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COVID-19 

Rezervační systém testování
www.rezervacekk.cz
link pro vstup do systému

Způsob vytvoření rezervace:
• E-mailová adresa a  telefonní číslo, 

které uvede zájemce jako nepři-
hlášený uživatel v  registračním for-
muláři, slouží k  potvrzení vytvořené 
předrezervace termínu a  následně 
k jeho případné změně nebo zrušení.

 • V  případě rezervace termínu testu 
prováděné přihlášeným lékařem, 
není vyplnění e-mailové adresy pod-
mínkou, ale v případě jejího vyplnění 
na ni bude doručena zpráva s infor-
macemi o  rezervovaném termínu 
testu a o způsobu jeho změny nebo 
zrušení.

• V  případě, že se zájemce nemůže 
dostavit k provedení testu Covid-19 
v  rezervovaném termínu, je třeba 
tuto rezervaci zrušit prostřednictvím 
odkazu uvedeného v  potvrzovacím 
e-mailu, který byl doručen během 
rezervace termínu testu na Co-
vid-19, případně prostřednictvím 
operátora krajského call centra. 
Uvolní se tak kapacita pro jiné zá-
jemce o testování. 

Pravidla rezervace termínu k  pro-
vedení testu Covid-19:
• Každá osoba si současně může re-

zervovat pouze 1 termín testu me-
todou POC nebo PCR a to v souladu 
s  platnými pravidly pro provádění 
těchto testů, které jsou stanoveny 
mimořádnými nebo krizovými opat-
řeními Vlády ČR. Rezervace dalšího 
termínu testu bude umožněna až po 
expiraci aktuálně rezervovaného ter-
mínu.

• Bez provedení předchozí rezervace 
termínu odběru prostřednictvím re-
zervačního systému k testování Co-
vid-19 Karlovarského kraje nebude 
umožněn vstup do areálu spolupra-
cujícího odběrového místa a nebude 
zde proveden test Covid-19.

• Rezervace termínu testu nebo i ná-
sledně provedení testu může být 
omezeno v  souladu s  platnými mi-
mořádnými a  krizovými opatřeními 
Vlády ČR nebo požadavky jednotli-
vých odběrových míst.

Nadále funguje i  velmi vytížená linka 
krajského call centra 950 380 380, 
ta však už nadále neslouží k  rezervaci 
termínu odběru pro samoplátce RT-P-
CR testu. Odpovědi na dotazy týkající se 
cestování, výsledků prováděných testů, 
rizikových kontaktů, karantény, aktu-
álně platných mimořádných opatření 
a dalších témat spojených s koronavi-
rem Vám poskytnou operátoři celo-
státní linky 1221.

Finance z EU. Jaké jsou pro firmy podmínky k čerpání?
KARLOVARSKÝ KRAJ Velké pod-
niky z Karlovarského kraje budou 
moci už brzy usilovat o získání 
financí z Operačního programu 
Spravedlivá transformace (OP 
ST) na své investiční projekty. 
Podmínkou podání žádostí o fi-
nanční podporu v rámci budou-
cích výzev programu je v první řa-
dě zařazení takového projektu do 
Plánu spravedlivé územní trans-
formace (PSÚT). 

Týká se to všech projektů, které 
mají charakter takzvané produk-
tivní investice. „Jedná se o investi-

ce do hmotných nebo nehmotných 
aktiv podniků za účelem výroby 
zboží nebo poskytování služeb. 
Tyto produktivní investice přispějí 
k tvorbě hrubého kapitálu a k udr-
žení zaměstnanosti. Současně 
rovněž pomohou transformaci na 
klimaticky neutrální hospodář-
ství a jsou nezbytné pro zmírnění 
ztrát pracovních míst v důsledku 
transformace tím, že vytvoří ne-
bo ochrání významný počet pra-
covních míst,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Vojtěch Franta.

A jak mají podniky postupovat, 

pokud podporu svých investič-
ních projektů prostřednictvím 
peněz z OP ST zvažují? „V tako-
vém případě je třeba pro zařazení 
produktivní investice do Plánu 
spravedlivé územní transformace 
vyplnit formulář s názvem „Ana-
lýza dopadů realizace produktivní 
investice na trh práce a pracovní 
místa“ včetně přílohy – checklistu 
pro posouzení vlivu produktivní 
investice na životní prostředí,“ 
vysvětlil Vojtěch Franta. V přípa-
dě většího počtu projektů je nutno 
vyplnit formulář pro každý z nich.

Karlovarský kraj už také na to-
to téma uspořádal ve spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komo-
rou Karlovarského kraje (KHK) 
a agenturou CzechInvest sérii 
online workshopů k přípravě čer-
pání z Fondu pro spravedlivou 
transformaci, k budoucímu před-
kládání strategických projektů do 
Operačního programu Spraved-
livá transformace a na téma pří-
pravy Plánu spravedlivé územní 
transformace. Akce byly určeny 
pro zástupce malých, středních 
i velkých podniků v regionu, pro 

města a obce. „V nadcházejícím 
období máme naprosto unikátní 
příležitost čerpat evropské finan-
ce na projekty, které by měl sloužit 
k přeměně regionu ze struktu-
rálně postiženého kraje v území 
zaměřené na nové energetické 
zdroje, s rozvíjejícím se inovačním 
a výzkumným prostředím, s na-
bídkou nových pracovních příleži-
tostí a s šancí pro investory, kteří 
vnímají jako my potenciál našeho 
kraje,“ uvedl Vojtěch Franta. 
  (KÚ)

Moderní lineární urychlovač a další nezbytně nutné 
přístrojové vybavení chtěl pro jediné onkologické oddě-
lení v regionu, v Nemocnici Cheb, pořídit Karlovarský 
kraj. více na straně 3

ROZVOJ ONKOLOGICKÉ PÉČE MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNICTVÍ ODMÍTLO

V letošním roce bude moci Krajská správa a údržba sil-
nic využít na rekonstrukce i menší opravy silnic II. a III. 
tříd 233, 4 milionu korun ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR.  více na straně 2

TÉMĚŘ ČTVRT MILIARDY KORUN 
ZÍSKAL KRAJ OD SFDI NA OPRAVY SILNIC

KARLOVARSKÝ KRAJ Udržení po-
čtu stávajících a vytvoření nových 
pracovních míst, rozvoj podnikání 
a klimaticky neutrální ekonomi-
ka – takové jsou cíle proměny, tedy 
transformace Karlovarského kraje 
související s plánovaným útlumem 
těžby. Peníze na transformační akti-
vity by měl kraj, města, obce i firmy 
získat z EU prostřednictvím Fondu 
spravedlivé transformace. Jde o cca 
42 miliard korun pro 3 „uhelné re-
giony“ v ČR – Karlovarský, Ústecký 
a Moravskoslezský. Kraj nyní usilu-
je o to, aby finance byly rozděleny 
zhruba na třetiny pro každý z regi-
onů.
Kraj v současnosti připravuje Plán 
spravedlivé územní transformace, 
do kterého zařadí klíčové strategic-
ké projekty a jejich seznam odešle 
na Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR k posouzení. Následně Mini-
sterstvo životního prostředí ČR 
vypíše Operační program Spraved-
livá transformace (OP ST), v rámci 
něhož budou projekty moci získat 
finance na svou podporu. O pro-
středky z EU se budou dále uchá-
zet i projekty střední velikosti za 
desítky milionů korun, malé pro-
jekty budou financovány  v rámci 
grantových schémat. „Patříme mezi 
nejmenší kraje a transformace je 
pro nás cestou k ekonomické a spo-
lečenské prosperitě, k přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku. 
To jsou také hlavní priority Plánu 
spravedlivé transformace, který 
máme mít v Karlovarském kraji při-
pravený k předání ministerstvům 
v průběhu měsíce dubna. Náš kraj 
může být regionem příležitostí, 
kde je každý vítán, prosperujícím 
a přívětivým místem k životu,“ vy-
světlil náměstek hejtmana Vojtěch 
Franta. V uplynulém období kraj 
shromáždil okolo 220 projektových 
záměrů  za 67 miliard korun, teď je 
třeba konkretizovat, které z nich 
jsou strategické a ostatní. Operační 
program Spravedlivá transformace 

by se pak měl rozběhnout v příštím 
roce, do roku 2026 se počítá se „za-
závazkováním“ 70 procent financí 
v tomto programu.
V této souvislosti také vyhlašuje 
Karlovarský kraj výzvu k předklá-
dání strategických projektů. Výzva 
je určena pro všechny subjekty 
v regionu, které mají připraveny in-
vestiční projekty za více než 200 mi-
lionů korun a neinvestiční projekty 
v objemu více než 50 milionů korun.
Ukončení příjmu strategických 
projektů je 30. 4. 2021. „Jsme 

v kontaktu s podniky, s městy i ob-
cemi, strategické projekty může 
předkládat i samotný kraj. Naším 
hlavním cílem je nahradit pracovní 
místa, která zaniknou kvůli útlumu 
těžby, navýšit je v nových oborech. 
Máme málo lidí ve vědě a výzkumu, 
nové obory mohou generovat uplat-
nění právě pro vědecké pracovníky. 
Rozvíjet musíme podnikatelské 
prostředí, víme, kolik živnostníků 
je na území regionu teď, ideálním 
výsledkem by bylo zvýšení počtu 
živnostenských oprávnění v budou-

cím období. Dopad realizace trans-
formačních projektů a vznik nových 
pracovních míst budeme průběžně 
měřit a vyhodnocovat, abychom vi-
děli, zda se daří naplňovat naše plá-
ny,“ dodal hejtman Petr Kulhánek. 
Ten také zdůraznil, že se kraj  obrá-
til na premiéra, ministry pro místní 
rozvoj a životní prostředí s poža-
davkem, aby 42 miliard ve Fondu 
spravedlivé transformace bylo roz-
děleno podle předem avizovaných 
kritérii ze strany MMR ČR. „Stojí-
me si za tím, že by podkladem pro 

rozdělení peněz měl být především 
transformační potenciál území, 
zaměstnanost v sektorech útlumu, 
ekologické zátěže a další tvrdá data, 
jak vyplývá z metodiky MMR. Ne-
ní možné vycházet z rozlohy kraje 
a počtu obyvatel, o tom transforma-
ce není,“ upřesnil Kulhánek, který 
trvá na rozdělení 32, 9 procenta pro 
Karlovarský kraj, 33, 9 procenta 
pro Ústecký a 33, 2 pro Moravsko-
slezský kraj. Karlovarský kraj by tak 
mohl získat 13, 1 miliardy korun. 
 (KÚ)

Kraj je připravený na transformaci, vyzval 
k předkládání strategických projektů

Spravedlivá transformace    Operační program zaměřený na proměnu Karlovarského kraje souvisí především s plánovaným útlumem těžby.  Foto: Vladislav Podracký

Vyplněné formuláře je třeba zaslat do 28. 4. 2021 na adresu: rsk@kr-karlovarsky.cz, a to z důvodu další administrace a zaslání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Formulář „Analýza dopa-

dů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa“ včetně checklistu najdou zájemci na stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje v sekci Soubory ke stažení.
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ   První se-
tkání podnikatelů s novým vedením 
Karlovarského kraje uspořádala 
Krajská hospodářská komora 30. 
března 2021. V online prostředí se 
sešla třicítka podnikatelů.

V úvodu představil hejtman Petr 
Kulhánek vize a priority kraje ve 
svém funkčním období. „Součas-
nou hlavní prioritou je příprava 
transformace regionu na přechod 
z doby fosilní do doby zelené po 
útlumu těžby uhlí. Snažíme se vy-
jednat pro Karlovarský kraj maxi-
mální možnou alokaci z Fondu pro 
spravedlivou transformaci, která 
bude určena pro projekty kraje, 
obcí i firem působících na území re-
gionu,“ uvedl Petr Kulhánek. Další 
prioritou je restart lázeňství a ces-

tovního ruchu jako motoru lokální 
ekonomiky a dostupné zdravotnic-
tví pro občany jak v oblasti nemoc-
niční, tak i ambulantní péče.

Téma transformace regionu do-
plnil i náměstek hejtmana pro ob-
last lázeňství, cestovního ruchu 
a transformaci regionu Vojtěch 
Franta. „V současné době připra-
vujeme Plán spravedlivé územní 
transformace, který by měl obsaho-
vat významné strategické projekty. 
Transformací regionu bychom rádi 
dosáhli i změny image Karlovar-
ského kraje jako místa, kde se dob-
ře žije, je zde dostupné vzdělávání 
a atraktivní zaměstnání a každý je 
zde vítán,“ doplnil Vojtěch Franta. 
Ve spolupráci s Krajskou hospodář-
skou komorou probíhá nyní infor-

mační kampaň v podobě worksho-
pů pro podnikatele, prostřednic-
tvím kterých dostávají informace, 
jakým způsobem se mohou zapojit 
do plánu transformace regionu 
a čerpat finanční prostředky na re-
alizaci svých projektových záměrů.

Přímá podpora lázeňství a ces-
tovního ruchu bude pokračovat ve 
formě příjezdových voucherů pro 
návštěvníky, které se osvědčily již 
koncem minulého roku. Kraj vyčle-
nil na vouchery ze svého rozpočtu 3 
miliony korun. Dále se připravuje 
finanční podpora na lázeňská lůž-
ka. Nepřímou podporu pak před-
stavuje hlavně intervence vedení 
kraje na vládu ČR. Vláda již schváli-
la navrhované povolení lázeňských 
pobytů pro samoplátce. Kraj dále 

usiluje o to, aby byly postcovidové 
lázeňské pobyty hrazeny z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Připravu-
je se také marketingová kampaň, 
která by měla přilákat do lázní 
a ostatních zařízení cestovního ru-
chu především domácí klientelu.

V oblasti dopravy, kterou má ve 
své gesci náměstek hejtmana Jan 
Bureš, se podnikatelé dozvěděli 
o nákupu nových ekologických au-
tobusů a plánovaném výběrovém 
řízení na dodavatele autobusové 
dopravy, pořízení elektrických vla-
kových souprav a dokončení dál-
nice D6 do roku 2026 dle příslibu 
ministra Havlíčka. „Karlovarské 
letiště, které se potýká s výrazným 
propadem, bude usilovat o co nej-
rychlejší obnovení linek do Ruska 

a Uzbekistánu a vyjednává se s ces-
tovní kanceláří Čedok o zahájení le-
tů do bulharského Burgasu,“ uvedl 
náměstek Bureš.

Došlo i na zodpovězení konkrét-
ních dotazů podnikatelů a násled-
nou diskusi. „Myslím, že setkání 
proběhlo k oboustranné spokoje-
nosti vedení kraje i podnikatelů, 
kteří se dozvěděli řadu zajímavých 
informací. Další setkání plánujeme 
na konci května. Velmi si vážíme 
nastavené úzké spolupráce s Kar-
lovarským krajem, který naslouchá 
a zajímá se o názory podnikatelů 
a snaží se je zapojit do svých trans-
formačních programů,“ uzavřel se-
tkání Tomáš Linda, předseda Kraj-
ské hospodářské komory. 

 (KÚ)

Podnikatelé jednali s novým vedením kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ   Krajská 
správa a údržba silnic (KSÚS) má 
v letošním roce naplánovány inves-
tiční akce na silnicích II. a III. tříd 
v celkovém objemu 352 miliony ko-
run a neinvestiční akce za cca 145 
milionů korun. Část peněz přitom 
získají silničáři z  EU a ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury ČR 
(SFDI). Vyplývá to z provozního plá-
nu KSÚS, který odsouhlasila Rada 
Karlovarského kraje.

Finančně nejnáročnější v letošním 
roce je přitom statické zajištění silni-

ce II/210 na Sokolovsku v úseku od 
sokolovské části Vítkov - lom směr 
Podstrání za cca 90 milionů korun. 
„Rekonstrukce a opravy krajských 
silnic nikdy nekončí, některé akce 
jsme zahájili už v minulém období 
a pokračujeme v nich i letos. Jak-
mile to počasí umožní, začnou také 
práce na nových opravách. Jednou 
z nich je právě úsek lom – Podstrání, 
kde je třeba rozšířit silnici, položit 
nové asfaltové souvrství a vystavět 
opěrné zdi. V červnu by pak měla 
skončit jedna z největších investic 

na krajských silnicích v poslední do-
bě, a to obchvat Mariánských Láz-
ní. Soustředíme se ale i na souvislé 
opravy vozovek, obnovu dopravní-
ho značení na silnicích, odvodnění 
komunikací, zajištění bezpečnosti 
silničního provozu prostřednictvím 
instalace svodidel a další věci, které 
je třeba udělat, aby řidiči mohli jez-
dit na silnicích v kraji komfortněji,“ 
uvedl náměstek hejtmana Jan Bu-
reš.

V letošním roce se tak uskuteč-
ní například modernizace silnice 

v úseku Vladořice – Močidlec finan-
covaná s příspěvkem z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu. S podporou ze SFDI dojde 
k rekonstrukci mostu v Milhostově 
a v Rotavě. V plánu je i 2. etapa sta-
tického zajištění silnice ze Stříbrné 
na Bublavu a modernizace křižovat-
ky Cheb, Hradiště. 

Krajská správa a údržba silnic Kar-
lovarského kraje rovněž v součas-
nosti vybírá poskytovatele úvěru na 
předfinancování a spolufinancování 
projektů oprav silnic na nadcházející 

období do roku 2027, kdy bude mož-
né čerpat další finance z EU. „Jedná 
se o úvěrový rámec ve výši 1 miliardy 
korun, přičemž zhruba 500 milionů 
se plánuje využít na předfinancování 
projektů s evropskou dotací, dalších 
500 milionů bude rozloženo na rea-
lizaci souvislých oprav, mostů, sou-
částí a příslušenství silnic II. a III. 
tříd v Karlovarském kraji v období 
let 2021-2027,“ upřesnil Jan Bureš 
s tím, že pro čerpání úvěru musí mít 
KSÚS nastaveny co nejvýhodnější 
podmínky. (KÚ)

Do oprav a rekonstrukcí krajských silnic 
letos půjde téměř půl miliardy korun

ZPRÁVY Z KRAJE 
Kraj podpoří záchranné 
archeologické výzkumy
Poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku Muzeu Cheb a Muzeu 
Karlovy Vary na akci „Záchran-
né archeologické výzkumy na 
rok 2021“ odsouhlasila Rada 
Karlovarského kraje. Z kraj-
ského rozpočtu vyčlenila částku 
v celkové výši 475 tisíc korun. 
Peníze budou využity na ne-
nárokové archeologické prů-
zkumy. Muzeum Cheb zažá-
dalo o 225 tisíc korun, kterými 
chce pokrýt výdaje spojené se 
záchrannými archeologickými 
výzkumy v regionu Chebska. 
Konkrétně se jedná například 
o výzkumy v obci Třebeň, na 
Zlaté louce v Chebu, na Zámku 
v Kopaninách u Aše a na statku 
v Salajně. Na mimořádné mož-
nosti průzkumu a poznání lido-
vé architektury v daných regio-
nech poskytne Karlovarský kraj 
finanční prostředky ve výši 250 
tisíc korun také Muzeu Karlovy 
Vary. Jednat se bude například 
o archeologické práce na úze-
mí kostela sv. Linharta, hradu 
na Kostelní Horce, kostela sv. 
Mikuláše nebo o sondáž a začiš-
tění podkladové dlažby v místě 
lomu a nejbližšího okolí staré 
Pražské silnice.  (KÚ)

Hasiči získají dotaci 
na nové vybavení
Karlovarský kraj schválil po-
skytnutí dotace Hasičskému 
záchrannému sboru Karlovar-
ského kraje ve výši 5,2 milionu 
korun. Hasiči plánují využít 
dotaci například na nákup pře-
nosné elektrocentrály, osvět-
lovacího LED balonu, podpěr 
nákladního automobilu, myčky 
na hadice, měřícího zařízení, 
vysokozdvižného vozíku a veli-
telského automobilu. Z dotace 
budou hrazeny také náklady za 
zásahy prováděné na komuni-
kacích II. a III. třídy v Karlovar-
ském kraji, pořízení a opravy 
věcných prostředků a pohonné 
hmoty.  (KÚ)

Zájem o Senior Pas 
stále roste
Senior Pas představuje projekt 
zaměřený na podporu obyvatel 
Karlovarského kraje od 55 let. 
Jeho podstatou je vytvoření sí-
tě partnerských míst, kde jsou 
poskytovány slevy držitelům 
karty Senior Pas. A právě pod-
poru projektu ve výši jednoho 
milionu korun z krajského roz-
počtu odsouhlasila Rada Kar-
lovarského kraje na svém zase-
dání. Zájem o vystavení Senior 
Pasu stále roste. Jen za minulý 
rok si o něj zažádalo 1325 lidí. 
V současné době je v evidenci 
již 18 389 registrovaných drži-
telů. Senior Pas nabízí možnost 
uplatnění slev v oblasti volno-
časových a sportovních aktivit, 
zdraví, lázeňství a wellness, 
stravování, ubytování a cesto-
vání. Držitelé Senior Pasu mo-
hou využít také zvýhodněného 
vstupného do muzeí a galerií, 
nebo uplatnit slevu na nákupy 
spotřebního zboží bez ohledu 
na odvětví. V loňském roce se 
podařilo získat 59 nových po-
skytovatelů služeb.  (KÚ)

Dny stavitelství 
a architektury
Rada Karlovarského kraje od-
souhlasila poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 350 tisíc 
korun Regionálnímu stavební-
mu sdružení Karlovy Vary na 
uspořádání akce Dny stavitel-
ství a architektury Karlovar-
ského kraje. Součástí akce je 
například soutěž středních prů-
myslových škol stavebních, me-
zinárodní konference Městské 
inženýrství, vyhlášení ankety 
Osobnost stavitelství nebo dny 
otevřených dveří na různých 
stavbách a ve školách. Finanční 
prostředky budou využity na or-
ganizační a technické zajištění 
akce, jejímž cílem je propagace 
a podpora stavebnictví a kvalit-
ní architektury na území Karlo-
varského kraje. 
 (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ Program na podporu ubytování v ubytovacích 
zařízeních na území regionu vyvolal velký zájem turistů a návštěvníků 
kraje. Z připravených 3 milionů korun stihli i přes nepříznivou pande-
mickou situaci zájemci vyčerpat od října do prosince minulého roku 
příspěvky ve výši 2, 7 milionu korun. S žádostí o dar uspělo 1005 žada-
telů. Poslední část příspěvků ve výši téměř 664 tisíce korun schválila 
v minulém týdnu Rada kraje.

„Program na podporu ubytování se setkal s velkou odezvou, proto 
jsme připraveni, jakmile to epidemiologická situace dovolí, znovu ře-
šit, jakou formou bychom cestovní ruch vhodně podpořili. Můžeme jít 
buď cestou přímé podpory na lůžko, nebo přispějeme návštěvníkům 
jednotlivých ubytovacích zařízení,“ vysvětil náměstek hejtmana Voj-
těch Franta.

Příspěvky na pobyty pro domácí i zahraniční návštěvníky regionu 
kraj poskytoval při ubytování minimálně na 3 po sobě následující 
noci a maximálně za 6 po sobě následujících nocí v jednom ubytova-
cím zařízení. Maximální možná výše daru přitom byla stanovena na 
50 procent účtovaných výdajů v ubytovacím zařízení na ubytování za 
jednu osobu a noc, maximálně však 300 korun za jednu osobu a noc. 
Program se vztahoval na ubytování v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 
2020, kdy se ubytovací zařízení mimo sezónu většinou potýkají s po-
klesem počtu turistů.  (KÚ)

PROGRAM NA PODPORU UBYTOVÁNÍ 
V REGIONU MĚL VELKÝ OHLAS

KARLOVARSKÝ KRAJ   O do-
stavbě úseku dálnice D6 v úseku 
od Chebu na hranice s Německem 
a řešení napojení této komunikace 
v SRN na dálnici A93 jednali on-
line zástupci Karlovarského kraje 
s ministrem průmyslu, obcho-
du a dopravy Karlem Havlíčkem 
a s představiteli Ředitelství silnic 
a dálnic ČR (ŘSD).
V současnosti se pracuje na přípra-
vě a realizaci úseků D6 ve směru 
na Prahu, nicméně zbývá také 8,5 
kilometru dlouhý úsek od Chebu 
na hranici s Německem, navíc i na 
bavorské straně chybí napojení na 
dálnici A93, které před časem vy-
padlo ze spolkového plánu priorit 
ve výstavbě dopravní infrastruk-
tury. „My jsme samozřejmě s ve-
dením Ředitelství silnic a dálnic 
o možné přípravě stavby části D6 
na hranici s Německem jednali 
a kromě dostavby D6 na Prahu to 
patří k prioritám v oblasti dopravy 
v našem regionu. Naším cílem je 
řešit nejen úsek v českém příhra-
ničí, ale i německé napojení na 
dálnici. Z toho důvodu mám v plá-

nu se spojit s vládní prezidentkou 
Horních Frank a požádat o to, aby-
chom ve společné nótě podpořili 
dostavbu české i německé části,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Ministr Karel Havlíček uvedl, že 
v příštích měsících bude jednat se 

spolkovým ministrem dopravy An-
dreasem Scheuerem a požadavek 
Karlovarského kraje se stane jed-
ním z témat společné debaty. Kro-
mě toho přislíbil, že bude po svém 
německém partnerovi požadovat 
deklaraci toho, že Německo s do-

stavbou napojení od hranic s Kar-
lovarským krajem na A93 počítá, 
a v jakém časovém horizontu by to 
bylo možné. „Bude-li rozestavěna 
většina úseků D6, měla by se při-
pravit i část směrem k Německu. 
Jestliže chceme Karlovarský kraj 

rozvíjet a posílit, pak je pro něj tato 
infrastruktura důležitá, což platí 
i o napojení na A93 v Německu,“ 
uvedl Karel Havlíček.
Podle generálního ředitele ŘSD 
ČR Radka Mátla se uvažuje o do-
stavbě úseku D6 od Chebu ve 
čtyřpruhu, na německé straně by 
vznikla obdoba silnice pro moto-
rová vozidla. ŘSD by v mezičase 
začalo připravovat podklady pro 
posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí a s tím související geolo-
gické průzkumy.
Náměstek hejtmana Jan Bureš 
požádal, aby se tématem jednání 
ministrů stala také elektrifikace 
železniční trati Marktredwitz – 
Cheb. „Víme, že prioritu má úsek 
Norimberk – Plzeň, ale pro nás je 
důležitá rovněž elektrifikace trati 
Marktredwitz - Schrinding - Cheb, 
která zintenzivní železniční dopra-
vu z Norimberku do Karlových Va-
rů a do Prahy,“ upřesnil Jan Bureš.
O výsledku jednání se svým pro-
tějškem v SRN bude ministr Havlí-
ček zástupce Karlovarského kraje 
následně informovat.  (KÚ)

O DOSTAVBĚ DÁLNICE D6 SMĚREM NA SRN JEDNAL KRAJ S MINISTREM DOPRAVY

Po dálnici do Německa    Ke státní hranici zbývá na české straně dobudovat 8,5 kilometru dlouhý úsek, napojení na dálnici 
A93 na bavorské straně vypadlo ze spolkového plánu priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury.  Foto: KÚ

KARLOVY VARY   O zpřístupnění 
lázeňské léčebné péče hrazené sa-
moplátci po ukončení nouzového 
stavu i o tom, jaké podmínky musí 
splňovat kvalitní postcovidová léč-
ba, online jednali zástupci Karlo-
varského kraje, Svazu léčebných 
lázní ČR, Institutu lázeňství a ba-
lneologie, Destinační agentury Živý 
kraj a další aktéři z oblasti lázeňství 
v regionu. Shodli se na tom, že kraj 
požádá vládu o jednání ohledně ote-
vření lázní pro samoplátce po ukon-
čení nouzového stavu a připojí se 
tak k aktivitě Svazu léčebných lázní 
ČR. Dále vznikne manuál, jenž na-
staví parametry kvalitní postcovi-
dové lázeňské léčby, aby lidé přesně 
věděli, co má taková péče zahrnovat 
a která zařízení jsou schopna ji po-
skytovat. 

„Procházíme sice obdobím výmě-
ny ministrů zdravotnictví, ale lázeň-
ství už zkrátka nemůže dál čekat, co 
nastane. Po dohodě s prezidentem 
Svazu léčebných lázní Eduardem 

Bláhou, který oslovil nového minis-
tra zdravotnictví s apelem na jedná-
ní mimo jiné ohledně otevření lázní 
pro samoplátce, rozšíření indikač-
ního seznamu pro lázeňskou péči 
o postcovidové indikace apod., se 
připojí i Karlovarský kraj. Dopisem 
požádáme vládu o diskusi na toto 
téma,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
Vojtěch Franta.

Podle předsedkyně sdružení lá-
zeňských subjektů MEDISPA Jany 
Vaňkové je také třeba řešit podmín-
ky, za kterých mohou různá zařízení 
nabízet takzvanou postcovidovou 
péči o lidi po odeznění onemoc-
nění COVID-19. V první řadě je 
nutné formulovat náplň léčebného 

programu zaměřeného především 
na postižení dýchacích cest a další 
následky této nemoci, aby bylo jed-
noznačné, která lázeňská zařízení 
jsou schopna takovou léčebnou péči 
nabídnout.  

Základní manuál, který popíše 
parametry léčebné postcovidové 
péče, připraví krajský Institut lá-
zeňství a balneologie (ILAB). Jak 
uvedl předseda rady ILAB Ladislav 
Špišák, do dvou týdnů by měl být 
podklad zpracován a informace 
budou k dispozici poté nejen odbor-
níkům v lázeňství a jednotlivým za-
řízením, aby věděla, zda podmínky 
splňují, ale rovněž veřejnosti. 

Náměstek hejtmana Vojtěch 
Franta upozornil i na to, že je tře-
ba jednat se státem o nastavení co 
nejjednodušší možnosti přispět na 
rekonvalescenci spojenou s pro-
děláním COVID-19 zdravotníkům 
a dalším profesím, jež se během své 
práce nevyhnuly nákaze koronavi-
rem. � (KÚ)

Karlovarský kraj bude žádat o otevření 
lázní pro samoplátce a sestaví manuál 
s parametry poscovidové lázeňské léčby
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CHEB   Moderní lineární urych-
lovač a další nezbytně nutné pří-
strojové vybavení chtěl pro jediné 
onkologické oddělení v regionu, 
v Nemocnici Cheb, pořídit Karlo-
varský kraj. Na obnovu přístrojů 
připravila Karlovarská krajská ne-
mocnice žádosti o finanční podpo-
ru z EU. Stanovisko ministerstva 
zdravotnictví je ovšem zamítavé. 
Onkologičtí pacienti, kteří jezdí 
do chebské nemocnice za veške-
rou péčí včetně chemoterapie a ra-
dioterapie, se tak i nadále budou 
muset spoléhat na techniku, jež 

postupně zastarává a nemůže se 
rovnat novým přístrojům.
O tom, že Karlovarský kraj nebude 
moci finance z programu REACT-
-EU čerpat, protože tak mohou 
učinit pouze tzv. komplexní onko-
logická centra, se kraj dozvěděl až 
v únoru letošního roku, přičemž 
výzva k dotačnímu titulu má být 
zveřejněna už během března. „Bo-
hužel Karlovarský kraj jako jediný 
v ČR nedisponuje komplexním 
onkologickým centrem, i když o je-
ho zřízení už v minulosti usiloval. 
Péče o nemocné je zcela závislá na 

jediném onkologickém oddělení 
v nemocnici v Chebu. Na tyto věci 
jsem v uplynulých týdnech upo-
zornil ministra zdravotnictví Jana 
Blatného a připojil jsem stanovis-
ko ministerstva pro místní rozvoj, 
které potvrdilo, že podmínky čer-
pání peněz ještě bylo možné upra-
vit. Pevně jsem věřil, že ministr dá 
podnět k úpravě a zařadí chebskou 
nemocnici mezi zařízení, jež mají 
výjimku a finance mohou v rámci 
REACT-EU získat. To se však ne-
stalo. Jako jediný kraj v zemi tedy 
nemůžeme modernizovat z dotač-

ních prostředků tento typ péče. Po-
važujeme to za velmi diskriminační 
a vůči našim občanům nefér zvlášť 
proto, že patříme k regionům s pr-
venstvím hned v několika onko-
logických diagnózách,“ zdůraznil 
hejtman Petr Kulhánek.
Specifikací přístrojů a přípravou 
žádostí se zabývaly týmy odbor-
níků v jednotlivých nemocnicích. 
Zastupitelé Karlovarského kra-
je odsouhlasili předfinancování 
přístrojového vybavení. Pořízení 
nových přístrojů odsouhlasila 
přístrojová komise ministerstva 

zdravotnictví. „Jsme přesvědčeni, 
že finanční prostředky z programu 
REACT-EU by výrazně posunuly 
úroveň péče o onkologické pacien-
ty. Například lineární urychlovač, 
kterým disponuje onkologické od-
dělení v Chebu, byl pořízen v roce 
2015, jeho životnost končí v roce 
2022. Chtěli jsme proto plynule 
techniku obnovit a nabídnout díky 
novému přístroji šetrnější možnost 
léčby,“ dodal uvolněný zastupi-
tel pro oblast zdravotnictví Josef 
März. 
 (KÚ)

Snaha o rozvoj onkologické péče narazila 
na odmítavý postoj ministerstva zdravotnictví

Dobrota Karlovarského 
kraje. Soutěží se také letos
Rada Karlovarského kraje od-
souhlasila finanční podporu na 
realizaci soutěže „Dobrota Kar-
lovarského kraje 2021“ ve výši 
350 tisíc korun. Soutěž je určená 
místním zemědělským a hospo-
dářským subjektům, příjem při-
hlášek do 5. ročníku probíhá do 
30. 4. 2021. Soutěž je rozdělena 
do pěti kategorií: Masné výrob-
ky; Mléčné výrobky; Pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky; Al-
koholické a nealkoholické nápo-
je; Ovoce, zelenina, medy a čaje 
v čerstvé nebo zpracované for-
mě. V každé kategorii budou vy-
hodnocena první tři místa, která 
získají certifikát k užívání značky 
pro oceněný výrobek. Slavnost-
ní vyhlášení vítězů se uskuteční 
v rámci Lázeňského festivalu 
jablek 2021 v Mariánských Láz-
ních. Značka „Dobrota Karlo-
varského kraje“ je každoročně 
prezentována také na veletrhu 
Země živitelka v Českých Budě-
jovicích (KÚ)

Zdravotníci mohou znovu 
získat náborové příspěvky
Novinku v poskytování ná-
borových příspěvků pro nové 
zdravotníky nastupující do ne-
mocnic si pro letošek přichystal 
Karlovarský kraj. Kromě lékařů, 
sester a dalšího zdravotnické-
ho personálu mohou náborový 
příspěvek získat i primáři. Kraj 
tak reaguje na nedostatek zdra-
votníků v nemocnicích v Karlo-
vých Varech, v Sokolově v Che-
bu a Ostrově. Pokud to schválí 
krajští zastupitelé, má kraj na 
náborové příspěvky připraveno 
celkem 7 milionů korun. Výše 
náborového příspěvku dosáhne 
při celém úvazku pro nového pri-
máře jednorázově 600 tisíc ko-
run, pro lékaře 400 tisíc korun, 
sestry a další vybrané profese 
zdravotníků, jako jsou například 
radiologičtí asistenti, fyziotera-
peuti nebo laboranti, dostanou 
150 tisíc korun. Zdravotníky 
potřebují mimo jiné na internách 
nemocnic v Karlových Varech, 
v Sokolově, v Chebu i Ostrově, 
poptávají je ale také jednotlivá 
anesteziologicko-resuscitační 
oddělení. Podmínkou udělení 
náborového příspěvku je to, že 
zdravotník odpracuje v konkrét-
ním oddělení 3 roky. Od roku 
2018 do roku 2020 kraj schválil 
celkem 81 smluv na poskytnutí 
náborového příspěvku ve finanč-
ním objemu téměř 30 milionů 
korun. (KÚ)

Karlovarský kraj podpoří 
zpřístupnění dalších částí 
dolu Jeroným
Rada Karlovarského kraje 
schválila vyhlášení výběrového 
řízení na projekt „Žula a voda – 
propojení komplexů v žulovém 
masívu Krudum za účelem zpří-
stupnění s řešením důlních vod“. 
Zhotovitele prací vybere pomocí 
veřejné zakázky. Stavební úpra-
vy dolu Jeroným by měly zajistit 
zpřístupnění dalších částí tohoto 
dolu. „Objevila se možnost zpří-
stupnění dalších prostor, a to 
propojením chodeb, což by ještě 
zvýšilo atraktivitu tohoto hojně 
navštěvovaného místa. Toto úze-
mí má obrovský potenciál k dal-
šímu rozvoji a já jsem přesvědče-
na, že po dokončení projektu bu-
deme mít doslova atrakci, která 
nemá srovnání v širokém okolí,“ 
uvedla Oľga Haláková, radní pro 
oblast kultury a památkové péče. 
V rámci plnění budou zajištěny 
inženýrské, geodetické a pro-
jekční práce. Stavební úpravy se 
pak budou týkat nejen samotné-
ho zpřístupnění části komplexu 
starých důlních děl, ale také za-
jištění bezpečnosti návštěvníků 
muzea z řad odborné i laické 
veřejnosti a zajištění odvodnění 
těchto prostor. Celkové náklady 
ve výši 15 milion korun budou 
z větší části hrazeny z Programu 
přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Ba-
vorsko, 1,5 milionu korun uhra-
dí Karlovarský kraj v rámci spo-
lufinancování projektu. 
 (KÚ)

NEPROPÁSNĚTE  

Karlovarská nemocnice pomůže 
pacientům s bolestmi hlavy
KARLOVY VARY   V karlovarské 
nemocnici zahájilo provoz Cen-
trum diagnostiky a léčby bolestí 
hlavy. Specializované neurologické 
pracoviště je prvním svého druhu 
v kraji a po uzavření smluv s jed-
notlivými pojišťovnami také bude, 
jako jediné v regionu, moci pacien-
tům aplikovat i moderní biologic-
kou léčbu.

„Pro náš kraj se tak podařilo zís-
kat další pracoviště, které nabízí 
pacientům péči, za kterou museli 
dosud dojíždět například do Prahy 
nebo Plzně,” uvedl k otevření am-
bulance Josef März, lékař a uvolně-
ný zastupitel Karlovarského kraje 
pro oblast zdravotnictví. Podle 
něho to znamená nejen další zlep-
šení zdravotnických služeb pro 
obyvatele regionu, ale také zásad-
ní zvýšení komfortu. „Především 
pro pacienty trpící opakovanými 
četnými ataky migrény nebo zá-
važnými tenzními bolestmi hlavy je 
pak zcela zásadní, že se jim v kraji 
může dostat nejmodernější a velmi 
účinné léčby pouhé dva roky poté, 
co byla v České republice poprvé 
použita.”

Nové centrum totiž pacientům 
nabídne, v případě, že budou spl-
ňovat kritéria České společnosti 
pro bolesti hlavy a jednotlivých 
pojišťoven, nejen klasické metody 
léčby bolestí hlavy, ale také špič-
kovou biologickou léčbu. Ta byla 
vyvinuta v USA a relativně nedáv-
no se začala zavádět i v České re-
publice. „Vhodná je hlavně v těch 
nejzávažnějších případech, kdy 
klasické metody selhávají, případ-
ně vedou k závažným nežádoucím 
účinkům,” potvrzuje Evgeni D. 
Kavrakov, neurolog a odborný ga-
rant nového centra.

Nejde přitom o problém, který 
by se týkal malého množství lidí. 
Závažné formy bolesti hlavy po-
stihují v České republice zhruba 

24 tisíc osob, jen v Karlovarském 
kraji je pak toto číslo odhadováno 
na zhruba 500. Zatímco hlavní 
příčiny migrén spočívají v gene-
tických predispozicích v kombi-
naci s moderním životním stylem, 
u tenzního typu bolesti hlavy souvi-
sí s psychikou a celkovou kondicí, 
ale konkrétní mechanizmus vzniku 
není znám. V obou případech se 
ale bolesti dosud nejčastěji řeši-
ly za pomoci běžných analgetik. 
„Problém je, že dlouhodobé užívá-
ní klasických analgetik může vést 
k závislostem, především v případě 
opiátů, nebo ke vzniku druhotných 
problémů. Například u ibuprofenu 
jde o žaludeční vředy a podobně. 
Navíc jsou i závažné formy bolesti 
hlavy, způsobené právě naduží-
váním klasických analgetik, kde 
ta novější léčba může pomáhat,” 
vysvětluje Kavrakov. Moderní bio-
logická léčba totiž působí preven-
tivně. „Zjednodušeně řečeno je 
princip takový, že lék blokuje bud´ 
přímo receptory pro látku která je 
spouštěčem bolesti, nebo dokon-
ce látku samotnou. Díky tomu se 
u velkého počtu pacientů sníží po-
čet atak bolesti a 

řadu z nich dokážeme vrátit i do 
běžného kvalitního života.”

Biologická terapie se nepodává 
jednorázově, ale jde o dlouhodo-

bou a tedy i velmi nákladnou léčbu. 
Proto je určena pouze pacientům, 
kteří splňují poměrně přísná krité-
ria. Mezi ně patří například četnost 
samotných atak bolesti, nebo fakt, 
že v jejich případě selhala léčba 
několika konvenčními prepará-
ty. Biologická léčba je aplikována 
pouze injekčně v certifikovaných 
pracovištích, mezi které se nově 
zařadila i Nemocnice v Karlových 
Varech.

Karlovarské pracoviště léčby 
bolesti hlavy, stejně jako je tomu 
o podobných pracovišť v Praze ne-
bo v Plzni, nebude běžně přístupné 
pacientům bez žádanky a bez jasné 
indikace. Podmínkou pro přijetí 
ke konzultaci a eventuální léčbě 
je proto minimálně doporučení 
obvodního lékaře nebo ambulant-
ního neurologa, kteří musí vyplnit 
i určený formulář s nezbytnými in-
formacemi o pacientovi. Ten by si 
zároveň při první návštěvě centra 
měl přinést i potřebnou medicín-
skou dokumentaci, která pomůže 
při stanovení vhodné metody léčby. 

Centrum diagnostiky a léčby bo-
lestí hlavy Nemocnice v Karlových 
Varech bude zatím v provozu kaž-
dé úterý, v průběhu léta by se pak 
mohla ordinační doba rozšířit na 
dva dny v týdnu. 
  (KÚ)

Supertáta, supermáma. 
Centrum pro děti a rodinu 
Valika hledá pěstouny
KARLOVARSKÝ KRAJ    Su-
perman jako fiktivní postava 
komiksových příběhů spatřil 
světlo světa už v roce 1938. Ne-
zisková organizace Centrum pro 
dítě a rodinu Valika hledá po 83 
letech, v rámci právě spuštěné 
kampaně, skutečného superma-
na (supertátu) a superwoman 
(supermámu), kteří by se chtěli 
stát náhradními rodiči - pěstou-
ny a být tak hrdiny pro děti, které 
v současné době vyrůstají mimo 
vlastní rodinu.
„Samozřejmě, že název kampa-
ně je trošku nadnesený. Zájemce 
o pěstounskou péči nemusí být 
superman a zájemkyně nemusí 
být superwoman. Měli by to být 
lidé, kteří jsou schopni postarat 
se o dítě, nabídnout mu zázemí, 
lásku a bezpodmínečné přijetí,“ 
řekl Petr Zmuda, ředitel Centra 
pro dítě a rodinu Valika a dodal, 
že u zájemců je důležité, aby byli 
sociálně i ekonomicky soběstač-
ní se stabilním zázemím a byli 
v dobrém zdravotním i psychic-
kém stavu.
 
Proč je potřeba hledat pěs-
touny?
Karlovarský kraj stále trápí nedo-
statek dlouhodobých pěstounů. 
Aktuálně je v evidenci Krajského 
úřadu Karlovarského kraje přes 
250 dětí, kterým je třeba vyhle-
dávat náhradní rodinu. Těch nej-
menších dětí ve věku do 3 let je 
přibližně 30. Právě těmto dětem 
je třeba co nejrychleji najít pěs-
touny. „Je vědecky dokázáno, že 
pobyt malého dítěte v ústavní pé-
či vede k opoždění v oblasti psy-
chického, sociálního i tělesného 
vývoje,“ uvedl Petr Zmuda.
V minulém roce krajský úřad 
přijal 21 žádostí o zařazení do 
evidence osob, které chtějí vyko-
návat náhradní rodinnou péči. 
Polovina žadatelů měla zájem 
o pěstounskou péči. Každoročně 
je pěstounská rodina nalezena 
přibližně 19 dětem.  
 
Jak by měl vypadat ideální 
supertáta a  supermáma pěs-
touni?
Každý, kdo by se chtěl stát su-
perhrdinou - pěstounem, musí 
projít procesem prověřování, 

který se skládá například ze zdra-
votní prohlídky, psychologické-
ho vyšetření nebo vzdělávání. 
Celý proces od podání žádosti 
až po finální rozhodnutí, zda se 
zájemce stane náhradním rodi-
čem, trvá zpravidla 9 - 12 měsíců. 
Všechny podrobnosti zájemci 
najdou na webových stránkách 
centra, Facebookovém profilu 
Centra Valika nebo na telefon-
ním čísle 734 822 150.
 
Co je to vlastně pěstounská 
péče?
Pěstounská péče je jedna z forem 
náhradní rodinné péče. Pěstoun 
poskytuje rodinné zázemí opuš-
těnému dítěti, které má své bio-
logické rodiče, ale ti se nechtějí, 
nebo nemohou o dítě z nejrůz-
nějších důvodů postarat. Stát 
finančně přispívá na hmotné 
zabezpečení dítěte a vyplácí pěs-
tounovi odměnu za péči o svěře-
né dítě. Pěstoun má také nárok 
na pomoc a podporu ze strany 
doprovázejících organizací. 
 
O  kampani a  jejím organizá-
torovi
Kampaň bude zahrnovat napří-
klad billboardovou prezentaci, 
reklamu na sociálních sítích, in-
dividuální konzultace se zájemci 
nebo informačně osvětové akce 
pro širokou veřejnost. Kampaň 
se koná v souladu s kampaní 
Karlovarského kraje „Staňte se 
pěstounem“ a iniciativou Hle-
dáme rodiče, o.p.s. a je finančně 
podporována Ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí, Nadací J&T, 
Nadačním fondem Avast a Kar-
lovarským krajem.
 Centrum pro dítě a rodinu Vali-
ka se dlouhodobě věnuje oblasti 
náhradní rodinné péče. Kromě 
toho, že se věnuje vyhledávání 
osob, které by měly zájem stát se 
pěstouny, poskytuje rovněž služ-
by stávajícím pěstounům v rámci 
tzv. Doprovázení.   (KÚ)

Bližší informace je možné získat 
také od Mgr. Petra Najmana  na 
telefonním čísle 739 69 53 96, 
zájemci mohou své dotazy smě-
řovat také na e-mail: 
najman@valika.cz.

KARLOVARSKÁ NEMOCNICE OBHÁJILA AKREDITACI CENTRA 
VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE O PACIENTY S IKTEM

Nemocnice Karlovy Vary obhájila akreditaci Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Pro paci-
enty s cévními mozkovými příhodami to znamená, že minimálně do konce roku 2025 pro ně bude v Karlových 
Varech nadále zajišťována péče v  léčbě tohoto závažného onemocnění. Díky tomu získají vyšší šanci na 
zastavení vzniku těžkého postižení, která jsou často následkem cévní mozkové příhody. Na pomoc nemoc-
ným je v Karlových Varech připraven tým špičkových lékařů, sester (na snímku je sestra Martina Kocifajová) 
a všech profesí od urgentního příjmu, přes laboratoře, RDG oddělení, intenzivní stanici až po následnou reha-
bilitaci.  Foto: KÚ
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

KARLOVARSKÝ KRAJ   Ambu-
lantní specialisté mohou poskyto-
vat svým chronicky a závažně ne-
mocným pacientům unikátní kód 
k registraci na očkování proti Co-
vid-19 do centrálního rezervační-
ho systému. Kód by však měli do-
stat jen ti lidé, jejichž onemocnění 
jsou zařazena do přehledu diagnóz 
stanoveného ministerstvem zdra-
votnictví, respektive odrážejí ri-
zikové faktory jejich zdravotního 
stavu. Důvodnost výběru pacientů 
k očkování mohou zpětně prověřit 
zdravotní pojišťovny.

„Ambulantní specialisté sku-
tečně mají k dispozici metodický 
pokyn, tedy základní vymezení 
diagnóz a zdravotních stavů, podle 
nichž by měly být chronicky a zá-
važně nemocným lidem zaslány 
unikátní kódy. Zároveň stanovilo 
ministerstvo zdravotnictví seznam 

poskytovatelů zdravotní péče 
v jednotlivých oborech, do kterých 
tito pacienti spadají. Jedná se na-
příklad o endokrinologii a diabe-
tologii, hematologii, intervenční 
kardiologii, klinickou onkologii, 
nefrologii či pneumologii,“ vy-
světlila lékařka Dagmar Uhlíková, 
krajská koordinátorka pro očková-
ní.

Lékaři, kteří vyhodnotili one-
mocnění konkrétního pacienta 
jako natolik závažné, že se pojí 
s vysokým rizikem těžkého prů-
běhu Covid-19, poskytli těmto 
lidem unikátní kód. Pomocí něj se 
mohou přihlásit k očkování proti 
Covid-19 do centrálního rezervač-
ního systému. Tam naleznou též 
informace k procesu registrace 
a rezervace. V přihlašovacím for-
muláři zaškrtnou políčko „osoba 
s chronickým onemocněním“ a vy-

berou si, nejlépe po poradě s léka-
řem, preferované očkovací místo. 
Pozor, kód má omezenou platnost. 
„Možnost přednostního očkování 
těchto vysoce rizikových pacientů 
vítáme, protože je vakcinace nejen 
efektivně chrání, ale zároveň tak 
snižujeme pravděpodobnost, že 
právě tito lidé budou hospitalizo-
váni často s velmi těžkým průbě-
hem onemocnění Covid-19 a zvýší 
už tak velkou zátěž nemocnic,“ do-
dala Dagmar Uhlíková.

V případě, že si chronicky a zá-
važně nemocní nebudou vědět 
rady s registrací do centrálního 
rezervačního systému, v Karlovar-
ském kraji jim pomohou operátoři 
krajské asistenční linky: 800 600 
444. Linka je v provozu v pra-
covních dnech od 8 do 18 hodin, 
o víkendech a svátcích od 9 do 15 
hodin. � (KÚ)

Ambulantní specialisté musí zvážit, kterým 
pacientům poskytnou kód na očkování

Další očkovací místo v Karlovarském kraji se otevřelo ve druhé polovině března v Chodově v prostorech 
Galerie u Vavřince v ulici Staroměstská 39. V okrese Sokolov se jedná o druhé místo, kde jsou lidé očkováni 
proti COVID-19. „Je dobře, že se podařilo ve spolupráci s Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou ne-
mocnicí a Hasičským záchranným sborem zajistit pohodlnou dostupnost očkování pro obyvatele Chodova 
a okolí. Za sebe si přeji, abychom se brzy dočkali dostatečného množství vakcín, protože je nutné proočko-
vat zájemce ve všech věkových a profesních skupinách. Už teď se očkování ukazuje jako cesta k tomu, jak 
pandemii COVID-19 porazit,“ uvedl starosta města Patrik Pizinger. Chodovské očkovací místo je v provozu 
vždy v pondělí a středu v době od 14 do 18 hodin. Připravena je očkovací místnost s jedním stanovištěm pro 
vakcinaci a čekárna s kapacitou pro deset osob. Před očkovacím místem je vyhrazeno deset parkovacích 
míst pro osoby, které přijedou na očkování. Přístup do budovy je bezbariérový, imobilní osoby mohou využít 
také výtah. Provoz očkovacího místa zajišťuje zdravotnický personál. O příchozí se starají dva administra-
tivní pracovníci, kteří zpracovávají základní informace o zájemcích o očkování, lékař zjišťuje jejich aktuální 
zdravotní stav a zdravotní sestra aplikuje vakcínu. Lidé, kteří se dostaví na očkování, by s sebou měli mít 
osobní doklady.  Foto: KÚ. 

DALŠÍ OČKOVACÍ MÍSTO JE V CHODOVĚ

Očkovací centrum Adresa

Multifunkční KV Arena Karlovy Vary Západní 1812

MOJE AMBULANCE Karlovy Vary Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

Chodov – infocentrum Galerie, Staroměstská 39, 357 35 Chodov

OC v Klášterním kostele, sv. Antonína Paduánského Komenského 77, 356 01 Sokolov

Kulturní centrum Svoboda v Chebu Za Mostní branou 1791/5, 350 02 Cheb

Poliklinika Flora Cheb Májová 582/19

Nemocnice Ostrov U Nemocnice 1161

Lázeňský hotel Butterfly, Mariánské Lázně Hlavní třída 655/72

OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Operátoři Krajského úřadu
Karlovarského kraje zodpoví

základní dotazy a usnadní
registraci:

V pracovní dny od 8.00 
do 18.00 hodin

O víkendech a svátcích 
od 9.00 do 15.00 hodin

 

Volejte bezplatnou krajskou
asistenční linku 

800 600 444

WWW.KR-KARLOVARSKY.CZ

CHYSTÁTE SE NA
OČKOVÁNÍ PROTI

COVID-19?
POMŮŽEME VÁM
S REGISTRACÍ!

Centrální rezervační systém
https://crs.uzis.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ  Další sku-
pinou lidí, která se může regist-
rovat k očkování proti Covid-19 
v rámci centrálního rezervačního 
systému, budou od středy 14. dub-
na 2021 občané starší 65 let. Připojí 
se tak ke skupinám seniorů 80+, 
70+, zdravotníkům, chronicky ne-
mocným pacientům, pracovníkům 
kritické infrastruktury a sociálních 
služeb.

Registrace v centrálním rezer-
vačním systému bude pro zájemce 
o očkování starší 65 let opět pří-
stupná na internetové stránce:htt-
ps://registrace.mzcr.cz/. Prostřed-
nictvím systému jim bude rezer-
vován termín a místo provedení 
očkování.

Karlovarský kraj chce opět usnad-
nit proces registrace lidem, kteří ne 
vždy mají přístup k internetu a po-

třebnou uživatelskou zkušenost, 
i nadále proto nabízí bezplatnou 
asistenční linku pro telefonickou 
pomoc s touto registrací. Bezplatná 
krajská asistenční linka pro pomoc 
s registrací na očkování má telefon-
ní číslo 800 600 444 a v provozu je 
v pracovní dny denně od 8 do 18 
hodin, o víkendech a svátcích od 9 
do 15 hodin. Volat je ale také možné 
státní linku 1221� (KÚ)

Od středy 14. dubna se mohou 
k očkování registrovat lidé starší 65 let

POPIS REGISTRACE DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do online systému:https://registrace.mzcr.cz/
1.  Na stránce zadáte své, případně kontaktní (dcera, syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo.
2.  Obdržíte formou SMS takzvaný PIN kód, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla).
3.  Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, adresa, e-mail, 

preferované očkovací místo, zdravotní stav).
4.  Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“.
5.  Následně vyčkejte na doručení tzv. zvací SMS (obdržet ji můžete i v řádech několika dní), která obsahuje 

PIN 2. Tato zpráva bude doručena ve chvíli, kdy budou uvolněny termíny pro očkování.       

REZERVACE TERMÍNU OČKOVÁNÍ 
Na stráncewww.reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, 
cizinci přidělené číslo pojištěnce) a PIN 2, který jste obdržel na mobilní telefon ve zvací SMS.
1.  Na tento web jsou občané směrováni po vyplnění registrace a na vyzvání prostřednictvím zvací SMS zprá-

vy s PIN 2. Samostatným přístupem přímo na tento web rezervaci nelze provést.
2.  Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace.
3.  Termín 2. očkovací dávky (pokud se jedná o vakcínu, kde je třeba očkovat dvěma dávkami) se vytvoří 

automaticky.
4.  Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „rezervovat“ a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezer-

vaci. Pokud jste vyplnili email, obdržíte i potvrzení o platné rezervaci i emailem.

O možnosti očkování se mohou ale také informovat u svého praktického lékaře, pokud se do vakcinace zapojil.
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KARLOVARSKÝ KRAJ   Se stu-
denty Národohospodářské fakulty 
Vysoké školy ekonomické v Praze 
(NF VŠE) bude na výběru témat 
a zpracování diplomových prací 
v  rámci magisterských programů 
„Regionalistika a veřejná správa“ 
a „Hospodářská politika“ spolu-
pracovat Karlovarský kraj. Diplo-
manti budou moci své práce kon-
zultovat s členy vedení kraje i s od-
borníky z krajského úřadu. Pro 
větší motivaci k aktivnímu zpra-
cování daných témat kraj stanovil 
pro jednotlivé diplomanty finanč-
ní odměny, které budou vyplaceny 
za předpokladu úspěšné obhajoby. 
Diplomové práce budou následně 
k dispozici kraji i široké veřejnosti.

S nápadem nastartovat pro-
gram spolupráce zaměřené na 
odbornou a empirickou podporu 
diplomantů NF VŠE přišel Ši-
mon Barczi, předseda Komise pro 
inovace, vědu a výzkum, smart 
region a informační technologie 
při Radě Karlovarského kraje. 
Pro akademický rok 2020/2021 
se počítá s pilotní verzí této spo-
lupráce a s finanční spoluúčastí 
Karlovarského kraje. „Velký efekt 

vidím především v tom, že máme 
příležitost propojit aktuální kraj-
skou problematiku, například 
transformaci regionu, nové formy 
veřejné dopravy nebo budoucnost 
energetiky v kraji, s akademickou 
sférou. Velmi stojíme o nové nápa-
dy a neotřelý pohled na věc, který 
studenti do témat mohou vnést,“ 
vysvětlil krajský radní Jindřich 
Čermák.

Tematicky by se diplomanti měli 
zaměřit zejména nově se rozvíjejí-
cí odvětví a globální megatrendy. 
V tomto roce tedy především na 
nekonvenční formy cestovního 
ruchu a jejich potenciál v regi-
onu, efektivnější formy veřejné 
dopravy, možný příliv „mozků“ 
do kraje, na rozvoj energetických 
komunit i kapacitu vyrovnávání 
výkyvů v elektrické síti či ekono-
mický restart lázeňství po odezně-
ní pandemie COVID-19. „Výzkum 
vnímám jako důležité podhoubí 
pro udržitelný rozvoj. Díky blízké 
spolupráci nebudou končit kvalit-
ní práce jen v šuplíku na univer-
zitě, ale budou přetaveny v reálné 
projekty, z nichž budou těžit oby-
vatelé regionu. V Karlovarském 

kraji máme před sebou důležitou 
dekádu, ve které musíme zvrátit 
většinu negativních socioekono-
mických trendů a ukázat svůj po-
tenciál. S podporou od prestižní 
vědecké instituce bude tento ná-
ročný úkol snad o trochu snazší. 
Věřím, že tento pilotní projekt bu-
de přetaven v dlouhodobou spolu-
práci, která akceleruje růst celého 
regionu,” řekl Barczi.

Motivační finanční odměna 
pro studenty bude činit v přípa-
dě úspěšné obhajoby diplomové 
práce s výsledkem hodnocení 
„výborně“ celkem 10 tisíc korun, 
v případě výsledku hodnocení 
„velmi dobře“ pak 5 tisíc korun. 
Zadané téma může být řešeno 
pouze jedním studentem, všem 
zapojeným studentům bude udě-
len certifikát o účasti v programu. 
Garantem programu na NF VŠE 
se stal docent Martin Pělucha, ex-
pert VŠE na hodnocení veřejných 
výdajových programů politiky 
soudržnosti EU a politiky rozvoje 
venkova, který bude koordinovat 
komunikaci mezi diplomanty, ve-
doucími diplomových prací a part-
nery z Karlovarského kraje.  (KÚ)

S diplomanty Národohospodářské 
fakulty VŠE zahájí kraj spolupráci

Diplomová práce   Studenti Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze budou moci své práce konzul-
tovat s členy vedení kraje i s odborníky z krajského úřadu.  Ilustrační foto: Gerd Altmann

SOKOLOV    Finanční podporu re-
vitalizace sportovní haly Integrova-
né střední školy technické a ekono-
mické (ISŠTE) v Sokolově schválila 
Rada Karlovarského kraje. Příspě-
vek ve výši 2,5 milionu korun bude 
použit na zpracování projektové 
dokumentace. Ta bude stát maxi-
málně 4,5 milionu korun. Dva mi-
liony pak uhradí ISŠTE z vlastního 
investičního fondu. Na financování 
samotného projektu chce Karlovar-
ský kraj využít odpovídající dotační 
programy.

„Revitalizace haly rozšíří mož-

nosti sportování nejen pro integro-
vanou školu a sokolovské základní 
školy, ale také pro veřejnost a ze-
jména pro menší kluby. Počítáme se 
zásadním rozšířením užitné plochy 
pro různá sportoviště. Kromě hři-
ště klasických rozměrů pro repre-
zentaci, volejbalové a basketbalové 
poháry, vzniknou také prostory 
například pro ping pong, centrum 
úpolových sportů nebo centrum 
pro vzpěrače, tedy pro sporty, které 
mají v historii Sokolova dlouhou 
tradici,“ uvedl Jindřich Čermák, 
radní pro oblast vzdělávání, škol-

ství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
V současné době již existuje stu-

die na plánovanou revitalizaci. Ješ-
tě v  letošním roce dojde k zadání 
projektové dokumentace, následo-
vat pak bude proces stavebního ří-
zení. Teprve poté bude možné žádat 
o dotaci na realizaci projektu. „Do 
budoucna nebude sportovní hala 
vyžadovat další externí financová-
ní, protože z ekonomického hledis-
ka by si měla na svůj provoz vydělat 
pomocí pronájmů prostor“, doplnil 
radní Jindřich Čermák. 
 (KÚ)

Sportovní halu v Sokolově čeká revitalizace

V tomto a dalších číslech Krajských listů vám představíme národnostní menšiny žijící v Karlovarském 
kraji. Snaží se udržovat své tradice, jazyk, pořádat akce pro veřejnost. Zástupci menšin se sdružují ve 
Výboru pro národnostní menšiny působícím při Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

SERIÁL

Na pozvání Přemysla Otakara I. 
(1155-1230) přichází do hranič-
ních oblastí osídlenci z Německa, 
aby kultivovali většinou horskou 
krajinu. Přinesli s  sebou i  svůj 
typ obydlí, hrázděné domy a svo-
ji kulturu, jako je nářečí, lidové 
písně a  tance a  především kroje.  
Do nynějšího Karlovarského kra-
je přichází ze sousedního Saska 
např. horníci. Až do roku 1918, 
tedy v  rámci Rakouska-Uherska 
byli čeští Němci zásadní většinou, 
která vybudovala mnohá průmy-
slová odvětví na světové úrovni. 
Po II. světové válce byla drtivá 
většina Němců vyhnána a  jen asi 
deset procent mohlo, nebo muse-
lo zůstat: jednalo se o  Němce ze 
smíšených manželství, antifašisty, 
odborníky v  průmyslu, nebo o  ty, 
kteří byli potřeba na práci např. 
v  zemědělství. Těmto lidem by-
lo odebráno státní občanství, byl 
jim rovněž zkonfiskován majetek 
a stali se lidmi II. kategorie. Všech-
no německé bylo zakázáno. 
V 60. letech minulého století došlo 
k uvolnění situace a Němci zaklá-
dají v roce 1969 svůj první spolek: 
Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti (Kulturverband), který 
pracuje do dnešních dnů. Hlavní 
činností bylo a  stále zůstává za-
chování pospolitosti, jazyka, du-
chovní život a péče o památky, dále 
zachování nářečí a  písní z  oblasti 
a poznávání společné vlasti. V roce 
1991 je založen Svaz Němců-regi-
on Chebsko v Chebu, jako zastře-
šující organizace českých Němců 
v tzv. Egerlandu (Chebsko-Poohří). 
Činnost je dána stanovami: přípra-
va a realizace pořadů a akcí, péče 
o německý jazyk a chebské nářečí 
pomocí všech forem médií jako je 

literatura, zvuková média, rozhlas 
a  televize, zřízení a  provozování 
kulturního domu v  Chebu, vydá-
vání oběžníku a  zastupování vůči 
českým úřadům. Nejdůležitějším 
cílem Spolku je vyvíjet činnost ve 
smyslu porozumění mezi Čechy 
a Němci. 
Bohužel i v roce 2021 se např. stá-
le objevují předsudky proti němec-
ké menšině s ohledem na historic-
ké události ale i díky stále nezpra-
cované poválečné době s ohledem 
na Němce, kteří zde zůstali. Hlavní 
témata, se kterými se německá 
menšina potýká, jsou záchrana 
a rozvoj němčiny, záchrana kultur-
ního dědictví a postavení českých 
Němců v  ČR jako skutečně plno-
hodnotných členů společnosti. 
Ohledně rozvoje němčiny se po-
slední roky již objevují dvojjazyčné 
školky a  školy a  toto je důležité 
téma i  s  ohledem na průmyslové 
propojení s Německem. Co se tý-
ká kulturní činnosti, tak ta nejen 

zachraňuje kulturní dědictví tzv. 
Egerlanďáků, ale pomocí např. 
koncertů, výstav, autorských čte-
ní atd. seznamuje většinové oby-
vatelstvo s  touto kulturou. Spolky 
německé menšiny vydaly několik 
knih, hudebních nosičů, existuje 
folklorní skupina lidových tanců, 
pečují o  starý klášterní hřbitov 
v Teplé, informují o činnosti v Ně-
mecku atd. Důležitou aktivitou je 
snaha o zachování krojů jako spo-
lečného kulturního dědictví. 
Vzhledem k tomu, že já sám vedu 
již 30 let spolky Němců a  mám 
zkušenosti z práce pro menšinu na 
mnoha úrovních, bych se rád jako 
člen Výboru pro národnostní men-
šiny Karlovarského kraje věnoval 
tématům, které jsem uvedl výše: 
podpora němčiny na školách, au-
torským čtením a  vystupováním 
na kulturních akcích a  případně 
prezentaci práce výboru na akcích 
v  Německu, příp. Rakousku, ale 
i v místních médiích.

NĚMECKÁ MENŠINA V REGIONU OČIMA RICHARDA ŠULKA, 
ČLENA VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

KARLOVARSKÝ KRAJ   Poskyt-
nutí individuální dotace Asociaci 
Záchranný kruh ve výši jeden mi-
lion korun odsouhlasila Rada Kar-
lovarského kraje. Podpoří tak dva 
projekty, které se zaměří nejen na 
realizaci vzdělávacích aktivit, ale 
také na jejich personální zajištění 
a provoz Internetového bezpeč-
nostního portálu.
„Svět záchranářů kraj podporuje 
již dlouhodobě a my se k tomu vel-
mi rádi hlásíme. Fungování tohoto 
centra vnímáme jako velmi přínos-
né v oblasti vzdělávání a prevence 
rizik, která vznikají z nejrůznějších 
životních situací. Záchranný kruh 
se stal v podstatě nedílnou součás-
tí obecně vzdělávacího schématu 
v Karlovarském kraji,“ uvedl hejt-
man Petr Kulhánek.

Projekt s názvem „Praktické vzdě-
lávání ve Světě záchranářů“ bude 
podpořen částkou 400 tisíc korun. 
Finance budou využity zejména na 
personální a materiální zajištění 
vzdělávacích aktivit pro děti, žáky, 
studenty a další skupiny obyvatel 
Karlovarského kraje, zaměřených 
na praktické zážitkové programy 
v oblastech běžných rizik i mimo-
řádných událostí. Dotace umožní 
rovněž nákup potřebného vybavení 
a vzdělávacích pomůcek.  
Druhým projektem, který kraj 
podpoří částkou 600 tisíc korun, 
je „Podpora činnosti Asociace Zá-
chranný kruh v roce 2021 v rámci 
Integrovaného projektu Záchranný 
kruh“. Finanční prostředky mají 
být použity zejména na personální 
zajištění informačních, vzdělá-

vacích a preventivně výchovných 
aktivit a na provoz Internetového 
bezpečnostního portálu. Dále na 
praktické vzdělávání obyvatelstva 
regionu a jeho specifických cílo-
vých skupin, dále pak na zajištění 
souvisejících osvětových a vzdělá-
vacích pomůcek a materiálů v roce 
2021.
„Svět záchranářů je unikátním 
projektem, o jehož vzdělávací akce 
je v našem kraji velký zájem zejmé-
na stran škol a školských zařízení. 
Kapacita bývá vždy zcela naplně-
na. Chápeme proto, že je potřeba 
finanční podpory, která umožní na-
výšení programové kapacity. S tím 
velmi úzce souvisí samozřejmě také 
posílení personální a materiální 
stránky věci,“ doplnil hejtman Petr 
Kulhánek.  (KÚ)

Svět záchranářů je unikátním projektem

Svět záchranářů    Součástí obecně vzdělávacího schématu v Karlovarském kraji je také Záchranný kruh.  Foto: KÚ

Nový domov pro seniory se speciál-
ní péčí v Karlových Varech roste do-
slova před očima. Za necelých deset 
měsíců od symbolického poklepání 
základního kamene je hrubá stavba 
hotová, investor intenzivně pokra-
čuje v dalších stavebních pracích dle 
původního harmonogramu a prv-
ního klienta plánuje v moderních 
prostorech přivítat již za necelé čtyři 
měsíce. Lidé z Karlových Varů i jejich 
okolí tak budou mít už na podzim pro 
své blízké k dispozici až 184 nových 
pobytových lůžek západoevropského 
standardu včetně moderních aktivi-
začních služeb.

Výstavbu nového Domova seniorů 
se speciální péčí na rohu ulic  Javoro-
vé a Jabloňové ve Staré Roli v Karlo-
vých Varech zahájil privátní investor 
15. července 2020. Nad odvážným 
harmonogramem a plánem přivítat 
prvního klienta domova seniorů již 
v září 2021 mnozí kroutili hlavou. 
Jakub Erben, investor projektu je ale 
muž sršící energií a svou dynamiku 
propsal i do stavby samotné. A tak 
již na konci února vztyčovali majitelé 
na stavbě tradiční opentlenou bříz-
ku a intenzita prací pokračuje dál. 

Začínají se rýsovat interiéry i fasáda 
a v poslední etapě přijdou na řadu 
terénní práce a parkové úpravy okolí, 
aby klienti domova a jejich návštěvy 
měli možnost trávit čas též venku na 
čerstvém vzduchu.

Kvalita prostoru i služeb 
musí být stoprocentní

Nový domov seniorů nabídne až 
180 míst v jedno a dvoulůžkových 
pokojích s velkými okny a příjemnou 
barevnou výmalbou, disponujících 
moderním vybavením dle nejnověj-
ších poznatků péče o seniory. Sa-
mozřejmostí jsou sociální zařízení 
u každého z pokojů, pohodlná po-
lohovací lůžka a nábytek vyhovující 
speciálním potřebám seniorů. Podle 
slov Jakuba Erbena ale není primární 
pouze kvalita prostoru, ještě větší dů-
ležitost přikládá kvalitě služeb. „Bu-
duji místa, kde mohou senioři důstoj-
ně a s maximální péčí prožít poslední 
roky, měsíce a dny svého života. Sám 
pocházím z Karlových Varů a touto 
investicí splácím dluh vůči svým pra-
rodičům, kterým se takového servisu 
nedostalo,“ popisuje. Prostory pro 
aktivizační aktivity i společné trá-
vení volného času jsou připraveny 
v každém patře budoucího domova 
seniorů a investor na ně myslí i v pro-
storné přiléhající zahradě s terasou 
a posezením.

Zajistíme profesionální péči 
i zábavu všem našim klientům 

Domov nenabídne své služby pouze 
seniorům, ale i osobám s Alzheimero-
vou chorobou. Na obě skupiny poten-
ciálních klientů a jejich odlišné po-
třeby myslel investor už při koncepci 
stavby. „My již jeden domov seniorů 
provozujeme a zkušenosti plánujeme 
přenést i do Karlových Varů. Víme, že 
klienti s počínající stařeckou demen-
cí mají úplně jiné potřeby než lidé 
s Alzheimerovou chorobou. U nás 
mají obě tyto skupiny svůj prostor 
i program nastavený tak, aby je uspo-
kojoval, bavil a hlavně aby pro ně byl 
bezpečný,“ říká Jakub Erben a do-
dává, že samozřejmostí v domově je 
24hodinová kvalifi kovaná zdravotní 
péče, péče lékařů přímo v ordinaci 
domova seniorů i aktivizační aktivity 
dle individuálně nastaveného plánu. 

Myslí ale i na pestrou, zdravou stravu 
šestkrát denně s možnostmi výběru 
dle individuální chuti a diety. Hlavní 
je ale poklidná rodinná atmosféra, 
v níž se cítí dobře senioři i jejich blíz-
cí. „Vždy je pro mne odměnou slyšet 
od našich babiček a dědečků, že jsou 
u nás rádi. A ještě větším zadostiuči-
něním je poslouchat rodinné přísluš-
níky mluvit o tom, že nemají špatný 
pocit z toho, že péči o nemohoucí pří-
buzné nechali právě na nás. Že i oni 
k nám na návštěvy vlastně jezdí rádi 
a odjíždějí spokojení, že je o jejich 
blízké s láskou postaráno,“ uzavírá 
Jakub Erben, který už dnes, kromě 
stavby domova seniorů, pracuje i na 
přenosu zkušeností a zaučení budou-
cího karlovarského personálu. � (pr)

Výstavba domova seniorů pokračuje podle plánu. V září 
bude mít Karlovarsko k dispozici až 184 nových pobytových 
lůžek pro seniory a pacienty s Alzheimerovou chorobou

Pro více informací o službách domova seniorů se obracejte na:

Žádosti o přijetí: Soňa Slepičková, slepickova@dsricany.cz nebo 735 755 513
Žádost o práci: Ing. Romana Havlíková, havlikova@dsricany.cz nebo 739 438 509
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Nerostné bohatství Karlovarského 
kraje vždy v minulosti přitahovalo po-
zornost okolního světa. Bohatá nale-
ziště rud, hlín a písků umožnila pra-
covitým a šikovným lidem, aby z nich 
vytvářeli užitné i ozdobné výrobky. 
A tak by mělo být naší povinností tyto 
tradice udržet a dále rozvíjet. Jedním 
z odvětví, které si zaslouží naši nejen 
politickou pozornost, je sklokeramic-
ký průmysl.  

Podnikatelský sektor se i v našem 
kraji za posledních 30 let výrazně 
proměnil. A tak se vkrádá otázka, 
zda u nás sklokeramické odvětví má 
nějakou budoucnost? Politicky vzato 
to dlouho vypadalo, že asi moc ne. 
V zorném poli politiků byly především 
nově budované průmyslové zóny, vět-
šinou tzv. „na zelené louce“. A tak 
podpora tradičních výrob docela sko-
mírala. Výroby, které byly vždy posta-
veny na místních surovinách a umu 
místních lidí, se dostaly na okraj po-
litického zájmu. Politici se sice velmi 
rádi pyšnili před zahraničními ná-
vštěvníky, co umí zdejší šikovné ruce, 
ale tím to také většinou skončilo.

Toto poznání mě vedlo k myšlence 
pokusit se vytvořit neformální usku-
pení podnikatelů, kteří se v oblasti 

sklokeramického průmyslu pohybují. 
Nebyla k tomu však až tak nakloněná 
doba, kdy jsem zjistil, že sklokeramic-
ké odvětví není zrovna politickou pri-
oritou Kraje. To mě hodně mrzelo, ale 
tak to bohužel bylo. Domníval jsem se 
totiž, že náš kraj historicky naváže 
na úspěchy tohoto odvětví, a že toto 
bude zařazeno do jedné z deseti pri-
orit našeho Kraje v rámci připravova-
ného programu RESTART. To se mi 
bohužel nepodařilo prosadit, a tak 
mi nezbylo nic jiného, než čekat, jestli 
se postoj Kraje v budoucnosti nezmě-
ní. Tuto myšlenku jsem vloni po kraj-
ských volbách oprášil a seznámil s ní 
některé podnikatelské subjekty, pohy-
bující se ve sklokeramickém průmyslu 
našeho kraje. A tak se začátkem le-
tošního roku začala scházet skupina 
zástupců sklokeramické branže, kte-
rá se zformovala do volného pracovní-
ho uskupení „Platforma sklářů a ke-
ramiků Karlovarského kraje“ (dále 
jen „Platforma“). K jejím zakladate-
lům  patřily společnosti Lias Vintířov, 
lehký stavební materiál k.s., Sedlecký 
kaolin a.s. a Thun 1794 a.s., kdy se 
posléze přidaly další tři firmy - Moser 
a.s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o. 
a Rudolf Kämpf s.r.o. 

O této skutečnosti Platforma prů-
běžně informovala některé předsta-
vitele Kraje, do jejichž gesce skloke-
ramický průmysl a jeho udržitelný 
rozvoj spadá.

Obecným cílem členů Platformy je 
nejen seznámit krajské politiky a ve-
řejnost se svou činností, ale zejména 
je informovat o konkrétních potře-
bách sklokeramického odvětví a pře-

devším o zabezpečení dlouhodobého 
udržitelného rozvoje tohoto tradič-
ního průmyslového odvětví a udržení 
s tím spojených až 5000 pracovních 
míst. Cíle Platformy a výsledky její 
činnosti budou samozřejmě směřo-
vány ku prospěchu všech dalších fi-
rem z oboru a těch, které jsou na ně 
navázány. 

Jedním z prvních konkrétních cílů 
Platformy je udržení a posílení vzdě-
lávání pro obory sklářství a keramiky 
na karlovarské Střední uměleckoprů-
myslové škole keramické a sklářské, 
která by neměla mít jenom regionální 
působnost, ale měla by mít ambice 
nadregionálního až celorepublikové-
ho významu. Na tomto strategickém 
vzdělávacím projektu Kraje je Plat-
forma připravena se podílet a v bu-
doucnosti na vzdělávání mladých lidí 
participovat.

Finanční zdroje pro realizaci svých 
investičních záměrů na modernizaci 
výrob vidí členové Platformy v někte-
rých „evropských“ fondech, např. 
v tzv. Fondu spravedlivé transforma-
ce, z něhož by měl být podporován 
rozvoj regionů, postižených dřívější 
těžbou surovin. 

Vzniklá Platforma předloží v nej-
bližší době krajským zastupitelům 
návrh Memoranda o vzájemné spo-
lupráci mezi Karlovarským krajem 
a touto Platformou. Jestli iniciativa 
Platformy přinese své očekávané 
ovoce, a to konkrétně v modernizaci 
a udržitelném rozvoj sklokeramic-
kých výrobních provozů a díky tomu 
i zachování pracovních míst, to nám 
možná ukáže už blízká budoucnost.   

Bojím�se�dalších�špatných�rozhodnutí�
a�omylů�nového�hejtmana

Ing. Andrea 
Pfeffer 
Ferklová, MBA
krajská zastupi-
telka za ANO

Před třemi roky jsem s kolegy pře-
vzala město Karlovy Vary, kterému 
osm let vládl současný hejtman Petr 
Kulhánek. Osm dlouhých let, bě-
hem kterých bylo na karlovarském 
magistrátu přijato mnoho špatných 
rozhodnutí a omylů, které stále na-
pravujeme. Město nebylo v dobré 
kondici a já se obávám, že se pod 
jeho vedením může do podobného 
stavu dostat i Karlovarský kraj. 
Ten má před sebou opravdu mimo-
řádnou šanci získat obrovský balík 
peněz z Fondu spravedlivé transfor-
mace Evropské unie a udělat obrov-
ský krok kupředu. 

Pokud ale bude kraj špatně řízen 

a budou přijímána podobně špatná 
rozhodnutí, jako dříve na karlovar-
ském magistrátu, může se jednat 
o promarněnou šanci, která se již 
nikdy nevrátí. Jako jedno z mnoha 
špatných rozhodnutí bývalého pri-
mátora a nynějšího hejtmana mohu 
zmínit snahu uzavřít karlovarské 
krematorium. Byl to právě Petr 
Kulhánek, který zastával názor, že 
nemá smysl investovat peníze do ná-
kupu nové kremační pece a těla ze-
mřelých řadu měsíců nechával pře-
vážet do Hrušovan u Chomutova. 
Ihned po nástupu na radnici jsme 
rozhodli, že pec musíme zakoupit 
a krematorium zprovoznit Byla to 
jedna z našich prvních věcí, co jsme 
na magistrátu udělali a jak se nyní 
ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. 
Vůbec si nedovedu představit, co by 
se dělo v době probíhající pandemie. 
Nevím, kde bychom sháněli volná 
místa na zpopelnění těl nebožtíků 
z našeho kraje. 

Vedle jasně popsaného příběhu 
krematoria to byly a stále jsou ko-

munikace, mosty, které máme v ha-
varijním stavu a bývalé vedení města 
do nich neinvestovalo, zanedbaný 
cestovní ruch, sociální oblast nebo 
Alžbětiny lázně. A právě tyto indi-
cie mě vedou k obavám o směřování 
Karlovarského kraje. A první signál, 
že je něco špatně, ukazuje probíha-
jící rekonstrukce Císařských lázní. 
Jejich rekonstrukci chce hejtman 
a celá rada kraje zastavit a měnit 
projektovou dokumentaci. To pova-
žujeme za velmi riskantní a proble-
matické zejména v otázce možného 
rizika týkajícího se nedodržení zá-
kona o veřejných zakázkách, vracení 
státní dotace a nedodržení stanove-
ného termínu. Schválenou projekto-
vou dokumentaci, schválený rozpo-
čet a schválené termíny rekonstruk-
ce Císařských lázní považujeme za 
neměnné a konečné. Proto vyzýváme 
vedení kraje, aby se chovalo stejně 
odpovědně, neriskovalo a dokonči-
lo to, co se po dlouhých letech úsilí 
podařilo prosadit, zafinancovat 
a zahájit.  

Epizeuxis
Mgr. Jindřich 
Čermák
krajský radní za 
Piráty

Víte, co nebo kdo je to epizeuxis? 
Dnes už je to legendární otázka, 
která se objevila v didaktickém 
testu z češtiny, tedy ve státní ma-
turitě, v roce 2016. Asi jste, stejně 
jako já, museli hledat na internetu 
nebo v encyklopedii. Otázka po-
doby „zkoušky z dospělosti“ ožila 
v souvislosti s pandemickou situací 
a faktem, že už třetí pololetí za se-
bou byla školní výuka velmi výrazně 
ovlivněna. Místo pečlivé debaty 
jsme se dočkali spíše pocitů a výkři-
ků, které znemožňovaly racionální 
diskusi, nehledě na fakt, že celá 
řada států k úřední maturitě při-
stoupila. Nicméně ta nejpodstat-

nější část diskuse by se měla smr-
sknout do jedné klíčové otázky – co 
chceme, aby uměli studentky a stu-
denti, když ukončí střední školu?

Jak se seznamuji s neuvěřitelně 
širokou agendou radního pro škol-
ství, narážím na obecně velmi silný 
konzervatismus v této oblasti. Ne-
myslím tím, že by kantoři používali 
rákosku nebo žáci museli namáčet 
pero do kalamářů. Jedná se mi 
o jakési kolektivní vědomí, že naše 
děti se musí učit stejným způsobem 
a stejné věci, jako jsme se učili my. 
A to se ani nezmiňuji o pětistupňo-
vém hodnocení, které je sice velmi 
jednoduché pro přehled, ale vlastně 
neříká nic o reálných znalostech 
a dovednostech studenta.

Nechci tímto zvedat prapor revo-
luce a vše měnit. Jen je potřeba se 
zamyslet nad tím, co budou stu-
denti potřebovat v roce 2030, 2040 
– to budou maturovat právě letos 
narozené děti. Žijeme v úžasné 
době plné nepřeberných možnos-
tí. Teprve před necelými 30 lety se 

tehdejší Československo připojilo 
k internetu, před 20 lety byl mobil-
ní telefon nevzhledná cihla. Dnes 
má každý z nás v kapse přístroj, 
jehož operační paměť je milion-
krát větší, než měl počítač sloužící 
k pilotování Apolla 11 na Měsíc. 
Tímto příměrem chci jen poukázat 
na proměnu, kterou procházíme. 
Ale abych byl fér – kvalitní řeme-
slník bude potřeba vždy. Ale i ten 
nyní potřebuje ke své práci moderní 
technologie.

Současný svět tímto klade velký 
tlak na informační, digitální, me-
diální a ekonomickou gramotnost. 
Naším cílem by tedy mělo být při-
pravit současné (a zejména budou-
cí) studenty na výzvy, které je čekají 
a mohou třeba přinést do našeho 
kraje úplně nové obory, o kterých 
teď čteme jen ve sci-fi knížkách.

A na závěr – epizeuxis je básnická 
figura, která je založena na opako-
vání stejného slova nebo slovních 
spojení za sebou v jednom verši.

Návod�na�štěstí�a�pečení�chleba

Pokud máte poslední dobou pocit, 
že jste tak trochu zralí na blázinec, 
není to jen pocit. A nemáte ho jen vy. 
Uplynulé měsíce zažíváme všichni 
to samé. 

Vláda nás dlouhodobě zavaluje 
chaotickými nařízeními připomí-
nající spíše pohádku o Pyšné prin-
cezně, kde se přikazuje co se odvo-
lalo a odvolává přikázané. Obojí 
přitom vyplývá z představy, že to je 
stát, který všechno ví nejlépe. Na-
opak občan je, v představě státu, 
nesvéprávný jedinec, kterého je nut-
né řídit. 

Na celostátní úrovni jsme denně 
vystaveni mediální masáži na téma 
covid-19, ve které dostávají prostor 
především ti nejhlasitější, ať už to 
jsou zastánci zákazů všeho, nebo 
naopak ti, kteří chtějí svobodu bez 
hranic. Vědy, faktů a racionality je 
v tom překřikování jen velmi málo. 
Dutý buben vždy více zní, a to pak 
pro rozum moc místa nezbývá. 

Důsledkem této vyhrocenosti je 
absence věcné diskuse, a u většiny 
lidí i otrávenost, apatie i nechuť 
něco řešit, které se z celostátní 
úrovně přenáší i na tu krajskou 
a obecní. Ale pokud jste z toho vše-
ho už i vy unavení, nebaví vás věč-
né slovní souboje s těmi druhými, 
zkuste v první fázi vypnout televizi, 
počítač a odložit mobilní telefon.

V druhé fázi smíchejte 100 g žit-
né mouky, 100 g vody, lžíci kvásku 
a nechte 6 až 9 hodin uležet a vyro-
bit tak rozkvas. Mezi tím si z 600 g 
mouky (hladká pšeničná 500 g + 

žitná 100 g) a 420 ml vody  umíchej-
te těsto a nechte ho asi dvě hodiny 
odpočinout při pokojové teplotě bez 
soli. Pak ho asi 3 minuty míchejte, 
přijdete rozkvas, zase míchejte 3 
minuty, přidejte 20 g soli, kmín 
a míchejte do doby, než bude těsto 
homogenní a začne se odlepovat od 
nádoby. Pak musí těsto kynout 2 až 
3 hodiny, během kterých ho tak 3x 
přeložte, než ho dáte v ošatce do 
chladničky, kde musí dalších cca 
19 hodin kynout. Následně vložte 
těsto do horké trouby, spolu s ná-
dobkou s vodou, aby chléb nevyschl. 
Při teplotě 250 stupňů pečte cca 15 
minut a následně dalších 30 minut 
při zhruba 190 stupních. 

Pak otevřete okno, nechte promí-
sit tu vůni čerstvě upečeného chle-
ba i rozkvetlých luk a z hluboka se 
nadechněte. Návod na štěstí je totiž 
mnohem jednodušší, než se na prv-
ní pohled může zdát. 

Přeji Vám všem krásné jaro.

Patrik Pizinger
člen Rady 
Karlovarského 
kraje za Místní 
HNHRM
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Chebské muzeum pod rouškou
Protože platná vládní opatření ani nadále neumožňují osobní návštěvu 
muzea, rozhodli se jeho pracovníci přenést řadu aktivit do online pro-
středí. Pomocí krátkých populárně naučných videí chtějí zájemcům po-
odkrýt podobu práce v muzeu. Těšit se tak mohou na seznámení nejen 
se zaměstnanci muzea, ale také na představení nejzajímavějších arte-
faktů a fakt, která se týkají regionu a samotného města Cheb. Všechna 
videa ke zhlédnutí jsou umístěna na YouTube kanálu Muzea Cheb. 

Regionální umělci ze sbírek Letohrádku 
Letohrádek Ostrov, který je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary, po-
kračuje v projektu, v němž představuje regionální autory zastoupené ve 
svých sbírkách. Na facebookovém profilu Letohrádku jsou vždy uvede-
né životopisné údaje daného umělce a informace o jeho tvorbě. Texty 
jsou doplněny také fotografiemi vybraných děl. 

KULTURNÍ TIPY

KARLOVY VARY   I přesto, že jsou 
nadále uzavřené všechny krajské 
kulturní instituce, našli pracovníci 
Galerie umění Karlovy Vary způ-
sob, jak v této nelehké době před-
stavit veřejnosti aktuální výstavu 
Vladislava Mirvalda – Dnes přilétli 
špačkové. Aby se galerie opět při-
blížila svým příznivcům a milovní-
kům umění, je v její výloze nainsta-
lována obrazovka, na které si mohu 
zájemci výstavu prohlédnout.

Autor děl Vladislav Mirvald se na-
rodil v Záluží u Mostu, ale jeho ži-
vot je spojován spíše s Louny, kde 
vyučoval a tvořil. Byl členem Klubu 
konkretistů, skupiny Křižovatka 
a okruhu Nové citlivosti. Jeho geo-
metrické kresby vznikaly ještě v do-
bě analogové a dnes asi neexistuje 
nikdo, kdo by se podobné dokona-
losti bez počítače odvážil. Krajina 
je v jeho díle vždy přítomna jako zá-
kladní vibrace. Stromy, voda, mra-

ky, skály a vratiče jsou projevem 
přírodní síly, jež se projevuje i v au-
torově geometrické práci. Krajiny 
navíc korespondovaly s ostatními 
Mirvaldovými zájmy, s rybařením 
a fotografováním, byly jeho součás-
tí, jeho deníkem. Na zadní strany 
kartonů, které pomaloval, si často 
psal poznámky, komentoval počasí 
a přírodní jevy, jako když počátkem 
února z jihu přiletěli špačci – odtud 
také pochází název úvodní malby 

a celé karlovarské výstavy.
Výstava byla připravena ve spo-
lupráci s Museem Kampa v rámci 
stého výročí narození Vladislava 
Mirvalda (1921-2003). Byl to au-
tor racionálního přístupu v umění 
a fascinujících geometrických ma-
leb a kreseb. Výstava se zaměřuje 
také na Mirvaldův přístup ke kra-
jině, její uspořádanosti, rodící se 
z chaosu vyvažováním a řádem. 
 (KÚ)

Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové
Galerie umění Karlovy Vary připravila výstavu za výlohou 

Křížovka o ceny 
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
BURGAS BULHARSKO

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Jarosla-
va Perníčková z Chebu, Anna 
Arendášová z Karlových Varů 
a René Tietz z Aše.

Tato kamenná stavba pochází 
z roku 1724 a je jediná svého druhu 
v Aši. Dříve spojovala evangelický 
kostel a nedaleký hřbitov. Obojí 
zaniklo v minulém století.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 5. 2021 
na email: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, 
Závodní 353/88, 
360 06 Karlovy Vary
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HLINÍKU

HROMADY
(SLÁMY)

INICIÁLY
SPISO-
VATELE
SETONA

SNAD

LIHOVÝ
VÝTAŽEK
Z BYLIN

ANGLICKY
ZADNÍ

FRANCOUZ.
ČLEN

URČITÝ

FIREMNÍ
ZKRATKA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ZAKOKTÁNÍ

CHEM.ZN.
TELURU

ANGLICKÝ
ZÁPOR

PROTI
SMYSLNĚ
ZALOŽENÝ

ČLOVĚK

SLOVENSKY
LOS

DŮVOD
TRESTU

CIZOKRAJNÁ
ŠELMA

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

DOMÁCKY
ELISABETA

JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

MLÝNSKÝ
KÁMEN FLAŠKA

NÁMĚSTÍ
PÍSMENO

ŘECKÉ
ABECEDY

ŘÍMSKÝCH
1409

SLOVENSKY
JAK

AFRICKÝ
SLON

SVĚTLE
REZAVÉ
(VLASY)

ZARUDNUTÍ
KŮŽE

(Z ŘEČ.)

SETINA
HEKTARU

ŘÍMSKY
49

SEVERO-
ATLANTIC.

PAKT

PŘITAKÁNÍ

ČAS (MEZIN. 
ZKRATKA)

STARÉ 
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

NĚMECKY
UMĚNÍ

MÍT RANDE

VLAST

RUMUNSKÉ
MĚSTO

UKOVAT

ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁVĚSTÍ
(ZAST.)

SLABIKA
KVOČNY

KANCELÁŘ.
ZKRATKA UTRHNOUT

RANNÍ
VLÁHA

ZADNĚJŠÍ

SLOVENSKY
KROMĚ STĚŽÍ

PÍSEČNÝ
PŘESYP

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ

SESTRA

PŘEDLOŽKA

SOUDNÍ
PŘÍPAD

MRAVNÍ
ZÁKLAD

NĚMECKÁ
DVOUHLÁSKA

DÍRY NA
PUNČOŠE

ŘÍMSKY
514

SIBIŘSKÁ
MAGIS-
TRÁLA

VELCÍ
JEŠTĚŘI

SPZ 
LITOMĚŘIC

HORSKÉ
JEZÍRKO

OBYVATEL 
CHODSKA

SPZ MOSTU

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

CHEM.
ZN. HOLMIA

1000 GRAMŮ
(HOVOROVĚ)

OZNAČENÍ
ŠKODY 1000

HEK

ŘÍMSKY
95

REGISTROV.
TUNA

MPZ BÝV.
SSSR

POVEL
K ZASTAVENÍ

POTAHU

2. DÍL 
TAJENKY

3. DÍL 
TAJENKY OSETÍ

V TU CHVÍLI NOTES UCTÍVAT RUSKÝ
PARLAMENT

KARLOVARSKÝ KRAJ Minis-
terstvo průmyslu a obchodu ČR 
zveřejnilo návrh Národního plá-
nu obnovy. Z celkové alokace pro 
ČR (171 mld. Kč) je nyní v pilíři 
1.6 Rozvoj kultury a kreativního 
sektoru počítáno s částkou 7,3 
mld. Kč. Dle informace minister-
stva kultury je dalších původních 
800 milionů korun na podporu 
výzkumu ve společenských vě-
dách včetně umění přesunuto do 
oblasti podpory vědy a výzkumu. 
V celkovém úhrnu tak kulturní 
a kreativní odvětví získávají 8,1 
mld. Kč. Tato částka naplňuje 
požadavek ministerstva kultury, 
za který se postavilo přes 600 
signatářů výzvy #zakreativni-

cesko a další subjekty. K výzvě 
#zakreativnicesko se připojil 
i Karlovarský kraj. „Spolu s ces-
tovním ruchem patří kultura 
a kulturní a kreativní průmysly 
k sektorům, na které se dlouho-
době zapomíná, ale zároveň jsou 
nejvíce zasaženými a oslabený-
mi současnou krizí. Jsem ráda, 
že výzva iniciativy Za Kreativní 
Česko byla vyslyšena. Je to dob-
rá zpráva nejen pro kulturu, ale 
i pro ostatní opomíjené oblasti, 
že ozvat se, má smysl,“ uvedla 
Markéta Monsportová, uvolněná 
zastupitelka Karlovarského kraje 
pro oblast lázeňství, cestovního 
ruchu a kreativních průmyslů.
Národní plán obnovy včetně 

financí pro oblast kultury a kre-
ativních odvětví by vláda měla 
schválit do konce dubna. Poté 
návrh předá k posouzení Evrop-
ské komisi. „Přestože se podařilo 
zvrátit dramatické škrty v kom-
ponentě 1.6, i nadále bude naše 
platforma aktivní. Je třeba pou-
kazovat na význam kultury a há-
jit požadavek na podporu rozvoje 
kreativních profesí až do konce, 
kdy dojde ke schválení Národní-
ho plánu obnovy vládou, k jeho 
předání a schválení Evropskou 
komisí. Současně vnímáme stá-
le rostoucí podporu. Vedle měst 
a krajů přibývají v posledních 
dnech i firmy, organizace nebo 
jednotlivci. Výzva má dva měsí-

ce od zveřejnění 624 podpisů,“ 
upřesnila Lucie Ševčíková, koor-
dinátorka výzvy.
O plánovaném finančním ob-
jemu prostředků vyčleněných 
v rámci Národního plánu obnovy 
pro oblast kultury a kreativní sfé-
ry jednala i Komise pro kulturu 
a památkovou péči Rady Aso-
ciace krajů vedená hejtmanem 
karlovarského kraje Petrem Kul-
hánkem. Ten z pověření komise 
požádal dopisem ministra prů-
myslu a obchodu i ministra kul-
tury o zachování původně vyčle-
něných 8 miliard korun. O situa-
ci v oblasti kultury a kreativních 
průmyslů diskutoval také s euro-
komisařkou Věrou Jourovou. 

#ZAKREATIVNICESKO. VÝZVA SLAVÍ ÚSPĚCH
KULTURA A KREATIVNÍ SEKTOR BY MĚLY ZÍSKAT Z NÁRODNÍHO FONDU OBNOVY ČÁSTKU 8 ,1 MILIARDY KORUN

Geometrické kresby   Vladislava Mirvalda vznikaly ještě v době analogové a dnes asi neexistuje nikdo, kdo by se podobné dokonalosti bez počítače odvážil. 
 Foto GÚ Karlovy Vary

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
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VOLEJBALISTŮM VK ČEZ KARLOVARSKO k postupu do finále extraligy, v semifinále zlomili pražské 
Lvy ve čtvrtém utkání. Západočeský tým měl ve finálové sérii s Českými Budějovicemi díky prvenství v dlou-
hodobé části výhodu domácího prostředí. Narazila na sebe nejúspěšnější mužstva základní fáze extraligy 
a zároveň týmy s nejúčinnějším servisem. Volejbalový fanoušek si mohl cenit také faktu, že kádry Karlovar-
ska i Českých Budějovic nastoupily do souboje o extraligový titul v plné síle, bez zraněných hráčů. 
 Foto:�VK�ČEZ�Karlovarsko

BLAHOPŘEJEME

BOŽÍ DAR   Letošní sezona dál-
kových běhů nabídla přes 500 ki-
lometrů v 8 závodech. Do všech 
z nich odstartovala česká jednička 
hájící barvy eD system Bauer Tea-
mu Kateřina Smutná a až na jedi-
ný i všechny dokončila. Na stupně 
se probojovala na Jizerské 50, kde 
brala třetí příčku, jinak byla tři-
krát pátá, šestá, osmá a jen jednou 
skončila těsně za elitní desítkou 
na 11. místě. V celkovém pořadí 
pak brala 4. příčku. „S tím musím 
být spokojená! Když se kouknu na 
holky kolem sebe, se kterými jsme 
společně jezdily třeba před dvěma, 
třemi lety, tak je vidět, že už nejsme 
nejmladší a musíme takováhle 
umístění brát. Jsem za 4. místo fakt 
moc ráda!“ usmívala se po konci 
náročné sezony Smutná.
Radost svými výsledky dělala tý-
mová jednička eD system Bauer 
Teamu i Lukáši Bauerovi. „S jejími 
výkony panuje velká spokojenost 
a ke 4. místu v celkovém pořadí 
patří i velká gratulace. Katka opět 
odjela sezonu parádně, na domácí 

Jizerské 50 byla na stupních a zno-
vu potvrzovala, že patří do té nejuž-
ší světové špičky.“
Jak se ukázalo hned po skončení 
letošního ročníku, pro Kateřinu 
Smutnou to byla zároveň posled-
ní sezona, po které se rozhodla 
svou kariéru ukončit. „Chceme 
se pokusit o dítě, tak snad nám to 
vyjde!“ vzkázala Smutná po po-
sledním závodu, 100kilometrovém 
Arefjällsloppetu.
„Katka o tom mluvila už v průběhu 
posledních let, teď se definitivně 
rozhodla jít novou životní cestou. 
Za mě to byla výborná spoluprá-
ce, Katka měla skvělou kariéru 
a dosáhla toho dost i ve Světovém 
poháru. Maratony jí sedly a byla 
výraznou postavou Ski Classics 
i našeho týmu. Bylo to fajn a já 
jsem rád, že poslední roky patřila 
k nám. V její další životní etapě jí 
samozřejmě přeju hodně štěstí!“ 
okomentoval Lukáš Bauer konec 
závodní kariéry Smutné.
Tomu kromě české jedničky udě-
lal v letošní sezoně velkou radost 

i nejmladší člen týmu Adam Ma-
touš, který si ve svém premiéro-
vém ročníku a ve 22 letech troufl 
na téměř všechny závody. Připsal 
si sedm startů a absolvoval i ty 
nejdelší – 70 km na Marcialonze, 
90 km na Vasaloppetu i 100 km na 
Arefjällsloppetu. „Velmi příjemně 
mě překvapil, jeho výsledky a styl 
závodění se mi líbily. Bylo to vidět 
i na posledním 100kilometrovém 
závodě, kde se toho nebál a šel do 
toho opět naplno. Ještě na 40. ki-
lometru byl v první třicítce, kousek 
od úplného čela. Ta sezona pro něj 
byla extrémně dlouhá, ale klobouk 
dolů za to, co předvedl!“ zhodnotil 
Matoušův výkon šéf týmu Lukáš 
Bauer.
Jeho eD system Bauer Team, kte-
rý před sezonou avizoval velké 
přebudování a otestování nových 
jmen i materiálu, nakonec obsadil 
v celkovém pořadí týmů seriálu 15. 
místo. „Neodpovídá to úplně to-
mu, co jsem chtěl, ale velmi se tam 
promítlo i to, že kvůli covidovým 
opatřením a pak i ze zdravotních 
důvodů ani jednou nestartoval Ad-
ne Gigernes a epidemická opatření 
na start nepustila ani Ilju Poroški-
na. To je zkušený závodník ze Svě-
tového poháru, který by nám určitě 
přinesl slušný počet bodů, a ty nám 
samozřejmě chyběly,“ uvědomuje 
si Bauer, v jehož týmu tak nakonec 
startoval jediný zahraniční závod-
ník – Bob Impola.
Covid zasáhl i do plánů dalšího 
člena eD system Bauer Teamu 
Miroslava Rypla, který kvůli one-
mocnění přišel o dva závody včetně 
domácí Jizerské 50. Jonáš Bešťák 
zase kombinoval svou účast ve Ski 
Classics s cílem nominovat se na 
mistrovství světa, což se mu poda-
řilo. Jen dva závody pak absolvova-
la druhá žena týmu Anna Sixtová. 
„Byla to hodně náročná sezona. 
Jsem ale zároveň nadšený, že se 
podařilo absolvovat téměř vše z ná-
hradního plánu B a že jsme všech-
ny závody odjeli. Myslím, že to se 
před sezonou ani nečekalo,“ uza-
vírá hodnocení letošního ročníku 
Lukáš Bauer. � (KÚ)

Sezona laufařů Lukáše Bauera: objev nového 
talentu, 4. místo Smutné a 15. mezi týmy

Visma Ski Classics  V letošním seriálu dálkových běhů na lyžích skončili laufaři 
Lukáše Bauera na 15. místě a jeho týmová jednička Kateřina Smutná (na snímku 
uprostřed) brala skvělou 4. příčku.  Foto: eD system Bauer Team 

KARLOVY VARY Letošní souboj 
o volejbalový titul byl nabitý osob-
nostmi, které mají ve sbírce řadu 
extraligových či pohárových me-
dailí. Mezi nimi vyčnívá nahrávač 
Karlovarska Lukáš Ticháček, dese-
tinásobný mistr ze tří zemí, kterého 
čeká už patnácté ligové finále. „Pro 
většinu hráčů je to první finále, my-
slím, že ti kluci nemusí být z ničeho 
nervózní,“ uvedl kapitán mužstva 
na adresu některých spoluhráčů těs-
ně před startem finálové série.

Prožíváte finále extraligy stejně 
jako předchozí zápasy a  série 
play off?
Když postupujete přes čtvrtfinále, 
semifinále, tak s těmi úspěchy, vý-
hrami v play off se zvětšují, narůstají 
emoce. A právě to nás samo o sobě 
přibližuje tomu finále, té možnosti 

vyhrát zlatou medaili. Ve finále by 
měly být emoce vůbec největší, a to 
by mělo taky znát na těch týmech, 
na hráčích, jejich projevy, jak se říká 
body language, to by mělo být vidět 
ze všeho nejvíc.

Jaká byla před finále nálada 
v týmu?
Výborná. Jak jsem říkal, dostali jsme 
se do finále, a už jenom to je úspěch 
i pro klub. Pro většinu hráčů je to 
první finále, je to maximální úspěch 
v jejich kariéře a myslím, že ti kluci 
nemusí být z ničeho nervózní nebo 
mít z něčeho strach. Všichni se těšili, 
že si to vysněné finále zahrají.

V  čem je největší síla českobu-
dějovického týmu, vašeho finá-
lového soupeře?
Jihostroj má starší, zkušenější hrá-

če, co se týká té základní šestky. Ti 
kluci za sebou mají spoustu titulů, 
finále už odehráli tolik, že je to pro 
ně emočně mnohem jednodušší. 
A ve hře jsou trpěliví, nedělají chy-
by, půjčí balon, v útoku si narazí na 
blok, vykryjí se, opakují útok, což 
je taky jejich obrovská síla. Tímhle 
svým systémem hry přinutí soupe-
ře k chybám, zatímco oni ty chyby 
nedělají, proto je s nimi těžké hrát 
a porazit je.

Do finále jste prošli náročnější 
cestou než Jihostroj, který tak 
měl znovu devět dní volna. Pro 
koho to byla výhoda?
Jsme celkově mladší tým, těm klu-
kům, kteří hrají, nemůže vadit jeden 
zápas navíc. Měli jsme šest dnů vol-
na, to je na regeneraci dostatečná 
doba.� (KÚ)

Lukáš Ticháček: Emoce by 
měly být ve finále cítit nejvíc

SPORT

V nedávno skončeném ročníku dálkových běhů na lyžích Visma Ski 
Classics skončil eD system Team Lukáše Bauera na 15. místě a  je-
ho jednička, Kateřina Smutná, brala skvělou 4. příčku. Do závodů 
letošní sezony zasáhlo v barvách českého týmu 6 jmen – dvě ženy 
a  čtyři muži. Dalším dvou členům týmu naopak neumožnily start 
covidová opatření a také zranění.

ě

+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
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