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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

KRAJSKÝ ÚŘAD 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary   
Telefon (ústředna): 354 222 300 
Fax (podatelna): 353 331 509 
Datová schránka:  siqbxt2 
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 

INFOLINKY 

KORONAVIRUS. 
KAM SE 
OBRACET?

Všechny dotazy při 
podezření na onemocnění 
COVID-19 v Karlovarském 
kraji přijímá nepřetržitě 
informační centrum IZS.

Informační centrum 
Karlovarského kraje 
(nonstop):

950 380 180
950 370 180

Informační linka ke 
krizovým opatřením 
vyhlášeným vládou 
(denně od 8.00 do 15.00 h):

601 214 174 

Infolinka Státního 
zdravotního ústavu 
(nonstop):

724 810 106
725 191 367 
725 191 370
1212

Informace o koronavirové 
nákaze COVID-19 
jednotlivých zdravotních 
pojišťoven:

VZP:  952 222 222
VoZP:  844 888 888
ČPZP:  810 800 000
OZP:  261 105 555
ZP ŠKODA:  800 209 000
ZPMV:  844 211 211
RBP:  800 213 213

� (KÚ)

Záchranný tým chce oživit 
lázeňství a řešit útlum těžby
KARLOVARSKÝ KRAJ� � �Záchranný�
tým�nově� sestavil�Karlovarský�kraj.�
Připravit� by� měl� konkrétní� kroky�
na� pomoc� lázeňství,� navazujícím�
službám�a�cestovnímu� ruchu�zdeci-
movanému� uzavřením� lázeňských�
domů� a�hotelů� v�souvislosti� s�ko-
ronavirovou� nákazou.� Zároveň� se�
ale� tým� bude� soustředit� na� řešení�
problému� s�propouštěním� zaměst-
nanců�Sokolovské�uhelné�vzhledem�
k�útlumu�těžby.�
Ke� spolupráci� na� restartování� re-

gionu�po�koronavirové�krizi�kraj�při-
zval� zástupce� Krajské� hospodářské�
komory�Karlovarského�kraje,�Úřadu�
práce�ČR,� aktéry� z�oblasti� lázeňství�
a�cestovního�ruchu�i�společnosti�So-
kolovská�uhelná�a�další.�
„Jde�nám�doslova�o�záchranu�kra-

je,�který�stojí�historicky�na�dvou�pi-
lířích.� Jedním� je� unikátní� lázeňská�
léčebná� péče� vycházející� z�přírod-
ních� zdrojů,� již� využívají� lázeňští�
hosté� z�celého� světa.� Tím� druhým�
pak� těžba,� v�současnosti�především�
hnědého� uhlí.� A�my� nyní� musíme�
najít� způsob,� jak� pomoci� nejen� lá-
zeňství,� ale� je� třeba,� abychom� byli�
připraveni� na� propouštění� 800� až�
1000� lidí� v�rámci� Sokolovské� uhel-
né.�Podporu�dále�potřebují�i�živnost-
níci� a�podnikatelé� v�oborech,� které�
koronavirová�opatření�postihla�nej-
více.� Společně� s�partnery� v�našem�
kraji� jsme�proto�sestavili� tým,�který�
se�zabývá�konkrétními�kroky.�Ty�pak�
chceme� projednat� s�vládou� a�usku-
tečnit,”�vysvětlil�hejtman�Petr�Kubis�
a�dodal:�“Musíme�být�aktivní�my�sa-
mi,�ale�je�jasné,�že�bez�pomoci�státu�
to�nepůjde.”
Vedení� kraje� se� už� před� časem�

obrátilo�na�premiéra�a�vládu�se�sou-
borem�opatření,�která�by�podpořila�
lázeňství.� Šlo� zejména�o�požadavky�
zachování� lázeňské� péče� v�úhrado-
vém� systému� zdravotních� pojišťo-
ven,� pokračující� podporu� z�progra-
mu�Antivirus,�který�by�měl�takzvaně�
krýt�i�období�po�odvolání�mimořád-
ných� opatření,� dále� o�vytvoření� zá-
chranného�fondu�i�o�vznik�voucherů�

na� pobyt� v�lázeňských� zařízeních�
na� území� Karlovarského� kraje� pro�
zdravotníky�a�složky�IZS.
V�diskusi� s�ministrem� kultury�

Lubomírem� Zaorálkem� pak� kraj�
vyzdvihl� význam� Mezinárodního�
filmového� festivalu� v�Karlových� Va-
rech�a�ministr�přislíbil�podpořit�akci�
i�přesto,� že� se� přípravy� musely� za-
stavit� a�festival� nabídne� jen� některé�

aktivity.�Náměstek�hejtmana�Martin�
Hurajčík� jej� také� požádal� o�pomoc�
takzvané� “živé� kultuře”,� tedy� or-
chestrům,� divadlům� a�dalších� kul-
turním� institucím,� které� se� musely�
pro�návštěvníky�uzavřít.
„Jednali� jsme� s�vicepremiérem�

Richardem� Brabcem� o�situaci� So-
kolovské�uhelné�a�jejích�zaměstnan-
ců,� o�možnostech� pomoci� ze� strany�

státu�i�Evropské�unie.�Připravujeme�
společnou� diskusi� prostřednictvím�
videokonference�s�premiérem,�mini-
strem�zdravotnictví�a�ministryní�pro�
místní� rozvoj.� Hrajeme� o�čas� a�po-
třebné�kroky� je� nutné�provést� rych-
le,� to�všichni�víme,”�dodal�hejtman.�
O�výsledcích�všech�jednání�a�o�plánu�
na�oživení�regionu�bude�kraj�průběž-
ně�informovat.�� (KÚ)

V�pořadí�již�jedenáctý�ročník�odstartoval,�oceňte�i�vy�obětavé�ženy�
ve�svém�okolí�a�nominujte�je�do�soutěže.�Návrhy�na�ocenění�lze�
zasílat�až�do�31.�května.
� více na straně 3

Žena regionu

Dopady�útlumu�těžby,�problém�provozu�plynárny�Vřesová�
i�současná�situace�v�lázeňství,�to�byla�témata�jednání�vedení�kraje�
s�vicepremiérem�Richardem�Brabcem.
� více na straně 2

Útlum těžby a situace v lázeňství

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Zpívající fontána patří mezi dominanty Mariánských Lázní, významného bodu zdejšího lázeňského trojúhelníku. O svém vztahu k městu vypráví v anketě na straně 5 
řada osobností společenského života.  Foto: z archivu KÚ

CHEB   Speciální� bezkontaktní�
termokamera�měří� v�chebské� ne-
mocnici� teplotu� příchozím� před�
návštěvou� jednotlivých� oddělení.�
Termokamera� pomáhá� ochránit�
pacienty� i�zdravotníky� před� šíře-
ním� nákazy� koronavirem.� „Tako-
vé� zařízení� v�chebské� nemocnici�
velmi� potřebujeme,� zjednoduší�
přístup,�ověří,�zda�přicházející�ná-
vštěvník�nemá� teplotu.�Proto�vel-
mi� děkujeme� za� zápůjčku,� která�
dokazuje�skvělý�přístup�regionál-
ních� firem,� jež� pomáhají� všude,�
kde�mohou,“� uvedl� hejtman� Petr�

Kubis.�Přístroj�nemocnici�zdarma�
zapůjčila�společnost�ICS-systémy,�
která�sídlí�v�Karlových�Varech.
Termokamera� funguje� na� prin-
cipu� termovize,� snímá� teplotu�
lidského� těla.� „Má� termovizní�
objektiv� i�klasický,� aby� byl� vidět�
obraz� obličeje� člověka,� kterému�
se� prostřednictvím� čipu� naměří�
teplota.�Odchylka�je�pouze�0,�1�až�
0,�2�stupně.�K�našemu�kraji�máme�
silné� vazby� a�považujeme� to� za�
možnost,� jak� v�této� chvíli� účinně�
pomoci.�Kamera�bude�v�nemocni-
ci�asi�měsíc,“�uvedl�Libor�Sladký,�

jednatel�společnosti�ICS-systémy.
Měření� teploty� termokamerou� je�
jedním� z�řady� opatření� směřují-
cích�k�zamezení�dalšího�šíření�ná-
kazy� koronavirem� v�chebské� ne-
mocnici�a�vyššímu�stupni�ochrany�
pacientů� i�zaměstnanců� a�jejich�
rodin.� Dalšími� jsou� například�
převozy� pacientů� do� jiných� zdra-
votnických�zařízení�v�kraji,�plošné�
testování� zaměstnanců,� kom-
pletní� dezinfekce� budov� chebské�
nemocnice,� či� prověření� situace�
nezávislým�odborníkem.�
� (KÚ)

Na vstupu do chebské 
nemocnice měří teplotu 
moderní termokamera

KARLOVARSKÝ KRAJ   V�polovi-
ně� dubna� začalo� v�našem� regionu�
na�základě�mimořádného�opatření�
ministerstva�zdravotnictví�testová-
ní�pracovníků�pobytových�zařízení�
sociálních�služeb�na�nákazu�koro-
navirem.�Od�čtvrtka�23.�dubna�tes-
tuje� kraj� v�léčebnách� dlouhodobě�
nemocných� také�zaměstnance�ná-
sledné� lůžkové�péče.�Testuje� se�ve�
všech�léčebnách,�bez�ohledu�na�to,�
zda�jsou�zřizovány�krajem.
„Stát� nám� tuto� povinnost� neu-

ložil,�přesto�si�myslím,�že� je�velmi�
důležité�protestovat�nejen�pracov-
níky�v�sociálních�službách,�ale�také�
v�léčebnách� dlouhodobě� nemoc-
ných,� kde� mohou� zaměstnanci�
rovněž�přijít�do�styku�s�nakaženým�
pacientem,� nebo� sami� nákazu� ší-
řit,“� uvedl� Jan� Bureš.� Smyslem�
opakovaného�testování�je�ochrana�

zdraví�pacientů,�zaměstnanců�i�je-
jich�rodin.
Pro� každou� z�šesti� léčeben� dlou-

hodobě� nemocných� kraj� připravil�
100� kusů� rapid� testů.� Testování�
v�každém� zařízení� provádí� zdra-
votník.� „V�případě,� že� se� prokáže�
pozitivní�test,�obratem�bude�výsle-
dek� oznámen� Krajské� hygienické�
stanici� Karlovarského� kraje,“� do-
dal� krajský� radní.� Dodávky� rapid�
testů� bude� kraj� postupně� dopl-
ňovat.� „Věřím,� že� vedení� léčeben�
k�tomuto� opatření� přistoupí� zod-
povědně,“�dodal�Jan�Bureš.�
Další� postup� v�okamžiku� pozi-

tivního�testu�některého�ze�zaměst-
nanců�stanoví�hygienici�a�zařízení�
následné�lůžkové�péče�se�jím�bude�
muset�řídit.�Stejně�to�platí�i�pro�po-
bytová� zařízení� sociálních� služeb�
v�Karlovarském�kraji.�� (KÚ)

Testování v léčebnách 
dlouhodobě nemocných chrání 
pacienty i zaměstnance
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Dodávky osobních ochran-
ných pomůcek skončily
Dodávky� osobních� ochranných�
pomůcek� prostřednictvím� Mini-
sterstva� vnitra� ČR� do� krajů� byly�
ukončeny,� 6.� května� proběhla�
jejich� poslední� distribuce� zdra-
votníkům.�Další�zásobení�jednot-
livých� zdravotnických� zařízení�
bude� tak� probíhat� již� ve� vlastní�
režii� poskytovatelů� zdravotních�
služeb.� Karlovarský� kraj� bude�
nadále,�do�vyčerpání�zásob�nebo�
do� ukončení� platnosti� mimo-
řádného� opatření,� distribuovat�
takzvané� rapid� testy� a�ochran-
né� obleky� praktickým� lékařům�
a�praktickým� lékařům� pro� děti�
a�dorost,� kteří� se� přihlásili� k�tes-
tování.�� (KÚ)

Kraj snížil cenu testu na 
COVID-19 pro samoplátce 
o 1 tisíc korun
V�odběrových�místech�v�areálech�
karlovarské�i�chebské�nemocnice�
probíhá� už� testování� na� nákazu�
koronavirem� také� u�samoplátců.�
Snížení� ceny� testů� pro� samo-
plátce� se� týká� všech,� kteří� se� od�
té� doby� přihlásili� k�odběru� pro-
střednictvím� objednávkového�
systému.� Původní� cena� odběrů,�
která� zahrnuje� veškeré� skutečné�
náklady� na� testování,� tedy� per-
sonální� zabezpečení,� laboratoř,�
ochranné� pomůcky� apod.� byla�
Karlovarskou� krajskou� nemoc-
nicí� stanovena� na� 3000� korun.�
Karlovarský� kraj� se� ale� rozhodl�
po�dohodě�se�zástupci�nemocnice�
snížit� cenu�na�2� tisíce.�Kraj� také�
v�budoucnu� plánuje� Karlovar-
skou�krajskou�nemocnici�finanč-
ně�podpořit,�aby�tak�sanoval�pro-
pad�výkonů�a�úhrad,�který�nastal�
během�koronavirové�krize.��(KÚ)

Záchranáři budou mít další 
nové sanitky
Pět� nových� sanitních� vozů� s�pl-
nou� výbavou� pořídí� Karlovarský�
kraj.�Určeny�budou�pro�posádky�
Zdravotnické� záchranné� služby�
Karlovarského�kraje,�které�s�nimi�
vyjíždějí�za�pacienty�po�celém�re-
gionu.�Jde�o�typ�vozů�určený�pro�
intenzivní� péči� se� vším� potřeb-
ným� vybavením.� Přepokládaná�
hodnota� veřejné� zakázky� je� 17,4�
milionu� s�DPH.� Vzhledem� k�to-
mu,� že� dlouhodobě� plánujeme�
obnovu�vozového�parku�záchran-
ky,� počítali� jsme� s�vynaložením�
uvedených� peněz� i�v�každoroč-
ním� příspěvku� zdravotnické� zá-
chranné� službě,“� vysvětlil� kraj-
ský�radní�Jan�Bureš.�Sanitní�vozy�
budou� mít� speciální� skříňovou�
nástavbu�s�vnitřními�dispozicemi�
podle�potřeb�pacientů�i�těch,�kte-
ří�se�o�ně�budou�starat�při�převo-
zu.� I�tyto� nové� sanitky� už� budou�
opatřeny� kromě� modrých� také�
červenými�majáky,�které� jsou�po�
uvedení�do�provozu�lépe�vidět�za�
denního�světla.� (KÚ)

O podporu projevili 
včelaři opět velký zájem
Již� od� roku� 2009� Karlovarský�
kraj� podporuje� včelaře,� kterým�
přispívá� na� pořízení� základního�
vybavení� a�na� modernizaci� úlů.��
Dotační� program� se� každoročně�
setkává�s�velkým�ohlasem�a�neji-
nak�tomu�bylo�i�letos.�Podáno�by-
lo�celkem�141�žádostí�o�podporu,�
z�nichž�131�bylo�doporučeno�Ra-
dě�Karlovarského�kraje�ke�schvá-
lení.�Včelaři�si�mezi�sebou�rozdělí�
více�jak�1,8�milionu�korun.
Příjem� elektronických� žádos-
tí� probíhal� od� 3.� do� 16.� února.�
O�příspěvek�v�maximální�výši�14�
tisíc� korun� mohli� žádat� včelaři�
starší� 18� let� s�trvalým� pobytem�
v�Karlovarském� kraji.� Podmín-
kou�pro�poskytnutí�dotace,�která�
je� vyplácena� za� účelem� stabili-
zace� a�zvýšení� počtu� včelstev,�
zkvalitnění� jejich� chovu� a�zlep-
šení� opylovací� služby� rostlin,� je,�
že� činnost� spojená� s�včelařstvím�
musí�být�rovněž�prováděna�pou-
ze� na� území� našeho� regionu.�
Obdržené� finanční� prostředky�
mohou�včelaři�využít�na�pořízení�
základního� vybavení,� jako� jsou�
nástavkové�úly,�rámky�či�voskové�
a�plastové� mezistěny,� a�také� na�
nákup� včelstva� nebo� včelích� od-
dělků.� (KÚ)

KARLOVY VARY� Dopady� útlu-
mu� těžby� a�problém� provozu� ply-
nárny� Vřesová� i�současná� situace�
v�lázeňství� v�Karlovarském� kraji,�
to� byla� témata� jednání� hejtmana�
Karlovarského� kraje� Petra� Kubi-
se� a�náměstkyně� hejtmana� Jany�
Mračkové� Vildumetzové� s�vice-
premiérem�a�ministrem� životního�
prostředí� Richardem� Brabcem�
a�náměstkem� ministra� průmyslu�
a�obchodu� René� Nedělou.� Video-
konference� se� v�závěru� dubna�
účastnil� také� Ondřej� Knotek,� eu-
roposlanec�za�Karlovarský�kraj.
Hejtman�Petr�Kubis�připomněl,�že�
náš� region� trápí� problém� uzavře-
ných� lázeňských� provozů� a�inten-
zivní�propouštění�v�tomto�odvětví,�
které� se� aktuálně� týká� 1500� za-
městnanců� v�lázeňství� a�navazují-
cích�službách.�„Dále�stojíme�před�
hrozbou� propouštění� 800� až� 1� ti-
síce� lidí� pracujících� v� Sokolovské�
uhelné.� Potřebujeme� proto� znát�
možnosti� řešení�pro�oba� segmen-
ty,�které�patří�ke�klíčovým�v�našem�
regionu,“� vysvětlil� hejtman� a�do-
dal,� že� otázkou� není� jen� výstavba�
plynových�zdrojů,�ale�také�zásobo-

vání�teplem�na�Sokolovsku.
Vicepremiér� upozornil,� že� v�sou-
časnosti� nejsou� možné� výjim-

ky� z�pravidel� platných� pro� ceny�
emisních� povolenek,� což� se� týká�
i�společnosti� Sokolovská� uhelná.�

„Chceme� samozřejmě� kraji� po-
moci,� proto� musíme� hledat� mož-
nosti,� jak� na� Sokolovsku� situaci�

řešit.� Z�toho� důvodu� bych� chtěl�
požádat� o�konkrétní� prezentaci,�
jak� Sokolovská� uhelná� vidí� svou�
budoucnost� v�oblasti� investic� do�
modernizace,“� zdůraznil� Richard�
Brabec.�Další�možností�by�mohlo�
být� i�získání� peněz� prostřednic-
tvím� programu� Restart,� ale� jde�
spíše� o�řešení� v�dlouhodobém�ho-
rizontu.
Europoslanec� Ondřej� Knotek,�
který� se� problematikou� zabývá�
ve� spolupráci� s�těžaři,� připomněl�
snahu� Sokolovské� uhelné� získat�
příspěvek� z�Evropského� globali-
začního� fondu.� Za� rychlé� řešení�
akutního�stavu�označil�možné�od-
ložení� daní� a�kompenzaci� mezd,�
ale� bude� třeba� prověřit� postoj�
Evropské�komise�k�této�věci.�Dal-
ším�řešením�by�mohlo�být�čerpání�
financí� pro� uhelné� regiony� z�Fon-
du� pro� spravedlivý� přechod� (Just�
Transition�Fund).
V�závěru�diskuse�přislíbil�vicepre-
miér�Richard�Brabec,�že�problém�
Karlovarského� kraje� přenese� na�
vládu�s�apelem�na�bezprecedentní�
pomoc�postiženému�regionu.�
� (KÚ)

Útlum těžby a situace v lázeňství? 
Vedení kraje jednalo s vicepremiérem

SEDLEC   Nedostatkové� respi-
rátory� FFP3� získal� Karlovarský�
kraj� pro� zdravotníky� z�nemocni-
ce� v�Karlových� Varech,� v�Chebu�
a�pro� záchranáře,� kteří� v�první� li-
nii�zajišťují�péči�o�pacienty�s�pode-
zřením� na� nákazu� koronavirem.�
Hejtman� Petr� Kubis� se� na� jejich�
dodávkách� dohodl� se� společností�
Refil� působící� v�Sedleci� u�Karlo-
vých�Varů.
Nedostatek� respirátorů� typu�

FFP3� je� evergreenem� koronavi-
rového� období� v�celé� ČR.� Firmy,�
které�zajišťují� jejich�výrobu,�musí�
v�době�nouzového�stavu�produkci�
odvádět� státu.� Hejtman� Petr� Ku-
bis� � proto� po� dohodě� s�vedením�
společnosti�Refil�oslovil�minister-
stvo� zdravotnictví� s�požadavkem,�

zda� by� kromě� určené� výroby� pro�
stát� mohl� dodávat� i�Karlovar-
skému� kraji� pro� Karlovarskou�
krajskou� nemocnici.� „Podařilo�
se�nám�domluvit� s�ministerstvem�
zdravotnictví,� že� společnost�Refil�
odevzdá�státu�požadovaný�objem�
výroby� respirátorů�FFP3�a�přeby-
tek� výroby� odkoupí� Karlovarský�
kraj.� Velmi� si� přístupu� firmy� vá-
žím,�protože�zareagovala�na�situ-
aci�v�regionu,�ve�kterém�je�doma,�
a�i�za�cenu�navýšení�výroby�si�vza-
la� za� úkol� pomoci� ochránit� naše�
zdravotníky,“� vysvětlil� hejtman�
Petr�Kubis.
První�tisícovku�respirátorů�FFP3�

společnost�Refil�dodala� začátkem�
měsíce� května.� „Distribuovali�
jsme� je� do� karlovarské� i�chebské�
nemocnice,�další�dodávky�by�měly�
následovat�v�každém�týdnu�v�obje-
mu�do�2�tisíc�respirátorů,“�upřes-
nil�krajský�radní�Jan�Bureš.
Refil�je�česká�firma�zaměřená�na�

výrobu� respirátorů,� tedy� filtrač-
ních�polomasek�proti�částicím.�Na�
českém�trhu�působí�od�roku�1993�
a�postupně�si�buduje�pevné�místo�
i�v�řadě�evropských�zemí.�Při�vývo-
ji�produktů�klade�důraz�především�
na�kvalitu�a�komfort�nošení,�které�
jsou� nejdůležitějšími� kritérii� při�
ochraně�zdraví�uživatele.�
� (KÚ)

Nedostatkové respirátory FFP3 
vyrábí karlovarský Refil

Těžba uhlí   Důl Jiří leží severně od Sokolova, dobývací prostor Alberov nese jméno dnes už neexistující vesnice 
uprostřed dnešního dolu.  Foto: Miroslav Juříček

STRÁŽ NAD OHŘÍ���Společnost�Kar-
lovarská� Korunní,� známý� výrobce�
minerálek� ze� Stráže� nad� Ohří,� roz-
jela�pomoc�pro�obce�a�dobrovolníky�
v�Karlovarském� kraji.� Její� sesterská�
značka,�Ondrášovka,�potřebné�zboží�
dodává�bezplatně�napříč�republikou.�
Po� celé� republice� rozvážejí� vozy�

Korunní� a�Ondrášovky� zdravotnic-
kým� zařízením,� obcím� i�skupinám�
dobrovolníků� tisíce� nápojů� i�tolik�
potřebných� lahví� pro� skladování�
a�odběr� dezinfekce.� „Zní� to� možná�
trochu� paradoxně,� ale� i�prázdná�
nádoba� z�kvalitního� materiálu� je�
dnes� velmi� žádaným�zbožím.�Chce-
me� podpořit� samozřejmě� ty� nejvíce�
ohrožené�v�první�linii,�proto�jsme�se�
zaměřili� na� obětavé� dobrovolníky�
a�další,� kterým� pomáhají,“� uvedla�
Martina�Valešová,�Marketing�Mana-
žer�Korunní.�
Ke� karlovarským� dobrovolníkům�

ze�skupiny�Korona�Assistance�(KA)�
tak�zamířily�z�Korunní�lahve�na�dez-
infekci.� „Dezinfekce� teď� není� nikdy�
dost.� Potřebujeme� ji� pro� všechny�
občany,� zejména� pak� pro� ohrožené�
skupiny� obyvatel,� kterým� pomáhá-

me.� Bez� daru� od� Korunní� bychom�
nemohli� desinfekci� rozdávat.� Proto�
pro� nás� byl� velmi� vítaný,“� říká�Vla-
dimír� Melichar,� jeden� z�vedoucích�
postav�KA.
Producent� minerálek� ale� přispěl�

i�svými� vlastními� výrobky.� „Město�
Nejdek�projevilo�zájem�o�naše�mine-
rálky.�Rádi� jsme�vyhověli,� věřím,�že�
hasičům,� policistům� a�dobrovolní-
kům�přijdou�vhod,“�dodává�Martina�
Valešová.
Korunní� se� logicky� s�pomocí� sou-

střeďuje� na� kraj,� odkud� její� voda�
pochází,�tedy�Karlovarsko.�Její�větší�
„sestra“� Ondrášovka� ale� nasmě-
řovala� plné� i�prázdné� lahve� do� pěti�
krajů�od�západu�na�východ.�Doputo-
valy�do�nemocnic,� obcím,�krajským�
úřadům�a�třeba�i�do�jedné�z�nejzasa-
ženějších�oblastí�u�nás�–�do�Uničova�
a�Litovle.��„Jsme�rádi,�že�jsme�mohli�
pomoct�tam,�kde�je�to�potřeba.�A�ne-
bude� se� na� tom�měnit� nic� ani� v�bu-
doucnu.� Nejvíc� si� ale� přejeme,� aby�
mimořádná� situace� brzo� pominula�
a�aby� se� nejen� do� Karlovarského�
kraje�vrátil�normální�život,“�uzavírá�
Martina�Valešová.�� (KÚ)

Korunní dodává minerálky 
i lahve na dezinfekci

V�mariánskolázeňské�nemocnici� proběhlo�10.� května� „střídání� stráží”.�Vojáky� z�vyškovské� akademie,� kteří�
pomáhali�v�provozu�zdravotnického�zařízení,�kde�se�rozšířila�před�časem�nákaza�koronavirem,�vystřídali�je-
jich�kolegové.�Odcházejícím�vojákům�poděkoval�a�děkovné�listy�jim�předal�hejtman�Karlovarského�kraje�Petr�
Kubis�(druhý�zleva)�a�krajský�radní�Jan�Bureš�(vlevo).�Svůj�dík�vyjádřil�i�starosta�Mariánských�Lázní�Martin�
Kalina.�Nově�příchozí�armádní�posily�by�měly�v�mariánskolázeňské�nemocnici�pomáhat�do�24.��května.
�� Foto: KÚ

STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ



ZPRAVODAJSTVÍKVĚTEN | 2020

KARLOVARSKÝ KRAJ� Začát-
kem� dubna� odstartoval� v�pořadí�
již� jedenáctý� ročník� soutěže� Žena�
regionu.�Cílem�akce,�která�se�kaž-
doročně�koná�pod�záštitou�Senátu�
Parlamentu� ČR� a�Asociace� krajů�
ČR,�je�ocenit�úsilí�a�obětavost�neo-
byčejných�žen.�Těch�máme�ve�svém�
okolí�mnoho,�jen�svoji�výjimečnost�
nedávají�často�na�odiv.�Návrhy�na�
ocenění� lze� zasílat� až�do�31.�květ-
na.
„Obzvláště� v�dnešní� době,� kdy�

celá�Česká�republika�bojuje�s�pan-
demií�koronaviru,�se�ukazuje,�jaké�
mimořádné� ženy� máme� ve� svém�
okolí.� A�to� nemluvím� jen� o�lékař-
kách,� zdravotních� sestrách,� zá-
chranářkách,�které�stojí�v�takzvané�
první� linii,� ale� i�o�švadlenkách,� jež�
soustavně� šijí� roušky,� a�mnohých�
dalších� dobrovolnicích,� které� na-
příklad� každý� den� pomáhají� seni-
orům,� hendikepovaným� a�dalším�
potřebným� lidem.�Pokud� jste� tedy�
vhodnou� adeptkou� nebo� máte� ve�
svém� okolí� někoho,� jehož� práci�
a�nezměrné� úsilí� byste� chtěli� oce-
nit,� s�nominací� určitě� neváhejte.�
Budeme� rádi,� když� se� veřejnost�
prostřednictvím�této�soutěže�bude�
moci�seznámit�s�příběhy�a�činy�ne-
obyčejných�žen�z�našeho�regionu,“�
uvedl�hejtman�Petr�Kubis.
O�titul� Žena� regionu� se� mohou�

ucházet� ženy� v�kategoriích:� pod-
nikání,� politika� a�veřejná� správa,�
vzdělávání,� věda� a�výzkum,� zdra-
votnictví� a�charitativní� činnost,�
umění,�kultura�a�sport.�Stejně�jako�
v�loňském� roce� bude� i�letos� ome-
zen�počet�účastnic�v�krajském�kole�
na� deset.� Umístění� jednotlivých�
soutěžících� pak� bude� zveřejněno�
v�rámci�slavnostního�vyhlášení�re-
gionálního� kola,� které� by� se�mělo�
uskutečnit� během� měsíce� září� či�
října.� Do� té� doby� bude� výsledné�

pořadí� účastnic� tajné.� Absolutní�
vítězka�pro� celou�Českou� republi-
ku,�jež�získá�od�veřejnosti�nejvyšší�

počet�hlasů,�bude�vyhlášena�v�říjnu�
v�rámci� slavnostního� galavečera�
v�Praze.�� (KÚ)

Žena regionu. Oceňte 
obětavé ženy ve svém okolí 
a nominujte je do soutěže

NEPROPÁSNĚTE 
Se zajištěním nákupů 
a obědů pomáhá i Ladara
Agentura�Domácí� péče� Ladara�
se� snaží� v�době� koronavirové�
pandemie� poskytovat� služby�
klientům�v�rozsahu�a�formě,�na�
kterou� jsou� zvyklí,� popřípadě�
nabízí� pomocnou� ruku� i�těm,�
kteří� nejsou� stálými� klienty�
služby,�ale�v�době�karanténních�
opatření�potřebují�pomoci.�Jed-
ná� se� především� o�zajištění� ná-
kupů� anebo� dovoz� obědů,� a�to�
hlavně�v�menších�městech�a�ob-
cích� v�okolí� Karlových� Varů.�
Personál� i�vedení�organizace�se�
zároveň� snaží� dělat� maximum�
pro� bezpečnost� klientů� a�pre-
venci� přenosu� koronavirové�
nákazy� ve� smyslu� úzkostného�
dodržování�hygienických�pravi-
del,� užití� ochranných�pomůcek�
a�přijetí� zvýšených� bezpečnost-
ních� opatření� při� poskytování�
služeb� v�domě� s�pečovatelskou�
službou,� který� sice� není� po-
bytovou� sociální� službou,� ale�
způsobem�soužití�jeho�obyvatel�
jej� velmi� připomíná.� „Můžeme�
vám�pomoci�ihned�bez�nutnosti�
dalších� administrativních� kro-
ků,“� dodává� za� organizaci� Pa-
vel�Andrejkiv.�Pokud�tedy�máte�
o�služby�agentury�zájem,�obrať-
te�se�na�tato�telefonní�čísla:�777�
143� 452� � (vedoucí� služby,� PO�
až�PÁ�od�7.00�do�15.30�hodin)�
a�778�052�388�(sociální�pracov-
ník,�PO�až�PÁ�od�7.00�do�15.30�
hodin).�� (KÚ)

Ženy, které nečekaně 
otěhotní, mohou žádat 
o mimořádnou pomoc
V�reakci�na�aktuální�stav�způso-
bený�koronavirem�nabízí�Hnutí�
Pro� život� ČR� v�rámci� projektu�
„Nesoudíme.� Pomáháme“� mi-
mořádnou� finanční� výpomoc�
až�do�výše�50�tisíc�korun�každé�
ženě,� jež� nečekaně� otěhotněla�
a�je� ve� složité� životní� situaci.�
Podpora� je�určena�pro�případy,�
které� stát�nedokáže� řešit� svými�
sociálními� nástroji.� Pomoc� je�
nevratná� a�příjemkyně� pouze�
podepisuje� smlouvu� o�daru,�
v�níž� na� sebe� bere� morální� zá-
vazek� obdobně�pomoci� ženám,�
jež�nečekaně�otěhotní,�a�to�v�do-
bě,� kdy� si� to� bude� moci� sama�
finančně� dovolit.� Ženy� v�nouzi,�
které� mají� o�tuto� podporu� zá-
jem,�se�mohou�obracet�na�Linku�
pomoci� na� čísle� 800� 108� 000.�
Hnutí�Pro�život�ČR�se�podpoře�
nečekaně� těhotných� žen� vě-
nuje� dlouhodobě� a�kromě� pří-
mé� pomoci� se� obrací� na� státní�
správu� a�samosprávu� s�návrhy�
na� účinnější� pomoc� pro� těhot-
né� ženy� a�rodiny� s�dětmi,� které�
se� dostanou� do� obtížné� životní�
situace.� Záštitu� nad� projektem�
„Nesoudíme.� Pomáháme“� pře-
vzal� mimo� jiné� i�Karlovarský�
kraj.�� (KÚ)

Krajská knihovna je svým 
čtenářům znovu přístupná
V�souladu� s�vládním� harmono-
gramem� uvolňování� provozu�
konkrétních�institucí�je�od�pon-
dělí� 27.� dubna� opět� přístupná�
Krajská�knihovna�Karlovy�Vary.�
Návštěvníci� i�zaměstnanci� však�
budou� muset� dodržovat� přís-
ná� hygienická� pravidla.� Vstup�
bude� možný� pouze� s�rouškou,�
a�to�pro�omezený�počet�lidí.�Na�
místě� budou� k�dispozici� jedno-
rázové�rukavice�a�bezoplachová�
desinfekce.�Veškerý�provoz�pak�
bude� soustředěn� do� centrální�
haly,� přístup� do� jednotlivých�
oddělení�nebude�možný.�V�cent-
rální�hale�připraví�knihovníci�ti-
tuly�k�zapůjčení,�k�dispozici�bu-
de�výběr�beletrie,�odborné�a�dět-
ské� literatury� i�knih� z�A�klubu.�
Pokud� bude� mít� čtenář� zájem�
o�konkrétní� tituly,� stačí,� když�
si� je�zarezervuje�a�knihovníci� je�
pro�něj�připraví.�Ani�s�vrácením�
výpůjček� není� třeba� kam� spě-
chat.� Pokud� se� čtenáři� obávají�
možného� rizika� a�do� knihovny�
se� i�přes� přijatá� opatření� bojí�
zajít,� všechny� výpůjčky� jsou�
automaticky�prodloužené�až�do�
16.� května.� Využít� lze� i�služby�
biblioboxů,�dva�jsou�za�poklad-
nami� v�Městské� tržnici� a�jeden�
přímo�u�knihovny.�
� (KÚ)

Žena regionu   Vítězkou jubilejního 10. ročníku ankety se v Karlovarském 
kraji naposledy stala Jana Třísková (vpravo). Operátorce tísňové linky 112 
a dobrovolnici v Hospici sv. Jiří v Chebu loni předala cenu tehdejší hejt-
manka Jana Mračková Vildumetzová.   Foto: KÚ

SOKOLOV   Karlovarský� kraj� po-
malu�dokončuje�dopravní�napojení�
na� průmyslovou� zónu� v�Podkruš-
nohorské� výsypce� na� Sokolovsku.�
Předpokládá� se,� že� silnice,� která�
povede� k�chystanému� vývojovému�
a�testovacímu� centru� automobilky�
BMW,�by�měla�být�hotova�na�konci�
června.� Přípravou� a�realizací� pro-
jektu� byla� pověřena� Krajská� sprá-
va� a�údržba� silnic� Karlovarského�
kraje,� stavbu� provádí� společnost�
Strabag.
V�uplynulém�roce�silničáři�praco-

vali�na�rozšíření�vozovky�a�vystavěli�
opěrnou�gabionovou�zeď.�Po�ukon-
čení�zimního�období�se�pak�naplno�
rozběhly�práce�na�výstavbě�kruhové�

křižovatky�a�dokončuje�se�vyztuže-
ný� násyp� ze� zlepšované� zeminy.�
Jakmile� bude� hotova� konsolidace�
násypu,�dojde�k�pokládce�definitiv-
ní�konstrukční�vrstvy�vozovky.
Celkové� náklady� jsou� vyčísleny�

na�92,3�milionu�korun�s�DPH,�při-
čemž�akce�je�ze�100�procent�finan-
cována�z�programu�Restart.�„Jsem�
rád,�že�práce�na�stavbě�dopravního�
napojení� probíhají� podle� plánu.�
Jedná� se� o�významný� investiční�
projekt,� který� do� našeho� regionu,�
přinese� stovky� pracovních� míst.�
To� je�obzvláště�v�dnešní� �době,�kdy�
kromě� chystaného� útlumu� těžby�
bojujeme� i�s�pandemií� koronaviru,�
která� citelně� zasáhla� ekonomiku�

našeho�regionu,�více�než�potřeba,“�
uvedl� náměstek� hejtmana� Martin�
Hurajčík.
K�výstavbě�příjezdové�komunika-

ce�se�Karlovarský�kraj�zavázal�v�me-
morandu,� které� společně� uzavřel�
s�firmou�BMW�Group�a�společnos-
tí� Sokolovská� uhelná.� Následovat�
bude� ještě� vybudování� veřejného�
parkoviště�včetně�nabíjecích�stanic�
pro� elektromobily.� Vývojové� a�tes-
tovací�centrum�automobilky�BMW�
by� mělo� disponovat� více� než� 100�
kilometry� zkušebních� tratí.� To� vše�
na�celkové�ploše�o�výměře�přibližně�
525�hektarů.�Se� stavbou�polygonu�
se�má�začít�zhruba�v�polovině�letoš-
ního�roku.�� (KÚ)

Stavba silnice k budoucímu 
areálu BMW běží podle plánu

Silnice k chystanému vývojovému a testovacímu centru automobilky BMW s více než 100 kilometry zkušebních 
tratí by měla být hotova na konci června. Foto: KÚ

KARLOVARSKÝ KRAJ� � � I�přes�vý-
daje� v�souvislosti� s�koronavirovou�
nákazou� a�očekávaný� propad� da-
ňových� příjmů� chce� Karlovarský�
kraj� dostát�naplánovaným�finanč-
ním� objemům� v�rámci� krajských�
dotačních� programů� a�rozdělit�
dotace� mezi� obce� a�všechny� další�
žadatele.
„Velmi�dobře� víme,� jak�obce,� or-

ganizace�a�další�žadatelé�čekají�na�
krajské�dotační�prostředky,�se�kte-
rými� každoročně� počítají� a�podle�
toho�si�plánují� své� investice�a�dal-
ší� akce.�Aby�obce� stihly�například�
práce� na� opravách� místních� ko-
munikací,� veřejných� budov,� pa-
mátek,�dále�sportovní�spolky�měly�
na� činnost,� opravy� hřišť� a�kabin,�
musí�vědět,�zda�finance�dostanou.�
Proto� Rada� kraje� bude� průběžně�
schvalovat� jednotlivé� žádosti,� jež�
dorazily� ve� stanovených� lhůtách,�
a�nejpozději�na�červnovém�jednání�
se�jimi�bude�zabývat�krajské�zastu-
pitelstvo.� Přestože� čekáme� pro-

pad� daňových� příjmů� a�už� nyní� je�
jasné,�že� jej�budeme�muset�vykrýt�
z�přebytku� hospodaření� za� loňský�
rok,�plánovaný�finanční�objem�vy-
hlášených�dotačních�programů�se�
budeme� snažit� dodržet,“� uvedla�
náměstkyně�hejtmana�Jana�Mrač-
ková�Vildumetzová.
Rada� kraje� i�zastupitelé� také� ka-

ždý� rok� rozhodují� o�mnoha� indi-
viduálních�dotacích�na� různé�kul-
turní� a�sportovní� akce.� „V�tomto�
ohledu�je�jasné,�že�celá�řada�aktivit�
se� kvůli� opatřením� vlády� nakonec�
neuskuteční,� ale� to� budeme� řešit�
případ�od�případu,“�řekla�náměst-
kyně.
Karlovarský� kraj� má� v�součas-

nosti�45�dotačních�programů,�kro-
mě� oblíbeného� Programu� obnovy�
venkova,�ze�kterého�mohou�získat�
peníze�především�menší�obce�v�re-
gionu,� jsou� to�dotace�v�oblasti�pa-
mátkové�péče,�životního�prostředí,�
regionálního� rozvoje,� sociálních�
věcí,�kultury,�sportu�a�další.�� (KÚ)

Dotační programy budou 
v plánovaném objemu, 
koronaviru navzdory

KARLOVY VARY   V�těsném�sou-
sedství� Císařských� lázní� v�Kar-
lových� Varech,� které� nechává�
rekonstruovat� Karlovarský� kraj,�
byly�nalezeny�pozůstatky�starého�
měšťanského� pivovaru.� Jeho� bu-
dova� v�těchto�místech� stávala� od�
roku� 1732.� Torza� zděných� kon-
strukcí� našli� dělníci� provádějící�
práce�na�obnově�národní�kulturní�
památky.�Díky�nálezu�bude�mož-
né� přesně� určit� umístění� areálu�
zbouraného� kvůli� stavbě� nové�
lázeňské� budovy� počátkem� roku�
1893.
„Musíme� poděkovat� stavebním�
firmám�provádějícím�obnovu�Cí-
sařských�lázní�za�hbité�rozeznání�
nálezové� situace� a�za� okamžité�
pozastavení� prací,� umožňující�
rychlé� provedení� archeologické-
ho� výzkumu� i�v�dnešním� nepříz-
nivém�období.�Díky�této�šetrnosti�
mohla� část� zaniklého� měšťan-
ského� pivovaru� nyní� opět� spatřit�
světlo� světa.� Jedná� se� o�interiér�
zahloubené� jihozápadní� části�
pivovaru,� která� byla� několikrát�
přestavována.� Na� poměrně� mo-
hutnou�zeď�byly�druhotně�vyzdě-
ny�masivní�čtvercové�pilíře,�které�
zřejmě�vynášely�klenbu.�Ve�starší�
vrstvě� byl� odhalen� i�odpadní� ka-
nálek�s�masivní�fošnou�ve�spodní�
části,“�řekl�k�nálezu�stavební�his-
torik�Lubomír�Zeman�z�loketské-
ho�pracoviště�Národního�památ-
kového�ústavu.�
Na� místě� nálezu� Západočeský�
institut� pro� ochranu� a�dokumen-
taci� památek� z�Plzně� provádí� zá-
chranný�archeologický�průzkum.�
Práce�na�revitalizaci�národní�kul-
turní� památky� mezitím� dále� po-
kračují.�„Na�konci�minulého�roku�
jsme�zahájili�1.�etapu�revitalizace�
Císařských� lázní.� Nejprve� byla�
provedena� pasportizace� historic-
kých� prvků.� V�současnosti� pro-
bíhá� demontáž� prvků� určených�
k�restaurování,� bourací� práce�
v�atriu� a�takzvaném� servisním�
traktu� a�připravuje� se� zajištění�
stavební� jámy� v�prostoru� tohoto�
traktu.�Budeme�čekat�na�výsledky�

archeologického� průzkumu,� kte-
rý� určitě� přinese� cenné� informa-
ce� o�historii� barokního� pivovaru.�
Rekonstrukce� památky� potom�
poběží�v�plném�rozsahu�podle�na-
plánovaného� harmonogramu,“�
uvedl�hejtman�Petr�Kubis.�
Původní�karlovarský�pivovar�stá-
val� přímo�u�Vřídla,� kde� ale� s�roz-
vojem� lázeňství� začal� překážet.�
Proto� byl� v�roce� 1732� dokončen�
nový� pivovar� na� tehdejším� kon-
ci� města.� Byla� to� velká� patrová�
budova� na� obdélném� půdorysu�
s�krátkými� bočními� křídly� a�prů-
čelím,� směřujícím� k�řece� Teplé.�
Vnitřní� dispozice� ani� rozmístění�
provozu� odborníci� neznají.� „Ví-
me,� že� pivovar� měl� i�sladovnu�
a�sladovnický� mlýn.� Voda� pro�
pivovar� byla� získávána� ze� stud-
ny�u�pravého�břehu� řeky�Teplé,� “�
uvedl�Lubomír�Zeman.�Vzhledem�
k�blízkosti� řeky� byly� pivovarské�
sklepy� vybudovány� ve� svahu� na-
proti� přes� ulici,� kde� jsou� dodnes�
zachovány.�
Nalezené� zbytky� zdiva� už� nyní�
prozradily� mnohé� zajímavosti,�
například� to,� že� pivovar� byl� nej-
méně� třikrát�přestavován�a�upra-
vován� a�že� na� jeho� stavbu� byl�
pravděpodobně� použit� pískovec�
ze�starosedelského�souvrství.�Pís-
kovcové�bloky�vybourané�ze�zdiva�
pivovaru� byly� po� roce� 1893� vyu-
žity�při� vyzdívání� základů�a�sute-
rénu�Císařských�lázní.�„Dokonce�
se� zdá,� že� příčnou� zeď� pivovaru�
i�částečně� využili� k�zapření� no-
vých� konstrukcí,“� doplnil� Lubo-
mír�Zeman.
V�prostředí� Karlových� Varů� se�
jedná� o�velmi� cenný� nález.� Zbyt-
ky�barokního�pivovaru�budou�na�
místě� i�dále� pietně� zachovány.�
Po� jejich� důkladné� dokumentaci�
budou� zakryty�geotextilií� a�ucho-
vány� pro� budoucí� generace� pod�
novými� tzv.� anglickými� dvorky,�
tedy� pod� zapuštěnými� prostora-
mi� vybudovanými� podél� budovy�
Císařských� lázní� pro� odvětrání�
suterénního�zdiva.��
� (KÚ)

Císařské lázně. Stavbaři 
objevili pozůstatky 
barokního pivovaru
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KARLOVARSKÝ KRAJ� Většina�
krajů� v�České� republice� vykázala�
meziroční�nárůst�počtu�dopravních�
nehod� s�výjimkou� Karlovarského�
kraje� a�hlavního� města� Prahy.� Na�
pozemních�komunikacích�v�našem�
regionu�došlo�v�uplynulém�roce�ke�
2� 620� dopravním� nehodám,� což�
představuje�meziroční�pokles�o�12�
procent.�Zároveň�při�nich�zemřelo�
celkem�13�osob,�a�to�je�o�38,1�pro-
cent�méně�než�před�rokem.�Vyplývá�
to� z�dat,� které� na� svých� stránkách�
uveřejnil�Český�statistický�úřad.
„Velice� mne� těší,� že� dochází�

k�významnému� poklesu� doprav-
ní� nehodovosti� u�nás� v�regionu�
a�že� se� snižují� i�počty� usmrcených�
osob.� Bezpečnost� v�dopravě� je�
dlouhodobě� jednou� z�hlavních�
priorit� Karlovarského� kraje.� Mu-
sím� říct,� že� všechny� subjekty,� se�
kterými� úzce� spolupracujeme,� ať�
už�se� jedná�o�správce�komunikací,�
policii,� BESIP,� Záchranný� kruh,�
obce� a�mnohé� další,� se� snaží� své�
aktivity� koordinovat� a�v�průběhu�
roku�připravují�pro�naše�obyvatele�
celou� řadu� dopravně-bezpečnost-

ních� a�preventivních� akcí.�Nemalé�
finanční�prostředky�pak�samozřej-
mě�směřujeme�i�do�zlepšení�samot-
né�dopravní�infrastruktury�formou�
nejrůznějších� bezpečnostních�
opatření,“�uvedl�náměstek�hejtma-
na�Martin�Hurajčík.
V�rámci� kraje� nejnižší� počet� ne-

hod� zaznamenal� okres� Cheb,� kde�
bylo� evidováno� 690� případů,� nej-
vyšší� naopak� okres� Karlovy� Vary�
s�1�157�dopravními�nehodami.�Ví-
ce�než�polovina�dopravních�nehod�
pak� byla� způsobena� nesprávným�
způsobem� jízdy,� další� významnou�
příčinou� byla� nepřiměřená� rych-
lost.� Významný� počet� dopravních�
nehod�byl� také�zaviněný� lesní�zvě-
ří� či� domácími� zvířaty.� K�poklesu�
došlo� i�co� se� týče� celkové� hodnoty�
hmotné� škody.� Ta� činila� v�našem�
kraji�130,8�milionů�korun,�přičemž�
meziročně� se� její� hodnota� snížila�
o�9,5� procent.� Na� jednu� dopravní�
nehodu�v�kraji�připadla�v�průměru�
škoda�ve�výši�49�940�korun.�Jedna-
lo� se� tak� o�nejnižší� hodnotu� mezi�
všemi�regiony�České�republiky.�
� (KÚ)

Dopravních nehod bylo 
u nás znovu méně než 
ve většině republiky

Karlovarský kraj - Dovolená doma    Kampaň cílí na aktivní návštěvníky a rodiny s dětmi. Spojuje lázeňskou relaxaci s výlety a volnočasovými aktivi-
tami.  Ilustrační foto: Živý kraj

Dovolená doma? To je 
dovolená v Karlovarském kraji

KARLOVARSKÝ KRAJ   Dovole-
ná� doma.� Název� online� kampaně�
krajské� destinační� agentury� Živý�
kraj� odkazuje� na� své� letošní� zamě-
ření:� posílení� domácího� cestovního�
ruchu.� Kampaň� odstartovala� již�
1.� dubna� 2020� a�cílí� na� aktivní� ná-
vštěvníky�a�rodiny�s�dětmi�z�celé�ČR.�
Nabízí� spojení� lázeňské� relaxace�
posilující�zdraví�a�imunitu�s�širokou�
nabídkou� výletních� cílů� a�volnoča-
sových�aktivit.
Kampaň� na� podporu� lázeňských�
měst� jako� „bran� do� regionu“� ak-
centuje� dovolenou� v�lázních,� které�
jsou� nejpříjemnějším� místem� pro�
upevnění� vlastního� zdraví.� Lázně�
mohou� být� také� výchozím� bodem�

pro�výlety�do�blízkého�okolí�a�provo-
zování� mnoha� sportovních� aktivit.�
Proto� jsou�v�rámci�kampaně�komu-
nikována� i�další� témata� jako� je�pěší�
turistika,� cyklistika,� golf,� přírodní�
atraktivity,�hrady,�zámky�a�další�his-
torické�památky.
Na�blogu�Živého�kraje�najdou�čtená-
ři� inpiraci�k�zajímavým�výletním�cí-
lům.�Kampaň�bude�v�období�května�
a�června�navíc�podpořena�reklamou�
na�seriál�Toulky�Karlovarským�kra-
jem,� který� je� dostupný� jak� na� zmi-
ňovaném� blogu,� tak� například� na�
Televizi� Seznam� a�který� neotřelým�
způsobem� představuje� to� nejlepší�
z�regionu.
Ve�spolupráci�s�vybranými�ambasa-

dory�budou� také�představeny� jejich�
oblíbené�výletní�cíle�v�Karlovarském�
kraji.�Cílem� je�oslovit�mladé� rodiny�
a�návštěvníky,�kteří�hledají�netradič-
ní�zážitek�a�vyžití�na�léto�2020.
Destinační� agentura� se� také� zapojí�
do� kampaně� agentury� CzechTou-
rism� „Světové� Česko“� na� podporu�
domácího� cestovního� ruchu� pro-
střednictvím�tištěných�médií,�napří-
klad� lifestylových� časopisů,� časopi-
sů�o�cestování� a�sportovní� turistice.�
Cílí�také�na�online�zpravodajské�por-
tály,�televizi,�rozhlas�i�sociální�sítě.�
„Již� třetím� rokem� také� realizujeme�
vydání� letní� vkládané� přílohy,� kte-
rá� letos� ponese� název�Dovolená� na�
západě� a�bude� oproti� předchozím�

mnohem� obsáhlejší.� Přílohu� bude-
me�distribuovat�v�rámci�periodické-
ho� tisku� po� celé� České� republice,“�
zmiňuje� předseda� destinační� agen-
tury�Petr�Židlický.�Destinační�agen-
tura� také� pokračuje� v�marketingo-
vých� aktivitách� na� zahraničních�
trzích.�„Nejsou�sice�v�rozsahu,�který�
je�pro�nás�obvyklý,�ale�na�stěžejních�
a�blízkých� trzích� stále� udržujeme�
povědomí� o�Karlovarském� kraji�
a�jeho� tradičním�a�vysoce�kvalitním�
lázeňství.� Po� opětovném� uvolnění�
hranic� přivítáme� zahraniční� účast-
níky� press� a�fam� tripů� a�navážeme�
na� úspěšné� prezentace� lázeňství�
i�celého�kraje�v�zahraničí,“�říká�Petr�
Židlický.�� (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ���Díky�kva-
litnímu� systému� značení� míří� do�
Karlovarského� kraje� každoročně�
čím� dál� tím� více� domácích� i�zahra-
ničních�cyklistů.�Velkou�zásluhu�na�
tom�má�Klub�českých�turistů,�který�
se� stará� o�značení� místních� cyklo-
tras�a�cyklostezek.�Karlovarský�kraj�
tentokrát�značení�podpoří�dotací�ve�
výši�300�tisíc�korun.�
� „Karlovarský� kraj� dlouhodobě�
podporuje� aktivity� v�oblasti� rozvoje�
cyklistické�dopravy�a�cykloturistiky.�
Součástí� podpory� je� i�poskytování�
dotace� Klubu� českých� turistů� na�
pravidelnou� údržbu� a�nové� značení�
regionálních� cyklotras� a�cyklos-
tezek.� Jsem� rád,� že� náš� kraj� může�
svým� obyvatelům� nabídnout� velmi�
hustou� a�kvalitní� síť� cyklostezek�
a�cyklotras�a�věřím,�že�v�době�zklid-
nění�krizové�situace�i�touto�aktivitou�
přispíváme� k�návratu� k�normálu�
našich�životů�a�zároveň�se�těšíme�na�

turisty,�kteří�s�nadšením�šlápnou�do�
pedálů� a�v�sedle� svého� kola� budou�
objevovat� krásy� našeho� regionu,“�
uvedl� Josef� Janů,� radní� pro� oblast�
regionálního� rozvoje,� projektového�
řízení�a�informatiky.
V�současné� době� spravuje� Klub�
českých� turistů� v�regionu� přes� 2�
tisíce� kilometrů� cyklistických� tras�
a�cyklostezek.� Všechny� úpravy� jsou�
prováděny�tak,�aby�byla�naplňována�
dlouhodobá�koncepce�údržby�a�roz-
voje� sítě� cyklotras� na� území� celého�
Karlovarského�kraje.�O�tom,�že�svoji�
práci� odvádí� jeho� členové� skuteč-
ně� dobře,� svědčí� nejenom�pozitivní�
zpětná� vazba� od� cyklistů� či� turistů�
z�nejrůznějších�koutů�naší�země,�ale�
také� to,� že� značení� Karlovarského�
kraje�je�v�posledních�letech�pravidel-
ně� vyzdvihováno� na� konferencích,�
workshopech�či�setkáních�týkajících�
se�cyklistiky.�
� (KÚ)

O značení cyklotras v regionu 
se stará Klub českých turistů

Nyklistické trasy a cyklostezky   Klub českých turistů v regionu spravuje 
přes 2 tisíce kilometrů.  Foto: Živý kraj
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Já a můj vztah k Mariánským Lázním
Ivo Šmoldas

básník, nakladatelský redaktor, 
kulturní publicista, scenárista, 
moderátor a překladatel

Do�Mariánských�Lázní� jezdím�pra-
videlně�a�věru�že�rád,�ba�kdykoli�se�
ocitnu� poblíž� –� spěchám-li� někam�
k�Chebu�či�Aši,�a�měl�bych�tudíž�Ma-
riánky� jen� tak� minout� –,� pokaždé�
spolehlivě� odbočím� z�hlavní� silnice�
a�zamířím� alespoň� na� skok� ke� Sv.�
Antoníčkovi�v�Úšovicích�nebo�se�od�
Chebské� křižovatky� prosmeknu�
Ruskou�ulicí�až�k�Lesnímu�prameni,�
abych� si� načerpal� vodu�do�PET� la-
hve�a�do�sebe�pak�něco�zdejšího�gé-
nia�loci.�Činím�tak�částečně�z�lakoty,�
neb� voda� tu� tryská� zcela� zdarma,�
avšak�zejména�proto,�že�navracet�se�
k�pramenům,� čili� jak� praví� latiníci,�
,,ad� fontes“,� nikdy�neškodí,� ba�na-
opak�prospívá.�Zvláště�nacházejí-li�
se� v�místě,� kde� se� jinak� neskladné�
člověčenstvo� dokázalo� nebývale�
sladit� s�přírodou�v�úlevné�harmonii�
klasicky�uměřené�i�lázeňsky�cukrář-
ské�architektury�a�dřevitého�i�bylin-
ného�rostlinstva�starobylých�parků,�
už�před�dvěma�staletími�navržených�
a�do� zdejší� krajiny� vsazených� geni-
álním�zahradníkem�Václavem�Skal-
níkem.�V�půli�srpna�se�tu�rok�co�rok�
rozkošnicky� ráchám,� nikoli� snad�
v�lázeňských� vanách,� nýbrž� v�hud-
bě.�Vymetám�veškeré�koncerty�Cho-
pinova� festivalu,� ať� už� v�Modrém�
sále� někdejšího� domu� U�Labutě,�
v�parádním� zdejším� divadle,� me-
zi� šálivými� mramory� velkého� sálu�
Společenského� domu� Casino� nebo�
v�usebraném� šeru� Luteránského� či�
Anglikánského� kostela,� a�ač� zcela�
prost� hudebního� sluchu,� s�potěše-
ním�podléhám�dojmu,�že� rozumím�
řeči�klavíru�i�nástrojů�jiných,�byť�její�
gramatiku� zhola� nechápu.� V�místě�

tak�zjevně�romantickém�se�poněkud�
rozmlžuje�čas,�a�tak�mě�nikterak�ne-
překvapí,� zahlédnu-li� na� kolonádě�
Fryderyka� Chopina� s�Marií� Wod-
zińskou,� spatřím-li� v�autobusu�Mi-
roslava�Horníčka�rozprávět�s�Vladi-
mírem�Páralem,�potkám-li�na�Hlav-
ní� třídě� poblíž� kruhového� objezdu�
Edwarda�VII.�s�Františkem�Josefem�
I.�a�natrapíruju-li�posléze�tutéž�dvo-
jici�monarchů�v�muzeu,�kterak�sedí�
bok� po� boku� s�nohama� v�lavorech,�
zatímco�ve�vedlejším�salonku�se�na�
loži�povaluje�Johann�Wolfgang�von�
Goethe�v�elegantním�nočním�čepci.�
To�mi�pak�nepřijde�divné�ani� to,�že�
do�Mariánek� ze� vzdáleného� severu�
zavítal� i�duch�Krkonoš.�Jak�se�sluší�
na� pána� hor,� reziduje� tu� na� kopci,�
vyhlíží� sošně� a�má� tu� i�hotel.� Pár-
krát� jsem� tam� pobyl,� popil,� pojedl�
a�jednou� i�potlachal,� to� vše� s�pocity�
libými.� A�jelikož� ke� Krakonoši� mě�
zaplaťpámbu�vyvezla�lanovka,�mohl�
mi�vyrazit�dech�až�jedinečný�výhled�
z�hotelového� pokoje.� Do�Mariánek�
se� těším� vždy,� a�zvláště� letos� dou-
fám,�že�v�nich�uniknu�jak�ruchu,�tak�
rouškám…

Iva Hüttnerová

herečka, výtvarnice a spisova-
telka

Mariánské�Lázně�jsem�znala�jen�let-
mo� z�výletů� či� zájezdů� s�divadlem.�
Až�když� jsem� tady� strávila�pár�dní,�
objevila�jsem�tu�zvláštní�krásu�měs-
tečka�v�údolí�mezi�lesy,�kde�se�prolí-
ná�drsná�příroda�Slavkovského�lesa�
s�pečlivě� promyšlenými� anglickými�
parky.�

Není� divu,� že� po� zdejších� cestič-
kách� se� už� po� staletích� před� námi�
rádi� procházeli� známí� a�slavní� lidé�
z�celého� světa.� Lidem� tady� vracejí�
nejen�zdraví,�ale�i�časy�dávno�minu-
lé,�kdy�pánové�byli�galantní�a�dámy�
elegantní.�
,,Mariánky“�jsou�pro�mě�symbolem�
klidu� a�zastavení� v�dnešním� uspě-
chaném�světě�a�vždycky�se�sem�bu-
du�ráda�vracet.

Tereza Kostková

herečka a moderátorka

Mariánské�Lázně�jsem�objevila�před�
více�jak�20�lety.�Osud�mě�jako�začí-
nající� herečku� zavál� do� chebského�
divadla,� kde� jsem� začala� poctivě�
a�důsledně� vdechovat� vzduch� pro-
fesionálního� divadelního� světa� se�
vším,�co�k�tomu�patří.�Tedy�i�výjezdy�
do�okolních�divadelních�štací.�
Mariánské�Lázně�patřily�k�pravidel-
ným� štacím� se� svým� okouzlujícím�
divedlem� a�kolonádou.� � A�neztrati-
ly� se� z�mapy�zájezdů�ani�když� jsem�
odešla� do� Prahy.� Vzpomínám� na�
Čokoládového� hrdinu,� kterého� re-
žíroval�můj� táta.� Přivezli� jsme� tam�
snad� všechna� představení� z�mého�
mnohaletého� působení� v�Divadle�
pod�Palmovkou�a�nezapomenu�scé-
nické�čtení�Malého�prince.�
A�teď� s�Divadlem� v�Rytířské� tam�
jezdíme� dále� a�stále� je� plno� a�stále�
vřelé� přijetí� a�stále� kvete� kolonáda,�
kam�se�jdu�před�začátkem�každého�
představení� projít.�Když� jsem�před�
dvěma� lety� s�manželem� a�synem�
navštívila� nad� Mariánkami� v�kou-
zelných�hvozdech�ukrytý�hotel�Kra-
konoš,� poznala� jsem� je� do� detailu�
všude�tam,�kam�jsme�se�s�divadlem�
předtím� nedostali.� Co� mě� dostává�
prostě� pokaždé� –� jsou� celé� lázně�
Mariánské.�Jsou�léčivé.�

Zdeněk Troška

filmový a televizní režisér

Město� mého� srdce!� A�krásných�
vzpomínek!� V�šesté� třídě� jsem� byl�
s�rodiči� na� dovolené� v�hotelu� Po-
lonia,� měli� jsme� pokoj� s�balkonem�
v�průčelí,� běhal� jsem� s�lahvemi� pro�
Lesní�pramen�do�parku�pod�můstek.�
Ve�vedlejším�knihkupectví�si�koupil�
knížku�Cesta� do� středu�Země�od� J.�
Verna� a�přečetl� ji� jedním� dechem!�
Pak�mi�paní�prodavačka�nabídla�ja-
kési�její�pokračování:�Cestu�slepých�
ptáků� od� Ludvíka� Součka.� Skvělá�
mystifikace,�které�jsem�zcela�uvěřil.�
Pak� výlet� v�sedmé� třídě.� Spali� jsme�
v�jakési� sokolovně,� upravené� na�
ubytovnu.� První� sexuální� kontakt,�
nezapomenutelný.� Ten� večer� jsme�
viděli� v�kině� italský� film� Romulus�
a�Remus.�Nadšení!
Konec�studií�na�FAMU�a�natáčení�fil-
mu�Hledání�modrého�tónu�o�Chopi-
novi�a�jeho�lásce�k�MariiWodziňské.�
Setkali� se� právě� v�Mariánkách� a�na�
Kynžvartu,�kde�jsme�s�mariánskolá-
zeňskými� ochotníky�můj� v�podstatě�
absolventský� film� natáčeli.� Krásná�
práce!� V�roce� 2005� filmové� dotáč-
ky� na�Kladské� do� opery�Rusalka� ve�
Státní�opeře�Praha.�Toho� roku� ležel�
dlouho�sníh�a�my�v�půlce�dubna�toči-
li�tančící�víly�mezi�zbytky�sněhu�v�le-
se�pod�silnicí.�Díky�vydatné�pomoci�
sympatického� pana� ředitele� Rich-
tera� hotelu� Krakonoš,� nám� někde�
půjčili� vojenské� maskovací� plachty,�
kterými�jsme�závěje�přikrývali.�Chu-
dáci�baletky,�bosé�a�skoro�ve�sněhu,�
ale� s�profesionálním� úsměvem� jako�
za�nejhezčí�letní�noci…
Bydleli� jsme�v�krásném�hotelu�Kra-
konoš� a�s�jeho� ředitelem� i�celou� ro-
dinou�jsme�zůstali�velcí�přátelé.�Od�
té�doby� tam� jezdím�pořád.�Vždycky�
si� dám� skvělou� koprovou� omáčku,�
třeba� i�třikrát� za� sebou,� až� se� v�ku-
chyni� diví.� S�kolegy� Markem� Kali-
šem� a�Evženem� Gogelou� jsme� tam�

psali� scénáže� ke� Kaměňáku,� hodili�
na�masáže,�do�bazénu,�do�solné�jes-
kyně,� na� procházky� kolem� hotelu.�
Úžasný� je� vedlejší� park� miniatur�
hradů� a�zámků,� opravdu� jako� v�po-
hádce!� Takže�moje� rada� –� teď,� kdy�
se�nebude�moct�jezdit�k�moři�ani�za�
moře,�nezoufejte!
Udělejte� si� dovolenou� v�Marián-
ských�Lázních,�jako�já.�Krásné�měs-
to,� krásné� výlety� o�okolí,� pohoda,�
klid.�A�hlavně�–�bezvadní� lidé,�milí,�
usměvaví,� vstřícní.� Uvidíte,� že� mi�
dáte�za�pravdu.�

Josef Klíma

investigativní novinář, spisova-
tel a televizní reportér

Já�mám�na�Mariánské�Lázně�vzpo-
mínky� povětšinou� humorné.� Jako�
čerstvý� absolvent� Fakulty� žurna-
listiky� UK� jsem� si� v�přilehlých� ka-
sárnách� ve� Velké� Hleďsebi� prožil�
závěrečné�cvičení�vojenské�katedry.�
Mladší� ročníky� už� neví,� o�co� šlo,�
takže� ve� zkratce:� zatímco� povinná�
vojenská�služba�byla�dvouletá,�vyso-
koškoláci�měli�možnost�odsloužit�si�
ji� jinak.�Dva�poslední�ročníky�vyso-
ké� školy�docházeli� jednou� týdně�na�
vojenskou� základnu� v�Praze-Moto-
le,� kde� nás� důstojníci� –� povětšinou�
podivné�ztroskotané�existence�–�cvi-
čili,�jak�se�stát�pěšáky�neboli�bigoši.�
Sama�vojenská�katedra�byla�bizarní�
zařízení.� Jeden� podplukovník� sem�
byl� převelen� za� trest,� protože� při�
cvičení� sestřelil� práškovací� letadlo,�
dalšímu� našli� v�kanceláři� podrob-
né� plány� na� obsazení� jakési� africké�
země,� které� ve� svém� volném� čase�
vypracoval� jako� koníčka� a�usoudili,�
že� by� mohl� být� všude� jinde� nebez-
pečný.� Jiný� nižší� důstojník,� když�
zjistil,� že� jeden�ze� studentů� studuje�
aramejštinu� a�chetitštinu,� mu� uči-
nil� skvělou� nabídku:� „To� byste� pak�
mohl� nastoupit� k�nám,� studente.�
My� dneska� odposloucháváme� kde�
koho.“�A�protože�jako�studenti�jsme�
byli� založením� pacifisté,� měli� jsme�

obrovskou�zábavu�z�toho,�když�jsme�
při�simulovaném�útoku�zamořili�dý-
movnicemi� motolskou� nemocnici�
nebo� když� náš� nešikovný� spolužák�
omylem� hodil� granát� rovnou� do�
okopu,�kde� jsme�se�před�výbuchem�
schovávali.�
Tahle� atmosféra� se� přenesla� i�do�
závěrečného� „ostrého“� výcviku�
o�prázdninách� ve� zdejších� kasár-
nách.� Tehdy� v�nich� sídlil� tankový�
prapor� „prvního� sledu“,� jak� se� ří-
kalo,� protože�měl� jako�první� bránit�
hranici�proti�nepřátelským�oddílům�
Bundeswehru.� Což� znamenalo� vel-
mi�často,�že�nás�časně�k�ránu�probu-
dil�poplach�a�vyjížděli�jsme�do�vojen-
ského� prostoru� Cech� u�vesnice� Tři�
sekery.�Tam�jsme�se�museli�příruční-
mi�lopatkami�zakopat,�což�jsme�vět-
šinou�odflákli�tak,�že�by�nás�trefil�do�
zadku�každý�myslivec.�Útočili� jsme�
povětšinou�fiktivně� na� nejbližší� ně-
mecké� městečko� Mähring� hned� za�
hranicí�a�samozřejmě�jsme�jednotky�
NATO� drtivě� vždy� zničili.� Daleko�
lepší� byly� vycházky� jak� na� blízkou�
plovárnu�Riviéra,�tak�přímo�do�Ma-
riánských�Lázní.�V�přilehlém�campu�
jsme� si� zase� pronajímali� chatičky,�
když�za�námi�přijely�naše�přítelkyně�
z�Prahy.� Já� už� měl� Trabanta,� takže�
jezdily�ve�skupinkách.�Vždycky�jsem�
tenkrát�snil�o�tom,�že�se�tam�jednou�
podívám�i�po�vojně�a�místo�chatičky�
v�campu�se�ubytuju�v�hotelu�Krako-
noš�na�kopci�nad�Mariánkami.�Ten�
hotel�byl�pro�mě� tenkrát� symbolem�
luxusu.� Symbolem� toho,� že� nejsem�
občan� druhé� kategorie,� jímž� jsem�
tehdy�vlastně�byl.�
Po� Listopadu� 89� jsem� se� tam� ko-
nečně�několikrát�ubytoval,�když�mě�
má� profese� zavála� do� Mariánek,���
a�chystal� jsem�se,�že�navštívím�i�ten�
Mähring,� který� jsem� tolikrát� coby�
četař� absolvent� dobyl.� Že� bych� se�
tam�konečně�prošel� po�hlavní� třídě�
i�v�reálu� a�nicnetušícím� Němcům�
bych�se�omlouval:�„Entchuldigung,�
bitte.“� Ale� nikdy� jaksi� nevyšel� čas.�
Třeba�se�mi�to�podaří�letos,�až�pomi-
ne� koronavirový� blázinec,� otevřou�
se� zase� hranice� –� a�taky� ten� hotel,�
kde� se� před� snídaní,� když� všichni�
ještě� spí,� tak� nádherně� plave,� jako-
by�se�člověk�ocitl�mimo�prostor,�čas�
a�všechny�problémy.�Bohužel�sochu�
Krakonoše�před�ním,�ke�které�se�pojí�
pověst�o�návratu,�když� ji�člověk�ob-
skáče�po� jedné�noze,�už�neobskáču�
ani�po�dvou…

Dobrota Karlovarského kraje. 
Startuje 4. ročník soutěže

KARLOVARSKÝ KRAJ I�v�letoš-
ním� roce� Karlovarský� kraj� ocení�
nejlepší� regionální� pochoutky,�
které� jsou� vyrobeny� z�domácích�
surovin.�Soutěž�Dobrota�Karlovar-
ského� kraje� opět� zviditelní� kvalitu�
potravinářských� a�zemědělských�
výrobků�a�upozorní�na�úsilí�malých�
a�středních� výrobců� o�udržení� tra-
dic�a�úrovně�produktů.�
Výrobci�mohou�své�produkty�při-

hlašovat�do� soutěže�od�25.� května�
do�5.�června�2020.�„Víme,�že�i�naše�

farmáře�a�potravinářské�producen-
ty�zasáhla�opatření�spojená�s�koro-
navirovou� nákazou.� A�právě� proto�
chceme�vyzdvihnout�jejich�kvalitní�
a�chutné�výrobky�a�upozornit�na�ně�
zákazníky,�kteří�dnes�už�velmi�dbají�
na�domácí�původ�produktů.�Znač-
ka�kvality�by�pak� těmto�výrobkům�
mohla� pomoci� najít� cestu� ke� spo-
třebitelům,“� uvedl� krajský� radní�
Karel�Jakobec.
Do� soutěže� mohou� přihlašovat�

své�výrobky�malé�a�střední�potravi-
nářské�podniky�s�počtem�maximál-
ně� 250� zaměstnanců.� Zemědělský�
nebo�potravinářský�produkt�z�Kar-
lovarského� kraje,� který� se� chce�
ucházet�o�značku�kvality,�musí�mít�
hlavní� surovinu� zcela� tuzemského�
původu.� Po� přijetí� přihlášek� bude�
následovat� jejich�kontrola,�hodno-
cení� přijatých� výrobků� odbornou�
komisí� a�slavnostní� vyhodnocení�
výsledků,�které�se�uskuteční�v�říjnu�
2020.��

Značku�„Dobrota�Karlovarského�
kraje“� uděluje� formou� certifiká-
tu� hejtman� Karlovarského� kraje�
na� základě� výsledků� hodnocení�
hodnotitelské� komise.� V�loňském,�
třetím� ročníku,� bylo� do� soutěže�
přihlášeno�22�producentů�se�79�vý-
robky.� (KÚ)

Region už znovu brázdí 
oblíbené cyklobusy
KARLOVARSKÝ KRAJ   Již� osm-
náctým� rokem� Autobusy� Karlovy�
Vary� zajišťují� provoz� cyklodopravy�
v�rámci� systému� CykloEgrensis.�
Kromě�milovníků�cyklistiky�mohou�
služeb� společnosti� využívat� také�
turisté,�rodiny�s�dětmi�a�ostatní�ces-
tující.�Letos�vyjely�cyklobusy�na�vy-
značených�trasách�poprvé�16.�květ-
na,�naposledy�se�s�nimi�lidé�svezou�
28.� září.�Na� jejich� provoz� přispívá�
kromě�dalších�partnerů�také�Karlo-
varský�kraj.
� „Společnost� Autobusy� Karlovy�
Vary�jako�jediná�provozuje�ucelený�
systém�přepravy�cyklistů�a�jízdních�
kol� v�našem� regionu� již� od� roku�
2003.�Obliba�cyklobusů�rok�od�ro-
ku� stoupá,� jen� vloni� od� května� do�
září� přepravily� na� 8� 579� osob.� To�
je�také�jedním�z�důvodů,�proč�jsme�
se� opět� rozhodli� podpořit� žádost�
dopravce�o�individuální�dotaci,�a�to�
částkou�až�do�výše�200� tisíc�korun�
při�předpokládaném�dopravním�vý-
konu�25�048�kilometrů.�Dotaci�však�
musí� ještě� odsouhlasit� krajské� za-
stupitelstvo,“�uvedl�Josef�Janů,�rad-
ní�pro�oblast�regionálního�rozvoje,�
projektového�řízení�a�informatiky.
Společnost� nabízí� pět� základních�
tras� –� červenou� Cyklostezkou�
Ohře� do� Krušných� hor,� modrou�
Mezi� Střelou� a�Vladařem,� oranžo-
vou�Chebskem�a�Vogtlandskem�do�
přírodního� parku� Přebuz,� žlutou�
Porolavím� k�Blatenskému� příkopu�
a�azurovou� Lázeňskou.� Za� popla-
tek� 3� tisíce� korun� si� je� pak�možné�
objednat� ještě� zelenou� linku.� Ces-
tující� také� mohou� využít� včasné�
zarezervování� svého� místa� díky�
rozšířenému� místenkování� v�sys-
tému� AMSbus.� Dopravce� rovněž�

nabízí� možnost� zakoupení� cyklo-
karty�s�neomezeným�počtem�jízd�za�
výhodnou�cenu�699�korun.
„Provoz� zahajujeme� po� zvážení�
všech�okolností�daných�současným�
stavem� a�věříme,� že� i�letos� bude�
provoz�úspěšný�a�cyklobusy�využijí�
i�noví� návštěvníci� Karlovarského�
kraje,� kteří� místo� dovolené� v�za-
hraničí� budou� objevovat� krásné�
prostředí�a�přírodu�našeho�regionu�
s�množstvím� značených� cyklotras�
a�cyklostezek.� Důležitá� informace�
je�to,�že�i�letos�mohou�děti,�studenti�

a�senioři� využít� 75%� slevu� na� jízd-
ném�a�mohou� tak� po� týdnech�uza-
vřených� doma� za� výhodných� pod-
mínek�utužit�své�zdraví�v�přírodě,“�
doplnil� Zdeněk� Suchan,� výkonný�
ředitel� společnosti� Autobusy� Kar-
lovy�Vary.
Veškeré� informace� o�jízdních� řá-
dech,� včetně� tarifních� podmínek,�
získají� zájemci� v�předprodejních�
místech�společnosti�Autobusy�Kar-
lovy�Vary,� u�řidičů� cyklobusů� nebo�
na� internetových� stránkách� www.
autobusy-kv.cz.�� (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ  Na� vý-
robě� ochranných� prostředků� pro�
zdravotníky,� policisty,� hasiče,� za-
městnance� v�sociálních� službách�
a�další�exponované�profese�pracu-
je� v�Karlovarském� kraji� s�velkým�
nasazením� mnoho� dobrovolníků.�
Patří�mezi�ně�i�výrobci�ochranných�
štítů,� o�jejichž� záslužné� práci� se�
často�pořádně�ani�neví.�Komunita�
3D� tiskařů� vyrábí� štíty� z�vlastních�
zdrojů,� či� z�materiálu,� který� do-
stala� od� sponzorů,� nebo� na� který�
se�složili�sami�občané.�Všem�patří�
velké�poděkování.

Tiskáren,�které�dnem�i�nocí� tisk-
nou�ochranné�prostředky�pro�pra-
covníky�v�první�linii,�je�v�celé�zemi�
několik� tisíc.�Například� komunita�
3D�tiskařů�společně�s�firmou�Prusa�
Research�aktuálně�zvládne�vyrábět�
až� 3� tisíce� kusů� ochranných� štítů�
denně.� Za� štíty� nadále� nevybírají�
žádné�peníze,�protože�by�to�mohlo�
zpomalovat� jejich� dodání� potřeb-
ným.�Kromě�ochranných�štítů�3D�
tiskaři� vyrábějí� rovněž� ochranné�
brýle�a�zakladače�pro�šití�roušek.
Také� v�našem� kraji� vznikla� uni-

kátní�iniciativa,�která�pod�názvem�

„3D� tiskem� proti� COVID-19“�
sdružuje� 3D� tiskaře� z�celého� regi-
onu.�Ti�ve�svém�volném�čase� tisk-
nou�na�domácích�tiskárnách�nedo-
statkové� ochranné� pomůcky� a�na�
kontě� mají� podle� uveřejněných�
čísel�už�1989�štítů.�Vyrobené�kusy�
se�zašlou�do�sběrných�míst,�kde�se�
smontují,� sterilizují� a�poté� putují�
k�odběratelům.�Veřejnost�může�je-
jich� snažení�podpořit� i�přes� trans-
parentní�účet,�přičemž�prostředky�
budou�využity�na�výrobní�materiál,�
který�lze�ovšem�také�darovat.�
� (KÚ)

S tiskem ochranných štítů pomáhají dobrovolníci CykloEgrensis  V rámci systému zajišťují provoz cyklodopravy Autobusy 
Karlovy Vary. Společnost nabízí pět základních tras.  Foto: KÚ

DOBROTA V KRAJI 
V roce 2020 se soutěží 
v těchto kategoriích:

1. Masné výrobky
2. Mléčné výrobky
3. Pekařské a cukrářské vý-

robky
4. Alkoholické a nealkoholic-

ké nápoje
5. Ovoce, zelenina, medy 

a čaje v čerstvé nebo zpra-
cované formě

V Mariánských Lázních vznikla unikátní anketa. Nabízí po-
hled českých osobností společenského života na jeden z vý-
znamných bodů lázeňského trojúhelníku.
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Lázeňství může vzkvétat jen díky dobrým 
diplomatickým vztahům

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

V květnu jsme si připomněli vý-
ročí konce II. světové války.   Tyto 
momenty  si musíme připomínat, 
abychom nezapomněli na ty, kteří 
bojovali za to, abychom tady dnes 
vůbec mohli  být.  Je  třeba  odmít-
nout  jak  překreslování  historie, 
tak  odstraňování  pomníků  vítě-
zů. Květnové události  roku 1945 
tvoří neoddělitelnou součást naší 
historie. Letos jsme si připomněli 
už 75. výročí konce II. světové vál-
ky a je nutné zdůrazňovat, že dr-
tivou většinu našeho území osvo-
bodila  armáda  sovětská  (Rudá 

armáda), která přinesla i největší 
oběti na životech. Zachránili nás 
před  konečným  řešením  české 
otázky,  kdy  Německo  plánovalo 
likvidaci  našeho  národa.  Spo-
lečnost  se  však  díky  politikům 
v dnešní době rozdělila na 2 čás-
ti,  na  tu  která  přepisuje  historii 
a tím  pohrdá  těmi,  kteří  položili 
za  naši  svobodu  a naše  životy 
svůj  vlastní  život,  protože  nikdo 
z nás by  tady dnes nebyl a na  ty, 
kteří  respektují  historii  takovou 
jaká byla. Přepisování dějin a no-
vodobá rusofobie politiků zatem-
nila  části  společnosti  rozum  a je 
pohrdáním  všech  co  byli  válkou 
zasaženi, ale začíná mít také do-
pad na diplomatické vztahy mezi 
Českou republikou a Ruskou fede-
rací. Položme  si  otázku: Němec-
ku jsme odpustili a Rusko budeme 
nenávidět?  Ptám  se  proč  a kam 
až  tohle  může  zajít?  Jakékoliv 
narušování diplomacie může mít 

nedozírné  následky  i na  cestovní 
ruch  v Karlovarském  kraji,  který 
už nyní utrpěl  pandemií  korona-
virem. Jsou to právě klienti přede-
vším z Ruska díky, kterým vzkvé-
tá  lázeňství  v našem  kraji  a to 
bychom si měli uvědomit. Neměli 
bychom se nechat zaslepit politic-
kým  třídním  bojem,  který  se  zde 
začíná  vést  a začíná  se  přelévat 
i do  společnosti,  kterou  rozdělu-
je.  Vzdávejme  úctu  všem,  kteří 
padli v boji proti nacismu a osvo-
bodili naši  vlast před Německem 
bez  ohledu  na  politické  hry  no-
vodobých  totalitářů.  Nejsme  ani 
proruští  a ani  proameričtí.  Jsme 
stále  ještě  občané České  republi-
ky a na to nezapomínejme. Dobré 
diplomatické  vztahy musíme mít 
se  všemi  státy,  protože  jen  tak 
může  Karlovarský  kraj  a naše 
republika  vzkvétat  a ekonomicky 
růst,  pokud  ovšem nechceme být 
jen provincií levné pracovní síly.

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446         e: kalabova@mediaas.cz

Proč jsou tajnosti kolem koronavirových 
dat v Karlovarském kraji? 

Ing. Jan Horník
senátor, 
starosta 
města Boží 
Dar a krajský 
zastupitel za 
STANKOAKD

Co může být za skutečností, že od 
začátku  vyhlášeného  stavu nouze, 
nejsou v Karlovarském kraji za jed-
notlivé  obce  veřejně  dostupné  in-
formace  o počtech  pacientů  s one-
mocněním Covid-19 a to včetně po-
čtů osob vyléčených a počtů úmrtí. 
Tato  data  má  k dispozici  Krajská 
hygienická  stanice  KK  a jejich 
poskytování  veřejnosti  nebrání 
žádná  ochrana  osobních  údajů, 
což  je  úplně  stejná  situace,  jako 
anonymně  zveřejňovaná  data  za 
jednotlivé  okresy.  Proč  se  krajská 
hygiena a krajští politici brání zve-
řejňování  těchto dat aspoň  vedení 
obcí, aby  tyto  věděly,  jaké by měly 
přijmout opatření, když se jakáko-

liv nákaza začne např. šířit u jejich 
sousedů? Proč jsou tyto informace 
každý  den  poskytovány  obcím  Ji-
hočeského  kraje?  Proč  tomu  tak 
není v našem Karlovarském kraji? 
Z nějakého  důvodu  to  přeci  musí 
být.  Vedení  našeho  kraje  se  v této 
věci  odvolává  na  „upozornění“ 
Policie ČR, že není  vhodné posky-
tovat  podrobnější  informace,  aby 
občané  s nákazou  koronavirem 
nebyli vystavováni případné šikaně 
nebo  pronásledováni.  Rozhoduje 
o takovýchto  věcech  snad  Policie 
ČR? Nerozhoduje. Na dotaz vzne-
sený policejnímu prezidentovi Janu 
Švejdarovi, jak to tedy s oním „upo-
zorněním“  ve  skutečnosti  je,  tak 
v dopise z 30. dubna stručně odpo-
věděl, že Policie ČR není původcem 
zmiňovaných  informací.  Kdo  se 
tedy  zaštiťuje  neexistujícím  „upo-
zorněním“ Police ČR? Že by to byl 
nějaký  škodlivě  horlivý  podřízený 
policejního  prezidenta?  Odpověď 
má  v rukou  vedení  Karlovarského 
kraje a určitě se ji dozvíme. 
Co  však  je  velmi  zarážející,  je 

skutečnost, že krajská samospráva 
rezignovala  na  poskytování  uce-
lených  informací  samosprávám 
nižšího  stupně.  Přeci  maximální 
informovanost  obyvatel může    vý-
znamně  přispět,  jak  ke  zklidnění 
situace  v obcích,  kde  se  nemocní 
nevyskytují,  tak  ke  zvýšení  opatr-
nosti občanů tam, kde se nemocní 
nacházejí  ve  zvýšené  míře.  Aktu-
ální  situace  na  Chebsku  a z ne-
vědomosti  vznikající  fámy,  to  jen 
potvrzují.  Ve  vypjatých  životních 
situacích je nejhorším rádcem, nic 
nevědění. 
Ještě snad pořád žijeme v otevře-

né  demokratické  společnosti  a tak 
musí  být  výsledky  práce  orgánů 
státní správy (OHS), pokud nejsou 
v utajovaném  režimu,  dostupné 
všem  občanům  stejně,  jako  tomu 
je  např.  v našem  sousedním  sas-
kém  kraji  Erzgebirge  (viz  https://
www.erzgebirgskreis.de/index.
php?id=1126),  kde  mají  stejnou 
evropskou  legislativu  v oblasti 
ochrany  osobních  údajů  jako  my 
v České republice.
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Křížovka o ceny 

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: RUDENSKÁ LUČNÍ 
PRAMENIŠTĚ

Třem vylosovaným 
výhercům, zašleme publikace 
o našem kraji. Tentokrát to 
jsou Bohumila Šproková 
z Velichova, Jan Lener z Chebu 
a Margita Hrádelová z Ostrova.

Zbytky místa posledního 
odpočinku nedaleko Mariánských 
Lázní ze 17. století, dochovalo 
se zde asi 360 barokních 
a klasicistních žulových náhrobků 
z let 1673-1936. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 6. 2020 na 
email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Svobodová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

KARLOVARSKÝ KRAJ   Krajské�
kulturní�stánky�se�poté,�kdy�musely�
zavřít� kvůli� vyhlášení� nouzového�
stavu,�znovu�otevřou�veřejnosti.�Ná-
vštěvníky� čeká� řada� nových� výstav,�
ale�také�nezbytná�opatření�na�ochra-
nu�před�nákazou�koronavirem.
„Pro� návštěvníky� i�pro� pracovníky�
našich� krajských� kulturních� insti-
tucí�je�to�samozřejmě�dobrá�zpráva,�
protože� sezóna� už� začala� a�prázdné�
prostory� bez� lidí� žádnému� muzeu�
ani� galerii� nesvědčí.� První� instituce�
otevřeme�od�12.�května,�ostatní�pak�
postupně� do� konce� května.� Věřím,�
že� všichni� budou� respektovat� po-
třebná�ochranná�opatření,�v�kulturní�
instituci�může�být�v�jednu�chvíli�ma-
ximálně�100�osob,�které�by�měly�do-
držovat�rozestupy�2�metry.�U�vstupu�
také�budou�mít� lidé�k�dispozici�dez-
infekci�na�ruce�a�dezinfikovat�se�bu-
dou� i�prostory� budov,“� upřesnil� ná-
městek�hejtmana�Martin�Hurajčík.

Galerie umění Karlovy Vary 
Otevřeno pro veřejnost: 28. 5. 2020
Galerie�umění�Karlovy�Vary�nabídne�
návštěvníkům� � nově� zahájenou� vý-
stavu�MILAN�MAUR�/�ZÁZNAMY.

Interaktivní galerie Becherova 
vila Karlovy Vary 
Otevřeno pro veřejnost: 12. 5. 2020
V�Interaktivní�galerii�Becherova�vila�
uvidí�milovníci�umění�výstavu�IVAN�
KLJUN� A�OSOBNOSTI� RUSKÉ�
AVANTGARDY.

Letohrádek Ostrov 
Otevřeno pro veřejnost: 4. 6. 2020
V�Letohrádku� Ostrov� se� plánuje�
zahájení� dvou� výstav� z�galerijních�
sbírek��-� � �PRAVDA�/�KRÁSA�/�PO-
SEDLOST�-��Česká�moderna�I.�polo-
viny�XX.�století�a�ODKUD�ZNÁME�
VODNÍKA�A�POLEDNICI?

Galerie výtvarného umění v Che-
bu a Retromuseum 
Otevřeno pro veřejnost: 12. 5. 2020
Otevření� po� vynucené� pauze� bude�
v�GAVU� Cheb� spojeno� především�
s�novou�stálou�expozicí�umění�po�ro-
ce�1990�v�nově�zpřístupněných�pro-
storech� v�suterénu� galerie.� Od� 12.�
května� se� dále� otevře� hned� několik�
výstav.�V�rámci�formátu�jednoho�díla�

to�bude�výstava�věnovaná�nově�obje-
venému�náhrobku�Jaroslava�Horejce�
ve� Stříbře.� V�kavárně,� kde� předsta-
vuje� galerie� současné� ilustrátory,�
to� bude� drobná� výstava� Stanislava�
Setinského� k�jeho� novému� cestopi-
su�pro�děti�To� je� Jeruzalém.�V�Malé�
galerii�věnované�současnému�umění�
se�představí�dvě�výtvarnice�-�Karíma�
Al-Mukhtarová� a�Maud� Kotasová,�
které� spojuje� technika� vyšívání,� ov-
šem�na�zcela�atypické�materiály,�jako�
je� sklo,� keramika� či� třeba� obyčejná�
popelnice.�Jen�o�týden�později�začne�
v�Retromuseu�velká�výstava�věnova-
ná�70�letům�podniku�Jitex�Písek�a�te-
dy�dobové�módě,�která�je�s�ním�spo-
jená.�A�od�26.�května�bude�ve�Velké�
galerii�otevřena�mimořádná�výstava�
věnovaná� slavnému� grafikovi,� au-
torovi� českých� bankovek,� Oldřichu�
Kulhánkovi.

Galerie 4 galerie fotografie - Art 
Centrum Galerie 4, Cheb 
Otevřeno pro veřejnost: 12. 5. 2020
Probíhají�výstavy:�Fotografická�tech-
nika�do�r.�1970�s�výstavou�fotografií�
Ludvíka�Dvořáčka�|2.NP
Zátiší� –� výsledky� z�fotografického�
wotkshopu� pod� vedením� Roberta�
Vana�|�1.NP�klubG4
Od 22. 5. 2020

David� TĚŠÍNSKY� |� Fotka� jako�
zbraň,�fotka�jako�lék�|�3.NP
Vzkaz� pro� TENTO� DEN� |� výstava�
z�covidového� projektu� Galerie� 4� |�
4.NP
Karolína�KOBLENOVÁ� |�Černobyl�
|�1.NP�klubG4
11. -13. 6. 2020�se�koná�18.�ročník�
Chebských�dvorků�–�open�air�výsta-
vy�a�prezentace�na�22�místech�v�his-
torickém�centru�Chebu.

Muzeum Cheb 
Otevřeno pro veřejnost: 26. 5. 2020, 
termín�bude�upřesněn�po�kolaudač-
ním�řízení
Po� dlouhotrvající� rekonstrukci,� bě-
hem�níž�došlo�k�technickému�zhod-
nocení� budov�muzea,� nabídne�Mu-
zeum� Cheb� návštěvníkům� stejnou�
expoziční�instalaci�se�dvěma�změna-
mi.�Jeden�ze�sálů�expozice�novějších�
dějin� bude� nově� věnován� etnografii�
Chebska� a�kamnům�Williho� Russe,�
která�by� zde�měla�být�postavena�na�
podzim.� Valdštejnský� okruh,� který�
je�zároveň�součástí�hlavní�prohlídky,�
bude�nově�doplněn�o�místnost�dosud�
užívanou� jako� depozitární� prostor,�
jejímž� hlavním� exponátem� bude�
unikátní�kůň�Albrechta�z�Valdštejna�
s�dalšími� předměty� připomínající-
mi� osobnost� Albrechta� z�Valdštejna�

a�jeho� dobu.� Po� otevření� muzea� je�
připravena� výstava� „Muzeum� se�
představuje“,� která� dovolí� návštěv-
níkům� nahlédnout� do� části� bohaté-
ho�sbírkového� fondu�muzea�a�před-
staví� jim� polovinu� svých� podsbírek�
s�informacemi� a�ukázkami� z�každé�
z�nich.

Muzeum Sokolov, Hornické mu-
zeum Krásno, Důl Jeroným 
Otevřeno pro veřejnost: 13. 5. 2020
Badatelské� návštěvy� muzea� a�mu-
zejní�knihovny�jsou�možné�po�před-
chozí� telefonické� domluvě.� Zatím�
byly�až�do�odvolání�zrušeny�všechny�
muzejní�vernisáže�a�přednášky.�
Ve� výstavní� síni� v�přízemí� sokolov-
ského�zámku�bude�přístupná�výsta-
va�„Poohří�za�časů�lovců�a�sběračů“.�
Po� předchozí� telefonické� domluvě�
bude� možné� navštívit� sklepení� so-
kolovského� zámku� včetně� expozice�
sokolovského�zlatého�pokladu.��

Štola č. 1 Jáchymov 
Otevřeno pro veřejnost: 12. 5. 2020

Muzeum Karlovy Vary, Královská 
mincovna Jáchymov 
Otevření pro veřejnost: 12. 5. 2020 
Muzeum�Karlovy� Vary,� Nová� louka�
23,� připravilo� unikátní� výstavu� ve�

spolupráci� s�Egyptologickým� ústa-
vem�Univerzity�Karlovy�v�Praze�ME-
ZI� PRAHOU� A�KÁHIROU,� která�
potrvá�do�31.�5.�2020.

Návštěvníkům�také�muzeum�nabíd-
ne�kromě�kulturního�zážitku�kávu�ve�
venkovním�prostoru�dvora.
� (KÚ)

Muzea a galerie se postupně otevírají

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

KARLOVY VARY   Prostřednictvím�služby�PressReader�si�mohou�regis-
trovaní�uživatelé�Krajské�knihovny�Karlovy�Vary�vybrat�ze�7000�titulů,�
které�vycházejí�ve�120�zemích�a�60�jazycích.�Z�českých�novin�a�časopisů�
jsou�k�dispozici�například�Respekt,�Hospodářské�noviny,�MF�DNES,�
Lidové�noviny�nebo�Pupp�journal.�Ze�zahraničních�titulů�si�čtenáři�ote-
vřou�mimo�jiné�francouzský�Le�Monde�či�anglický�The�Guardian.
„Stačí,�když�se�čtenář�přihlásí�do�svého�konta.�Tam�najde�přímý�odkaz�
na�PressReader.�Poté�co�na�něj�klikne,�otevře�se�mu�okno�prohlížeče,�
kde�si�může�vybrat�tituly,�podle�svého�zájmu,“�vysvětlila�vedoucí�služeb�
Michaela�Němcová.� �Obsah�mohou�uživatelé� číst,� poslouchat,� sdílet,�
překládat,�a�nebo�komentovat.�Tituly�je�rovněž�možné�stáhnout�a�pře-
číst�si�je�offline.�� (KÚ)

ELEKTRONICKÉ VERZE NOVIN 
A ČASOPISŮ ZDARMA. JAK NA TO?

Po rekonstrukci   Muzejní expozice v Chebu byla pro veřejnost více než rok uzavřena. Rekonstrukce se týkala obou budov muzea, expozice v Pachelbelově domě a ředitelství v Müllerově domě. 
  Foto: Muzeum Cheb
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DEKUJEME VSEM o -
HRDINUM V PRVNI LINII. 

• zdravotníkům • hasičům • policistům • vojákům
• pracovníkům v sociálních službách

• prodavačkám • řidičům ve veřejné dopravě
• studentům pomáhajícím v nemocnicích

• šičkám a švadlenkám roušek • dobrovolníkům
• regionálním firmám poskytujícím pomoc

• a zkrátka všem, kteří pomáhají! 


