
Ročník 19 • číslo 9 • září 2021 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek  Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

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 

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

Také v letos se mohou žáci 8. a 9. tříd podrobně sezná-
mit s nabídkou středních škol i s širokou škálou oborů. 
Umožní jim to podzimní výstavy, jichž se pravidelně 
účastní i zaměstnavatelé z regionu.  více na straně 5

VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Další úsek nedokončené dálnice D6 mezi Karlovými 
Vary a Prahou, obchvat Lubence, je už v plném provo-
zu. Stavba téměř 5 kilometrů dlouhého úseku přišla na 
více než 1 miliardu korun.  více na straně 2

NOVÝ OBCHVAT LUBENCE NA D6 
VYZKOUŠELI PRVNÍ ŘIDIČI

KARLOVARSKÝ KRAJ   Cestující 
v Karlovarském kraji budou na 
lince spěšných vlaků Plzeň – Kar-
lovy Vary jezdit novými a komfort-
ně vybavenými soupravami. Do 
zkušebního provozu byly uvede-
ny čtyři jednotky určené pro tuto 
mezikrajskou linku. V polovině 
srpna poprvé vyjela první ze čtyř 
zcela nových dvouvozových, bez-
bariérových a klimatizovaných 
jednotek RegioPanter z plzeňské 
společnosti Škoda Transportati-
on, všechny čtyři moderní elektric-

ké soupravy pak v následujících 
dnech postupně převzaly provoz 
veškerých spěšných vlaků z Plzně 
do Karlových Varů. 

„Přibližně ve dvouhodinových 
intervalech obslouží zrychlenou 
linku z Plzně do Mariánských Láz-
ní, Chebu a Karlových Varů, kde se 
nachází množství moderních bez-
bariérových nádraží. Nové spěšné 
vlaky zrychlené linky P1 Západ 
provozujeme od června letošního 
roku. Cestujícím přinesly četnější 
a pravidelnější nabídku vlakových 

spojů mezi oběma krajskými měs-
ty, spoje jsou ale výhodné i pro 
cestující z menších sídel na trase, 
které tyto spoje obsluhují. Vznik-
lo například nové přímé spojení 
Svojšína a Plané u Mariánských 
Lázní se Sokolovem, Chodovem 
a Karlovými Vary či naopak Soko-
lova a Kynšperku nad Ohří s Plz-
ní,“ uvedl Jiří Ješeta, člen předsta-
venstva a náměstek generálního 
ředitele Českých drah pro obchod.         

Spěšné vlaky doplňují nabídku 
dálkových vlaků na trati 178 mezi 

Plzní a Chebem a díky přípojům 
na Západní expresy mnichovské 
větve linky Ex 6 navíc zajišťují no-
vá přestupní spojení dále do Do-
mažlic a Mnichova nebo do Prahy. 
Trať Plzeň – Cheb ujedou za hodi-
nu a půl, tedy za dobu pouze o 11 
minut delší než expresy. Celou 
trasu mezi krajskými městy Plzní 
a Karlovými Vary pak urazí za 2 
hodiny a 23 minut.

„Regionální soupravy Regi-
oPanter nabízí na západočeských 
tratích podobný komfort, jako 

mají nejmodernější dálkové vla-
ky. Cestující mají v klimatizova-
ných oddílech k dispozici Wi-Fi 
připojení k internetu, elektrické 
zásuvky a USB porty pro dobíje-
ní cestovní elektroniky, jako jsou 
mobily, tablety nebo notebooky. 
Cestujícím s kojenci nabízejí pře-
balovací pult a lidem na vozíku 
komfortní bezbariérové cestování. 
Úplnou novinkou u nás v republi-
ce je i speciální zásuvka pro dobí-
jení elektrických vozíků,“ doplnil 
Jiří Ješeta.  (KÚ)

Nové vlaky RegioPanter na lince 
Plzeň – Karlovy Vary už slouží

KARLOVY VARY   V posledních 
týdnech letních prázdnin došlo 
v problematickém úseku silnice 
I/6 na výjezdu z Karlových Varů 
u golfového hřiště k velmi vážným 
dopravním nehodám. Hejtman 
Petr Kulhánek proto jednal s ře-
ditelem karlovarského pracoviště 
Ředitelství silnic a dálnic Luká-
šem Hnízdilem o opatřeních, kte-
rá by situaci co nejrychleji zlepši-
la.

Nehody se přitom staly jak ve 
směru na výjezdu z Karlových 
Varů okolo střelnice a ke Golf Re-
sortu Karlovy Vary, tak v opačném 
směru od Prahy. „Snažil jsem se 
dobrat takového řešení, aby řidiči 
byli především včas informová-
ni o tom, že úsek je nebezpečný, 
a přizpůsobili tomu styl jízdy. 
Ředitelství silnic a dálnic se do-
mluvilo s Policií ČR a s odborem 
dopravy krajského úřadu, že v ho-

rizontu dvou týdnů bude v riziko-
vém úseku zahájena pokládka tzv. 
mikrokoberce, který má zdrsněný 
povrch a zajišťuje větší přilnavost 
pneumatik. Zároveň se připravuje 
zavedení úsekového měření rych-
losti, za jejíž překročení následu-
je sankce. Dále se chystá projekt 
systému proměnného dopravní-
ho značení reagujícího na změnu 
klimatických podmínek. Stávající 
dočasné svislé značení silničáři 

v nejbližších dnech vymění za sta-
cionární. Podle informací ŘSD se 
ve stoupání nad policejní střelnicí 
plánuje i vyšší distance pruhů od-
dělujících směr tam a zpět,“ po-
psal hejtman.

Plán ŘSD by měl pomoci bez-
pečnějšímu a plynulejšímu provo-
zu v místě, z pohledu kraje jde ale 
stále jen o provizorní řešení. „Sa-
mozřejmě to jsou opatření, která 
by aktuálně mohla mít pozitivní 

dopad, ale nejvíce by věci prospě-
lo, kdyby stát zmiňovaný úsek dál-
nice D6 realizoval podstatně dříve, 
než na konci kompletní dostavby 
D6. Maximálnímu urychlení stav-
by sice brání současný stav přípra-
vy, zejména majetkoprávní vztahy, 
přesto věřím, že určitě i opakova-
ná nehodovost přispěje k velkému 
tlaku na zrychlení příprav a rea-
lizaci čtyřpruhu v úseku,“ dodal 
Petr Kulhánek.  (KÚ)

Nebezpečný úsek. Hejtman řešil s ŘSD 
opatření na výjezdu z Karlových Varů

RegioPanter   Výroba čtyř vlakových souprav vyšla na půl miliardy korun, z toho 85 procent pokryla evropská dotace z Opreačního programu Doprava II., kterou se Karlovarskému kraji 
úspěšně podařilo získat.  Foto: ČD

KRAJSKÉ LISTY 
ZÍSKAJÍ NOVOU TVÁŘ 
Na tvorbě obsahu se 
můžete podílet
Karlovarský kraj každý měsíc 
vydává Krajské listy, které sezna-
mují občany regionu s důležitými 
a zajímavými informacemi ze ži-
vota v kraji. Podoba oblíbeného 
periodika se od příštího měsíce 
změní, nově nastavený bude také 
systém distribuce. Mělo by tak 
dojít k odstranění dlouhodobého 
problému s dodáváním novin do 
poštovních schránek domácností 
a do odlehlých míst v našem kra-
ji. Krajské listy budou dostupné 
každému občanovi zejména na ve-
řejných místech, která lidé velmi 
často navštěvují. Dále budou mít 
možnost noviny bezplatně odebí-
rat v elektronické nebo papírové 
verzi. Změní se také vydavatel 
a tím i dosavadní podoba. 
Krajské listy budou distribuová-
ny do veřejných prostor, jež jsou 
hojně navštěvovány veřejností, 
jako jsou všechny obecní a měst-
ské úřady v Karlovarském kraji. 
Dále budou k dispozici v malých 
i velkých knihovnách napříč regi-
onem. Kromě toho budou dodá-
vány také do domovů pro seniory 
a dalších sociálních zařízení.
Karlovarský kraj nabízí obyvate-
lům regionu také možnost odbě-
ru Krajských listů v elektronické 
podobě. Pro přihlášení je nutné 
zadat e-mailovou adresu na webu 
krajského úřadu. Zájemcům, 
kteří by si noviny rádi přečetli 
v tištěné podobě, je určena mož-
nost bezplatné distribuce přímo 
do poštovní schránky adresáta. 
K tomu stačí vyplnit elektronický 
formulář na adrese: http://www.
kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/
tisk/Stranky/noviny_21.aspx – 
pod záložkou „Odběr Krajských 
listů poštou“.
Distribuce nových Krajských listů 
bude zahájena v říjnu letošního 
roku. V případě, že jsou již zájem-
ci přihlášeni k odběru současných 
novin v elektronické podobě, bude 
nutné provést přihlášení znovu. 
Původní údaje budou smazány.
Přihlášení k odběru novin v papí-
rové i elektronické podobě je mož-
né provést také pomocí e-mailu na 
adresu: jitka.cmokova@kr-karlo-
varsky.cz.
Díky novému a atraktivnějšímu 
formátu Krajských listů máte také 
poprvé možnost aktivně se podílet 
na tvorbě obsahu prostřednictvím 
rubriky „Napsali jste nám“. Své 
postřehy posílejte na adresu: jitka.
cmokova@kr-karlovarsky.cz.� (KÚ)
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ZPRAVODAJSTVÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ   Mezi 11 
strategických projektů z regionu, 
které územní aktéři schválili k za-
řazení do Plánu spravedlivé územní 
transformace, byl vybrán i záměr 
společnosti Sokolovská uhelná 
s názvem „Sokolovská investiční 
a green development“ v celkové in-
vestiční hodnotě téměř 3,2 miliardy 
korun. Záměr řeší využití potenciálu 
území po skončení těžby a výstavbu 
uhlíkově neutrálních průmyslových 
zón. Týká se lokalit Staré Sedlo, 
Přátelství, Silvestr a Podkrušnohor-
ská výsypka. Lokalita Staré Sedlo 
přitom bude připravena pro vstup 
strategického investora typu giga-
factory.
Ve výsledku to znamená, že Karlo-
varský kraj, stejně jako Ústecký kraj, 

mezi vybrané strategické projekty 
zařadil záměr pro územní přípravu 
realizace takového projektu, jakým 
je právě provoz zaměřený na výrobu 
baterií pro elektromobily. „Nemůže-
me jakkoli ovlivnit rozhodnutí hlav-
ního investora, společnosti ČEZ, 
o umístění gigafactory, ale podmín-
ky jsme proto vytvořili maximál-
ní,“ uvádí hejtman Petr Kulhánek 
a doplňuje: „Informace o odmítnutí 
projektu gigafactory Karlovarským 
krajem, které do veřejného prostoru 
ventiluje poslankyně Jana Mračko-
vá Vildumetzová, jsou nepravdivé 
a zcela opačné, než je skutečnost. 
Také Ústecký kraj z Fondu pro spra-
vedlivou transformaci nepodporuje 
více než přípravu území. Tedy žádné 
stavby ani žádné technologie.“

Veškeré informace o vybraných stra-
tegických projektech Karlovarského 
kraje jsou zveřejněny a ve spoluprá-
ci s žadateli budou v průběhu času 
aktualizovány. „Chceme být krajem 
příležitostí, kde je každý vítán. V le-
tošním roce jsme proto připravili 
transformační plán, který tuto vizi 
naplní. Budoucnost kraje stavíme 
na tom, aby tady lidé měli co nejlep-
ší podmínky, aby se jim zde dobře 
žilo. A není to jen o velkých firmách. 
Dohnali jsme značné zpoždění, kte-
ré kraj v minulém roce při přípra-
vě transformace nabral. Správné 
a účelné využití prostředků z Fondu 
pro spravedlivou transformaci má 
naši absolutní prioritu,“ uzavírá 
krajský radní Patrik Pizinger. 
� (KÚ)

Kraj podporuje gigafactory
Projekt usiluje o financování z Fondu spravedlivé transformace

KARLOVARSKÝ KRAJ    Slavnost-
ním ceremoniálem spojeným s pře-
dáním cen skončilo ve středu 8. 
září 2021 krajské kolo soutěže Zlatý 
erb 2021 o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. 
Diplomy a ceny předal soutěžícím 
náměstek hejtmana Vojtěch Franta, 
organizátoři ze spolku Český zavi-
náč a partneři ze společnosti Gor-
dic. Do celostátního kola postoupilo 
město Karlovy Vary, Mariánské Láz-
ně a obec Velká Hleďsebe.

V roce 2021 se do soutěže přihlá-

silo 9 obcí a 9 měst z regionu. „Pře-
devším jsme byli velmi rádi, že se 
přihlásila všechna velká města kra-
je, což podtrhuje prestiž soutěže,“ 
uvedla za organizátory manažerka 
projektu Jitka Hajžmanová. V ka-
tegorii elektronická služba porota 
posuzovala 7 projektů. Náměstek 
hejtmana Vojtěch Franta ocenil rok 
od roku rostoucí kvalitu webových 
prezentací měst a obcí. „My sami 
jako kraj máme co dohánět, proto 
v současnosti připravujeme zakáz-
ku na kompletní novou podobu 

krajského internetového portálu,“ 
dodal. Účast v soutěži je pro města 
a obce zdarma, díky hodnocení po-
rotců pracovníci, kteří mají na sta-
rosti webové stránky, mohou získat 
informaci, zda jejich web splňuje le-
gislativní požadavky a je uživatelsky 
vstřícný pro občany. Na webových 
stránkách soutěže jsou zveřejněna 
hodnotící kritéria vypracovaná ve 
spolupráci s ministerstvem vnitra 
a jsou využívána jako významná me-
todická pomůcka pro tvůrce i uživa-
tele webových stránek (KÚ)

Zlatý erb. Známe vítěze krajského kola

KARLOVARSKÝ KRAJ    Další úsek nedokončené dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Prahou, obchvat Lubence, 
je od nynějška v plném provozu. Stavba téměř 5 kilometrů dlouhého úseku řízená Ředitelstvím silnic a dálnic 
přišla na více než 1 miliardu korun bez DPH. Karlovarský kraj se tak alespoň o kousek posunul blíže k dlouho 
očekávané dostavbě D6. „Každý z hotových úseků je obrovským impulsem pro rozvoj kraje a zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti mezi českými regiony. Nový obchvat ve spojení s již dříve dokončenou částí tvoří dese-
tikilometrovou spojnici, která v první řadě objíždí Lubenec. Pro jeho obyvatele je to velký bezpečnostní benefit 
a já si budu přát, aby co nejdříve začala realizace dalšího úseku, tedy Krupá, pak Hořesedly, Hořovičky, protože 
tato část celá povede mimo obce. A samozřejmě nejvíc čekáme na stavbu úseků D6 přímo v našem kraji,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka by měla stavba přeložky v Krupé být 
zahájena ještě letos. Stát počítá s tím, že by kompletní dálnice D6 měla být hotova do roku 2026. K dostavbě 
zbývá celkem 8 úseků.  Foto: KÚ

ZPRÁVY Z KRAJE   
Kraj přispěje Bečovu nad 
Teplou na opravu ordinace
Bečovu nad Teplou přispěje na 
opravu ordinace praktického 
lékaře pro dospělé Karlovarský 
kraj. Na základě žádosti města 
o krajskou dotaci na podporu 
vzniku ordinací praktiků získá 
Bečov nad Teplou 400 tisíc korun. 
„Na vedení kraje se často obracejí 
starostové, kteří nemohou sehnat 
zejména do odlehlejších míst re-
gionu praktického lékaře. Navíc 
se potýkáme s vysokým průměr-
ným věkem praktiků, kteří za sebe 
většinou nemají náhradu a hrozí, 
že se péče o občany stane hůře 
dostupnou. Proto kraj vyčlenil 1 
milion korun na podporu vzniku 
ordinací a snaží se pomoci obcím, 
aby pro lékaře mohly vytvořit 
dobré podmínky a motivovat je 
k působení v konkrétním místě,“ 
uvedl náměstek hejtmana Jan 
Bureš. Podmínkou úspěšného 
čerpání dotace je mimo jiné to, že 
ordinace praktického lékaře bu-
de v obci fungovat minimálně po 
dobu 3 let a praktický lékař splní 
minimální úvazek 10 hodin týd-
ně. Ve stanovené době fungování 
ordinace není podmínkou, aby 
během této doby působil v obci 
stejný praktický lékař. O dotaci 
mohou žádat i další města a obce 
až do vyčerpání vyčleněné částky 
v tomto programu.  (KÚ)

Most přes Rolavu u Přebuzi 
bude opravený
Most využívají cyklisté, pěší i ly-
žaři a patří k nejvytíženějším 
mostním konstrukcím v okolí. 
Řeč je o mostku přes Rolavu 
u Přebuzi, který je součástí cyk-
lotrasy číslo 2000. V současnosti 
je most v havarijním stavu a je-
ho oprava již není možná. Proto 
Místní akční skupina Sokolov-
sko, jejímž členem je i vlastník 
mostu, město Přebuz, požádala 
kraj o dotaci na pořízení projek-
tové dokumentace obnovy most-
ní konstrukce. „Most u Přebuzi 
je důležitá spojnice, kterou velmi 
často využívají cyklisté, turisté 
a v zimě je součástí lyžařské bě-
žecké trasy. Současné provizorní 
zajištění mostu nic neřeší, proto-
že se konstrukce může kdykoliv 
zbortit, navíc její stav neumožňu-
je průjezd rolby, ale ani hasičů ne-
bo záchranářů. Proto Rada kraje 
souhlasila s poskytnutím dotace 
ve výši 210 tisíc korun na pořízení 
projektové dokumentace.  Starý 
most se tak nahradí novým, kte-
rý bude pro všechny bezpečný,“ 
vysvětlil uvolněný krajský zastu-
pitel Pavel Čekan. Město Přebuz 
se snažilo získat dotaci už od roku 
2019, ale kraj tehdy neměl volné 
finanční prostředky. Nyní budou 
z krajské dotace hrazeny nezbyt-
né průzkumy, projektové práce 
a činnost pro zajištění stavebního 
povolení.  (KÚ)

UNESCO. Kraj podpoří 
aktivity spojené se zápisem
Rada Karlovarského kraje schvá-
lila poskytnutí individuálních 
dotací subjektům zajišťujících 
správu zapsaných památek svě-
tového dědictví. Žadateli jsou 
Montanregion Krušné Hory – Er-
zgebirge a České lázně – Salony 
Evropy. Celkem se jedná o dotaci 
ve výši 1,2 milionu korun. Komi-
se lázeňství, cestovního ruchu 
a UNESCO projednávala žádost 
o udělení dotace ve výši 600 tisíc 
korun ze strany Montanregionu 
Krušné Hory - Erzgebirge, která 
by měla podpořit správu a rozvoj 
Hornického regionu Krušnoho-
ří, památky světového dědictví 
UNESCO. Dotace má být využita 
na údržbu a doplnění mobiliáře 
návštěvních míst Montanregio-
nu. Svazek obcí České lázně – Sa-
lony Evropy podal žádost o dotaci 
také ve výši 600 tisíc korun. Ta by 
měla sloužit k úhradě aktivit ve 
vztahu k zápisu Slavných lázní 
Europy na seznam UNESCO. 
Příspěvek je určen městům Kar-
lovy Vary, Františkovy Lázně 
a Mariánské Lázně na společné 
oslavy k úspěšnému zápisu, dále 
na zhotovení propagačních ma-
teriálů a na další marketingové 
aktivity.  (KÚ)

Bečov, Útvina, Andělská 
Hora. Návštěvy z vedení 
kraje pokračují
KARLOVARSKÝ KRAJ   V pracov-
ních cestách po obcích Karlovar-
ského kraje pokračují hejtman Petr 
Kulhánek a radní Vít Hromádko. 
Tentokrát se vydali do obcí na Kar-
lovarsku, konkrétně do Bečova nad 
Teplou, Útviny a Andělské Hory. Se 
starosty opět projednali nejzávaž-
nější problémy, které vedení obcí 
řeší.      

„Osobní setkání se zástupci vede-
ní obcí vnímám jako velký přínos. 
Nesedíme jen u stolu, kde probírá-
me ta nejzásadnější témata života 
v dané obci. Vydáváme se také do 
terénu a můžeme si tak  na vlastní 
oči prohlédnout problémová místa 
a zhodnotit, jaké jsou naše možnos-
ti, jak s řešením starostům pomoci. 
S těmito pracovními výjezdy bu-
deme pokračovat i nadále, protože 
stále ještě máme na seznamu obce, 
které si naši přítomnost vyžádaly 
a my jsme za to velmi rádi. Chceme, 
aby byl vidět náš zájem, aby také sta-
rostové viděli, že na řešení mnohých 
problémů nejsou sami. Nechceme 
řídit kraj jen od stolu, odtrženi od 
reality,“ vysvětlil hejtman Petr Kul-
hánek.

V Bečově nad Teplou představil 
starosta Miroslav Nepraš situaci 
s opravami silnic a problém v podo-
bě úprav opěrných zdí, které lemují 
značnou část místní komunikace. 
Jejich sanace a další opravy budou 
velmi nákladné, nutné je také stano-
vení vlastníků pozemků, na kterých 
opěrné zdi stojí. Projednána byla 
také chystaná akce v podobě narov-
návání serpentin, které si vyžádá 
na řadu měsíců uzavření hlavního 
silničního tahu na Plzeň a objízdné 
trasy. Hejtman se dále zajímal  o za-
jištění zdravotnické péče ve městě, 

protože v minulosti se zde potýkali 
s absencí praktického lékaře. I díky 
krajské dotaci bude v Bečově ordi-
novat nový lékař, který bude do Be-
čova dojíždět.             

Neutěšený stav místní komunika-
ce trápí starostku obce Útvina Len-
ku Strakovou. Jedná se o komunika-
ci, jež vede středem obce a která ne-
byla opravena po celé své délce, ale 
jen po částech. Upozornila na napo-
jení nového povrchu na ten stávající, 
kde vlivem klimatických podmínek 
v zimním období vznikly praskliny. 
Výtluky na silnici směrem do obce 
Přílezy však zůstaly neopravené. 
Starostka také představila aktuální 
projekt, který zúží stávající hlavní 
komunikaci v obci a řidiči zde budou 
donuceni stáhnout nohu z plynu. 
Místo, které zúžením vznikne, bu-
de využito pro vybudování nových 
chodníků. Hejtman také seznámil 
starostku s plánem Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje 
na rok 2022, kde se počítá s úpravou 
povrchu mezi obcemi Útvina – Chy-
lice a Odolenovice – Přílezy za 8,3 
milionu korun.   

Starostka obce Andělské Hora Mi-
loslava Křimská upozornila na pro-
blémy s nedostatečným množstvím 
kamene na opravy hradu Andělská 
hora. Jedná se o trachyt, jehož je 
v našem regionu nedostatek. Hejt-
man přislíbil pomoc s vytipováním 
lokality, odkud by bylo možné ká-
men dovážet. Zároveň bude obci ná-
pomocen s vyhledáním firmy, která 
by vypracovala posudek současného 
stavu svahu pod hradem. Starostka 
představila také návrhy plánů vý-
stavby dálnice, která v budoucnu 
protne obec. 
 (KÚ)

NOMINUJTE V ANKETĚ 
OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE
Máte-li ve svém okolí člověka, který je spjat s historií či součas-
ností našeho kraje, svými aktivitami pomáhal utvářet podobu 
kraje a zasloužil se o jeho rozvoj, můžete jej nominovat v krajské 
anketě Osobnost Karlovarského kraje.

Nominace lze odesílat do 31. 10. 2021, a to prostřednictvím elek-
tronického formuláře na webových stránkách Karlovarského kraje 
www.kr-karlovarsky.cz/php/osobnostkraje/index.php, případně 
je možné využít také e-mail: martina.duskova@kr-karlovarsky.cz.
Nominovat lze také in memoriam.  (KÚ)

Zlatý erb 2021    Krajské kolo soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí zakončil slavnostní cere-
moniál.  Foto: KÚ

NOVÝ OBCHVAT LUBENCE NA D6 
VYZKOUŠELI PRVNÍ ŘIDIČI

DEN S HEJTMANEM 
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. 
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kra-
je k dispozici 27. září od 14.00 hodin, v následujícím měsíci pak 
27. října od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás vyjde 
řada a máte slovo. 
Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý občan prostřednic-
tvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, 
na kterou hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také 
e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé 
na úvodní straně krajského informačního portálu www.kr-karlo-
varsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro spojení 
e-mailem je k dispozici adresa petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici 
právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první 
středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 6. října.  (KÚ)

PRODEJ | PRONÁJEM
VÝKUP | AUKCE

V A Š Í  N E M O V I T O S T I

 tel./whatssap  

+ 420 607 351 598
samcovaja@mmreality.cz

https://makler.mmreality.cz/makler/samcovaja/

!!! NOVINKA AUKCE !!! 
V případě více zájemců o koupi, můžete získat 

vyšší částku za prodej Vaší nemovitosti.

Provize za kontakt na prodávajícího 
až  10 000 Kč po uskutečnění obchodu.

Rychlá hypoteka, úvěr, financování a pojištění
INTERNETOVÁ  PREZENTACE

Jana SAMCOVÁ
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KRAJSKÁ INZERCE 
Prodej areálu občanské 
vybavenosti v Hazlově

Nabízíme k prodeji areál  ob-
čanské vybavenosti v Hazlově 
- soubor budov, tvořený hlavní 
budovou (jako bytový dům s 12 
byty), budovou s provozním 
zázemím (zázemí pro perso-
nál, pokoje pro klienty domo-
va, část objektu tvoří jídelna 
s kuchyní v suterénu objektu).  
Dále se v areálu nachází objekt 
pro skladování a skladová hala.   
Bližší informace jsou k dispozi-
ci na webových stránkách Kar-
lovarského kraje: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/
krajsky-urad/cinnosti/Stran-
ky/prodej-majetku/seznam/
prodej_areal_hazlov.aspx

Prodej objektu bývalých 
autodílen v Toužimi, 
ul. Za Rybníkem

Nabízíme k prodeji objekt bý-
valých autodílen – jednopod-
lažní budova, složená ze dvou 
částí (dílna, učebna, kancelář, 
technické zázemí). Obě čás-
ti jsou dispozičně a provozně 
propojeny. K objektu je prove-
deno napojení na kompletní 
inženýrské sítě. Objekt je umís-
těn mimo intravilán města Tou-
žim s celkově dobrou dopravní 
dostupností po zpevněné pří-
stupové komunikaci. Ideální 
místo pro další využití ke ko-
merčním účelům jako výroba, 
skladování, apod.
V objektu je umístěno vybavení 
autodílny (diagnostika, hyd-
raulický zvedák, a další).
Bližší informace jsou k dispozi-
ci na webových stránkách Kar-
lovarského kraje.

Prodej vozidel ve 
vlastnictví Karlovarského 
kraje provozované 
společností Letiště Karlovy 
Vary
Nabídky na odkup vozidel musí 
být doručeny v zalepené obálce 
do podatelny Krajského úřadu 
Karlovarského kraje v budo-
vě „A“, v přízemí, nejpozději 
do 24.09.2021 do 11,00 hod. 
Obálky označte nápisem: „Na-
bídkové řízení č. 4/2021/OSM 
- 4. KOLO – NEOTVÍRAT“. 
Rozhodujícím kritériem při 
výběru nejvhodnější nabídky je 
nabízená kupní cena. Bližší in-
formace a technické údaje o vo-
zidlech, včetně domluvy osobní 
prohlídky vozů Vám poskytne 
pan Jiří Habla na uvedených 
kontaktech: 
Tel.: +420 354 224 616, 
Mobil: +420 731 195 003, 
e-mail: 
jiri.habla@airport-k-vary.cz

VW Transporter - rok výroby 
1996, výkon 50kW, počet uje-
tých km 165 168, minimální 
cena 22.000,00 Kč

LIAZ 110 cisterna - rok vý-
roby 1989, výkon 152 kW, bez 
uvedení počtu ujetých km, mi-
nimální cena 92.000,00 Kč.

 (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   O přesu-
nu velkokapacitních očkovacích 
center v Karlových Varech a Che-
bu do nových prostor na konci 
letních prázdnin rozhodl Karlo-
varský kraj. V Chebu se očkovací 
centrum přesunulo do kostela sv. 
Kláry na Františkánském náměs-
tí, karlovarské očkovací centrum 
funguje nyní v Obchodním centru 
Varyáda.
„S přestěhováním očkovacích 
center souvisí také změna jejich 
provozní doby, kterou jsme ale 
připraveni průběžně upravovat, 
a  to na základě aktuálních potřeb 
a požadavků. I nadále bude pokra-
čovat aktivita mobilního očkova-
cího týmu, jehož provoz zajišťuje 
Karlovarská krajská nemocnice. 

Pokud bude potřeba, jsme při-
praveni posílit také jeho činnost,“ 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.      
Očkovací centrum v Chebu se 
přestěhovalo z Kulturního cen-
tra Svoboda do kostela sv. Kláry 
na Františkánském náměstí. Zde 
je provozní doba vždy v pondělí 
a středu v době od 14 do 18 ho-
din, očkování dětí je možné v tytéž 
dny od 14 do 15 hodin. Vakcinaci 
je připravená také pro neregis-
trované zájemce, ti mohou přijít 
kdykoliv během provozní doby. 
Připravena zde jsou dvě očkovací 
stanoviště.
Karlovarské očkovací centrum se 
přesunulo z KV Areny do prostor 
Obchodního centra Varyáda, kde 
je v provozu po celý týden. V pra-

covní dny to je v době 14 – 18 
hodin, o víkendu a svátcích pak 
v čase 10 – 13 hodin. Také zde je 
umožněno očkování bez registra-
ce během provozní doby centra. 
Očkování dětí ve věku od 12 do 
15 let probíhá v pavilonu B Karlo-
varské nemocnice, a to v pondělí, 
středu a pátek vždy od 9 do 14 ho-
din. Dosud bylo v Karlovarském 
kraji podáno 5718 dávek vakcíny 
dětem od 12 let.
„I nadále zůstává v provozu mobil-
ní očkovací tým, který vyjíždí, po 
dohodě se starosty, do obcí a měst 
Karlovarského kraje, kde lidé stále 
projevují zájem o očkování,“ dopl-
nila krajská koordinátorka očko-
vání MUDr. Dagmar Uhlíková
� (KÚ)

Velkokapacitní očkovací centra v Chebu 
a Karlových Varech se přestěhovala

Očkování proti COVID-19. Podané 
dávky už překročily hranici 300 tisíc
KARLOVARSKÝ KRAJ  Hranici 
300 000 aplikovaných dávek očko-
vacích látek proti COVID-19 pře-
kročili ještě před koncem letních 
práznin zdravotníci v Karlovar-
ském kraji. Přispěla k tomu mož-
nost očkovat zájemce bez registra-
ce a především aktivita mobilního 
očkovacího týmu Karlovarské kraj-
ské nemocnice.
„Mobilní očkovací tým vedený 

krajskou koordinátorkou očkování 
MUDr. Dagmar Uhlíkovou vyjíždí 
po dohodě se starosty do měst a ob-
cí po celém regionu, kromě Karlo-
vých Varů, Sokolova a Chebu očko-
vali zdravotníci také třeba v Aši, 
v Rotavě nebo v Božičanech.  Navíc 
nemocnice zřídila očkovací místo 
u Thermalu, kde se během filmo-
vého festivalu mohl nechat očkovat 
kdokoliv z příchozích. Před případ-

nou podzimní vlnou nákazy se tak 
mohou chránit všichni zájemci,” 
uvedl hejtman Petr Kulhánek.
Podle lékařské ředitelky Karlovar-
ské krajské nemocnice a krajské 
koordinátorky očkování Dagmar 
Uhlíkové se plánují další výjez-
dy mobilního týmu, lidé by proto 
měli sledovat informace obecních 
a městských úřadů. 

  (KÚ)

Velkokapacitní očkovací centra   V Chebu se nově očkuje v kostele sv. Kláry na 
Františkánském náměstí, v Karlových Varech v Obchodním centru Varyáda.  Ilust-
rační foto: KÚ

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

Už v  roce 1956 byla mezi oběma 
zeměmi uzavřena smlouva o  vzá-
jemné pomoci, začaly četné výmě-
ny a díky těmto dlouhodobým vzta-
hům se ČR stala jednou z hlavních 
destinací pro ekonomickou pra-
covní migraci. Dnes je v  republice 
celkem 10 668 Mongolů a v Karlo-
varském kraji pak konkrétně k 31. 
7. 2021 celkem 403 osob, nejvíce 
na Chebsku. Pracují převážně v to-
várnách v automobilovém průmyslu 
– např. výroba volantů, v kožeděl-
ném a potravinářském průmyslu – 
zpracování masa (v Chebu v místní 
průmyslové zóně, ale dost jich 
i  podniká). Jsme též ve Žluticích, 
Františkových Lázních, Sokolově aj. 
Do roku 1989 se praktikovala spo-
lupráce podniků a výměna pracov-
níků v  rámci RVHP, a  tak např. už 
koncem roku 1980 do Aše a podni-
ku TOSTA nastoupilo 30 pracovníků 
z Mongolska a mongolská komuni-
ta zde aktivně působí dodnes (též 
např. ABYDOS aj.) Pracují, navště-
vují místní školy, sportují, oslavu-
jí své svátky, doučují se češtinu 
a v areálu na Vrchu Háj ve zdejším 
kempu stojí tradiční jurty. V  rámci 
projektu města Aš „Všichni jsme 

sousedé“ tu aktuálně dokonce vy-
dali brožuru „Naši sousedé Mon-
golové“.
Podobně se schází a  žije počet-
nější komunita také v  Chebu, kdy 
prostřednictvím mého členství 
v krajském Výboru pro národnostní 
menšiny se kraji a majoritě snaží-
me prezentovat naší kulturu. Pravi-
delně se účastním zasedání výboru 
a  naše jurta, kulturní vystoupení 
a hlavně pokrmy naší kuchyně jako 
např. tradiční taštičky/kapsy BUUZ 
a CHÚŠUR, plněné skopovým nebo 
hovězím masem, se staly oblíbe-
nou lahůdkou každoročně výborem 
pořádaného Dne národnostních 
menšin.
Letos se tento festival hudby a chu-
tí konal 14. 8. v Chodově, velmi se 
povedl a  kromě jídla jsme na pó-
diu na náměstí (vedle ostatních 
národnostních menšin) předvedli 
mongolský tradiční hrdelní zpěv, 
pěvecká či artistická vystoupení za 
velkého zájmu nadšeného publika.
My Mongolové jsme nejčastěji 
buddhisté, ale věříme také našim 
mocným šamanům. Největším 
darem z  nebes jsou pro nás naše 
děti, u kterých zároveň rodiče mají 

velkou autoritu. Rodina je pevným 
svazkem a  velmi dbáme na vzdě-
lávání, zvyky a  tradice. Mezi naše 
tradiční symboly se řadí kroj zvaný 
DEEL, špičaté kožené boty GU-
TAL, čapky, strunný nástroj MORIN 
KHUUR, miska MUNGUN AYAGA 
a  hrdí jsme na slavného ČINGIS-
CHÁNA a  jeho Mongolskou říši, 
která sahala až k hranicím Moravy.  
Z 95 % je obyvatelstvo u nás mon-
golské (etnicky pak Chalchové, 
Ojrati a Burjati); největší menšinou 
pak Kazaši, Rusové, Číňané a  Ko-
rejci. Až do 20. let 20. století bylo 
v  naší zemi používáno vlastní pís-
mo, které se vyznačovalo psaním 
ne zprava doleva, ale od shora do-
lů. Bohužel dnešní děti zapomínají 
mongolštinu a ztrácejí naši kulturu.
Mongolská komunita není v  ČR 
moc uzavřená, funguje hlavně na 
přátelských a  rodinných vazbách. 
Specifické například je, že hodně 
Mongolek si v  ČR najde přítele či 
manžela z řad Čechů. Nejvíce dnes 
naši zem a  kulturu po světě pro-
paguje známá a  oblíbená folkme-
talová kapela The HU (mongolsky 
Člověk).       
 Ankhtuya BatsuuriV

TAKÉ MONGOLSKÁ MENŠINA ŽIJE V NAŠEM KRAJI

Kraj podpoří provoz 
domácí hospicové péče
KARLOVARSKÝ KRAJ  Rada 
Karlovarského kraje odsouhlasila 
poskytnutí finančních prostředků 
z dotačního Programu na podporu 
provozování domácí hospicové pé-
če. Mezi žadatele bude rozdělena 
částka ve výši 2 380 000 korun.            
„Tuto službu považujeme za nepo-
stradatelnou, protože poskytuje 
pomoc nejen samotným pacien-
tům, ale také jejich rodinám za-
bezpečit péči o jejich blízké. Ti tak 
mohou být doma, ve svém přiroze-
ném prostředí, kde se cítí nejlépe. 
Terénní pracovníci usnadňují péči 
o pacienty, na níž mnohdy rodinní 
příslušníci již sami nestačí,“ uvedl 
hejtman Petr Kulhánek.         
 Na krajský úřad bylo doručeno pět 
žádostí, maximální výše jednotlivé 

dotace mohla být 500 tisíc korun. 
Protože požadované finance nepře-
sáhly výši alokované částky, tedy 
2,5 milionu korun, rozhodla Rada 
Karlovarského kraje o podpoře 
všech žádostí v plné výši. O koneč-
ném přidělení dotace bude jednat 
ještě také Zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje na svém zasedání.   
Peníze z dotace by provozovatelé 
domácí hospicové péče chtěli vy-
užít na zajištění provozu, konzul-
tací s psychoterapeuty, s lékaři se 
specializací na paliativní medicínu 
a s kaplany. Dále také například 
na úhrady zdravotnických úkonů, 
výdajů spojených se zapůjčováním 
pomůcek, mzdových nákladů, ná-
kupů léků a zdravotnického mate-
riálu.  (KÚ)

NA VZDĚLÁVACÍ
PŘEDNÁŠKU

PRO PEČUJÍCÍ 
O OSOBY 

S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Vznik a vývoj poruch autistického spektra (PAS)

Specifikace projevů PAS

Terminologie PAS – rozdělení diagnóz PAS + přidružené poruchy

Aspergerův syndrom

Záměna PAS s jinými diagnózami (PAS x ADHD)

Problémové oblasti – komunikace, představivost, sociální interakce

Vhodné přístupy, farmakologická léčba, terapie - úskalí

PAS a vzdělávací systém

Předsudky a mýty - PAS a společnost

Vhodná literatura

Příklady dobré praxe - praktické ukázky vhodných způsobů práce 

 a komunikace

Kazuistiky

Diskuze

Program:

První blok:

Druhý blok:

POZVÁNKA

Téma: Problematika péče o osoby s poruchou autistického spektra, poskytování
sociální, informační, psychické a emoční podpory pečujícím rodinám i jednotlivcům
Datum a čas konání: 30. 9. 2021 od 9.30 hod. do 13.30 hod.
Místo setkání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary –
budova C, zasedací místnost č. 215, 1. patro
Lektor: Mgr. et Bc. Sonia Sudimacová, Dětský úsvit z.s.

Kontaktní osoba: Andrea Horáková
Přihlášky do 24.9. 2021 na telefonních číslech 736 650 359, 354 222 397 nebo mailové adrese:
andrea.horakova@kr-karlovarsky.cz
Účast možná jen na základě předchozí přihlášky. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasné přihlášení.
Účast na přednášce je bezplatná.
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NEPROPÁSNĚTE  
Uzávěrka výtvarné soutěže 
věnované sv. Ludmile je 
prodloužená
Karlovarský kraj a Biskupství 
plzeňské vyhlasily u příležitos-
ti 1100 let od smrti sv. Ludmily 
soutěž pro děti a mládež z Karlo-
varského kraje. Klání je rozděleno 
do pěti kategorií – pro děti od 3 
do 6 let, dále 1. – 3. třída, 4. – 6. 
třída, 7. – 9. třída a poslední kate-
gorie je určena středoškolákům. 
Uzávěrka soutěže je nově posu-
nuta na 31. ledna 2022. Tématem 
soutěže je „Babička“ a účastníci 
si mohou vybrat, jestli ztvární, či 
popíší svou babičku, nebo se in-
spirují postavou kněžny Ludmily. 
Pro výtvarné zpracování platí tato 
pravidla – formát A3, libovolná 
technika. Literární výtvory by 
měly mít maximální rozsah 1 – 2 
strany formátu A4, je možné psát 
formou prózy či poezie. Povoleno 
je také využít různé styly a druhy 
písma. Možná je také kombinace 
literární a výtvarné formy v jedné 
soutěžní práci. Pravidla povolují 
také tvorbu za pomocí moderní 
techniky, kdy se mohou soutěží-
cí zapojit s vytvořenou animaci, 
videem nebo prezentací na téma 
„Babička“. Díla zasílejte poštou 
na adresu: Biskupství plzeňské, 
nám. Republiky 35, 301 00 Pl-
zeň nebo na e-mailovou adresu: 
ludmila@bip.cz. K práci je nutné 
uvést název či stručný popis díla, 
svoji adresu, třídu, do které chodí-
te, věk a e-mailovou adresu a pří-
padně souhlas s předáním díla. 
Ta budou po vyhlášení a ukončení 
soutěže předána seniorům, kteří 
pak budou moci oslovit autory 
prací, jimiž budou obdarováni. 
 (KÚ)

Podzimní inovační workshopy 
jsou už připravené
Karlovarská agentura rozvoje 
podnikání (KARP) připravila na 
podzim sérii workshopů na téma 
virtuální realita, ergonomie, 3D 
tisk a robotizace. Workshopy se 
uskuteční prezenční formou, dí-
ky které si budou moci účastníci 
vyzkoušet a otestovat na vlastní 
kůži celou škálu aplikací a výstu-
pů. Nejinak tomu bylo na prv-
ním workshopu 23. září, kde po 
úvodní přednášce byla každá te-
matická sekce z poloviny tvořena 
prezentacemi a z druhé poloviny 
vlastním zkoušením demonstro-
vaných aplikací. Účastníci tak 
mají možnost otestovat výsledky 
aktuálních projektů z oblasti prů-
myslu, zdravotnictví, vzdělává-
ní, turistického ruchu a třeba se 
i inspirovat, jak prvky rozšířené 
reality využít v propagaci. Účast 
na workshopu je zdarma po před-
chozí registraci. Pro více infor-
mací o inovačních workshopech 
kontaktujte Marka Bureše pomo-
cí e-mialu: marek.bures@karp-
-kv.cz. Informace o workshopech 
jsou uvedeny na webu KARPu 
a na sociálních sítích.  (KÚ)

Kraj opět navýšil finance 
pro kotlíkové dotace
Rada Karlovarského kraje schvá-
lila navýšení stávajících finanč-
ních prostředků v rámci dotační-
ho programu „Podpora výměny 
zdrojů tepla na pevná paliva v ro-
dinných domech v Karlovarském 
kraji“. Dotace ve výši 6,7 milionu 
korun bude hrazena z Operační-
ho programu Životního prostředí.
„Peníze se nám podařilo získat 
v rámci zbytků celorepublikové 
alokace, která byla vyčleněna 
na třetí vlnu kotlíkových dotací. 
Částka ve výši 6,7 milionu korun 
by měla pokrýt financování výmě-
ny zdroje tepla zhruba čtyřiceti 
žadatelům, jejichž žádosti byly 
pro vysoký počet zařazeny do zá-
sobníku,“ uvedl Dalibor Blažek, 
náměstek hejtmana pro oblast 
správy majetku a investic. Dotace 
má sloužit jako podpora výměny 
stávajících zdrojů tepla na pevná 
paliva s ručním přikládáním v ro-
dinných domech za nové, nízkoe-
misní zdroje tepla. V rámci dotač-
ního programu kotlíkových dotací 
III již získal Karlovarský kraj více 
než 100 milionů korun, a to v po-
době financování či dofinancová-
ní projektu.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   Také v le-
tošním roce se mohou žáci 8. a 9. 
tříd základních škol podrobně 
seznámit s nabídkou středních 
škol Karlovarského kraje i s širo-
kou škálou oborů. Umožní jim to 
podzimní výstavy škol, jichž se 
pravidelně účastní i zaměstnava-
telé z regionu. Svoz žáků financuje 
Karlovarský kraj.

Pořádající školy kromě vlastní 
nabídky poskytnou prostor i ostat-
ním školám. „Na organizaci vý-
stav se společně podílí  ISŠ Cheb, 
ISŠTE Sokolov a SPŠ Ostrov. V je-
jich prostorách se během dopole-
dního programu představí žákům 
i ostatní zapojené školy, v odpole-
dní části se mohou přijít podívat 
i rodiče. Kromě toho se prezentu-
jí i regionální firmy a pracovníci 
Úřadu práce mají pro příchozí 

připraveny testy profesní orienta-
ce. Na jednom místě tak budoucí 
středoškoláci získají ucelený pře-
hled o možnostech studia,“ uvedl 
krajský radní Jindřich Čermák.

Nejen v Karlovarském kraji je 
ze strany zaměstnavatelů velká 
poptávka po absolventech tech-
nických oborů. Potvrzuje to i Pavel 
Žemlička, ředitel Střední průmys-
lové školy Ostrov: „Na absolventy 
našich technických oborů, ať jsou 
to nástrojaři nebo strojaři, elektri-
káři, informatici a absolventi au-
tooborů, zaměstnavatelé netrpě-
livě čekají. Poptávka po technicky 
vzdělaných lidech je trvalá a hlav-
ně jsou to perspektivní profese, 
které, jak se ukazuje, odolávají 
i výkyvům z hlediska krizí, jež mo-
hou společnost zasáhnout.“ 
� (KÚ)

Zveme žáky posledních ročníků ZŠ 
i jejich rodiče na výstavy středních škol

Podzimní výstava    V Integrované střední škole Cheb si mohou zájemci o studium prohlédnout moderní výukové prostory. 
 Foto: ISŠ Cheb

PŘEHLED ŠKOL A TERMÍNŮ VÝSTAV 
30. září Integrovaná střední škola Cheb
7. října Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
14. října Střední průmyslová škola Ostrov

Soutěž „Přečti a namaluj“ s Krajskou knihovnou Karlovy Vary 
Třetím kolem pokračuje oblíbená literárně-výtvarná soutěž pro dětské čtenáře s Krajskou knihovnou Kar-
lovy Vary. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií, a to podle věku. Kategorie „Červíci“ je určena těm 
nejmenším čtenářům ve věku od 6 do 10 let. Ti mají za úkol přečíst a následně namalovat hlavního hrdinu 
knihy Modrý poťouch od Miloše Kratochvíla. Starší čtenáři ve věku 11 – 16 let pak již patří do kategorie 
„Bookworm“, které je určena kniha Tajemství hrobaříků od Pavly Horákové. Úkolem soutěžících bude pře-
číst tuto knihu a libovolným způsobem ztvárnit zajímavost z knihy.  
Krajská knihovna Karlovy Vary, do 30. 11. 2021 

Sokolovská čurda 
Městský dům kultury Sokolov bude hostit XIX. ročník celostátní nesoutěžní přehlídky amatérských soubo-
rů Sokolovská čurda. V rámci programu vystoupí divadelní spolky například ze Sokolova, Krupky, Jinonic, 
Mostu či Plzně. Diváci se mohou těšit na pohádkové příběhy „Pohádkování“, tragikomedii „Přiznání“, his-
torický příběh „Kulhavý mezek“, komedii „Co není přece je“ a další. Předprodej vstupenek probíhá v MDK 
Sokolov.  
Městský dům kultury Sokolov, 24. – 26. září 2021  

Výstava „Smrt pohledem archeologie“  
V chebském muzeu můžete zhlédnout výstavu, která představuje jednu z tradičních disciplín archeologie, 
tedy výzkumy pohřebišť. Návštěvníci se mohou seznámit s formami pohřebního rItu na Chebsku od doby 
bronzové až do 2. pol. 20. století. K vidění jsou hmotné exponáty z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu, z ro-
dinné hrobky rodiny Heidrichů ve Skalné, dále zapůjčené exponáty z majetku měst Skalná a Chodov. 
Muzeum Cheb, 3. 9. 2021 – 9. 1. 2022 

Běžecký závod RunTour 
Centrum Karlových Varů se stane kulisou pro tradiční závod ČEZ RunTour. Kromě hlavních závodů je při-
praven i dětský Rákosníčkův běh ve vzdálenosti 500 a 1000 metrů. Dospělí si pak mohou vybrat, zda se 
vydají na 3, 5 či 10 kilometrovou trasu závodu. Pro všechny účastníky budou připravené startovní balíčky 
a v cíli medaile. Místo startu i cíle je v Poštovním dvoře. 
Karlovy Vary, 25. září 2021 

KULTURNÍ TIPY

ZNÁME VÍTĚZKU KRAJSKÉHO KOLA ANKETY BABIČKA ROKU! 

Zlatou babičkou se stala paní Jana Tomsová (uprostřed) z Kynšperka nad Ohří. Stříbrná babička je paní Viera Se-
hnoutková (vpravo) z Komorního Dvora, která zároveň získala titul „Babička sympatie“, jenž udělují diváci.
Třetí příčku obsadila paní Ludmila Bučková (vlevo) z Karlových Varů, která byla také dekorována jako „Nejstarší 
babička“ soutěže. Všem poblahopřál náměstek hejtmana Dalibor Blažek, který ocenil energii a noblesu, s níž se 
všechny přítomné dámy soutěže zúčastnily. Krajské kolo uspořádal Karlovarský kraj v Kulturním centru Svoboda 
Chebu, v jednotlivých disciplínách soutěžilo 8 přihlášených. Vítězka postupuje do celostátního kola. Foto: KÚ

Moderní depozitář krajské 
knihovny nabízí dostatek prostoru 
pro uložení knih a dokumentů

KARLOVY VARY   Uchovat a zpří-
stupnit knihovní fond a dokumenty 
v psané, tištěné i digitální formě 
umožní do budoucna nový, účelně 
vybavený depozitář Krajské knihov-
ny Karlovy Vary. Po dokončení vý-
stavby objektu v červnu letošního 
roku a po osazení pojízdného regá-
lového systému byl depozitář v let-
ních měsících vybaven nábytkem, 
informačními technologiemi, zaří-
zením pro evidenci knižních svazků 
a vybavením restaurátorské dílny. 

Podobu budovy depozitáře, kterou 
oživují nevšední barevné prvky, vy-
tvořil architekt Miroslav Míka z Ma-
riánských Lázní, samotnou stavbu 
provedla společnost Metrostav. 
„Náklady na výstavbu depozitáře 
činily 120,4 milionu korun včetně 
DPH, potřebné vybavení přišlo na 
necelých 16,5 milionu korun. Jed-
nalo se hlavně o speciální pojízd-
né regály, které mají 22 kilometrů 
úložných polic, ale také software 
a hardware pro ukládání dat a další 
zařízení. Depozitář tak bez problé-
mu pojme knihovní fond, který by 
jinak krajská knihovna neměla kam 
dát, navíc zde bude zajištěna ochra-
na těch nejvzácnějších dokumentů. 
Pro návštěvníky může být zajíma-
vá možnost využít badatelnu, kde 
knihovna v budoucnu chystá před-
nášky i další akce,“ uvedl hejtman 
Petr Kulhánek s tím, že na projekt 
kraj získal dotaci ve výši téměř 105 
milionů korun prostřednictvím In-

tegrovaného regionálního operač-
ního programu. „Nový depozitář 
nám dává další možnosti, jak využít 
stávající prostory a nabídnout kom-
fortnější služby. Chtěli bychom roz-
šířit volný výběr literatury tak, aby 
čtenáři měli lepší přístup ke knihám 
a měli všechny atraktivní tituly pří-
mo na očích. Konečně máme i dů-
stojné zázemí pro literární pozůsta-
lost Vlasty Chramostové, kterou se 
nám podařilo získat začátkem roku 
2019 a postupně ji zpřístupníme 
veřejnosti. Budova je navíc navr-
žena opravdu velkoryse. Místo pro 
ukládání archivních materiálů bude 
stačit minimálně na dvacet let,“ do-
dal Vratislav Emler, ředitel Krajské 
knihovny Karlovy Vary.

Práce spojené s výstavbou budovy 
začaly v listopadu 2019. Společnost 
Metrostav předala stavbu ve smluv-
ních termínech, a to i za nepříznivé 
situace, která panovala při covido-
vých opatřeních, a také při absenci 
některých materiálů na trhu. „Jedná 
se o zajímavou a pro náš region vý-
znamnou stavbu, která je dokonče-
na v tomto roce, kdy Metrostav slaví 
50 let existence,“ uvedl za zhotovite-
le ředitel divize 9 Martin Sirotek. 

V okolí depozitáře jsou k dispozici 
nová parkoviště a došlo i na výsadbu 
zeleně. Veřejnosti se nový depozitář 
představil během dne otevřených 
dveří krajského areálu s názvem 
„Kraj dokořán“, který se konal v pá-
tek 3. září 2021.  (KÚ)
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Depozitář krajské knihovny   Podobu nové budovy od architekta Miroslava Míky 
z Mariánských Lázní oživují nevšední barevné prvky.  Foto: KÚ
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KRAJ DOKOŘÁN. AKCE NABÍDLA PESTROU PORCI ZÁBAVY

KARLOVY VARY    Bohatý program nabídly navštěvníkům začátkem měsíce září dny otevřených dveří Krajského úřadu Karlovarského kraje. Areálem 
krajských institucí se nesla pozitivní energie zábavy, hudby her a dobrého jídla i pití.
Akci pod názvem Kraj dokořán zahájil dopoledne 3. září hejtman Petre Kulhánek s ředitelskou Krajského úřadu Martinou Vránovou. Ihned poté roztan-
covaly pódium i prostranství před budou A soubory Karlovarského folklorního festivalu. Pro nejmenší byla připravena stezka plná dobrodružných úkolů, 
věda před knihovnou, vzdušná akrobacie, ukázky techniky a práce záchranářů, hasičů a policejních kynologů a edukativní hry s Ekokomem. To starší se 
pak mohli těšit z burzy škol, prezentace krajských příspěvkových organizací. Akci zpestřily módní přehlídky studentů karlovarské „keramky“.
Odpolední program zahájilo vystoupení smyčcového orchestru Základní umělecké školy z Bečova nad Teplou, vystoupení mažoretek doprovázených 
dětským dechovým orchestrem Základní umělecké školy z Mariánských Lázní. V prostorech parku sledovaly děti divadelní pohádku. V podvečer se na 
hlavním pódiu představili výherci soutěže Top Rooftop Festu, karlovarští The Sidewaves. Doslova na zelené louce zahrál při západu slunce Karlovarský 
symfonický orchestr a celý den zakončila zpěvačka Beego a její Pom House Band.
V lékařském stanu jste si mohli nechat změřit tlak, tep, hodnotu hladiny cukru v krvi a pokračovat pak za zábavou. V zeleném stánku Českého rozhlasu 
probíhala autogramiáda moderátorů Terezy Švecové, Pavlíny Kyselové, Davida Forsta a Elišky Malíkové.
Po celý den byla k ochutnání spousta „Dobrot Karlovarského kraje“ a specialit kuchyní národnostních menšin žijících v Karlovarském kraji. 
Děkujeme všem účinkujícím i zúčastněným, kteří si udělali čas a strávili s námi krásný den, a partnerům akce, jež se zapojili. 
 Foto: Josef Nasler
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Život�v�transformačním�akváriu

Diskuse o ekonomické transfor-
maci Karlovarského kraje v souvis-
losti s ukončením těžby hnědého 
uhlí odhalila asi největší slabinu 
politiky v Karlovarském kraji. Ani 
více než dvacet let po vzniku nových 
územně správních celků neumíme 
myslet krajsky. A tak zatímco vyčí-
táme Praze, že v jejím pojetí politiky 

je nejdřív ona a pak všichni ostatní, 
v regionu to není o mnoho lepší.

Důsledkem tohoto pojetí politiky 
je, že i v krajském zastupitelstvu zní 
častěji hlasy komunálních politiků 
než krajských. Ano, je to logické, 
protože to jsou města a obce, kde 
má většina zvolených zastupitelů 
svou voličskou základnu, která cel-
kem po právu očekává, že bude ze 
své volby profitovat, třeba rozvojem 
svého města.

Debata o ekonomické transfor-
mace tak bolestně odhaluje, že ani 
po dvaceti letech se nedokáže velká 
většina lidí v regionu identifikovat 
s potřebami kraje a s představou, 
že jsme součástí jednoho celku. 
Důsledkem jsou stále se rozevíra-

jící nůžky mezi bohatou a chudou 
částí už tak chudého kraje. Život 
v Karlových Varech a ve vesnicích za 
Žluticemi, Teplou nebo Aší je každý 
jiný svět.

Program ekonomické transforma-
ce nám přitom dává šanci to změnit. 
Posunout Sokolov od uhlí, posunout 
Žluticko nebo Tepelsko od lesnictví 
a zemědělství, posunout Ašsko od 
dávno mrtvého textilu, posunout 
Kraslicko od hudebních nástrojů, 
posunout ty slabé a chudé směrem 
k modernímu světu. Nežijeme to-
tiž v akváriu. Jsme závislí jeden na 
druhém a opačně. Jsme jeden kraj, 
jeden celek. A každý celek je vždy jen 
tak silný, jako je silný jeho nejslabší 
článek.

Mgr. Dalibor 
Blažek
náměstek 
hejtmana pro 
oblast správy 
majetku 
a investic za 
Místní HNHRM

Změna,�v�kterou�musíme�věřit

Pokud někdy budete mluvit s něja-
kým koučem, a je jedno jestli fotba-
lovým nebo třeba z oblasti byznysu, 
často vám řeknou, že rozdíl mezi 
úspěšnými a neúspěšnými je často 
jen v jejich hlavách. A že vlastní víra 
v úspěch je obvykle tím, co rozhodne, 
kdo proběhne skutečnou, nebo po-
myslnou cílovou páskou jako první.

O našem regionu se mluví dlou-
hodobě jako o problému. Někdy že 
máme nejnižší mzdy z celé České 
republiky, pak také nejhorší vzdě-
lanostní strukturu a jindy jsme 
prostě jen nejhorší ve všem. Tenhle 
obraz jako kdyby se v nás hluboce 
zakořenil a ne a ne ho z hlav vy-
hnat. Přitom není nic vzdálenější-
ho pravdě.

Karlovarský kraj má obrovský 
potenciál. K jeho využití přitom 
potřebuje relativně málo. Dostavět 
nešťastnou dálnici D6, a místo jed-
notřídních poboček v tomto regionu 
vybudovat konečně po letech skuteč-
nou vysokou školu technického smě-
ru. Obojí jsou investice za miliardy, 

obojí umí masivně podpořit Evrop-
ská unie, a v obojím chybí to hlavní. 
Aktivní snaha státu o řešení.

Dálnice se odsunuje termín od 
termínu a ani skoro půl století od 
zahájení stavby nemá stát potřeb-
né pozemky. Kdykoliv přijde řeč na 
vysokou školu, skončí to slovy: u vás 
není dost obyvatel a debata se točí 
v nekončeném kruhu. Přitom by sta-
čilo tak málo. Změnit přístup a mís-
to důvodů proč co nejde a v čem jsme 
nejhorší, začít hledat cestu jak to 
dokážeme, protože my jsme ti nej-
lepší. 

A tento kraj má budoucnost. Jen 
se nesmíme bát tomu věřit a říkat to 
dostatečně nahlas.

Ing. Jan 
Bureš, DBA
první náměstek 
hejtmana za 
ODS

Kritika�není�moje�hobby�ale�nutnost
Mgr. Jana 
Mračková 
Vildumetzová 
krajská 
zastupitelka za 
hnutí ANO 

Patřím mezi nejčastější kritiky 
současného vedení kraje a někteří  
lidé si možná myslí, že z této čin-
nosti mám zvláštní potěšení. Opak 
je pravdou, nemám z toho vůbec 
radost a už vůbec ne potěšení. Jenže 
na přešlapy a špatnosti se upozor-
ňovat musí a čím víc jich současná 
krajská vláda dělá, tím jsme samo-
zřejmě častěji slyšet. Z předchozí-
ho působení ve vedení kraje máme 
totiž jasnou představu o tom, co je 
a co není našemu Karlovarskému 

kraj prospěšné. A protože se stále 
pohybuji v regionu a pečlivě sledu-
ji, co vládnoucí koalice projednává 
a schvaluje, máme k tomu logicky 
mnoho připomínek. Kraj jsme totiž 
odevzdali ve skvělé finanční kondici 
a s mnoha stovkami naspořených 
milionů korun. Ty bohužel nyní od-
tékají a používají se k mnohdy neu-
váženým cílům a podpoře věcí, které 
nejsou pro kraj nutností. Dalším 
závažným tématem naší  kritiky je 
proces transformace regionu, kde 
požadujeme širokou diskusi a hlav-
ně širokou shodu na projektech a in-
vesticích. Kraj má k dispozici 6,3 
miliardy korun a jedinečnou šanci 
na jakýsi restart. A o tomto restar-
tu nesmí rozhodnout pár jedinců, 
ale široké spektrum odborníků, 
podnikatelů, a dalších zástupců ve-
řejnosti, všechno musí být otevřené 

a transparentní, kauzu ROP Se-
verozápad jsme tady uz měli. A po-
kud se s námi nebude komunikovat 
a věci se nezmění, nemůžeme být 
v klidu a nemůžeme přihlížet tomu, 
jak se tato šance na oživení Karlo-
varského kraje marní. Nemůžeme 
se smířit a nesmiřme se s tím, jak se 
hejtman a jeho radní snaží prosadit 
projekty, které nemají transformač-
ní potenciál, nesouvisí s útlumem 
těžby uhlí a nemají jasně nastave-
né počty vzniku nových pracovních 
míst. A to jsou hlavní cíle a hlavní 
smysl této transformace a pomoci 
směřující do našeho kraje. Na závěr 
jen dodám, že pokud se toto změní 
a kraj bude veden tím správným 
směrem, bude se šetrně zacházet 
s jeho penězi a bude nastartován 
jeho rozvoj, rádi budeme chválit 
a ráda jako vždy přidám ruku k dílu.

20.–24. 9. 2021 
Dny otevřených dveří, výstavy,  

besedy na téma pěstounské péče

26.9. 2021 I 14–18 hod. 
Den (pro) pěstounství  

ve Světě záchranářů Karlovy Vary  
 moderátoři Jan a Jakub Onderovi 

zpěv Kamila Nývltová, Nella Zámková 
taneční skupina MIRÁKL

taneční hrátky Jana Ondera

pestounskapecevkk.cz

TÝDEN  PĚSTOUNSTVÍ 
V KARLOVARSKÉM KRAJI

20.–26.9. 2021 

Karlovarský kraj ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi Vás zve na

VSTUP
ZDARMA

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE PETRA KULHÁNKA 
A ČLENA RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE ROBERTA PISÁRA

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.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

POZVÁNKA 

ŽIVOT S HANDICAPEM
KARLOVY VARY    Krajská knihovna Karlovy Vary vás zve 18. října 2021 v rámci tradičního tematického 
dne Život s handicapem na besedu s Pavlem Bráborcem z Denního centra Mateřídouška. Hlavním tématem 
odpolední besedy bude život pečujících rodin a těžkosti spojené s domácí péčí o zdravotně handicapované-
ho člena rodiny. Beseda na téma život s postižením začíná ve studovně v nové budově depozitního skladu ve 
Dvorech v 17.00 hodin a vstup je zdarma. Moderovat bude Miloš Bělohlávek.
Beseda přiblíží aktuální situaci pečujících rodin i těžkosti spojené s domácí péčí, přiblíží, kdo a jak mů-
že pečujícím rodinám nabídnout pomoc, nabídne reflexi dlouholeté praxe poskytovatele sociálních služeb 
i vlastních rodičovských zážitků a v rámci besedy proběhne také autorské čtení vybraných úryvků z knihy 
Život s postižením. Prostor bude také pro dotazy. 
V rámci tematického dne Život s handicapem také proběhnou už v dopoledních hodinách besedy pro stu-
denty karlovarských středních škol. Kromě besedy s výše uvedeným Pavlem Bráborcem absolvují studenti 
také přednášku Olgy a Jiřího Tomášů z obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky pojednávající o vý-
cviku asistenčních, vodicích a canisterapeutických psů, k vidění budou také praktické ukázky takového vý-
cviku.
Odpoledne pak v oddělení pro handicapované proběhne společenské setkání slabozrakých a nevidomých 
čtenářů, které bude zpestřeno hlasitým dramatickým čtením karlovarských divadelníků.  (KÚ)
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www.kalibra-doors.cz

Dveře s dodáním 
už od 1 týdne!

Navrhněte si Vaše 
vysněné dveře...

Kon gurátor naleznete na stránkách

200
kusů skladem

Vytvoření poptávky nebylo 

nikdy jednodušší...Dveře 

si jednoduše navrhněte 

v našem kon gurátoru 

a my už se Vám sami 

ozveme s nabídkou!

vchodové 
hliníkové dveře

Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
kht@kalibra.cz  |  +420 353 505 515

k o m f o r t  ∙  b e z p e č n o s t  •  d e s i g n

Vchodové hliníkové dveře KHT80
Pro výrobu dveří používáme materiály od ověřených výrobců, které splňují 
ty nejvyšší požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Všechny naše 
dveře procházejí výstupní kontrolou. Díky široké nabídce pro lů vyrábíme 
všechny známé varianty dveří a konstrukcí – jednokřídlé, dvoukřídlé, 
dovnitř, ven otevíravé. Dveře s bočními díly a nadsvětlíky. Vysoké kvality 
našich dveří dosahujeme díky aktuálně nejmodernějším výrobním 
technologiím, které trh nabízí. Samozřejmostí jsou také různé varianty 
nadstandardního vybavení jako jsou například inovativní přístupové 
systémy pomocí otisku prstu nebo certi kovaná bezpečnost RC2.
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VENDULE DUŠKOVÉ k vydařeným výkonům na Letních paralympijských hrách v Tokiu 2020! Karlo-
varská plavkyně startovala ve třech disciplínách a v každé z nich si doplavala pro místo mezi finalistkami. 
V polohovém závodě SM8 na 200 metrů obsadila zástupkyně karlovarského klubu KONTAKT bB koneč-
né 8. místo s časem 3:14,59, na čtyřstovce volným způsobem (S8) si doplavala pro 6. místo (čas 5:20,71) 
a v prsařské stovce (SB7) stačil čas 1:42,69 na 7. místo. Gratulujeme!  Foto:�KONTAKT�bB

BLAHOPŘEJEME

KARLOVARSKÝ KRAJ   Účast 
mladých talentovaných sportovců 
na Hrách X. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2022, které se usku-
teční v Olomouckém kraji, schvá-
lila Rada Karlovarského kraje. 
Finanční spoluúčast na organizaci 
her a komplexní zajištění podmí-
nek pro účast sportovní reprezen-
tace Karlovarského kraje podpořili 
radní částkou ve výši téměř 677 
tisíc korun.

„Karlovarský kraj se může pyšnit 
velkým množstvím šikovných mla-
dých sportovců, kteří se neztratí 
ani v celorepublikové konkurenci, 
o čemž jsme se mohli mnohokrát 
přesvědčiti během předchozích 
olympiád. Akci chceme podpořit 
také proto, že se jedná o velmi vý-

znamný sportovní svátek, který 
přináší nejen sportovní zážitky, ale 
také dává našim sportovcům mož-
nost se poznávat s dalšími soutě-
žícími, od kterých se mohou třeba 
i něco přiučit, případně navázat 
nová přátelství, posilovat respekt 
k soupeřům a ducha fair play,“ 
uvedl Jindřich Čermák, radní pro 
oblast vzdělávání, školství, mláde-
že, tělovýchovy a sportu.

Za Karlovarský kraj se Her X. let-
ní olympiády dětí a mládeže České 
republiky (LODM 2022) zúčastní 
celek 282 členů výpravy, poplatek 
za každého z nich je stanoven na 
částku 2400 korun. LODM 22 se 
uskuteční v termínu 26. června až 
1. července 2022 a Karlovarský 
kraj bude mít zastoupení ve dvace-

ti sportovních disciplínách. Těmi 
jsou: atletika, badminton, basket-
bal, beach volejbal, cyklistika, flor-
bal, fotbal, házená, judo, karate,  
kanoistka, orientační běh, plavání, 
sportovní gymnastika, sportovní 
střelba, synchronizované plavá-
ní, šerm, tenis, volejbal a taneční 
sporty.

Poslední Hry olympiády dětí 
a mládeže se ve své zimní podobě 
konaly v roce 2020 v Karlovarském 
kraji,  ve sportovních disciplínách 
a kulturní soutěži se představilo 
1339 účastníků. Karlovarský kraj 
se umístil v celkovém pořadí na 9. 
místě s počtem šesti zlatých, šesti 
stříbrných a dvanácti bronzových 
medailí. 
 (KÚ)

Hry letní olympiády dětí a mládeže. 
Kraj vyšle své zástupce

SPORT

KARLOVY VARY   Sportovní fa-
noušci znají Petra Kopfsteina ja-
ko jednoho z nejlepších pilotů na 
světě, který se dokázal prosadit na 
stupně vítězů v nejprestižnějším 
leteckém seriálu Red Bull Air Ra-
ce. V posledních letech ale propadl 
ještě jednomu sportu – triatlonu. 
„Na sociálních sítích už sleduju víc 
triatlonistů než pilotů,“ říká se smí-
chem karlovarský letec, který se 11. 
září opět postavil na start závodu 
City Triathlon Karlovy Vary, jehož 
vrcholem byl letos znovu prestižní 
podnik Světového poháru.

Co vás přivedlo k triatlonu?
V rámci fyzické přípravy na závody 
Red Bull Air Race jsem se seznámil 
s triatlonistou Honzou Kubíčkem, 
sledoval jsem, jak trénuje a přišlo 
mi to vždycky strašně těžké, pro 
běžného člověka nedosažitelné. Pak 
jsme ale spolu absolvovali nějaké 
tréninky v plavání, na kole i v běhu. 
Hodně mě to bavilo a začali jsme si 
ze srandy říkat, že až skončím, ně-
jaký triatlonový závod si na amatér-
ské úrovni zkusím.

Takže se z pilota stal triatlonista?
S létáním jsem určitě neskončil 
a věřím, že závody zase brzy budou. 
A vlastně si ani nemyslím, že bych 
se mohl nazývat triatlonistou. To mi 
s ohledem na mou výkonnost přijde 
až příliš troufalé. Ale líbí se mi kom-
plexnost toho sportu, jeho pestrost. 
Když nejste dobří v jedné disciplíně, 
můžete to dohnat v jiné. Já teda nej-

sem dobrý v žádné z nich, ale o to víc 
mě baví trénovat.

Která z těch disciplín je pro vás 
největším strašákem?
Nejdřív jsem se bál plavání, ale už 
jsem si jistější. Největší problém 
mám s během kvůli komplikované-
mu úrazu kolena, které se mi nepo-
dařilo dát úplně dohromady. Běh je 
tak pro mě pořád trochu bolestivá 
záležitost. Nejvíc mě asi baví kolo.

Triatlonů je více druhů – olym-
pijský, terénní, dlouhý… Který 
z nich vás nejvíc láká?
Do terénu se bojím kvůli technicky 
náročné cyklistice, kterou bych asi 
nepřežil. Dlouhodobě mě nejvíc 
láká poloviční Ironman. Na celého 
Ironmana bych si netroufl, to už je 
pro mě příliš velká dávka, ale půl-
ku jsem si dal jako cíl. A ještě bych 
si rád zlepšil výsledek na domácím 
závodě v Karlových Varech, kde se 
jede sprint (0,7 km plavání – 20 km 
kolo – 5 km běh, pozn.).

Spousta triatlonistů sní o účasti 
na havajském Ironmanovi, kam 
je ovšem nutné se kvalifikovat. 
Ten vás neláká?
Pomýšlet na Havaj by bylo sice krás-
né, ale pro mě až příliš opovážlivé. 
Jsem do toho sportu nadšený, čtu 
o něm knihy a sleduju všechny zá-
vody – při olympiádě jsem nechodil 
spát, teď jsem si nenechal ujít mis-
trovství světa v Kanadě a kdyby mi 
to čas dovolil, jel bych se podívat 

na Slovensko na Collins Cup. Ale 
zároveň vím, že moje výkonnost je 
opravdu velmi amatérská. Vždyť 
teprve loni jsem si koupil svoje sil-
niční kolo a dostal jsem první neo-
pren, se kterým jsem se učil plavat 
na otevřené vodě. Jsem na úplném 
začátku. 

S  triatlonem ale začíná spous-
ta lidí až v  pozdějším věku. Vy 
přitom máte dobrý kondiční zá-
klad z leteckého sportu.
Air Race je ale z fyzického pohledu 
úplně o něčem jiném. Jednalo se 
spíš o takový sprint v letadle, za-
tímco teď jsem přehodil výhybku na 
vytrvalostní sporty, kterým jsem se 
nikdy dřív nevěnoval. Je ale pravda, 
že amatérských triatlonistů rychle 
přibývá. I kolem sebe vidím hod-
ně lidí, kteří si ho chtějí vyzkoušet, 
i když vědí, že ten sport je těžký. Zvu 
je na karlovarský závod, protože ten 
je jako první zkouška ideální.

Může vám triatlon přinést něja-
kou výhodu do létání?
Rozhodně fyzickou kondici, kterou 
jde triatlonem získat – v něm člověk 
nic neokecá, všechno si musí odpra-
covat. Pomáhá i po mentální strán-
ce, protože se pak dokážete lépe po-
pasovat s bolestí a různými krizemi, 
kterými procházíte během závodu. 
Jak je fyzička v motorsportu důle-
žitá, ukazují i slavní piloti formule 
1 Jenson Button nebo Mark Web-
ber, kteří se také věnovali triatlonu. 
 (KÚ)

Kopfstein má novou vášeň. 
Triatlon mě učí bojovat, říká

Petr Kopfstein  Karlovarský pilot se dokázal prosadit na stupně vítězů v nejprestižnějším leteckém seriálu Red Bull Air Race. 
 Foto: z archivu České triatlonové asociace

Crafter
Výkonná dodávka s inovativním 8stupňovým automatem.

Na obrázku model s příplatkovými doplňky. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 8,3–13,2 l / 100 km, 217–347 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

Pracant, který
nepotřebuje
manuál


