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Kontaktní informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje
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IČO: 70891168
Tel.: 354 222 300, Fax : 353 331 509
Datová schránka: siqbxt2

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE

Úřední hodiny KÚKK a Czech POINT:
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý 
8:00 - 15:00 hodin
Středa 
8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 
8:00 - 15:00 hodin
Pátek 	
8:00 - 14:00 hodin
Otevírací hodiny pokladny KÚ KK
Pondělí: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Úterý: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin
Středa: 
8:00 - 11:00 11:45 - 16:30 hodin
Čtvrtek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 14:30 hodin

ČÍSLO 3/2022 • ROČNÍK XX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA
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Pátek: 
8:00 - 11:00 11:45 - 13:00 hodin
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.
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04 KRAJ NA PRAHU ZMĚNY
Na stránkách Krajských listů představujeme
strategické projekty sloužící k postupné přeměně Karlovarského kraje. Transformace se
zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti a cestování. V tomto vydání se zaměříme
na další dva projekty: Využití a obnovu oblasti
v okolí jezera Medard u Sokolova a Chytrou
krajinu 2030+.
10 LÁZEŇSKÉ POBYTY PODPOŘÍ
NOVÝ PROGRAM
S dotačním programem na podporu pobytů
v lázeňských domech a hotelích v regionu přichází Karlovarský kraj. Cílem je pomoci posílit
odvětví cestovního ruchu a lázeňství kriticky
zasažené pandemií koronaviru. Na dotace vyčlenil ze svého rozpočtu 10 milionů korun.
13 ZAČALA VÝSTAVBA DALŠÍHO ÚSEKU
DÁLNICE D6
U obce Krupá ve Středočeském kraji Ředitelství
silnic a dálnic ČR zahájilo stavbu dalšího úseku
dálnice D6. Stavba by měla přispět k bezpečnější
a plynulejší dopravě v území, ale také ke zlepšení dostupnosti Karlovarského kraje.
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18 KLÍČOVÁ DÍRKA POMÁHÁ DĚTEM
15. února 2022. Právě na toto datum letos připadl Den dětské onkologie. Jeho cílem je podpořit onkologicky nemocné děti a jejich rodiny.
Seznámit veřejnost s moderními léčebnými
postupy i s úspěšností léčby.
21 DO PŘÍRODY: NA SNĚŽNICÍCH
ČI SKIALPECH
Rádi chodíte přírodou i v zimě, ale vadí vám,
že je to kvůli sněhu mnohem obtížnější? Pojďte
si zkusit jiný pohyb v tichu zasněžené krajiny
bez omezení a poznejte zimní Krušnohoří na
netradiční sněžné výpravě. Užijí si ji všichni,
kteří touží po hlubokém poznání a pocítění síly
a krásy přírody.
28 ZDRAVÍ PŘINÁŠÍ NA KŘÍDLECH ANDĚLA
Podnikat začal jako velmi mladý, ve svých 21
letech. Postupně prošel všemi pozicemi ve
firmě a od roku 2010 je jejím jednatelem. Firma
Petra Gasparika vyrábí nejrůznější čaje, tinktury, kapsle, sirupy, koncentráty či masti pouze
z bylinek a hub.
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KRÁTCE Z KRAJE

LETOS SE VÁM OPĚT
OTEVŘE „KRAJ DOKOŘÁN“
Vzpomínáte? Loni jste si v areálu krajského
úřadu v Karlových Varech Dvorech užili den
plný zábavy, koncertů, skvělého jídla i pití.
Dveře všech kanceláří a dalších prostor
krajských institucí pro vás byly otevřené
bez omezení. V letošním roce chceme všem
návštěvníkům nabídnout ještě víc – tak si
nezapomeňte zapsat a naklikat do kalendářů: Kraj dokořán - pátek 17. června 2022
- od 9 hodin až do večera. V celodenním
maratonu nebude chybět pořádná porce
dobré muziky, ukázka módních trendů,
program pro školy, představí se záchranáři, policie a mnoho dalšího. V plánu je
i přehlídka regionálních kapel a koncert
Karlovarského symfonického orchestru
s překvapením.

PODATELNA KRAJSKÉHO
SOUDU SE OBNOVÍ
Činnost podatelny krajského soudu
v budově Okresního soudu v Karlových Varech se obnoví. Během únorového jednání s hejtmanem Petrem
Kulhánkem to uvedla Věra Oravcová,
pověřená předsedkyně Krajského
soudu v Plzni. Termín zprovoznění
podatelny je závislý na personálním zajištění. Hejtman rovněž oslovil dopisem ministra spravedlnosti
Pavla Blažka, aby mu popsal okolnosti
vzniku zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje, jejíž podstatou je
změna sídla budoucí pobočky krajského soudu, a to z Karlových Varů
do Chebu.

STARTUJE SOUTĚŽ STAVBY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary,
Karlovarský kraj a město Karlovy Vary vyhlašují 21. ročník soutěže Stavby Karlovarského
kraje. Do soutěže lze přihlásit novostavby či
rekonstrukce budov a veřejných prostor i interiéry staveb dokončené v předchozích 3 letech.
Zároveň je možno přihlásit projekty, urbanistické a architektonické studie připravované
k realizaci za období uplynulých 5 let. Návrhy
je možné zaslat nejpozději do 30. dubna 2022,
a to prostřednictvím online formuláře. Fotografie a textové dokumenty je třeba zaslat
přes Úschovnu na emailovou adresu rsskv@
rsskv.cz.

DEN S HEJTMANEM

SENIORSKÁ AKADEMIE
NABÍZÍ PESTRÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Seniorská akademie nabízí seniorům Karlovarského kraje různorodé
a pestré vzdělávání formou přednášek
a workshopů z nejrůznějších oblastí.
V prostorech Krajské knihovny Karlovy
Vary se účastníci každý týden zabývají
vybraným tématem. Seniorská akademie se koná každý pátek od 9 do 11 hod.
Odstartovala začátkem března, zakončena bude v prosinci. Pauzu si účastníci akademie dopřejí v době letních
prázdnin, aby načerpali nové síly do
dalšího pokračování. Kapacita akademie je stanovena pro 20 - 30 osob, účast
je zdarma. Zájemci si mohou své místo
zajistit na telefonním čísle 778 072 251
nebo pomocí e-mailu na adresu: lili.
takieddinova@gmail.com.
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DIGITÁLNÍ ZÁVISLOSTI.
PRO ŠKOLÁKY JE TU
VÝTVARNÁ VÝZVA
Žáci základních škol se mohou zúčastnit
nově vyhlašované výtvarné soutěže s názvem
„Digitální závislosti pohledem dětí“ a budou
se tak podílet na tvorbě nové krajské preventivní kampaně. Výtvarná dílka, která v soutěži uspějí, budou zařazena do chystaných
publikací o nadužívání digitálních technologií
a o riziku vzniku závislosti. Veškeré informace
a podmínky k účasti najdou zájemci na stránkách Bezpečnostního portálu Karlovarského
kraje. K dispozici je i informační plakát. Pro
dotazy a více informací můžete také kontaktovat krajskou protidrogovou koordinátorku, Bc.
Martinu Valentovou (e-mail: martina.valentova@kr-karlovarsky.cz, mobil: 736 650 380,
telefon: 354 222 197).

Není vám lhostejné dění ve vaší obci
či městě a chcete se o své zkušenosti,
názory či nápady podělit a přispět tak
ke zlepšení života kolem nás? Přesně
pro vás je připravený Den s hejtmanem.
Petr Kulhánek bude lidem na Krajském
úřadě Karlovarského kraje k dispozici
30. března od 15.00 do 17.00 hodin. Stačí
si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada,
a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to
písemně. Každý občan prostřednictvím
krajských internetových stránek může
odeslat svou otázku, na kterou hejtman
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na
úvodní straně krajského informačního
portálu www.kr-karlovarsky.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. dubna.
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TÉMA

PŘEDSTAVUJEME STRATEGICKÉ
PROJEKTY. DÍL ČTVRTÝ:
UDRŽITELNÁ REVITALIZACE
A RESOCIALIZACE LOKALITY
MEDARD A CHYTRÁ KRAJINA 2030+
Karlovarský kraj projde postupnou přeměnou - transformací, která znamená přechod od uhlí k novým zdrojům
energie s menší zátěží životního prostředí. Transformace se zaměřuje na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti,
cestování. Řešit se bude rozvoj kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Přeměna se týká celého území regionu a bude
finančně náročná. Z EU by kraj mohl získat až 6,3 miliardy korun z takzvaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Další programy budou následovat. Peníze budou využity na realizaci projektů, které vám nyní
představujeme. V tomto vydání to bude projekt využití a obnovy oblasti v okolí jezera Medard u Sokolova a projekt
s názvem Chytrá krajina 2030+.
UDRŽITELNÁ REVITALIZACE
A RESOCIALIZACE
LOKALITY MEDARD
Projekt udržitelné revitalizace a resocializace lokality Medardu, tedy celkové
oživení tohoto území, připravila společnost Sokolovská uhelná a její sesterská
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společnost SUAS GROUP. Využít chce
potenciál 4 km dlouhého a 2 km širokého jezera. Rozvojové změny by se
měly týkat vybudování inženýrských
sítí, komunikací, cyklostezek, výstavby
bydlení pro obyvatele regionu, mladé
rodiny i pro nové příchozí. Vzniknout by měly nové pracovní příležitosti, ale také volnočasové a turistické

aktivity. Podle zástupců SUAS GROUP
by u jezera Medard mohly vyrůst nové
rodinné domy, rekreační objekty, do
budoucna třeba i zoologická zahrada.
V neposlední řadě projekt představuje
významný investiční stimul v území,
který na sebe může vázat další investice a celkově tak podpořit místní
ekonomiku.
KRAJSKÉ LISTY

KRAJ NA PRAHU ZMĚNY

CHYTRÁ KRAJINA 2030+
Nositelem projektu Chytrá krajina 2030+
je Česká zemědělská univerzita Praha.
V rámci projektu chce řešit možnosti
území Karlovarského kraje, zpracovat environmentální a urbánní postupy
s respektováním limitů probíhajících klimatických změn a příležitostí daných
jedinečnými charakteristikami regionu. Vznikne analýza stavu krajiny po
stránce lesního a zemědělského hospodářství, oblastí po těžbě, obydlených

i průmyslových lokalit a jejich limitů.
Podle toho se stanoví postupy pro plánování a realizaci budoucí podoby krajiny,
včetně ověření prostřednictvím pilotních projektů. Dalším výstupem, kromě
návrhu realizačních opatření, bude dynamický digitální podklad pro plánování
změn v krajině na strategické i územně
plánovací úrovni v zásadních oblastech
rozvoje (např. energetika, lázeňství,
cestovní ruch, lesnictví a zemědělství,
průmysl) při respektování principů oběhového hospodářství.

Naše
budoucnost
je ve změně

menimekraj.cz

KRAJSKÉ LISTY

Naše
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NA POMOC UKRAJINĚ

KRAJ POMŮŽE
VÁLKOU ZASAŽENÉ
UKRAJINĚ PĚTI MILIONY
Vedení Karlovarského kraje se rozhodlo pomoci občanům válkou zasažené Ukrajiny pěti miliony korun.
„Vstup ruské armády na území sousední Ukrajiny a zahájení války Ruské
federace proti suverénnímu a svobodnému státu považujeme za akt
neobhajitelné agrese. Tento fatální
krok znamená ztráty na životech
civilních obyvatel, mnoho z nich
se také ocitlo bez zajištění základních potřeb a přístřeší. Proto jsme
se rozhodli, že zašleme finanční
pomoc, podobně jako to zamýšlejí další kraje,“ vysvětlil hejtman
Petr Kulhánek.
Tři miliony šly na účet velvyslanectví
Ukrajiny, 2 miliony činí příspěvek do
veřejné sbírky Charity České republiky pro Ukrajinu. Jak totiž během
zasedání zastupitelstva upozornil
krajský zastupitel Jan Horník, velvyslanectví Ukrajiny v ČR má konkrétní
přehled o tom, jakou formu pomoci

POMOC
UKRAJINĚ
Informační portál
Karlovarského kraje

nyní ukrajinští občané na obranu
své země potřebují. Směřovat část
financí právě tam je proto efektivní.
„Napříč zastupitelskými kluby jsme se
dohodli, že celková suma na podporu
Ukrajiny bude vyšší, než se původně
předpokládalo, a rozdělí se mezi
ukrajinskou ambasádu a charitní
sbírku,“ řekl hejtman Petr Kulhánek.
Kromě toho kraj mapuje ubytovací
kapacity na území regionu, jež by
mohl nabídnout válečným uprchlíkům. Prostřednictvím odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského
úřadu také oslovilo města a obce
v regionu, aby poskytly přehled volných ubytovacích kapacit pro případné válečné uprchlíky. „Chceme
nabídnout ubytování lidem, které
válka vyhnala z jejich domovů, do
nichž se nyní nemohou vrátit. A chtěl
bych poděkovat těm městům a obcím,
které se samy aktivně ozvaly s nabídkou volných bytů,“ dodal hejtman.

KAPACITU ŘEŠÍ KRAJ S BAVORSKEM I SASKEM
Ještě před 14. březnem překročil Karlovarský kraj polovinu absorpční kapacity,
tedy počtu obyvatel Ukrajiny prchajících
před válkou, kteří jsou zaregistrováni
v krajském asistenčním centru v karlovarské KV Areně. Podle ministerstva
vnitra je celková kapacita příjmu uprchlíků pro ČR zhruba na úrovni 250 tisíc
lidí, pro Karlovarský kraj je to pak asi 6
– 7 tisíc osob. Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině přitom prošlo do
té doby více než 3 tisíce lidí. Vzhledem
k tomu, že se kapacita naplní a bude překročena během jednoho až dvou týdnů,
obrátil se hejtman Petr Kulhánek na své
protějšky v Bavorsku a Sasku kvůli informacím o možnosti společného řešení.
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Status, který schválila Evropská unie,
umožňuje uprchlíkům migrovat do všech
států schengenského prostoru. „Ruská
agrese a okupace Ukrajiny spustila
v Evropě nevídanou humanitární katastrofu. Počítáme s tím, že příliv uprchlíků
do ČR a všech krajů včetně Karlovarského bude ještě v následujících dnech
trvat. Snažíme se jim všemi silami zajistit veškerou pomoc od ubytování, zdravotního pojištění až po dávky v hmotné
nouzi. Tím spíš, že polovinu příchozích
tvoří děti. Kraj je ale limitován jak ubytovací kapacitou, tak možnostmi zdravotní péče, protože se dlouhodobě potýká
s nedostatkem praktických lékařů. Předpokládáme tedy, že proud uprchlíků bude

pokračovat na území německých regionů. Z toho důvodu jsem chtěl se situací
seznámit zemské prezidenty na bavorské
a saské straně. Dále jsem je chtěl vyzvat,
aby kraji poskytli informace, jak jsou
připraveni aktuální stav řešit,“ vysvětlil
důvody hejtman.
Karlovarský kraj potřeboval především
vědět, jaká opatření německé regiony
připravují na zemské i národní úrovni,
a je ochoten poskytnout jakoukoli součinnost při přesunu uprchlíků. „Naším
cílem je co nejvíce zjednodušit další cestu
všech lidí, kteří kvůli válce opustili domov
a nevědí, zda a kdy se do něj budou moci
vrátit,“ dodal hejtman.

KRAJSKÉ LISTY
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DO POMOCI SE ZAPOJILI TAKÉ ŠKOLÁCI
Stalo se nepsaným pravidlem,
že tam, kde je třeba pomoci, se
zapojují kromě bezpečnostních
složek či zdravotníků také žáci
krajských středních škol. Ukázalo
se to během pandemie covid19 a platí to i dnes. Studenti se
starají o ukrajinské děti v centru
v KV Areně v Karlových Varech,
pomáhají ale také v centrálním
skladu humanitární pomoci ve
Staré Roli.

SBÍRKA NA PODPORU UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY
NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
V reakci na masivní migrační vlnu z Ukrajiny vyhlašuje Karlovarský kraj veřejnou sbírku zaměřenou na získání
finančních prostředků k zajištění zázemí při poskytování pomoci uprchlíkům v prvních dnech po příjezdu do
Karlovarského kraje. Výtěžek sbírky bude využit na úhradu nákladů spojených s provozem Krajského asistenčního
centra pomoci Ukrajině, skladu humanitární pomoci a na zajištění administrace související s příchodem
ukrajinských uprchlíků.

Sbírka je určena firmám, podnikatelům ale i jednotlivcům.
Příspěvky je možné posílat na účet č. 123-6487390297/0100.

Výkup starého papíru
za 10 ct/1 kg (cca 2,50 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, Talsperrenstrasse 4, 08606 Oelsnitz,
Německo, tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: po-pá 9-18 hod.

w w w.schrottmobil.info

KRAJSKÉ LISTY
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CENTRÁLNÍ SKLAD HUMANITÁRNÍ POMOCI
JE V KARLOVÝCH VARECH - STARÉ ROLI

Od pátku 4. března 2022 je v Karlových Varech – Staré Roli v provozu Centrální sklad humanitární
pomoci určený pro potřeby příchozích uprchlíků z Ukrajiny a dále pro
obce a organizace poskytující pomoc
těmto lidem. Na sběrné místo mohou
humanitární pomoc přivézt obce,
organizace, firmy, spolky i jednotlivci. Ve skladu bude poté tato pomoc
tříděna podle jednotlivých aktuálních potřeb.
Příjem, třídění a výdej materiální
pomoci z humanitárních sbírek
zajišťují v tomto skladu pracovníci
nestátních neziskových organizací
působících na území Karlovarského kraje ve spolupráci s hasiči
a dobrovolníky.
Centrální sklad humanitární pomoci
sídlí na ulici Závodu míru 166/66,
Stará Role v areálu Řempo Holoubek.
Provozní doba Centrálního skladu
humanitární pomoci je každý den
v době od 8:00 do 18:00 hodin.
Výdej materiálu z tohoto centrálního skladu je umožněn pouze pro
obce a pomáhající organizace, které
potřebují konkrétní pomoc pro skupiny uprchlých obyvatel Ukrajiny,
o něž se tyto obce či organizace aktuálně starají. Ze skladu se nevydává
žádná pomoc jednotlivým žadatelům
z řad občanů Ukrajiny nebo místním
lidem, kteří individuálně pomáhají
uprchlým občanům Ukrajiny.

Individuální potřeby uprchlíků
nacházejících se na území Karlovarského kraje jsou zajišťovány v humanitárním skladu, který je vybudován
v bezprostřední blízkosti Krajského
asistenčního centra pomoci Ukrajině u KV Areny. V tomto výdejním
místě získají jednotliví žadatelé z řad
občanů Ukrajiny připravené a roztříděné části humanitární pomoci
dle individuálních potřeb. Tím je

zároveň zajištěna komplexní pomoc
uprchlíkům na jednom místě. Na
tomto výdejním místě naopak není
poskytována hromadná pomoc pro
obce či spolky starající se o skupiny
uprchlých občanů Ukrajiny.
Informace k provozu a aktuálním
potřebám Centrálního skladu humanitární pomoci je možné získat na
Informační lince IZS na telefonním
čísle 950 380 180.

POMOC UKRAJINĚ
Informace o možnosti materiální a finanční pomoci ukrajinským
uprchlíkům či o nabídce ubytování vám poskytnou operátoři informační
linky 950 380 180 každý den od 8.00 do 20.00 hodin. Chcete-li nabídnout
ubytování, materiální pomoc, dopravu či přepravu osob a materiálu,
využijte níže uvedené online formuláře:

Formulář – ubytování
https://forms.office.com/r/kU5DMpKEJW

Formulář - materiální pomoc
https://forms.office.com/r/YvACJ0pQRh

Formulář - doprava,
přeprava osob a materiálu
https://forms.office.com/r/C6UjmW6fSJ
Platnost uvedených informací se vztahuje k datu uzávěrky vydání.
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KRAJ LONI HOSPODAŘIL S TÉMĚŘ
MILIARDOVÝM PŘEBYTKEM
Za rok 2021 dosáhl Karlovarský kraj
přebytku hospodaření ve výši 910 milionů korun. Z výsledku hospodaření
bude moci rozdělit volné finanční prostředky například na opravy silnic, do
školství, zdravotnictví nebo na obnovu
chátrajících památek. Část financí kraj
uloží jako rezervu do takzvaného Fondu
budoucnosti.
V roce 2019 činil přebytek hospodaření
kraje 718 milionů a v roce 2020 pak 701
milion korun. „Nynější přebytek dosahující 910 milionů korun je naší odpovědí
oponentům v zastupitelstvu na jejich
poznámku o tom, jak nevěřícně sledují
rozplývání rezervního fondu a naspořených krajských peněz. K ničemu takovému prokazatelně nedochází. V dnešní
nelehké době je to pro nás velmi dobrý

výsledek hospodaření, jehož velkou část
hodláme rovnou uložit do rezervy, do
Fondu budoucnosti mimo jiné na plánované investice. Menší část peněz, konkrétně 121,6 milionu korun, už krajští
zastupitelé schválili k rozdělení například na novou fasádu a okna Základní
školy Ostrov či na opravy památek,“
vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím,
že kraj je připraven z přebytku pomoci
zřizovaným organizacím s krytím zvýšených nákladů na energie.
Finance by měly jít například na opravy
silnic, obnovu techniky pro údržbu
lyžařských běžeckých tras, na dovybavení dětských domovů a další investice
v oblasti školství pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu
v Chebu.

Oslavy 150 let města Aš

se starostou Mgr. Daliborem Blažkem
Aš byla pravděpodobně založena už v 11. nebo 12. století, statut města,
jakožto místa s počtem obyvatel větším než deset tisíc, však obdržela až
v roce 1872. Co pro město vůbec tento letopočet znamená?
Aš zažila v roce 1814 obrovskou tragédii, kdy tu vypukl požár, který zničil podstatnou
část městyse. Přesto je tehdejší obyvatelé dokázali nepřízni osudu vzepřít a svou pílí
a umanutostí vystavěli novou Aš, kterou během několika desetiletí dovedli k nebývalému rozvoji a tím i přírůstku obyvatel, což umožnilo ono povýšení z městyse na město. To
pro mne symbolizuje vzpomínaný rok 1872.

Oslavy vztahující se k významnému výročí
jsou naplánovány na celý rok. Které z akcí byste rád vyzdvihl?
Je velmi obtížné vybrat z kalendáře akcí, kde je ke stovce pořadů. Jsem velmi
rád, že například budu moci poděkovat shromáždění pedagogických
pracovníků, kteří už si užívají zaslouženého odpočinku, těším se také na
slavnostní předání rekonstruovaného Parku historie veřejnosti. Jsem
potěšen i tím, že režie oslav není jen v rukou radnice, ale připojili se
k nám také jednotlivci či spolky se svými vlastními nápady.

www.info-as.cz/150let
KRAJSKÉ LISTY
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LÁZEŇSKÉ POBYTY
PODPOŘÍ NOVÝ PROGRAM
S dotačním programem na podporu
pobytů v lázeňských domech a hotelích v regionu přichází Karlovarský kraj.
Cílem je pomoci posílit odvětví cestovního ruchu a lázeňství kriticky zasažené
pandemií koronaviru. Na dotace vyčlenil
ze svého rozpočtu 10 milionů korun.
Dotační program by měl podpořit lázeňské pobyty v těch zařízeních z území
Karlovarského kraje, která jsou registrována na internetovém portálu Kudyznudy.cz.
„Lázeňství v našem kraji je unikátní
a jedinečné a po covidové pandemii se
ocitlo ve velmi těžké situaci. Na konci
roku 2021 skončil dotační titul COVID-Lázně vyhlášený Ministerstvem pro
místní rozvoj, na základě kterého bylo
možné získat voucher na pobyt v lázních. Chod lázeňských zařízení byl
na těchto voucherech závislý, hotelům a lázeňským domům se díky tomu
dařilo alespoň částečně pokrýt výpadek
návštěvníků,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
I přes ukončení podpory se rozhodli
poskytovatelé lázeňské péče svým
hostům nabídnout na pobyty do konce
března 2022 vlastní slevové vouchery
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ve výši 2 000 korun. A kraj jim chce
náklady kompenzovat tak, že na každý,
podle pravidel uplatněný lázeňský voucher poskytne lázeňskému zařízení 1
000 korun. „Naše specifikum je právě
léčebné lázeňství, které stojí na odborných zdravotních pracovnících, bez kterých by provozy postupně přecházely na
běžnou wellness nabídku. Přišli bychom
tak o specifikum našeho kraje - historický kredit lázeňské léčby. Na nutnosti
takovéto formy podpory lázeňských zařízení jsme se shodli se všemi profesními
organizacemi, které v oblasti lázeňství
a cestovního ruchu působí,“ dodává Vojtěch Franta.
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu
Karlovarského kraje. Lhůta pro příjem
elektronických žádostí se stanovuje na
dobu od 12. 4. 2022, 9.00 hodin do 20. 4.
2022, 16.00 hodin. Každé zařízení může
v rámci dotačního programu podat
maximálně jednu žádost. V případě
vyčerpání vyčleněných finančních prostředků bude dotace pokrácena všem
žadatelům stejným poměrem. Více informací najdou zájemci na webu s přehledem dotačních programů kraje.

DOTAČNÍ PROGRAMY
PRO ROK 2022
 Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského
kraje „Podpora lázeňských
zařízení v Karlovarském kraji –
lázeňské vouchery“
 Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského
kraje na podporu aktivní
činnosti seniorů
 Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí
a mládeže
 Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu získání odborné
kvalifikace učitelů základních
a středních škol zřizovaných
Karlovarským krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí
 Program pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje
na hospodaření v lesích

KRAJSKÉ LISTY
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PROVOZ
A COVIDOVÝ
ROK 2021
Letiště Karlovy Vary pocítilo v loňském roce, stejně jako celý segment
civilního letectví, pokračující vliv
covidové pandemie na počty odbavených cestujících. Letiště operovalo
v úsporném režimu, tj. s minimálním
počtem zaměstnanců, aby si udrželo
potřebné standardy předepsané pro
mezinárodní letiště leteckými předpisy, zejména pak v oblastech security a safety.

Z KARLOVARSKÉHO LETIŠTĚ
SE BUDE LÉTAT DO TURECKA
Cestovní kancelář Čedok nabídne
během hlavní letní sezóny přímé lety
z Karlových Varů do turecké Antalye.
Obyvatelé Karlovarského kraje i ostatní
zájemci tak budou moci od 15. června do
konce září odletět na dovolenou pohodlně z letiště v krajském městě. Lety do
oblíbené letní destinace bude provozovat společnost Smartwings.
Týdenní či dvoutýdenní zájezdy na
Tureckou riviéru mohou lidé vybírat na
webu Čedokuuž nyní. „Vzhledem ke
zvýšené poptávce po dovolené v Turecku
jsme se rozhodli v létě navýšit nejen
kapacity pokojů, ale také přidat další
odletové místo. Jako jediná cestovní
kancelář budeme nabízet přímé lety
z Karlových Varů. Vidíme velký potenciál u klientů z Karlovarského kraje,
kteří nemusí letos cestovat na jiná letiště a naopak mohou pohodlně odletět
přímo do Antalye. Zájezdy určitě zaujmou i místní zahraniční klientelu, která
si tuto oblast velmi oblíbila,“ věří Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.
Cestovatelé budou moci poznat Turecko
z pláže i prostřednictvím poznávacích
okruhů, například během návštěvy travertinových kaskád Pamukkale, prvního
KRAJSKÉ LISTY

hlavního města Osmanského impéria
Bursy či metropolí Istanbulu a Ankary.
„Plánované charterové lety do atraktivní
turecké destinace Antalye jsou skvělou
novinkou pro karlovarské letiště. Přinesou letišti kýžené oživení po covidovém
zimním spánku a samozřejmě i velmi
žádoucí finanční výnosy. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2 800 odlétajících pasažérů. Věřím, že s podporou
letiště i kraje si tato linka mezi obyvateli regionu najde své cestující a že je
to začátek dlouhodobější spolupráce
s Čedokem,“ řekla Alice Justina Undus,
jednatelka Letiště Karlovy Vary.
„Jsme velmi rádi, že karlovarské letiště bude moci díky spolupráci s Čedokem nabídnout lidem z našeho kraje
možnost letět na dovolenou do Turecka
přímo z krajského města. Kraj podpoří
provoz linek a věříme, že je to první
signál lepších časů karlovarského letiště,” říká hejtman Karlovarského kraje
Petr Kulhánek.
Přímé lety z Karlových Varů do Antalye
bude pro Čedok realizovat letecká společnost Smartwings letadly typu Boeing
737-800 pro 189 cestujících. Let potrvá
přibližně tři hodiny.

 Bylo odbaveno 170 komerčních letů
s celkovým počtem 606 cestujících,
to je pokles proti roku 2020 o 97 %.
Počet pohybů za rok byl 8,029, což
je meziroční pokles o 49 %.
 Očekávaný hospodářský výsledek
letiště za rok 2021 je ztráta ve výši
necelých 18 mil. Kč, což je meziroční zlepšení o 1 mil. Kč a o více
než 6,5 mil. Kč lepší výsledek než
původně plánovaný.
 Největší podíl na navýšení výnosů
měla finanční podpora státu v rámci
čerpání z programů Covid – nepokryté náklady a Covid – letiště.
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NAPOJENÍ DÁLNICE D6 NA NĚMECKOU A93
JE STÁLE KLÍČOVÝM TÉMATEM

S představiteli německých okresů
a regionálního sdružení Euregio Egrensis se začátkem února
setkali zástupci vedení Karlovarského kraje. Tématem setkání se stala
dostavba přeshraničního napojení
D6 na německou dálniční síť, čerpání evropských financí na společné
projekty i spolupráce zdravotnických
záchranářů v bavorském příhraničí.
S hejtmanem Petrem Kulhánkem
a krajským radním Patrikem Pizingerem diskutoval zemský rada okresu
Wunsiedel Peter Berek, zemský rada
okresu Tirschenreuth Roland Grillmeier, starosta města Waldsassen
Bernd Sommer a jednatel německé
části sdružení Euregio Egrensis
Harald Ehm. „Ukázalo se, že napojení dálnice D6 na německou A93 je
pro obě strany stále stejně silným klíčovým tématem, a vnímáme snahu
německých partnerů o to, aby se
12

o něm jednalo i na centrální úrovni
obou států. Shodli jsme se na tom,
že se budeme snažit vyvíjet tlak na
ministerstva dopravy, protože naším
společným cílem je, aby se dobudování úseku, který napojí českou D6 na
německou A93, dostalo mezi národní
priority v plánech rozvoje dopravní
infrastruktury SRN,“ popsal hejtman.
EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE
Hovořilo se také o novém období
přeshraniční spolupráce 2021 –
2027, které naváže na společné programy Evropské územní spolupráce
ČR s Bavorskem a Saskem. Česká
i německá strana zatím čeká na informace o podmínkách podávání žádostí
o podporu přeshraničních projektů.
„Spolupráce by měla být zaměřena
na posílení výzkumných a inovačních
kapacit, na přizpůsobení se změnám
klimatu, na ochranu a zachování

přírody a na rozšiřování společné
nabídky vzdělávání. Počítáme ale
i s tím, že získat dotace z EU bude
možné na společné projekty v oblasti
kultury, cestovního ruchu a setkávání
lidí z obou stran hranice,“ vysvětlil
krajský radní Patrik Pizinger.
Jako velmi úspěšný zhodnotili aktéři
setkání pilotní projekt spolupráce
zdravotnických záchranářů z oblasti
hranice poblíž bavorského města
Cham. „Podstata projektu Babylon
spočívala v tom, že v okamžiku, kdy
na tísňovou linku 112 zavolal občan
z Čech či Německa, na pomoc vyjížděli záchranáři, kteří byli nejblíže
bez ohledu na to, zda jde o českou
nebo bavorskou posádku. Na základě
vyhodnocení projektu se budeme dále
bavit o tom, že by bylo možné jej aplikovat po celé délce společné hranice
kraje a sousedních německých regionů,“ dodal Petr Kulhánek.
KRAJSKÉ LISTY
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ZAČALA VÝSTAVBA DALŠÍHO
ÚSEKU DÁLNICE D6 U KRUPÉ
U obce Krupá ve Středočeském kraji
Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo
stavbu dalšího úseku dálnice D6. Stavba
by měla přispět k bezpečnější a plynulejší dopravě v území, ale také ke zlepšení dostupnosti Karlovarského kraje.
Stavba navazuje na dálniční úseky
u Nového Strašecí a Řevničova. „Nový
dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Krupá. Ve vysokém
stupni přípravy jsou i navazující stavby
D6 u Hořesedel a Hořoviče. V obou případech již byla podána žádost o stavební povolení a probíhají také výběrová
řízení na zhotovitele, aby mohly být obě
stavby v druhé polovině letošního roku
zahájeny,“ uvedl Radek Mátl, generální
ředitel ŘSD.

KRAJSKÉ LISTY

ÚSEK U KRUPÉ BUDE
6,5 KM DLOUHÝ
A CENA STAVBY PODLE
SMLOUVY DOSÁHNE
1,5 MILIARDY KORUN
Úsek u Krupé bude 6,5 km dlouhý, na
trase stavby je mimo jiné v plánu 800
metrů dlouhá estakáda. Cena stavby
podle smlouvy dosáhne 1,5 miliardy
korun bez DPH a bude spolufinancována z EU. „Zahájení prací u Krupé

znamená, že už jsme nejen fakticky
za polovinou celkové trasy dálnice D6,
ale také to, že po dostavbě pojedeme
do Karlovarského kraje jen po silnicích, nikoliv přes obce a města, což
bude podstatně bezpečnější pro obyvatele obcí i řidiče. Budeme dál usilovat o urychlené dokončení úseků na
území Karlovarského kraje a také aktivovat německou stranu, aby byla pokud
možno synchronizovaně připravena
dostavba chybějícího úseku ze státní
hranice k dálnici A93. D6 se pak stane
plnohodnotnou evropskou komunikací,“ řekl během zahájení stavby hejtman Petr Kulhánek.
S dokončením stavby úseku u Krupé se
počítá během roku 2024.
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ŠKOLSTVÍ

TECHNICI ZE SPŠ OSTROV BODUJÍ VE
ZNALOSTECH ANGLICKÉHO JAZYKA
Zapojení studentů SPŠ Ostrov v online
mezinárodní soutěži ve znalostech
anglického jazyka s názvem Best in
English se stalo tradicí, která studenty i školu v rámci Karlovarského
kraje řadí k nejúspěšnějším účastníkům několika posledních let. Kvalitu
jazykového vzdělání se škola rozhodla
potvrdit i dalším uznávaným oceněním -mezinárodními certifikáty
Cambridge English, což jsou nejuznávanější jazykové zkoušky na světě
oficiálně potvrzující jazykovou úroveň
držitele. Od letošního roku má SPŠ
Ostrov nejen 19 úspěšných držitelů
certifikátů, ale v roce 2021 se škola
stala (ve spolupráci s Jazykovou školou
Eufrat) i oficiálním Cambridge Assessment Centrem, a mohla tak nabídnout prostor k prověření vědomostí
a dovedností nejen svým studentům,
ale i studentům karlovarského a sokolovského gymnázia.
Po roční covidové odmlce se Best
in English účastnilo 17 223 studentů
ve věku 14 – 19 let z 595 škol 32 zemí.
Barvy Karlovarského kraje hájilo šest
středních škol, SPŠ Ostrov díky úspěchu svých soutěžících mezi nimi
obsadila 1. místo. Jen pro představu,
nejúspěšnější reprezentant školy
14

Jaroslav Kučera se umístil na 105.
místě v žebříčku ČR a na 407. příčce
v rámci světa.

V prosinci 2021 proběhly na SPŠ
Ostrov první oficiální jazykové
zkoušky (CE), a i když se již v minulém
roce někteří studenti SPŠ úspěšně
„jazykově certifikovali“, letošní zájem
o absolvování byl několikanásobně
vyšší. Jazykových zkoušek se zúčastnilo devatenáct průmyslováků napříč
druhými, třetími i čtvrtými ročníky.
Motivací jim bylo nejen získání mezinárodního certifikátu, ale z úspěšného složení zkoušky též vyplývala
možnost uznání profilové části anglické maturity. Neméně důležitým
motivačním faktorem byla skutečnost,
že úspěšným kandidátům mezinárodních zkoušek byla ze strany školy
zpětně proplacena část vynaložených
finančních nákladů.
Z celkového počtu devatenácti
studentů získalo sedm studentů

certifikát Advanced (C1), který potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté
slovní zásoby. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň AJ pro vstup na zahraniční univerzity. Jedenáct studentů
získalo certifikát First (B2), který je
nejrozšířenější zkouškou na světě a je
často využíván k potvrzení úrovně AJ
u přijímacího řízení na vysoké školy
v České republice i zahraničí. Jedna
studentka dosáhla úrovně Preliminary (B1). Tento mezinárodní certifikát potvrzuje úroveň jazykových
znalostí na úrovni státní maturity
v České republice.
„Všem úspěšným držitelům certifikátů i soutěžícím tímto gratulujeme
a přejeme zdárný nástup na vysoké
školy či do jejich začínajícího profesionálního života,“ dodává organizátorka zkoušek Mgr. Dominika Bílková.
„Rok co rok pozoruji, jak se jazyková
úroveň našich studentů zvyšuje, a to
nejen díky práci ve škole, ale také díky
osobnímu zájmu a nasazení studentů
v rámci odborných projektů a volnočasových aktivit, kde dnes angličtinu
zcela běžně používají. Jen tak dál,“
vyjádřila radost nad úspěchy svěřenců
svých i kolegů Mgr. Alena Závorová.
KRAJSKÉ LISTY
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZABEZPEČENÍ BUDOV
STŘEDNÍCH
ŠKOL POKRAČUJE
V projektu, který se zabývá zabezpečením středních škol a školských zařízení
v regionu, nadále pokračuje Karlovarský kraj. Na základě provedené analýzy rizik a bezpečnostní studie již bylo
provedeno zabezpečení na 14 školách.
V letošním roce přibudou další objekty
Střední živnostenské školy Sokolov.
„Jedná se o dlouhodobou snahu kraje
zabezpečit vstupy do středních škol
a zajistit tak co možná nejvyšší míru
bezpečnosti pro žáky a pracovníky
těchto zařízení. V první polovině letošního roku bude zabezpečení realizováno v dalších čtyřech objektech
Střední živnostenské školy Sokolov, tři
z nich se nacházejí v Sokolově a jeden
v Kynšperku. Vstupy do budov budou
zabezpečeny kamerovým systémem
a čipovým docházkovým systémem.
Počítáme s náklady přes dva miliony
korun, které jsou již vyčleněny z krajského rozpočtu. V současné době
máme vybraného zhotovitele zakázky.
Následně se v letošním roce počítá i se
zabezpečením hlavního objektu živnostenské školy v Sokolově, to by se
však uskutečnilo v době letních prázdnin,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání,
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Jindřich Čermák.
Projekt „Zabezpečení škol a školských
zařízení Karlovarského kraje“ je unikátním komplexním řešením integrovaného přístupu k bezpečnosti škol
v rámci České republiky, jež propojuje technická a režimová opatření.
V další etapě projektu budou provedena zabezpečení také v budově Integrované střední školy Cheb, Gymnázia
Aš, Prvního českého gymnázia v Karlových Varech a Střední průmyslové
školy Ostrov.
Karlovarský kraj v minulosti vybudoval nadstavbu celého zabezpečovacího
systému, tzv. dohledový server, který
je instalován na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Ze zabezpečených škol
tak odchází informace o technickém
stavu systému, případně jeho narušení
a počtu osob přítomných v objektu.
Tyto údaje pak mohou pomoci složkám
integrovaného záchranného systému
při případném výjezdu a řešení mimořádné události.
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VILÍK V CHEBU POSKYTNE
ZÁZEMÍ PRO LIDI S AUTISMEM
péči o osoby s poruchami autistického spektra, případně s poruchami
chování, do budoucna přemýšlíme
o tom, že by takové komunitní zařízení vzniklo právě v areálu chebského
domova Vilík,“ vysvětlil krajský radní
Robert Pisár.
Další zázemí pro lidi s autistickými
poruchami by kraj chtěl vybudovat na
Karlovarsku. „Na vznik takových zařízení je možné získat peníze z evropských fondů. Rádi bychom těchto
příležitostí využili a doplnili síť sociálních služeb v regionu o služby, které
tu podle názoru odborníků dlouhodobě chybí,“ dodal Robert Pisár.

VILÍK
DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Vilík v Dragounské ulici
převezme od města Cheb k 1. lednu
2023 Karlovarský kraj. Provoz sociální
služby přitom zůstane zachován. Pro
rok 2023 kraj počítá s provozním příspěvkem na chod domova maximálně
do výše 6 milionů korun.
V areálu domova Vilík kraj plánuje
v budoucnu vystavět komunitní zařízení pro osoby s poruchami autistického spektra. „Sociální službu
typu domova pro osoby se zdravotním postižením, která je velmi ekonomicky náročná, většinou zajišťují
kraje. Proto jsme se s městem Cheb
domluvili na tom, že převezmeme
domov Vilík. Ten se od příštího roku
začlení do správy Domova pro osoby
se zdravotním postižením Sokolík
v Sokolově. Samozřejmostí je zachování provozu domova a činností,
které tam dosud probíhaly. Vzhledem k tomu, že na území kraje chybí
centra, jež by se specializovala na

Poskytuje pobytovou sociální službu
osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do
18 let, v případě nařízené ústavní
výchovy do 19 let, které jsou z důvodu
svého znevýhodnění částečně nebo
úplně závislé na pravidelné pomoci
jiných lidí.
Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 12 lůžek.
Nabízí základní sociální poradenství
a služby sociální péče.
Uživatelům poskytuje ubytování,
stravu, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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KLÍČOVÁ DÍRKA POMÁHÁ DĚTEM
S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
15. února 2022. Právě na toto datum
letos připadl Den dětské onkologie.
Jeho cílem je podpořit onkologicky
nemocné děti a jejich rodiny. Seznámit veřejnost s moderními léčebnými
postupy i s úspěšností léčby. Tento den
je pro nás velmi důležitý a díky projektu Klíčová dírka, jehož první ročník
probíhal v roce 2021, se Komunitnímu
centru Chebsko podařilo vybrat krásných 97 779 korun určených na podporu
onkologicky nemocných dětí.
Zároveň 15. února proběhlo předání
části peněz, nejprve na dětském onkologickém oddělení Fakultní nemocnice
v Ostravě a poté na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice
v Brně.

Co to vlastně je Klíčová dírka? Je to program na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož cílem je zapojit děti
i děti onkologicky nemocné do projektu
malování na téma „Co bych chtěl, nebo
chtěla, vidět klíčovou dírkou“. Tento
projekt probíhal v loňském roce. Ve
dnech 13. - 18. září 2021 byly obrazy,
kterých bylo více než 1 000, vystaveny
ve Františkových Lázních. Zde si mohli
návštěvníci zakoupit originály a podpořit tím tento projekt. Zároveň probíhala dražba děl, která byla vytvořena
speciálně a nebylo možné je do výstavy
zařadit. Jednalo se o klíčové dírky malované na plátně anebo plastiky. Byla připravena spousta dětských zážitkových
18

atrakcí a doprovodného programu.
Díky této akci se podařilo udělat radost
již v loňském roce Fakultní nemocnici
v Plzni, Hospicu Sv. Jiří v Chebu na
podporu dětské paliativní péče, podpořit také menší částkou Masarykův
ústav, Nadační fond Dobří lidé Česka
a v letošním roce již zmíněné Fakultní
nemocnice Ostrava a Brno. Nyní probíhají přípravy na další ročník a ve hře
je spousta dalších plánů.
„Chtěli bychom touto cestou za Komunitní centrum Chebsko velmi poděkovat všem lidem, kteří stojí za touto
akcí, a hlavně všem zdravotníkům, kteří
den co den pracují s dětmi na svých
projektech. Při návštěvách fakultních
nemocnic jsme byli velmi mile překvapeni vrchní sestrou Katinou Svěchovskou z Fakultní nemocnice v Ostravě
a Martinou Petlachovou z Fakultní
nemocnice v Brně, kterým bychom
chtěli takto poděkovat, složit poklonu
za jejich slova a práci, kterou se svým
týmem odvádí. Při vstupu na nás vždy
dýchla skvělá atmosféra a úsměvy sestřiček nás zahřály u srdce. Personálu
na všech odděleních patří veliké díky

za jejich práci. Přejeme všem, aby se
co nejdříve vrátili zpět domů ve zdraví
a šťastni,“ říká Jan Hamar, předseda
Komunitního centra Chebsko.
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CESTOVNÍ RUCH

KRUŠNOHORSKÝM OBCÍM POMŮŽE NOVÁ
OBLASTNÍ DESTINAČNÍ AGENTURA
V Loučné pod Klínovcem zasedala společnost Montanregion Krušné hory –
Erzgebirge, která spolupracuje s obcemi
na české i německé straně Krušnohoří.
Během jednání představil náměstek
hejtmana Vojtěch Franta účastníkům
akce plán založení oblastní destinační
agentury Krušné hory. Jedním ze zakladatelů by se kromě Karlovarského
a Ústeckého kraje mohla stát i společnost Montanregion.
Úkolem oblastní destinační agentury
Krušné hory bude prezentovat a propagovat Krušnohoří na území obou
krajů s důrazem na krajinu a památky
zapsané na seznam UNESCO. Agentura
by měla pomáhat místním se záměry
rozvoje turistické infrastruktury v souladu s ochranou přírodního bohatství Krušných hor. „Myšlenka jednotné
propagace Krušných hor začala sběrem

podkladů, hledali jsme společné strategie, data o území, o organizacích,
které jsou činné v celém Krušnohoří.
Naše snahy byly marné, online nebylo
možné najít jedinou použitelnou mapu
zobrazující celé Krušné hory, za hranicemi našeho území jako by nebylo nic.
To bohužel ilustruje naše stálé vnímání
širších vztahů a také hranic. Podobně
tomu bylo v případě organizací v cestovním ruchu, jednotně se Krušným horám
nevěnuje nikdo. Jeden propaguje hory
v zimě, druhý v létě, jeden východ, druhý
centrál, k tomu je k dispozici změť graficky nesourodých propagačních materiálů a situaci odpovídající orientační
a popisné značení,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta. Samostatnou problematiku tvoří také dopravní obslužnost
a možnosti parkování v Krušnohoří.
Oblastní destinační agentura by všechny

aktivity mohla sjednotit a postupně
nastavit systém v tom, kam by se infrastruktura v Krušnohoří mohla rozvíjet.
Oba dva krušnohorské kraje pracují na
vytvoření jednotných územních studií
rozvoje a zástupci obcí začínají nad
jednotnou propagací reálně uvažovat. „U našich saských sousedů začíná
být běžné, že během hotelové snídaně
dostanete regionální produkty a místní
vám rádi doporučí atraktivity i za dvěma
kopci téhož regionu. I tak se dá zajišťovat
smysluplný a udržitelný rozvoj venkova.
Krušné hory jistě nabízejí řadu regionálních produktů a atraktivit a my se snad
k jejich sjednocené propagaci dostáváme,“ dodal Vojtěch Franta.
Účastníci společného jednání se dohodli
na tom, že vytvoří pracovní skupinu,
která vznik destinační agentury připraví
a zrealizuje.

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

SNĚŽNICE A SKIALPY JAKO
TREND DOBY COVIDOVÉ
Rádi chodíte přírodou i v zimě, ale vadí vám, že je to kvůli
sněhu mnohem obtížnější? Pojďte si zkusit jiný pohyb v tichu
zasněžené krajiny bez omezení a poznejte zimní Krušnohoří
na netradiční sněžné výpravě. Trasy na sněžnicích či skialpech
si užijí všichni ti, kteří touží po hlubokém poznání a pocítění
síly a krásy přírody. Mohou se nerušeně procházet mimo rušné
cesty a sjezdovky a užít si tak parádní zimní relax.
Sněžnice jsou staletími prověřený
dopravní prostředek zasněženou krajinou a princip pohybu na nich byl odpozorován v přírodě. Inspiraci k využití sněžnic
našly dávné národy u některých zvířat,
která se životu v zasněžených oblastech
přizpůsobila zvětšením chodidel. Štíhlý
rys se na svých širokých tlapách pohyboval na sněhu lehce, a tak si lidé „tlapy“
vyrobili také. Tvar sněžnic umožní člověku rozložit hmotnost do větší plochy,
díky čemuž zůstane na povrchu sněhové
pokrývky nebo se méně zaboří, a tak se
může mnohem lépe pohybovat. Chůze
na nich není složitá, zvládnou ji všichni
a doporučujeme ji zejména těm, co ještě
neměli tu příležitost poznat zimní přírodu
mimo stezky.
Klasický skialpinismus představuje v podstatě turistiku na lyžích v různě náročném terénu. Oproti milovníkům jiných
zimních sportů tak nejsou skialpinisté
závislí na projeté stopě či na spuštěné
lanovce, ale mohou se prodírat hlubokým
sněhem v méně přístupných místech. Ještě
poměrně nedávno se mu věnovala spíše
jen hrstka lidí, avšak popularita tohoto
moderního zimního sportu posledních
několik zim vzrůstá a loni zažila doslova
boom, čemuž napomohly zejména uzavřené skiareály a další vládní opatření.
Stačí totiž jen najít kopec, vyšlápnout ho
a pak sjet dolů.

KDE SE NEPROBOŘIT

Sněžnice nabízejí poznávání zapadlých
koutů přírody, které jsou jinak nedostupné.
A na Božím Daru je takových koutů dostatek. Vyběhněte si například z centra Božího
Daru na vrchol Klínovce. Trasa není dlouhá
KRAJSKÉ LISTY

a je vhodná i pro úplné nováčky. Pokud už
máte se sněžnicemi bohatší zkušenosti,
můžete si naplánovat dvoudenní výlet. Vaše
první kroky mohou směřovat na Božídarský
Špičák, odkud se vám nabídne nádherný
výhled do krajiny. Dále můžete pokračovat
přes Myslivny směrem na Rýžovnu. Tady
doporučujeme dát si oběd na místní Biofarmě – mají skvělé halušky s domácí brynzou a palačinky s ovčím tvarohem, mňam.
Až vám slehne, pokračujte na Hřebečnou,
kde můžete přespat. Abertamy nabízí
dostatek ubytování, kde se o vás po náročném dni postarají. Pokud jste ale dobrodruzi, můžete přespat i venku či v některé
z Krušnohorských útulen. Druhý den ráno
potom můžete pokračovat přes Pernink
krásným stoupáním na Dračí skálu, dále
přes Oceán (podmáčená oblast), Trousnickou skálu a Vysokou Štolu do Nejdku.
Po celou dobu se kolem vás bude rozléhat
ticho a nádherná bílá krajina. Zde můžete
výlet ukončit, anebo si aktivní dovolenou
prodloužit. Pernink nabízí nepřeberné
množství tras pro běžky a cest pro sněžnice. Ty ze své podstaty nepotřebují žádné
speciální okruhy, můžete je tedy prostě
nazout a vyrazit, kam vás srdce potáhne.
Nikdy však nepřeceňte své síly, nechoďte
sami a vždy mějte tu správnou výbavu!
Na skialpech, které připomínají kombinaci
běžek a klasických lyží, můžete vystoupat na libovolný vrchol a poté si užít jízdu
volným terénem. Oblíbeným místem pro
příznivce skitouringu je Klínovec. V místním Sportcentru vznikla Skialpining půjčovna, ve které vám zapůjčí špičkové
vybavení. Pokud se bojíte vyrazit na skialpy
sami, využijte průvodcované výlety se zkušeným instruktorem.

Z JÁCHYMOVA NA BOŽÍ DAR

Pro ty zkušenější zde máme tip vyšlápnout
si trasu z historického Jáchymova, proslulého těžbou stříbra, uranových rud a dnes
skvělými lázněmi, přes Hadí horu, kde vás
čeká sladká odměna – první freeride sjezd
po staré sjezdovce zvané Slalomák. Dalších pár kilometrů na Boží Dar, nejvýše
položeného města v ČR, pak zvládnete
téměř bez námahy. Kolem spodní stanice
lanovky vystoupáte k Neklidu, potěšením
vám bude sjezd na Boží Dar, kde se můžete
ubytovat nebo se alespoň pořádně občerstvit. Trasa je dlouhá necelých 10 km a čeká
vás výškový rozdíl zhruba 500 metrů. Za
neopakovatelný pohled na úžasné zimní
scenérie to skutečně stojí.

Z BOŽÍHO DARU PŘES KLÍNOVEC
A FICHTELBERG DO JÁCHYMOVA

Pro skutečně skialpové fajnšmekry tu
máme tip z Božího Daru přes Klínovec do
Loučné pod Klínovcem, pokračuje výstupem na oba Fichtelbergy a zpět přes Boží
Dar opět do Jáchymova. Trasa je o poznání
delší, čítá 25 kilometrů, převýšení 1500
metrů, časově to vychází zhruba na 7 a půl
hodiny, ale čekají vás hned čtyři sjezdy
zasněženou krajinou, z Neklidu po svážné
cestě ke staré sjezdovce na dolní stanici
staré lanovky na Klínovec, z Klínovce po
severní straně do Loučné, pak z Kleiner
Fichtelbergu do Oberwiesenthalu a po
posledním výšlapu na Fichtelberg se již
jen svezete zpět do Božího Daru a dále
můžete pokračovat do Jáchymova.
Pokud milujete adrenalin a rádi prozkoumáváte neprobádané cesty,
pak neváhejte a určitě na sněžnice či
skialpy vyrazte!
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ROZHOVOR

S VÁLEČNÝMI TRAUMATY POMÁHÁ
VE VARECH PSYCHOLOŽKA Z UKRAJINY
Narodila se v Chersonu, přístavním městě na jižní Ukrajině poblíž ústí
Dněpru do Černého moře. Cherson je pro celou oblast nejen důležitým
dopravním uzlem, ale také průmyslovým i kulturním centrem. A také
jedním z prvních cílů ruského invazního vojska při okupaci Ukrajiny.
V Karlových Varech žije s rodinou už čtyři roky a úspěšně zde provozuje
psychologickou praxi, osudy svých nejbližších tedy může sledovat
jen z povzdálí. „Doufám, že to všechno zvládneme,“ přeje si Liudmyla
Samarska. Krajanům teď pomáhá díky své profesi. Uprchlíkům, veteránům
a na dálku i místním, kteří vzdorují ruské agresi. V okolí Krymu s ní mají
neblahé zkušenosti už několik dlouhých let.
Jak dlouho žijete v Karlových Varech?
S rodinou tu bydlím už čtyři roky.
Jsem z Ukrajiny, mám ale české
kořeny, můj dědeček je Čech. Česky
mě ale bohužel nenaučil (smích).
Mluvím jen ukrajinsky, rusky a trochu
anglicky. Česky se ale učím.
Psychologickou praxi jste předtím
provozovala na Ukrajině?
Víc než patnáct let. V Karlových
Varech praktikuji v oblasti psychologického poradenství tři roky,
převážně pracuji s rusky mluvící klientelou. Obvyklými tématy jsou stres,
vztahy, emoční poruchy, depresivní
stavy, psychosomatické symptomy
nebo osobní rozvoj.
Jakou máte v Karlových Varech
obvyklou klientelu?
Do covidu to byli pacienti ze sanatorií, kteří se k nám přijeli léčit. Ať už
z Ruska, Německa, Izraele nebo Spojených států.
Z jakého místa na Ukrajině pocházíte?
Narodila jsem se v Chersonu, to
je město poblíž Krymu. Mám tam
mnoho příbuzných, kamarádů, bývalých kolegů... Jsme spolu v kontaktu
přes telefon, internet, jak to jde. Je
to tam teď strašné. Doufám, že to
zvládneme. Máme s tím už určité
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zkušenosti - z let 2013 a 2014, doby
okupace Krymu, Doněcka a Luhanska.
Zkušenosti z té doby máte i profesní, že?
Pracovali jsme s vojáky s posttraumatickou stresovou poruchou v rámci
první krizové pomoci. O tyhle zkušenosti se teď také při své praxi opírám.
Dnes už máme v Karlových Varech
také válečné běžence přicházející
z Ukrajiny. A to mají samozřejmě
různé problémy.
Pracujete také na krizové lince, jakou
pomoc poskytujete?
Je to první psychologická pomoc.
Linka je zdarma, primárně je určena
pro lidi na Ukrajině. Pomáhá vypořádat se se stresem, stavy úzkosti,
panickými ataky. Na jedné straně mají
lidé strach, na druhé hněv. Trpí nejrůznějšími šoky, chronickým napětím,
které vede až k nervovým poruchám,
cítí se bezmocní, mají pocit, že
nemají věci pod kontrolou. Změnil se
jim život, i na válku je zapotřebí se
nějak adaptovat.
V Karlových Varech jste iniciovali
vznik skupiny pro psychologickou
podporu válečným běžencům. Čím
se zabývá?
Pracujeme s lidmi, kteří mají problémy s vnímáním sebe sama,

somatizací, změnami emoční regulace... To vše jsou obvyklé stavy po
takových zážitcích, jaké přináší válka.
Stavy jsou to sice obvyklé, ale musí se
s nimi pracovat, aby se snížila jejich
intenzita. Mění se smyslový systém,
lidé ztrácejí víru, propadají beznaději, trpí osamělostí, izolací, komplexem přeživších - mají pocity viny
a sebeobviňují se. S tím se setkáváme
celkem často.
Co adaptace na nové prostředí?
Jiné město, jiný stát, jiné zákony, jiná
pravidla. Na všechno je zapotřebí si
zvyknout a také v tomhle případě
je pomoc velmi důležitá. Lidé si na
nové prostředí musí zvyknout, vstřebat jej. Integrovat se. A to chce čas,
trvá to roky. Pomoc s přeorganizováním svého života ale potřebují už teď,
na začátku.
Vaše psychologická skupina se
věnuje také dobrovolníkům. Odkud
jsou a v čem jim pomáháte?
Jsou to Ukrajinci i Rusové, v Karlových Varech máme mnoho ruských
kamarádů, kteří jsou aktivní a snaží
se pomáhat. Pracujeme se syndromy
vyhoření, tělesnými, duševními,
emočními. Je to kombinace chronického stresu a nadměrných očekávání.
Vyhoření přichází pomalu a potřebuje preventivní opatření.
Jaké psychologické techniky při
poskytování pomoci využíváte?
Zejména techniky krizové intervence,
techniky relaxační a terapeutické
a techniky práce s tělem.
Mezi válečnými uprchlíky jsou lidé
mnoha profesí, patrně mezi nimi
budou i další psycholožky. Mohou se
do pomoci také zapojit?
Naše pomoc funguje na dobrovolnické bázi, pokud tedy
budou chtít, velmi ráda s nimi
budu spolupracovat.
KRAJSKÉ LISTY
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PSYCHOLOGICKÁ POMOC
Liudmyla Samarska
+420 608 871 483, www.psy-on-line.com
Jugoslávská 856/2, 360 01 Karlovy Vary

Skupina pro běžence: Každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin
Skupina pro dobrovolníky: Každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin
Maximální počet osob pro jednu seanci je deset lidí. Nutné je
předem se objednat na výše uvedeném kontaktu.
KRAJSKÉ LISTY
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NÁZORY

Karla Maříková
krajská zastupitelka za SPD

KARLOVARSKÉ LÁZNĚ
OPUSTILI TURISTÉ
Největší lázně našeho kraje opustili turisté, klienti lázeňských domů
i podnikatelé. Nejdříve byly příčinou Vrbětice, které poškodily naše
diplomatické vztahy s Ruskem, pak
to byl covid-19 a vládní restrikce,
které citelně negativně dopadly
právě na oblast lázeňství. Když už to
vypadalo, že se naše světové lázně
začnou stavět na nohy, tak nyní bude
mít své dopady také válečný konflikt

Mgr. Jindřich Čermák
krajský radní pro oblast vzdělávání,
školství a mládeže, oblast tělovýchovy
a sportu a a zastupitel za Českou pirátskou stranu

SPECIÁLNÍ OPERACE A MÍR
V den, kdy sepisuji tento komentář, je
hlavní zprávou střelba ruských vojsk
na ukrajinskou atomovou elektrárnu
v Záporoží, která je největší v Evropě.
Jaderná elektrárna byla terčem vojenského útoku vůbec poprvé v historii.
V tuto chvíli nelze další vývoj jasně
predikovat, a tak opravdu netuším,
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na Ukrajině. Karlovarská kolonáda,
která se mohla pochlubit luxusními
obchody se šperky, broušeným sklem,
značkovými hodinkami či špičkovým oblečením a opravenými lázeňskými domy zeje prázdnotou. Turisté
zmizeli a obchodníci krachují. Stará
Louka, která byla nejluxusnější karlovarskou třídou, kde pronájmy a ceny
zboží vyšponovala bohatá ruská klientela, vypadá jak město duchů.
Mnoho let se upozorňovalo na to, že
lázně se soustředí pouze na klientelu z východu, což může mít jednoho
dne fatální dopad. Struktura klientů
navštěvujících léčebné lázně zůstávala
i přes dlouhodobá upozornění bez
výrazných změn. Slova se tak naplnila
a stala skutečností. Závislost na ruských turistech si nejen na Karlových
Varech, ale celém lázeňském trojúhelníku žádá svou daň. Lázně sice
minulou sezonu navštěvovali čeští
klienti, ale finanční injekce z jejich
kapes naše lázně nezachrání, a to
z důvodu, že nemají tolik dovolené,
ale ani finančních prostředků, aby

pokryli kapacitu našich lázní, které
se za poslední roky značně rozrostly
a ceny se za léčebné pobyty vyšplhaly
do závratných výšin.
Lázně nyní pocítí, že se spoléhaly
pouze na jednu klientelu a v současné
době, která přinese globálně velké
ekonomické ztráty a energetickou
nedostatečnost, bude těžké hledat
klienty jinde. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji
byla v minulosti nedostatečná, za což
můžeme poděkovat předešlým krajským vládám a uvidíme, zda současná
si s tím v této situaci dokáže poradit. Příležitost pro rozvoj lázeňství
se mohl přitom hledat v zemích V4.
Léčebné lázně patří v České republice mezi tzv. „rodinné stříbro“ a náš
Karlovarský kraj je doslova na lázeňství a turismu závislý, proto v těžké
době, jako je tato, musí kraj v součinnosti s vládou zajistit našim světovým
lázním maximální podporu, aby se
po překlenutí tohoto období mohly
znovu starat o klienty, které do našich
světových lázní zavítají.

za jaké situace budete tyto řádky číst.
Věřím jen, že to bude v relativním klidu
a bezpečí.
24. února jsme se probudili do zcela
nového světa. Do střední Evropy přišla
obava z bezpečnosti. Začínáme si uvědomovat, že připravenost a obrana
něco stojí. Na vlastní kůži také pociťujeme migrační vlnu, kterou zatím
zvládáme s neuvěřitelnou solidaritou
a pochopením. Nicméně se musíme
připravit, že krize jen tak neustane
a přijde čas na strukturálnější řešení
problémů. Je důležité, aby i nadále
zůstala chuť Ukrajincům pomáhat
a empatie ke snahám o začlenění do
naší společnosti.
Jak se můžeme s novou situací vypořádat ve školství? Předně se ukazuje, že
je nezbytné posilovat kritické myšlení
k boji proti dezinformačním kampaním. Každá válka s sebou nese spoustu
propagandy, ale ruská média a jejich
pomocníci v Evropě se již několik let
snaží v rámci hybridní války znejistit nás, čemu můžeme a nemůžeme
důvěřovat. Snaha o demaskování těchto

snah se musí stát jedním z pilířů vzdělávacího systému.
Je důležité také navázat na tradici civilní
obrany, tedy jak se chovat v krizových
a nouzových situacích. Což se nehodí
jen při ozbrojených konfliktech, ale
při libovolné havarijní situaci. Věděli
byste například, jak poskytnout účinnou první pomoc? Přiznám se, že já ne.
Podstatné je, abychom si nevybíjeli
vztek a frustrace na každém rusky
mluvícím jedinci. Národnost nečiní
člověka odpovědným za kroky, které
realizuje státní režim země, odkud
dotyčný pochází. V naší zemi lidská
práva dodržujeme, respektujeme
individualitu a jen pouhá příslušnost
k národnosti nesmí být záminkou ke
konfliktům. Platí to v celé společnosti
a ve školách dvojnásob.
Děkuji touto cestou všem, kteří se
zapojili do pomoci těžce zkoušené
Ukrajině. Sebemenší pomoc se počítá.
Prosím jen, abychom vytrvali a nenechali se zdeptat. Obávám se, že to horší
teprve přijde. A v následujících časech
musíme zůstat silní.
KRAJSKÉ LISTY
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Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
krajská zastupitelka za ANO

POMOC MĚSTA
JE DLOUHODOBÁ,
NEZIŠTNÁ A APOLITICKÁ
Jako primátorka Karlových Varů, krajská zastupitelka Karlovarského kraje,
ale především jako žena, sleduji se
zděšením v očích i srdci to, co se děje
jen pár kilometrů od našich hranic.
Snažím se se svým týmem na karlovarské radnici i ve spolupráci našich
městských organizací vymyslet co
nejvíce věcí, které mohou lidem
prchajícím z Ukrajiny pomoci.
Jsem velmi ráda, že v případě
pomoci uprchlíkům jsme schopni
velmi rychle, věcně a ku prospěchu
řešení celého problému komunikovat i s vedením Karlovarského kraje.
Jsme to ale my, tedy město Karlovy
Vary, jeho vedení a radní, kteří nabízí
prostory, zaměstnance a další podporu kraji k tomu, aby koordinoval
humanitární pomoc.
V minulých měsících jsme to byli my,

kdo poskytoval zázemí pro očkovací
centrum v KV Aréně a nezištně pomáhal. Nezištně, bez politické nálepky,
barvy politického dresu a hlavně bez
ambicí se nějak v této těžké době zviditelnit nebo nasbírat politické body.
A určitě to nejsou jen Karlovy Vary, ale
i Sokolov, který kraji výrazně pomohl
a pomáhá dodnes.
O to víc mě mrzí, že ten, kdo pravidelně, a troufnu si říci, že i dlouhodobě naši pomoc přijímá, nedokáže
stejně konstruktivně a operativně
přistupovat i k problémům a požadavkům, které zaznívají z druhé
strany, tedy ne směrem z kraje do
města, ale z města na vedení kraje.
Když totiž na zasedání krajského
zastupitelstva zazní můj požadavek
nebo připomínka směrem k vedení
Karlovarského kraje, stane se z toho
hned politický boj.
Jako bych nebyla ten stejný člověk.
Najednou mám politickou nálepku
a už nejsem partner pro jednání,
ale nepřítel.
Je to zvláštní situace, kdy v určitých chvílích a momentech taháme
s vedením kraje za jeden provaz,
komunikujeme, řešíme a pomáháme,
a o několik hodin později nám ten
samý tým hází klacky pod nohy a tváří
se, že s námi nemá nic společného
a neumí s námi ani mluvit. Odpověď
od vedení kraje znám - to je prostě
politika, kdo na to nemá, nemá tu
co dělat.
To ale zásadně odmítám - to je svědomí, charakter a síla osobnosti.

KRAJINKA 14 h.
sobota

HOD 16. 4.
BERÁNKA

Velikonoce trochu jinak
aneb Jak to všechno začalo

Ing. Jan Bureš
neuvolněný krajský zastupitel za ODS

SVOBODA NENÍ LEVNÝ BENZÍN
Je tak trochu tradicí, že v Čechách
je všechno špatně. Stěžujeme si na
počasí, na vládu, na silnice, na Brusel
i na ty druhé. Fakticky patříme mezi
zhruba deset procent nejbohatších
obyvatel světa, žijeme v míru, máme
se lépe než přes 5 miliard ostatních
lidí, ale to nám nepřekáží v tom, abychom se cítili furt tak nějak blbě.
Má to asi nějakou historickou tradici. Už za dob císařství, kdy se tu
žilo podstatně lépe než třeba v Haliči,
se stejně v hospodách špačkovalo
a nadávalo. Ale protože svět musí být
vyvážený, tak v rámci jakéhosi českého jing a jang platí, že ti nadávající
a remcající Češi, když na to přijde,
jsou často ochotni podělit se o kus
chleba, nebo složit na pomoc Ukrajině 1,5 miliardy korun.
Než vlnu národní jednoty, solidarity
a euforie kvůli drahému benzínu
i případným problémům s některými
Ukrajinci zase vystřídá vlna všechno
je špatně, bylo by dobré si říct jedno.
I když remcáme, máme se v zásadě
fajn. Na hlavu nám nepadají bomby
a nemusíme každé ráno hrát se zubatou mariáš o vlastní život. A že to, že
jsme podali Ukrajincům pomocnou
ruku, je i za cenu případných problémů to nejlepší, co jsme za posledních 30 let udělali. Konečně jsme
dokázali překročit vlastní ego i stín.
Díky všem, kdo jste k tomu přispěli.

velikonoční program pro rodiny s dětmi
s opičkou Žofkou, Papulákovým divadlem,
písničkami,tematickými hrami a dováděním
(DIVADLO – cca v 14:15 a 16:00 hod.)

Akci pořádají křesťané z Chebu a širokého okolí za podpory města Cheb.

KRAJSKÉ LISTY
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JAK SE ŽIJE V OBCÍCH

PODNIKATELEM ROKU JE VÝROBCE
KOVOVÉHO NÁBYTKU Z PLESNÉ
Společnost EY za podpory hejtmana
Karlovarského kraje Petra Kulhánka
vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel
roku 2021 Karlovarského kraje. Historicky teprve druhým vítězem se stal
Filip Dušek, jehož společnost Elroz
Invest vyrábí produkty z kovu, od rozvaděčů až po designový a dílenský
nábytek, kterého zde vyrobili již miliony kusů. Značka Elroz tak navazuje
nejen na staletou tradici průmyslové
výroby v regionu, ale zároveň se díky
svému citlivému přístupu k inovacím
úspěšně prosazuje i v nových oborech.
„Filip Dušek je velký patriot a na
úspěšném rozvoji regionu mu velice
záleží. Úspěch jeho výrobní firmy
dokazuje, že podnikatelský duch
v Karlovarském kraji žije,“ řekla u příležitosti slavnostního vyhlášení Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY
v České republice.
Nezávislá porota, v jejímž čele již
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tradičně zasedl loňský vítěz EY Podnikatel roku České republiky Josef
Průša, zakladatel a CEO společnosti
Prusa Research, ocenila u Filipa
Duška schopnost transformovat obor
svého podnikání i odvahu vystoupit mimo zavedené koleje, a přitom
zůstat věrný tradici, kterou je v jeho
případě zpracování a výroba kovových
výrobků. Zatímco původním produktem firmy byly od založení společnosti v roce 1965 elektrické rozvaděče,

dnes se vedle toho s velkým úspěchem zaměřuje na výrobu nábytku
včetně jeho oceňovaných designových kolekcí. Činí tak navíc v souladu
s přírodou a s maximálním ohledem
na udržitelnost.
„Soutěž přináší možnost zviditelnit
podnikatelské příběhy, za kterými
stojí spousta práce a sil. Díky úspěšným firmám a osobnostem, které
je vybudovaly, se mohou v našem
kraji rodit nové nápady, vznikat zajímavá pracovní místa. Karlovarský
kraj se proto snaží vytvářet potřebné
zázemí a komunikovat o představách firem, být v úzkém kontaktu
s Krajskou hospodářskou komorou.
Teď navíc stojíme na prahu transformace – přeměny regionu, která
nabídne unikátní příležitost tradičnímu podnikání, ale také inovativním
postupům a výzkumu,” uvedl hejtman
Petr Kulhánek.
KRAJSKÉ LISTY

NÁŠ KRAJ

PODNIKATELÉ SE SETKALI

CO SE ŘEŠÍ V OBCÍCH

S VEDENÍM KRAJE

Nová Role a Božičany

První setkání podnikatelů s vedením Karlovarského kraje tohoto roku uspořádala
Krajská hospodářská komora 1. března 2022. Tentokrát se v Sokolově sešlo více než
třicet podnikatelů našeho kraje.
V úvodu informoval hejtman Petr Kulhánek o aktivitě Karlovarského kraje pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny. „Otevíráme Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině,
které bude poskytovat základní služby ukrajinským uprchlíkům. Toto centrum bude
sídlit v prostorách KV Arény a ukrajinští občané v něm naleznou pomoc se vším, co
musí udělat po příjezdu do našeho kraje, od registrace a nabídky ubytování až po
zdravotní pojištění,“ uvedl Petr Kulhánek.
Téma transformace regionu doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger. „V současné době připravujeme v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace podporu podnikání ve formě voucherů.
Budou k dispozici jak pro začínající podnikatele, tak i na podporu inovací, kreativity, exportu a zvyšování kvalifikace ve firmách,“ uvedl Patrik Pizinger. Karlovarský
kraj chystá také tematické výzvy, ve kterých se snaží vyjednat pro Karlovarský kraj
a podporu podnikání co nejlepší podmínky. První výzvy by mohly být vyhlášené již
na podzim tohoto roku.
Dalším hojně skloňovaným tématem byla současná energetická krize, která začala
již v posledním čtvrtletí loňského roku a v souvislosti s válkou na Ukrajině dále
eskaluje. Rudolf Borýsek, jednatel firmy Liapor, apeloval na zajištění energetické
bezpečnosti Evropy, ČR i Karlovarského kraje bez závislosti na dodávkách plynu
z Ruska. Dle slov 1. náměstka hejtmana Karla Jakobce bude kraj rozšiřovat podporu
energetického managementu, aktuálně kraj neplánuje dotační program v oblasti
budování malých zdrojů zelené energie.
Mezi další témata, která se na setkání řešila, patřilo školství, veřejná doprava či nutnost schválení kurzarbeitu jako podporu firmám v době krize. Došlo i na zodpovězení
konkrétních dotazů podnikatelů a přínosnou diskusi. „Myslím, že setkání proběhlo
k oboustranné spokojenosti vedení kraje i podnikatelů, kteří se dozvěděli řadu
aktuálních informací. Velmi si vážíme nastavené úzké spolupráce s Karlovarským
krajem,“ uzavřel setkání místopředseda Krajské hospodářské komory Tomáš Musil.

SLEDUJTE NÁS
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Další z pracovních cest hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka
do měst a obcí v regionu tentokrát vedla do
Nové Role a Božičan na Karlovarsku. V Nové
Roli plánují rekonstrukci horkovodu, která
město přijde zhruba na 120 milionů korun,
dostavbu občanské vybavenosti v Mezirolí
a velkou akci plánují také v oblasti dopravy.
Nově vedenou místní komunikací se propojí centrum města a nová zóna, kde by
v budoucnu měl být obchod, území pro
areál volnočasových aktivit i pro bydlení.
V Božičanech se stěžejním tématem stala
těžba kaolinu. Obec vnímá negativní vliv
těžby na krajinný ráz a nechce, aby se rozšiřovalo území, kde probíhá těžba.

Chyše a Verušičky

Na Žluticko se během další ze svých pracovních cest vydal hejtman Karlovarského
kraje Petr Kulhánek. Se starosty a dalšími
zástupci Chyše a Verušiček jednal o opravách památek, o dotacích na obnovu sportovních zařízení i o stavu silnic. V Chyši
chtějí odprodat za symbolickou částku
budovu karmelitánského kláštera, která
sice chátrá, ale město ji alespoň zabezpečilo
proti zatékání. Problém má město rovněž
s opravou kabin u fotbalového hřiště a řeč
byla i o budově školy. Ve Verušičkách letos
úspěšně zakončí obnovu kostela Nejsvětější
Trojice, starosti však mají se stále intenzivnějšími průjezdy těžké vojenské techniky do
vojenského výcvikového prostoru.

Potůčky, Horní Blatná
a Nové Hamry

O dostupnosti zdravotní péče, stavu
a údržbě silnic i o výzvách spojených s rozvojem cestovního ruchu diskutoval hejtman
Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko
s představiteli obcí Potůčky, Horní Blatná
a Nové Hamry. V Potůčkách řešili nutnost zkoordinovat činnost zdravotnických
záchranářů na české a německé straně,
přeměnu silnice směr Ryžovna na účelovou komunikaci či kamerový systém v obci.
V Horní Blatné nabízejí parcely, připravena
je stavba parkoviště, řeší se i výraznější značení křižovatky v centru. V Nových Hamrech
se diskutovalo o bufetu Celnice na hranici se
SRN, technice na údržbu komunikací a častých průjezdech nákladních vozů se dřevem.
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ZDRAVÍ PŘINÁŠÍ KŘÍDLA ANDĚLA
V našem kraji podniká a tvoří celá řada
firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají
originální nápady a plány. Někteří jsou
dnes již dobře známí, o dalších určitě
brzy uslyšíte. Na stránkách Krajských
listů si o nich můžete přečíst v našem
seriálu Podnikatelské příběhy připraveném ve spolupráci s Karlovarskou
agenturou rozvoje podnikání a kampaně Žijeme regionem. V tomto čísle
představíme Petra Gasparika, jednatele
společnosti „Serafin – byliny“ vyrábějící nejrůznější čaje, tinktury, kapsle,
sirupy, koncentráty či masti pouze
z bylinek a hub.
Podnikat začal jako velmi mladý, ve
svých 21 letech. Postupně prošel všemi
pozicemi ve firmě a od roku 2010 je
jejím jednatelem. „Moji rodiče podnikali, co si pamatuji a vždy mě do svého
podnikání nějakým způsobem vtáhli,
takže pro mě bylo podnikání od mala
přirozené,“ říká v našem rozhovoru.
Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Velmi složité. Při mém vstupu se firmě
moc nedařilo. Byla poměrně dost
zadlužená kvůli úvěrům na materiál
a rozvoj a neměla dostatečně vybudovanou strukturu a obchodní kanály.
Postupnými kroky se to začalo lepšit,
nicméně to trvalo celkem 3 roky, než
jsme dostali firmu do plusových čísel.
První rok jsem si nevyplácel žádnou
odměnu a bydlel v jedné místnosti
v sídle firmy.
Máte nějaké podnikatelské sny?
Chtěl bych, aby se Serafin začal ještě
více angažovat v ekologii, kterou považuji jako velmi nutnou, jako odkaz
další generaci. S tím je spojené i ekologické zemědělství, kde jsou k němu
bylinky jako stvořené. Okres Sokolov bude v dalších letech procházet
velkou obměnou ohledně přírody a já

a hodnoty, které chci dodržovat. Každý
by si měl napsat svou vizi na papír,
několikrát si ji přečíst. Vize by měla
být také o tom, kde chci být za rok
a kde za 3 roky. Vím, že to je těžké,
ale pokud se nebudu řídit alespoň
nějakými pravidly, tak se brzy sám
dostanu do pasti.

bych se na tom rád podílel a naučil
zde zemědělce pěstovat byliny a jiné
podobné plodiny co nejvíce ekologickou cestou. Zároveň si také přeji zůstat
nadále českou rodinnou firmou s přátelským přístupem.
Co byste doporučil lidem, kteří zvažují, že začnou podnikat?
Je to těžké, jelikož každé odvětví si
žádá něco jiného, ale já osobně bych
poradil, aby se lidi hlavně nebáli začít.
Mám kolem spoustu lidí, kteří mají
super nápady, anebo jsou třeba manuálně velmi zruční, ale vystoupit z jejich
komfortní zóny zaměstnance je pro
ně něco nepředstavitelného, a to je
velká škoda, protože můžou tvořit,
nebo dělat náš svět lepší. V malém
podnikání kolikrát stačí selský rozum
a metoda pokus, omyl. Jako další si
myslím, že je hodně nutné mít vizi

Zdá se vám, že podmínky pro rozjezd podnikání jsou nyní jednodušší?
Pokud ano, proč si to myslíte?
Jak se to vezme. Když jsem začínal,
tak prakticky nebyl internet a první
e-shopy teprve vznikaly. Takže pokud
mám nápad na nějaký online, tak to je
dnes určitě jednodušší. I manuálně
zruční mají dnes výhodu, protože
těchto lidí razantně ubývá. Na druhou
stranu dříve nebyl na podnikatele
takový administrativní a byrokratický
tlak. Počet dotčených orgánů k podnikání v ČR je opravdu hrůza. Mám
firmy i na Slovensku a v Německu
a ČR se nikdo nevyrovná. Jsme bohužel úřednický stát.
Čím se odlišujete od konkurence?
Myslím si, že hlavně kvalitou. Úmyslně nejsme v obchodních řetězcích
a lékárnách, kteří tlačí na cenu, a tudíž
i kvalitu. Velký rozdíl je také v konceptu produktového portfolia. My
nabízíme komplexnost oproti tisícům
produktů, které se vzájemně kryjí.
A jako poslední odborností. Mamka
má zdravotní vzdělání a již 20 let se
zabývá holistickou, tradiční čínskou
medicínou i západními směry. Je
opravdu odborník vzatý na slovo.
V čem považujete svoji firmu
za inovativní?
V ekologickém smýšlení a vizí do
budoucna, jednotným designem
a grafikou či vývojem produktů, konkurence nás většinou kopíruje.

PODNIKATELSKÉ PŘÍBĚHY
V našem kraji podniká a tvoří celá řada firem, kreativců, zkrátka lidí, kteří mají skvělé a originální nápady. Někteří z nich jsou dnes dobře známí, o dalších určitě brzy uslyšíte. Anebo se
můžete seznámit s jejich podnikatelskými příběhy na stránkách Krajských listů.
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KULTURA

JARNÍ KONCERT
V GALERII UMĚNÍ:
SE SVÝMI HOSTY VYSTOUPÍ
KAROLÍNA LEVKOVÁ

KULTURNÍ TIPY
Neustálé hledání Jiřího Juna
Výstava perokreseb chodovského autora se
koná u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Jeden z nejoriginálnějších výtvarných
umělců regionu zachycuje své filozoficko-meditativní reflexe světa i zdánlivě běžné jevy naší
skutečnosti. V rámci výstavy se bude konat také
výtvarná dílna (24. 3. 2022) s názvem Skleněný
kamínek, jež je určena široké veřejnosti. Pro
účast je nutná registrace na telefonním čísle
734 788 029, případně pomocí e-mailu:
topolova@galeriekvary.cz.
Interaktivní galerie Becherova vila,
24. 2. - 1. 5. 2022, Út – Ne: 10 – 17 hod.
Kouzlo sopek Karlovarského kraje
Přestože patří Karlovarský kraj k těm nejmenším, sešla se na jeho ploše celá řada zajímavých
sopečných fenoménů. Nejzajímavější vulkanologické lokality spolu s interpretací jejich
vzniku představí vulkanolog Vladislav Rapprich. V rámci virtuálního výletu navštíví společně s účastníky štítový vulkán Doupovských
hor, ale například také nejmladší české sopky
v okolí Chebu. Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě „Hory oheň plivající
aneb Sopky našeho kraje“.
Muzeum Cheb,
31. března 2022, 17:30 hod.

Každý rok v listopadu se v Karlových Varech koná Mezinárodní pěvecká soutěž
Antonína Dvořáka. Letos to bude již po padesáté šesté. Do Karlových Varů přijíždí
okolo 80 – 120 soutěžících z celého světa. Ve čtyřech kategoriích od 16 do 35 let bojují
před odbornou porotou o vítězství. Laureáty kategorií Junior a Opera čeká kromě
hlavních cen řada pozvání k hostování na operních scénách nebo na koncertech
hudebních festivalů a společností ČR.
V roce 2021 v kategorii Píseň získala Karolína Levková Cenu hejtmana Petra Kulhánka. Součástí této ceny je účinkování na Jarním koncertu v Galerii umění, který
se uskuteční v pátek 6. května v 17 hodin. Karolína Levková vystoupí se svými hosty
- barytonistou Pavlem Divínem a pianistou Martinem Pančochou.
Návštěvníci uslyší nejprve písně Antonína Dvořáka z cyklu V národním tónu,
romance Petra Iljiče Čajkovského a transkripci Tance kostlivců Camilla Saint-Saënse. V druhé části pak zazní oblíbené operní árie a dueta z oper Antonína Dvořáka Rusalka a Jakobín, W. A. Mozarta Don Giovanni a G. Donizettiho Don Pasquale.
Koncert je součástí oslav Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Díky finanční
podpoře Karlovarského kraje koncert pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary. Nad koncertem převzal
osobní záštitu hejtman Karlovarského kraje.
KRAJSKÉ LISTY

Připravte se na Velikonoce
v sokolovském muzeu
Muzeum Sokolov pořádá ve spolupráci s učiteli
výtvarného oboru na ZUŠ tradiční výtvarnou
dílnu s názvem Svátky jara. Zájemci si mohou
přijít vyrobit velikonoční a další dekorace, které
oslavují příchod jara. Výtvarná dílna se uskuteční v zimní zahradě zámku.
Muzeum Sokolov,
11. 4. 2022, 15:00 hod., vstup zdarma
Obnovená krása – restaurované sbírky
Muzea Karlovy Vary
Muzeum představuje sbírkové předměty,
které prošly v posledních pěti letech rukama
a dílnami restaurátorů. Jedná se především
o obrazy, terče, mapy, plány, plastiky, textil
a další. Výstava nabízí návštěvníkům kolem pětadvaceti předmětů, které doplňují informační
panely. Dozvědí se více informací o postupech
restaurátorských prací a představeny jsou
i jednotlivé restaurátorské dílny. Na výstavě
jsou k vidění rovněž některé střelecké terče ze
sbírky terčů a střeleckých trofejí karlovarského
střeleckého spolku.
Muzeum Karlovy Vary, 16. 3. – 12. 6. 2022
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SPORT

NA SPORTOVÁNÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE PŮJDOU
DESÍTKY MILIONŮ
Téměř 39 miliony korun kraj přispěje na
dotacích pro sportující děti a mládež,
na podporu sportovních akcí, na vrcholový sport, ale i obnovu a údržbu sportovních zařízení.
Na sportovní aktivity dětí a mládeže
půjde 22,6 milionu korun. „Původně
nám přišlo 209 žádostí v celkovém
objemu 58,5 milionu korun. Sportovní
komise proto velmi pečlivě a detailně
posoudila jednotlivé požadavky, aby
podporu dostali mladí sportovci napříč
regionem,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák. Dotaci by měly získat
například Basketbalový klub Sokolov
na práci s mládeží, mladí fotbalisté
v Chebu, Sokolově a Karlových Varech
nebo hokejové naděje v Ostrově, Mariánských Lázních a v Nejdku.
Finance z krajského rozpočtu jsou
určeny také na sportovní akce. „Na 22
sportovních akcí pro letošek přispějeme 2,5 milionu korun,“ vyčíslil radní.
Kraj plánuje podpořit mimo jiné vytrvalostní závod 24 MTB v Sokolově, triatlon
v Karlových Varech, Mini Euro a další
fotbalové akce ve Františkových Lázních nebo blížící se Akademické mistrovství světa v lyžařském orientačním
běhu v okolí Jáchymova a Božího Daru.
Celkem 5,5 milionu korun by mohlo
jít na dotacích do vrcholového sportu.
Tradičně tak získají příspěvek kluby,
jako je HC Energie Karlovy Vary, HC
Baník Sokolov, Sportovní klub vozíčkářů
Sharks Karlovy Vary, FC Hvězda Cheb
či házenkářky z Lázní Kynžvart a další.
Kraj ale podpoří také obnovu a údržbu
sportovišť, a to částkou ve výši 8 milionů korun. Dotaci by tak mohl získat
Automotoklub Mariánské Lázně na
výměnu kotle a oken v klubovně, rekonstrukcí projde střelnice v biatlonovém
areálu Eduard v Jáchymově, obnovit by
se také mělo hygienické zázemí a fotbalové kabiny v Hazlově.
Letos sportovci dostanou dotace
výrazně dříve než v předchozích letech.
Kraj loni změnil časový harmonogram
podávání žádostí tak, aby byl vstřícnější
a kluby i organizace mohly lépe plánovat své aktivity.
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VOLEJBALOVÉ DRESY PRO UKRAJINU
Volejbalisté Karlovarska měli po
posledním zápase základní části
extraligy pestrý program, jehož
vrcholem byla dražba dresů na
pomoc Ukrajině. Nejvíc vynesl
dres Lukasze Wieseho, který vyšel
na 15.000 korun. Celkem dražba
vynesla 104.500 korun, dalšími
23.000 korunami přispěl realizační tým. Tisícovku pak do finální
sumy 148.500 korun přihodil bufet
v karlovarské míčovce a fanoušci.
Vybraná částka pomůže uprchlickému centru v KV Areně. „Jedním z
cílů našeho klubu je také pomáhat
a aktuálně právě to potřebují ukrajinští uprchlíci. Máme obrovskou
radost, že hráči, realizační tým, partneři a fanoušci našeho klubu se spojili a vybrali dohromady úžasnou částku,“ ocenil manažer klubu Ondřej Hudeček.
Ještě před touto speciální akcí pomohlo áčko Karlovarska deseti tisíci korunami k
nákupu potravin, které byly předány Armádě Spásy. Stejnou částkou přispěl ze své
kasičky také klub.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ HOSTILY
MČR ŽACTVA V KRASOBRUSLENÍ
Po nucené pauze se opět mohl uskutečnit republikový šampionát v kategoriích žactva. Největší radostí bylo už to, že
se více než 110 krasobruslařů mohlo na
mistrovství setkat a proměnit své celoroční úsilí v závodní vrchol sezony. Nejvíce medailí si z lázeňského města odvezl
klub BK Ostrava. Svěřenci tohoto týmu
své trenéry potěšili dvojící zlatých medailí
a jednou stříbrnou.
První radost ze zlaté medaile měla Veronika Taubeová v kategorii nejmladších
žaček. „Jsem moc spokojená, mám velkou
radost. Chtěla bych poděkovat svému panu
trenérovi, hodně mi pomohl. Krasobruslím
už šest let,“ skromně shrnula nadějná
krasobruslařka. Stříbrem pro ostravský
klub navázal v kategorii mladších žáků Jan
Vršek. Do třetice se blýskl a zlatou medailovou bilanci navýšil Jan Warisch.
Dvě zlaté medaile si odvezl také tým BK
Uherský Brod. Z mistrovských titulů se
zde radovali sourozenci Tykalovi – v pátek
zvítězil Jakub Tykal v kategorii mladších
žáků, zlatou medaili pak přidala do sbírky
Barbora Tykalová po sobotní volné jízdě.
„Volná jízda se mi hodně povedla, trochu
mě mrzí pád u krokové sekvence. To se

nemuselo stát. Přiznávám, že tam jsem už
trochu vypustila,“ zhodnotila čerstvá mistryně. Do další sezony nemá třináctiletá
krasobruslařka skromné cíle. „Ráda bych
se nominovala na juniorské Grand Prix,
které bude letos v Ostravě. A potom by bylo
skvělé se nominovat na mistrovství světa
juniorů, což je teď můj největší sen.“
Další skvělé výkony i mimo medailové
pozice zhodnotil místopředseda Českého
krasobruslařského svazu Evžen Milčinský:
„Mně se ty výkony moc líbily. I když přihlédnu k tomu, že jsme vlastně loni bruslit
nemohli, tak letos u té špičky byly výkony
až nadprůměrné. Myslím, že do budoucna
máme na čem stavět a můžeme se těšit na
další úspěšné krasobruslaře a krasobruslařky, kteří nám zde vyrůstají.“ Z pozice
místopředsedy Evžen Milčinský také dodal:
„My všichni se snažíme zajistit podmínky
těm nejlepším krasobruslařům tak, aby
měli stále možnost se rozvíjet a pracovat na sobě, organizujeme soustředění
pro sportovce i trenéry, pravidelně zveme
zahraniční konzultanty. Já bych hlavně
chtěl všem popřát, aby byli zdraví, nepotkala je žádná zranění a měli chuť na sobě
pracovat i nadále.“
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Nový
Tiguan
Allspace

INZERCE

Nový Tiguan Allspace má nejen dostatek prostoru pro nevšední nápady, ale převeze až 7 cestujících
s volitelnou třetí řadou sedadel. Flexibilní sklopná sedadla vám poskytnou spoustu možností, jak mít
přátele, rodinu nebo na co si pomyslíte stále sebou. A jestli Vám místo nestačí, Váš Tiguan Allspace
utáhne i opravdu velký přívěs.

Připraven. Stejně jako vy
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan Allspace: 5,3−8,9 l / 100 km, 139−201 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní
a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOSALON Manfred Schöner

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