurtem 
Hahnem. Impulsem pro zavedení ceny 
byla obava o rozvoj mladých britských 
chlapců v poválečném období. 
Díky programu dostali možnost na 
sobě pracovat a  věnovat se smys-
luplným aktivitám. Na základě vel-
kého zájmu mladých lidí se postupně 
sjednotily podmínky účasti pro obě 
pohlaví a zvedla se věková hranice 
na 25 let. Do České republiky se pro-
gram dostal v roce 1995 díky prvore-
publikové golfové šampionce Luise 
Abrahams, spuštěn byl pod záštitou 
MŠMT ČR. Zpočátku se zapojily hlavně 
střední školy, dnes se na programu 
podílí více než 80 institucí formálního 
i neformálního vzdělávání. Každý rok 
se zapojí zhruba 1 000 mladých Čechů 
a Češek, které podporuje okolo 300 
školitelů, administrativních pracov-
níků a patronů. Mezi patrony patří 
třeba kuchařka Kristína Nemčková, 
rybář Jakub Vágner nebo cestovatel 
Dan Přibáň.



ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
vyhlásilo soutěž v rámci konference 
k Terezínské deklaraci s názvem „Proč 
a jak dnes připomínat holocaust“. 
Úkolem soutěžících bylo vytvořit video, 
které mělo akcentovat potřebu připo-
mínat i v dnešní době téma holocaustu. 
Jan Tolar, žák 3. ročníku oboru Foto-
grafi e na Střední uměleckoprůmyslové 
škole keramické a sklářské v Karlových 
Varech, vytvořil se svými přáteli video, 
které porotu zaujalo natolik, že jej 
vybrala mezi vítězná.
Soutěžní video bylo vybráno mezi pět 
nejpovedenějších, jež byla následně 
prezentována na konferenci na mini-
sterstvu zahraničních věcí za přítom-
nosti desítek diplomatů z celého světa. 
Tvůrci vybraných videí se konference 
zúčastnili a měli tak jedinečnou mož-
nost se osobně setkat s pamětníky, 
kteří přežili holocaust.         
Součástí programu byla také prohlídka 
Černínského paláce, dále přijetí vel-
vyslankyní Kanady v ČR a účast na 

koncertě terezínské hudby v Černín-
ském paláci. Druhý den pak soutěžící 
doprovodili diplomatickou delegaci 
na prohlídku Památníku ticha v Praze 
a následně do terezínského ghetta 
a Malé pevnosti.

PROČ A JAK DNES PŘIPOMÍNAT 
HOLOCAUST. V SOUTĚŽI USPĚL 
ŽÁK KERAMICKÉ ŠKOLY

Soutěžní video je 
možné zhlédnout 
zde: 

GYMNAZISTÉ 
Z OSTROVA VYHRÁLI 
DĚJEPISNOU SOUTĚŽ
V Chebu se uskutečnil jubilejní 30. ročník dějepisné soutěže žáků gymnázií z ČR 
a SR pořádané Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb. Letošní ročník 
s podtitulem Cesta do pekel a zpět prověřil znalosti gymnazistů z oblasti událostí 
2. světové války v Evropě. Otázky připravil hlavní organizátor Miroslav Stulák 
z chebského gymnázia ve spolupráci s historiky. 
Krajských kol se zúčastnilo 327 gymnázií z České republiky a Slovenska. Do fi nále 
v Chebu se probojovalo 75 nejúspěšnějších družstev. 
V obrovské konkurenci se stali vítězi žáci Gymnázia Ostrov - Ondřej Kuchař,  Jan 
Šnobl a Dan Mokrusch. Po dlouhých 22 letech se tak podařilo získat pohár žákům 
gymnázia z Karlovarského kraje.
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Mgr. Antonín Jalovec
krajský zastupitel 
za STAN+KOA+VPM+TOP 09

JEN PRO SILNÉ NERVY

Před dvěma lety jsem se stal krajským 
zastupitelem. Ač jsem za leta předtím 
zažil v politice leccos, již první jednání 
krajského zastupitelstva mě přivedla 
k němému úžasu, do něhož se každým 
dalším zasedáním krajského „parla-
mentu“ opakovaně vracím.
Důvodem a zdrojem neopakovatel-
ných „zážitků“ je pro mě především 
způsob vystupování zastupitelů Hnutí 

ANO v čele s exhejtmankou Mrač-
kovou Vildumetzovou. Nijak neupí-
rám, ba dokonce kvituji právo opozice 
dotazovat se, kritizovat a kontrolovat 
stávající koalici, ale to, co předvádí 
někteří zastupitelé za ANO, je opravdu 
fascinující a hraničí s (tragicky) 
komickou estrádou.
Ohýbání, až skoro porušování jed-
nacího řádu, protahování jednání, 
osobní útoky. To vše patří do běžného 
„arzenálu“ členů ANO. Výsledkem 
jsou zasedání, jejichž délka atakuje 
dvanáctihodinovou hranici, aniž by 
nesmyslné protahování jednání při-
neslo občanům kraje jakýkoliv hmata-
telný výsledek, natož přínos. Jediným 
cílem je prezentace zastupitelů 
ANO, jež se následně krásně vyjímá 
na profi lech tohoto hnutí na sociál-
ních sítích.
Zažili jsme už leccos. Nijak nedoložené 
obviňování koaličních zastupitelů 
z dehonestace občanů kraje, účelové 
změny názorů opozičních zastupitelů, 
které občas graduje v neuvěřitelné 

příhody. Vrcholem (prozatím) je pro 
mě totální změna názoru chebských 
zastupitelů ANO Dostálové a Vrby, 
kteří na městském zastupitelstvu hla-
sovali pro (oboustranně výhodný) 
prodej městského pozemku kraji, aby 
následně po kritice ze strany exhejt-
manky „otočili“ a na krajském zastu-
pitelstvu koupi toho samého pozemku 
nepodpořili. Stejně tak jsme byli 
svědky, když ANO koaliční zastupitele, 
kteří byli současně starosty, kritizo-
valo, že dostatečně nebojují o kraj-
ské dotace pro svá města. Uplynuly 
dva měsíce a ti samí starostové čelili 
kritice, že si do svých měst formou 
dotací přihrávají krajské peníze.
Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to 
k smíchu. Vřele všem doporučuji 
zhlédnout aspoň jeden záznam z jed-
nání krajského zastupitelstva. Vyža-
duje to ale velký korbel kafe, prášky 
proti depresi a spoustu volného času. 
Nebo si raději v klidu užijte advent 
a následné vánoční svátky, což vám 
touto cestou přeji!

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

KRAJ BUDE MÍT 
O BAZÉN MÉNĚ

Nenecháme nikoho padnout, tak tímto 
heslem se ohání vláda Petra Fialy. 
Nejen, že kvůli předraženým ener-
giím začínají krachovat fi rmy, ale i lidé 
musí sahat do peněženek čím dál hlou-
běji. Krize se dotkla také bazénu na 
Střední pedagogické škole v Karlových 
Varech. Ještě před krizí musela škola 
bazén dotovat dvěma miliony korun 
ročně, po zdražení energií to bude 
samozřejmě ještě více a dle ekonomů 
nás krize teprve v následujících letech 
čeká. Návštěvnost bazénu bohužel není 
tak velká, aby pokryla náklady spojené 

s provozem. Vláda lidem ani fi rmám 
bohužel v takto těžké době příliš nepo-
máhá. Vláda Petra Fialy z ODS zastro-
povala totiž ceny energií násobně 
výše, a to u distributorů, místo aby tak 
učinila v celém řetězci. Tento vládní 
návrh nejenže nechává ceny v ast-
ronomické výši, která násobně pře-
kračuje výrobní ceny, ale současně 
je vymyšlený tak, že maximální cenu 
nestanoví prvotnímu výrobci, ale až 
překupníkům s tím, že rozdíl mezi 
vysokou nákupní cenou a tou zastro-
povanou jim uhradí z našich peněz. 
Díky tomu se budou překupníci dále 
pakovat a změní se jen to, že jim to 
nebudeme platit přímo jako spotřebi-
telé, ale lichvářské zisky jim budeme 
dávat z našich daní z už tak extrémně 
předluženého státního rozpočtu. 
Přitom stačí jednoduché řešení, které 
Fialova vláda nechce udělat. Stačilo 
by zastropovat ceny elektřiny přímo 
u výrobců a cena pro naše občany 
a fi rmy by okamžitě razantně klesla, 
aniž by stát musel výrobce energie 
dotovat. V České republice máme nej-
dražší elektrickou energii v Evropě 
a to ji vyrábíme nejlevněji. Navrhuji, 

abychom zestátnili největšího výrobce 
energie ČEZ, který byl vybudovaný za 
peníze z našich daní. ČEZ by měl pro-
dávat energii v prvé řadě na českém 
trhu přímo našim občanům a fi rmám, 
a za ceny, které budou odpovídat 
výrobní ceně a přiměřenému zisku, 
tedy maximálně do koruny padesát 
za kilowatt. ČEZ se v současné době 
těší z mimořádných zisků, a taky aby 
ne při tak vysokých cenách energií, 
a tak ČEZ rozhodl o vyplacení bonusu 
všem svým zaměstnancům. Důvo-
dem vyplacení fi nančního bonusu je 
prý zvládnutí důsledků vysoké infl ace. 
Kromě rekordních dividend jsme ještě 
každému zaměstnanci ČEZu přispěli 
šedesáti tisíci na Vánoce a to nemlu-
vím o odměnách vrcholných mana-
žerů. V současné době je to výsměch 
všem lidem, kteří nemají na předra-
žené energie. Stát by měl také nakoupit 
plyn přímo u producenta za nejnižší 
dostupné ceny a za tyto nízké ceny je 
dodávat domácnostem i fi rmám. Nic 
z toho nechce vláda Petra Fialy udělat 
a uvrhává tak miliony našich občanů 
a fi rem do obrovských fi nančních 
problémů. 
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Ing. Marek Poledníček 
krajský zastupitel za ODS+KDU-ČSL

DĚTSKÝ FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA SE VRACÍ 
NA VÝSLUNÍ

Není pochyb o tom, že Karlovarský 
kraj je krajem, kde se festivalům daří. 
Vedle nejslavnějšího karlovarského 
mezinárodního festivalu, Marien-
bad Film Festivalu v Mariánských 
Lázních, je zde také, po Zlínu druhý 

nejstarší, dětský fi lmový festival Oty 
Hofmana v Ostrově. V letošním roce 
nabral po několika letech přešlapo-
vání nový dech a směle vykročil k 55. 
ročníku. Je to totiž první a nyní jediný 
festival, kde se do jeho medializace 
zapojují samy děti. A proto jsem se ho 
rozhodl představit v Krajských listech 
širší veřejnosti, než je ta ostrovská. 
Dětská média jsem na festival přivedl 
v roce 1995 jako novopečený ředi-
tel Domu kultury v Ostrově. Tehdy to 
bylo něco obrovsky nového, tajem-
ného s kouzlem nedostupnosti. Dnes, 
když je pořizování audiovizuálního 
obsahu naprostou samozřejmostí, to 
může znít legračně. V solidní kvalitě 
dnes natáčí na mobil takřka každý, 
koho to baví, a vše se šíří rychlostí 
blesku na nejrůznějších digitálních 
platformách. Poněkud stranou však 
zůstává kvalita obsahu jak technická, 
tak dramaturgická. A právě k tomu 
bych chtěl osobně do budoucna 

směřovat dětské mediální aktivity, 
a to nejen v rámci Dětského fi lmo-
vého a televizního festivalu Oty Hof-
mana. Kreativita a fantazie je skvělá 
věc, ale nesmí se za ní schovávat 
neznalost základních dovedností. To 
je dle mého také smysl významné 
podpory kulturně kreativních umění 
v Karlovarském kraji. Jako supervizor 
letošního ročníku (z pozice tehdej-
šího místostarosty) děkuji Karlovar-
skému kraji i ostatním sponzorům 
nejen za fi nanční podporu, ale hlavně 
za to, že uvěřili, že má ostrovský fes-
tival nejenom minulost, ale i budouc-
nost. Děkuji novému festivalovému 
týmu, který doplnil pracovní tým 
domu kultury, bez jehož pomoci by 
festival nedosáhl laťky, kterou jsme 
si pro letošní i další ročníky nastavili.  
Věřím, že se letos nastavenou kvalitu 
festivalu podaří udržet a postupně 
se vyšvihneme ještě mnohem výše. 
Těšte se na 55. ročník!
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ROZHOVOR

Co vás v roce 2022 jako člověka nej-
více zasáhlo?
Ty chvíle spojené s válkou na Ukrajině 
a to, co se odehrávalo pak. Museli jsme 
v řádu dní reagovat na uprchlickou vlnu, 
otevírali jsme krajské asistenční cent-
rum, bez hasičů, policistů a mnoha obě-
tavých dobrovolníků bychom to nezvládli.  
Každý, kdo do centra hned od počátku 
přišel a viděl to lidské neštěstí, byl otře-
sený, dotýkalo se to nás všech. A bohužel 
ještě není konec. Válka pokračuje a ochota 
pomáhat uprchlíkům klesá, i když s nad-
cházející zimou jejich příliv rozhodně 
neustane. 

Lidé teď řeší zdražování, náklady na ener-
gie, vnímáte to kolem sebe?
To je jisté, většina rodin velmi pečlivě zva-
žuje, za co utratí peníze, redukují to, co 
nutně nepotřebují, peníze na kulturu, na 
dovolenou, další výdaje. Pořád si myslím, 
že situaci navíc hodně akcelerují média, 
a to je škoda. Lidem to nepomáhá, spíš jsou 
nejistí a vyplašení. Ta situace nejvíc dopadá 
hlavně na osamělé seniory, na matky, 
které jsou samy s dětmi. Jen krátce připo-
menu, že Karlovarský kraj přišel se soubo-
rem opatření, kterému říkáme „záchranná 
brzda“. Přímo v terénu vytipovávají sociální 
pracovníci ty nejpotřebnější, aby jim bylo 

možné pomoci. Kromě poradenství máme 
připravenou i fi nanční pomoc, na rok 2023 
je to prozatím 10 milionů korun.

Během roku jste navštěvoval stoleté jubi-
lanty, jak vidí dnešní svět?
Pro mě je to vždycky neuvěřitelný záži-
tek. Tihle lidé jsou i ve svém úctyhodném 
věku pozitivně naladění, mají jiskru, něja-
kou zvláštní energii. Povídali jsme si spolu 
a bylo vidět, že je to na světě těší.  Řada lidí 
včetně mě by se mohla inspirovat, pro-
tože si často stěžujeme, že jsme unavení, 
nemáme sílu a životní elán. Optimismus 
a pozitivní naladění lidí, kteří žijí už více 
než 100 let, jsou ukázkou toho, že člověk 
má vnímat svět jinak než skepticky.

Jste milovník fi lmu, vedete karlovarský 
fi lmový klub. Který letošní snímek vás 
vzal za srdce?
Byl to jeden z festivalových fi lmů s názvem 
Modrý kaftan. Nešlo o drama se špatným 
koncem, ani příběh, který by vás držel 
v napětí od začátku do konce. Krásně se 
v něm prolnulo režijní a herecké ztvárnění 
se scénickými obrazy, ten příběh ve mně 
zůstal. A pokud vím, v únoru se dostane 
shodou okolností do kin, tak bych ho rád 
všem doporučil.

Jak budete s rodinou slavit Vánoce?
Jako vždycky, tedy úplně tradičně. Akorát 
bramborový salát už nedělá můj táta, 
dělám ho já, stejně tak jako koupím 
a vykuchám kapry, usmažím, takže štěd-
rovečerní večeře je v mojí režii. Máme 
vždycky docela velký stromek, který 
nezdobíme skleněnými ozdobami, ale per-
níčky, sušeným ovocem, slaměnými ozdo-
bami a máme skutečné svíčky, ty u nás 
nelze nahradit.

A jaké je vaše poselství lidem do 
nového roku?
Chtěl bych všem nám popřát, abychom si 
v klidu prožili Vánoce a mohli jsme vánoční 
chvíle trávit se svými blízkými. Je důležité, 
abychom do nového roku nevzhlíželi pro-
gramově s pesimismem, ale abychom se 
pokud možno zkusili na dění kolem sebe 
dívat s nadhledem a nepouštěli si pod 
kůži všechno špatné, co se kolem nás ode-
hrává. Ať se vám v novém roce splní pozi-
tivní očekávání a namísto obav ať vás potká 
spousta hezkých věcí. Budu moc rád, když 
vstoupíte do nového roku s optimismem, 
což je hlavní hybná síla v časech, které 
nejsou úplně lehké.

AŤ VÁS 
V NOVÉM ROCE 
POTKÁ SPOUSTA 
HEZKÝCH VĚCÍ

Na sklonku roku jsme se s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem 
Kulhánkem vrátili k uplynulým měsícům letošního roku a zeptali jsme se, 
jak bude slavit vánoční svátky.
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Západní Krušné hory, ležící v Karlo-
varském kraji na hranici s němec-
kým Saskem, jsou vyhlášeným cílem 
milovníků sjezdového a běžeckého 

lyžování v České republice. Díky roz-
manitosti krajiny, krásným pano-
ramatům a perfektně upraveným 
lyžařským tratím jsou oblíbenou 

destinací. Nachází se zde mnoho 
zimních areálů s terény pro začínající 
lyžaře i zkušené borce.

Klínovec, Boží Dar a Plešivec
Nejznámějšími zimními středisky 
Krušných hor jsou Klínovec, Boží Dar 
a Plešivec. Skiareál Klínovec, největší 
lyžařsky propojený areál v České 
republice, se nachází pouze 140 kilo-
metrů od Prahy a 30 kilometrů od 
Karlových Varů a nabízí 31,5 kilo-
metru sjezdových tratí na Klínovci, 
Neklidu a v Božím Daru na jeden 
skipas. Díky propojení skibusem se 
skiareálem Fichtelberg v Německu 
se můžete těšit na 47 kilometrů sjez-
dovek různých obtížností, freeride 
sjezdovky, parky pro děti, legendární 
snowpark Neklid a chill zóny.
Skiareál Plešivec je jako stvořený pro 
rodiny s malými i odrostlými dětmi. 
Na 12 kilometrech upravovaných sjez-
dových tratích s různými úrovněmi 
obtížnosti si tak mohou lyží nebo 
snowboardu užívat úplně všichni. 

Menší skiareály
V menších skiareálech, jako jsou 
Bublava, Pernink, Potůčky, Nové 
Město u Jáchymova, Mariánky, Kras-
lice, Aš či Nové Hamry si zase uži-
jete pohodové lyžování bez dlouhých 
front. Samozřejmostí většiny areálů 
je možnost občerstvení i bezplatné 
parkování. K dispozici jsou specia-
lizované obchody, půjčovny, servisy, 
lyžařské školy, restaurace, ski bary 
či rychlá občerstvení. Naplánujte 
si svou zimní dovolenou v Kruš-
ných horách, kde na vás čekají dobré 
sněhové podmínky, kvalitní služby 
a kouzelná atmosféra zimního ráje.

KRUŠNÉ HORY JSOU PRO ZIMNÍ 
RADOVÁNKY JAKO STVOŘENÉ
V Karlovarském kraji se nachází jedno z nejkrásnějších pohoří České 
republiky – Krušné hory. Rozmanitá krajina, krásná panoramata a perfektně 
upravené lyžařské tratě lákají milovníky zimních sportů. Vyberte si 
z nabídky zimních areálů s terény pro začátečníky i zkušené lyžaře. Skiareály 
na Klínovci – nejvyšší hoře Krušných hor (1244 metrů nad mořem), Božím 
Daru – nejvýše položeném městě ve střední Evropě (1020 metrů nad mořem) 
a na Plešivci – nejmladším skiareálu v ČR, snesou srovnání se zahraniční 
konkurencí. Menší areály nabízejí pohodové lyžování a skvělou příležitost 
pro začínající lyžaře. Čeká vás moderní zázemí, dětské areály, snowparky, 
půjčovny vybavení, servisy i široká nabídka občerstvení.

Hledáte inspiraci pro své výlety po Karlovarském kraji? 
Přihlaste se k odběru novinek na krajském portálu cestovního ruchu 
www.zivykraj.cz (newsletter ve spodní části webu).
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CESTOVNÍ RUCH

Oceán. Velmi cenné území s komplexem 
rašelinišť mezi Perninkem, Merklínem 
a Nejdkem tvoří přirozené jádro krušno-
horských mokřadů. Přírodní rezervace 
Oceán však postupně zarůstá a plocha 
přírodního rašeliniště se zmenšuje, proto 
Karlovarský kraj nyní v přírodní rezer-
vaci zvažuje úpravy. Na takzvané mana-
gamentové zásahy v území rezervace se 
pokusí získat dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2021 – 2027.
Opatření, která kraj plánuje, budou 
spočívat v probírkách borovice kleče, 
v obnově vodního režimu prostřednic-
tvím výstavby hrázek na melioračních 
příkopech, případně ve vybudování 

dalších podpůrných prvků zaměřených 
na obnovu a ochranu biotopu.
„Přírodní rezervace Oceán je pro 
nás jedním z unikátních území, která 
bychom rádi obnovili. V minulosti došlo 
k obkroužení Oceánu systémem melio-
račních příkopů. Změny vodního režimu 
pak pravděpodobně nastartovaly proces 
masivního zarůstání celé plochy keřovi-
tými borovicemi. V současnosti jen kolem 
10 procent plochy představuje zbytky 
funkčního rašeliniště. Naším cílem bude 
zvětšení výměry této plochy alespoň na 
čtyřicet procent. Díky tomu se budou 
moci zachovat a rozvíjet biotopy, které 
je třeba ochránit,“ uvedl 1. náměstek 

hejtmana Karel Jakobec, který se v listo-
padu vypravil na prohlídku současného 
stavu rezervace společně se starostkou 
města Nejdku Ludmilou Vocelkovou.
Na území Karlovarského kraje je celkem 
51 maloplošných zvláště chráněných 
území, o něž krajská samospráva pečuje. 
Získání dotace z Operačního programu 
Životní prostředí je jedním ze způsobů, 
jak náklady na tuto péči významně snížit. 
V minulých letech díky tomuto programu 
získal kraj dotaci na managementové 
zásahy v evropsky významných lokali-
tách Borecké rybníky a Vladař v celkové 
výši téměř 3,2 milionu korun.

PŘÍRODNÍ REZERVACE OCEÁN CHRÁNÍ 
JÁDRO KRUŠNOHORSKÝCH MOKŘADŮ
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INZERCE

STÉ NAROZENINY OSLAVILA 
MARIE ŽEMLIČKOVÁ

Loket, Trstěnice a Vlkovice
Další cesta hejtmana Petra Kulhánka 
a krajského radního Víta Hromádka 
do měst a  obcí tentokrát vedla do 

Lokte, Trstěnic a Vlkovic. V Lokti řešili 
zástupci kraje především možnost 
opravy betonového mostu na vjezdu do 
centra města, další osud budov bývalé 

průmyslovky na loketském náměstí. 
V  Trstěnicích diskutovali zástupci 
kraje o problému s  provozem náklad-
ních automobilů se dřevem směrem od 
Zadního Chodova a o častém překračo-
vání povolené rychlosti. Hovořilo se také 
o podpoře venkovských prodejen. Se 
špatným stavem příjezdové komunikace 
od hlavní silnice II/230 se potýká obec 
Vlkovice nedaleko Mariánských Lázní.

Okrouhlá a Drmoul
Zástupci Karlovarského kraje během 
další pracovní cesty do obcí zamířili 
tentokrát na Chebsko. Jejich cílem se 
staly obce Okrouhlá a Drmoul. Hejt-
man Petr Kulhánek a krajská radní Vít 
Hromádko diskutovali se starosty pře-
devším o opatřeních, která by pomohla 
k bezpečnější dopravní situaci, a také 
o  lepší návaznosti některých spojů. 
V Okrouhlé se potýkají s problémem, 
jenž se týká autobusových zastávek 
umístěných na vysoce frekventované 
silnici I. třídy. Dlouhodobě se zde také 
nedaří zajistit lepší spolupráci s Českou 
poštou. V Drmoulu plánují výstavbu 
vodních nádrží, které by měly pomoci 
zadržovat vodu v krajině. V doprovodu 
starosty si pak zástupci kraje prohlédli 
místa v obci, kde dojde k úpravám, jež 
mají přispět k bezpečnější dopravě.

NÁŠ KRAJ

V Karlovarském kraji žije další stoletá obyvatelka, jíž je paní Marie Žemličková. 
K životnímu jubileu jí přijel pogratulovat krajský radní pro oblast sociálních věcí 
Robert Pisár, který kromě osobního blahopřání předal oslavenkyni také květiny 
a dárkový koš s dobrotami. 
Paní Marie žije v současné době v Domově pro seniory v Hranicích. Původně však 
pochází ze Sedlčan na Příbramsku, kde také prožila značnou část svého života. Ve 
svém vypravování zavzpomínala na svého manžela a děti. Byla ženou v domácnosti 
a vychovala dva syny. Paní Žemličková vyprávěla také o nelehkém profesním životě 
manžela, který byl lékařem. Vzpomínala na to, jak v denních i nočních hodinách 
odcházel za svými pacienty. Mnohdy prý spával oblečený, kdyby bylo nutné, aby se 
k pacientovi vydal bez dalšího prodlení.
V Domově pro seniory v Hranicích se cítí oslavenkyně dobře, žije zde již patnáct let. 
Trošku si posteskla, že se vidí jen velmi zřídka se svou rodinou, která žije daleko. 
A tak jsou pro ni návštěvy rodinných příslušníků vždy velkým svátkem. 
Paní Žemličkové přejeme ještě jednou mnoho zdraví a sil do dalších let. 

BLAHOPŘEJEME

CESTY KRAJEM
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PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY

JILLY LENAU - PARUKY AŽ Z AŠE

Jaké má podnikání v našem kraji plusy 
a mínusy?
Karlovarský kraj má velmi ztíženou situ-
aci ve všech oblastech. Slabá kupní síla, 
nízká vzdělanost obyvatelstva, nejvyšší 
zadluženost v rámci celého Česka… 
Vydržet podnikat tady je velmi tvrdý 
oříšek a řekla bych, že mnozí z podnika-
telů si sáhnou na dno více než v jiných 
regionech. Na druhou stranu bych řekla, 
že jsme zase houževnatější, zodpověd-
nější a vytrvalejší než řada podnikatelů 
ve velkých městech, kde jim zákazníci 
přicházejí sami. My o ně musíme bojo-
vat, rozmazlovat je a věnovat se jim 
plně a bez výhrad. Jinak nám utečou 
do Německa.

Když jsme u toho, můžete to srovnat 
s podnikáním za hranicemi?
Tím, že zásobujeme prodejny po 
celé republice a úzce spolupracu-
jeme s německou a slovenskou fi rmou, 
troufnu si říct, že povšechné srov-
nání mám. Vidím, jak jinak se prodává 
ve velkých městech, kde se točí dražší 
a luxusnější zboží, naopak chudší regi-
ony musejí vycházet s nabídkou jedno-
dušší a levnější. Ve vypjatých obdobích 
(covid, krize) vidíme, jak jinak reaguje 
německý trh, trh na Slovensku a my. Jak 

různě jednotlivé země podporují své 
podnikatele a snaží se o jejich záchranu. 
Moc pozitivně to ve prospěch našich 
vlád nevychází, ale i s tím jsme se nau-
čili bojovat.

Co vám podnikání dalo?
Naučilo mě orientovat se v životě a být 
pokorná. Těžké začátky a občasné kon-
kurenční střety vás vyškolí více než 
vysoká škola. Více si vážím lidí a zdraví, 
více vnímám pokoru směrem k lidem 
starým a nemocným, naplno si užívám 
aktivity, které připravujeme pro místní 
babičky a dědy v léčebně pro dlouhodobě 
nemocné. Když poslouchám jejich pří-
běhy, občas se až stydím, jak jednodu-
chý život jsem měla, a přesto jsem leckdy 
byla nespokojená. To mě právě vede 
k tomu, abych hodně opatrně vykřikovala 
jasné soudy o tom, kdo by jaký měl být. 
A že jsem leckdy byla hodně chytrá...

Jaký byl váš největší dosavadní úspěch?
Pokud budeme vnímat úspěch jako ofi -
ciální ocenění – pak to byl rok 2020, kdy 
jsem byla vyhlášena Podnikatelkou roku 
(organizovala Asociace malých a střed-
ních podnikatelů AMSP pod záštitou 
ministerstva obchodu). Ocenění ten-
krát za mě přebírala kolegyně, protože 

jsem byla mimo republiku. Proto jsem si 
daleko více užila letošní krajské kolo IBM 
Firma roku 2022, kde jsme také zvítězili. 
Ale za největší úspěch vnímám to, že jako 
fi rma jsme se posunuli do jiné dimenze. 
Přestáváme být pouze obchodní společ-
ností, ale zaměřujeme se teď daleko více 
na oblast sociální a charitativní. Společně 
s neziskovou organizací Maminy s rako-
vinou spolupracujeme na řadě chari-
tativních projektů, zajišťujeme pomoc 
rodinám ohroženým chudobou, spolu-
pracujeme s místním Domem charity 
a dětským domovem atd. To je pro mne 
zlomové a plně důležité. A zase jenom 
díky děvčatům, která zvládají i moji práci, 
a já se mohu věnovat aktivitám jiným.

Máte nějaké podnikatelské sny? Jaké?
V současné době jednáme o fúzi s kon-
kurenční fi rmou, kterou bych ráda 
odkoupila a propojila tak v jeden velký 
fungující velkoobchod s dosahem po celé 
ČR tak, aby naši klienti měli možnost 
zakoupit paruku ve svém městě a nemu-
seli za nimi cestovat. Pro lidi nemocné, 
po ozařování, oslabené je to neskutečná 
úleva. Někdy i pět kilometrů je pro paci-
entku daleko.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada fi rem, 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 fi rem, 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 seri-
álu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou agenturou 
rozvoje podnikání a kampaně Žijeme regionem. O svůj další z podnikatelských 
příběhů vedoucí od učitelství k realizaci vlastního snu a pomáhání ostatním se 
s námi podělila Kamila Černá, majitelka fi rmy Paruky Jilly Lenau.
Bývalá učitelka začala podnikat v roce 1994 ve svých 29 letech. „Nastoupila jsem 
na střední školu, kde jsem se necítila zrovna komfortně. Náš pan ředitel byl 
trochu chaotický a náladový člověk, a to mně opravdu nevyhovovalo. Začala jsem 
se porozhlížet po jiné možnosti a spolu se svým tehdejším přítelem jsme narazili 
na inzerát vlasového a parukového studia v Bratislavě,“ vzpomíná Kamila Černá 
na své začátky. Dodnes od majitelů bratislavského studia bere zboží a jejich 
obchodní vztah, jak sama říká, přerostl v přátelství.
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INZERCE

NÁRODOPISNÁ KAMNA WILLIHO 
RUSSE JSOU ZREKONSTRUOVANÁ

KULTURNÍ TIPY 

Retromuseum představí expozici před-
mětů darovaných veřejností 
Hračky, nádobí, sportovní náčiní, před-
měty denní potřeby a další sbírkové před-
měty, které darovala do fondu muzea 
veřejnost, si můžete prohlédnout v cheb-
ském retromuzeu. Výstava sestavená 
z výběru darů je poděkováním těm, kteří 
neváhali a dnes již historické předměty 
muzeu darovali. 
Retromuseum Cheb, 
do 12. 2. 2023, úterý – neděle: 10 – 17 hod.  

Pojďme spolu do Betléma 
V Sokolově se koná již tradiční výstava 
vánočních betlémů. Návštěvníci zde 
mohou vidět betlémy ze sbírky muzea 
nejrůznějších tvarů a  z nejrůznějších 
materiálů. Pozornosti by rozhodně 
neměl uniknout betlém, který vytvo-
řila na Vánoce v roce 1944 Slovinka Naďa 
Blaganje, jež byla vězeňkyní v ženském 
táboře ve Svatavě. 
Muzeum Sokolov – výstavní sál v 1. patře 
zámečku, do 29. 1. 2023, středa-neděle: 
9-12 a 13-17 hod.

Bookstart – s knihou do života 
Krajská knihovna se v roce 2023 zapojí 
do mezinárodní iniciativy, jejímž cílem 
je propojení skupiny rodičů s malými 
dětmi, seznámit je s prostředím knihovny 
a  pomocí zajímavého programu jim 
ukázat, že knihy jsou skvělou společností 
již od útlého věku. Připraveny budou pra-
videlné společné aktivity a přednášky. 
Členové skupiny se budou setkávat dva-
krát měsíčně, program bude rozdělen dle 
věku dětí, a to 0-3 roky a 4-6 let. Účast 
v projektu Bookstart je zdarma, při-
hlášky jsou k dispozici v dětském oddě-
lení v knihovně. 
Krajská knihovna Karlovy Vary, 
první setkání 17. 1. 2023

Silvestrovští Naši furianti 
Kdo by neznal jednu z tradičních českých 
divadelních her – Naši furianti. Příběh 
odehrávající se ve vesničce, která se zdá 
na pohled jako naprosto idylická. Jaká 
je ale pravda? Prostřednictvím osobité 
interpretace budou mít diváci možnost 
vidět neidealizovaný obraz života na 
českém venkově v 2. polovině 19. století. 
Západočeské divadlo Cheb, 
31. 12. 2022, 17:00 – 19:30 hod. 

KULTURA

V Muzeu Cheb byla slavnostně odhalená nově zrekonstruovaná chebská národo-
pisná kamna od krásenského rodáka Willibalda Russe. Tato kachlová kamna jsou 
považovaná za pomyslnou učebnici chebského národopisu. Pomocí šestnácti fi gu-
rálních scén představují zvyky a tradice hospodářského, církevního a rodinného 
života venkovského lidu na Chebsku a plastické stuhy pak také chebský dialekt.
Kamna vznikala v době 2. světové války na objednávku tehdejšího chebského náro-
dopisného muzea. Josef Hanika a Heribert Sturm vybrali většinu etnografi ckých 
námětů mistrovsky zobrazených na stěnách kachlových kamen. Jednotlivé kachle 
představují život na venkově, ale i zásadní události, jako jsou například svatba 
či křtiny.
Přes řadu peripetií se nakonec kamna dostala do Chebu a nyní je po náročném 
restaurování v důsledku poškození, která na nich vznikla v 2. polovině 20. století, 
mohou zájemci spatřit na vlastní oči v chebském muzeu.

 KRAJSKÉ LISTY 29



SPORT

VEŘEJNÁ SBÍRKA PODPOŘÍ 
HANDICAPOVANÉHO SPORTOVCE
Karlovarský kraj vyhlašuje veřejnou 
sbírku, jejíž výtěžek bude věnován han-
dicapovanému sportovci Pavlu Kovářovi 
na pořízení nového závodního modelu 
handbiku. „Veřejnou sbírkou chceme 
pomoci Pavlovi, který se nevzdal sportu 
ani po závažném úrazu, jenž jej upou-
tal na invalidní vozík. Nyní je limitován 
modelem svého původního handbiku, 
s nímž se nebude moci účastnit závodů. 
Je mi velmi sympatické, že i přes nepří-
zeň osudu je Pavel aktivním sportovcem, 
a věřím, že nový handbike mu vlije do žil 
další chuť a sílu do tréninku a závodění,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.  
Pavel se od dětství věnoval basket-
balu na vysoké úrovni a zalíbení našel 
také ve hře na kytaru. V roce 2009 se 

ale jeho život obrátil naruby. Nešťastný 
skok do vody skončil poraněním krč-
ního obratle, míchy a následně ochrnu-
tím těla od krku níže. Prognóza lékařů 
nezněla příliš optimisticky, ale Pavel se 
nesmířil s tím, že by měl být jen leží-
cím pacientem. Jeho odhodlání podpořil 
také fakt, že poraněná mícha byla „jen“ 
stlačená a existovala šance na zlepšení 
jeho zdravotního stavu. Pomocí reha-
bilitací, cvičení a hlavně obrovské vůle 
a odhodlání se mu již částečně podařilo 

rozpohybovat ruce, ramena a vrchní 
část zad.    
Vzhledem k povaze postižení se Pavel 
začal věnovat jízdě na handbiku – spe-
ciálně upraveném kole na ruční pohon 
a účastní se závodů českého i světového 
poháru silničních handbiků. Bohužel 
jeho současný model již od roku 2023 
nebude odpovídat směrnicím závodů 
a Pavel tak s tímto kolem nebude vpuš-
těn na tratě. Cena nového handbiku je 
zhruba 300 tisíc korun.

Výtěžek veřejné sbírky bude věnován Pavlovi na pořízení nového závodního 
handbiku. Příspěvky je možné posílat na speciální bankovní účet č.: 
123-7817530227/0100. V budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
Závodní 353/88 Karlovy Vary bude také k dispozici zapečetěná pokladnička. 
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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




