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Nová parkovací místa 
při kulturních akcích 
na Rolavě
Posílit kapacitu parko-
vacích míst u Volnoča-
sového areálu Rolava 
se podařilo zastupite-
lům hnutí Karlovaráci.

„Obavy z nárazového nedostatku 
parkovacích míst při kulturních akcích 
na Rolavě jsou pochopitelné, ale věc 
dále řešíme. Díky vstřícnosti a pocho-
pení ředitelky Katastrálního úřadu pro 
Karlovarský kraj Jitky Stoklasové mohli 
již návštěvníci Rolavy využívat kapacitu 
parkoviště úřadu, které je na Soko-

lovské ulici přímo naproti Kauflandu. 
Zde zaparkuje 43 osobních vozů,“ říká 
náměstek karlovarské primátorky Josef  
Kopfstein (Karlovaráci).

Dalších 35 parkovacích míst se 
podařilo zajistit díky dohodě s vede-
ním marketu TESCO v ulici Třeboňská 
naproti parkovišti Volnočasového are-
álu Rolava. Zde bývá parkovací plocha 
vymezena informačními cedulemi.

S vybudováním zcela nových, 31 
parkovacích míst v ulici Závodu míru v 
prostoru mezi tratí a ulicí Nejdecká, se 
počítá na jaře roku 2022.

Autor: redakce

Nová technologie pro KV Arenu šetří životní 
prostředí i peníze městské pokladně
KV Arena využívá 
pro desinfekci vody 
v bazénovém centru 
plynný chlór. Podle 
náměstka primátorky 
Josefa Kopfsteina 
(Karlovaráci) to přiná-
ší bezpečnostní rizika. 

Proto se společně s jednatelem měst-
ské společnosti KV Arena s.r.o., Ing. 
Romanem Rokůskem, začal zabývat 
otázkou možné náhrady této techno-
logie. Jako nejvhodnější variantou se 
ukázala desinfekce koncentrovaným 
roztokem chlornanu sodného tzv. elek-
trochlorací.

„Chlor je velice nebezpečný a agre-
sivní plyn. Desinfekce plynným chlorem 
přináší bezpečnostní rizika. Dostane-li se 
chlor do životního prostředí kupříkladu v 

důsledku havárie, může napáchat značné 
škody a má dopady na zdraví člověka. To 
byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem 
se začal intenzivně zaobírat otázkou 
bezpečnější technologie, kterou bychom 
nahradili tu současnou.“

„Jsem přesvědčen, že vhodnou náhra-
dou, která je bezpečná, ekologická i lev-
nější na provozní náklady, a to v řádkách 
statisíců ročně, je desinfekce koncentro-
vaným roztokem chlornanu sodného.
Další značnou výhodou je, že se desin-

fekční prostředek může vyrobit přímo 
v úpravně technologií tzv. elektrochlo-
race.“ uvádí náměstek primátorky Josef  
Kopfstein.

Technologie tzv. elektrochlorace: 
Během ní se zředěný roztok chlornanu 
sodného vyrábí elektrolýzou z nasyce-
ného roztoku chloridu sodného, tedy 
z roztoku potravinářské soli, přímo na 
úpravně vody. Potravinářská sůl je pro 
skladování a transport bezproblémová a 
provoz má vždy k dispozici čerstvě vyro-
bený desinfekční prostředek. (Zdroj: 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,)

„Náklady na instalaci této technologie 
pro KV Arenu a její bazénové centrum 
by se měly pohybovat v částce okolo 
4 milionů korun. Úspory provozních 
nákladů pak mohou dosahovat částky 
převyšující 1,5 milionu korun ročně“, 
dodává náměstek primátorky Josef  
Kopfstein.

Že je chlor opravdu velmi nebezpeč-
nou látkou, se v minulosti (9.3.2013 )
mohli přesvědčit i návštěvníci bazéno-
vého centra v Karlových Varech, kdy 
došlo k úniku chloru do prostor bazénu. 
V době úniku bylo v centru 133 návštěv-
níků, z nichž 25 bylo odvezeno sanitními 
vozy do Krajské nemocnice v Karlových 
Varech, 55 osob bylo ošetřeno na místě. 
Zbylí návštěvníci odešli z centra před 
příjezdem záchranářů.

Tudíž náhrada za bezpečnější, eko-
logičtější a levnější zařízení je zcela na 
místě.

Autor: redakce

Krajský rozpočet 
bude mít schodek 
1,5 miliardy
Výdaje ve výši 9,3 
miliardy korun, příjmy 
osm miliard korun a 
schodek 1,5 miliardy. 
S těmito prostředky 
bude v příštím roce 
hospodařit Karlovarský 
kraj. Na pondělním 
jednání i přes výhra-
dy opozice rozpočet 
schválili zastupitelé.

O tom, že v Karlovarském symfonic-
kém orchestru, který Kulhánek výrazně 
podporuje, jsou členové jeho politického 
hnutí, už mnoho občanů příliš neví.

Kritika některých zastupitelů mimo 
jiné, také mířila k navyšování rozpočtu 
některých odborů. To je předzvěst 
toho, že se rozpočet navyšuje v oblasti 
neinvestiční, proto se budou veřejné 
peníze „projídat“ stejně, jako tomu bylo 
za vlády Kulhánka v Karlových Varech, 
kde dodnes na vytvořených pozicích za 
osm let sedí příznivci hnutí KOA.

Největšími investičními akcemi kraje 
v roce 2022 bude dokončení oprav 
areálu nemocnice v Chebu za 75 mili-
onů korun a investiční akce nemocnice 
v Sokolově.

„Projídání“ veřejného rozpočtu poli-
tik Kulhánek zdůvodnil tím, že kraj má 
naplánovány investice na čtyři až pět let 
dopředu, a proto nemusí sahat k výraz-
ným škrtům, protože příjmová stránka 
rozpočtu Karlovarského kraje se plní 
nad rámec odhadů ministerstva financí.

Vizitka Kulhánkovo osmiletého 
politického působení v Karlových 
Varech je ale spíš mementem pro kaž-
dého, kdo má smysl pro sebereflexi a 
pud sebezáchovy.

O tom, na jakou úroveň za osm let 
přivedl finance v Karlových Varech, 
Kulhánek už nemluvil. 

Nové vedení města hospodaří s 
dlouhodobě zanedbávanými investi-
cemi a obrovským vnitřním dluhem.

Vcelku není až tak významné schvá-
lení rozpočtu v případě Kulhánkovi 
administrativy, protože z něj za krátký 
čas bude nejspíš trhací kalendář s 
desítkami nepřehledných rozpočto-
vých změn, kterými se peníze pře-
sunou na úplně jiné priority, které již 
nebudou mít se stávajícím určením nic 
společného.

Autor: redakce

Karlovy Vary rozdají městským 
čtvrtím 5 250 000 korun
Město Karlovy Vary 
spouští v letošním roce 
první kolo programu 
Čtvrti sobě! V rozpočtu 
města je vyčleněno 
5 250 000 korun na 
vylepšení 15 měst-
ských částí - Bohatice, 
Čankov, Cihelny, 
Doubí, Drahovice, 
Dvory, Hůrky, Tuhnice 
+ centrum, Olšová 
Vrata, Počerny, Ros-
nice, Rybáře, Sedlec, 
Stará Role a Tašovice.

Na webových stránkách magist-
rátu města bude v únoru 2022 spuš-
těna anketa na téma Čtvrti sobě! 
Co byste změnili ve Vaší čtvrti. Z této 
ankety by mělo vzejít 15 menších 
projektů v 15 částech města, které 
budou stát do 350 tisíc korun a které 

bude možné realizovat poměrně 
rychle.

„Pilotní program v Karlových 
Varech jsme chtěli spustit již v loň-
ském roce, ale pandemie korona-
viru nám to bohužel zkomplikovala.  
Pro každou karlovarskou čtvrť je 
vyčleněno 350 000 korun na projekty, 
které vzejdou z ankety, která proběhne 
v měsíci únor. Anketní formulář najdou 
obyvatelé města jak v únorových radnič-

ních listech, tak i na webových stránkách 
úřadu. Nejedná se sice o nějak závratnou 
sumu, ale záměrem projektu je zafinan-
covat takové projekty, které bude možné 
realizovat ještě v tomto roce a nebude 
pro ně například zapotřebí dalších 
povolení a jejich realizace nebude trvat 
roky. Určitě se však za tuto sumu dá v 
každé čtvrti vylepšit prostranství, dět-
ské hřiště, sady nebo další podobné, na 
realizaci nenáročně projekty. Těšíme 

se také na to, jaké projekty se v anketě 
objeví, je možné, že to budou naprosto 
nové a kreativní nápady. Vyčleněné 
finanční prostředky budou využity 
pro dobrou věc a pro záměr, který si 
vyberou sami obyvatelé našeho města 
a své čtvrti,“ dodává primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.

Při rozhodování, co z nápadů usku-
tečnit, bude brána v potaz proveditel-
nost (zda jsme schopni to za uvedenou 
částku během roku udělat), udržitel-
nost (zda jsou náklady na údržbu nebo 
provoz takového nápadu rozumné), 
prospěšnost (bude to sloužit mnoha 
lidem ve čtvrti?), přínosnost (změnilo 
to život ve čtvrti k lepšímu?). V našem 
městě jsou některé čtvrti, kde jsou 
aktivní občanská sdružení místních. 
Předpokládá se, že budou schopna 
navrhnout nápady, které budou rezo-
novat s přáním více lidí. To je určitě 
žádoucí! „Lze předpokládat, že většina 
těchto podnětů bude řešena odborem 
technickým, správou lázeňských parků 
a lázeňských lesů. Budeme se snažit 
tyto podněty koordinovat s připrave-
ným plánem investic a oprav.“ dodal 
náměstek Petr Bursík.

Autor: redakce

aktuálně
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Vedení karlovarské radnice zdražovat jízdné 
MHD neplánuje!
Jízdné v Karlových 
Varech se nebude 
zvyšovat, a to i přes 
enormní nárůst cen 
energií a covido-
vou dobu, která pro 
dopravce znamená 
výrazný pokles tržeb. 

Dopravní podnik Karlovy Vary 
(DPKV) zajišťuje mnoho oblastí sou-
visejících s hromadnou dopravou a 
podle slov prvního náměstka karlovar-
ské primátorky Tomáše Trtka DPKV 
díky dobrému hospodaření a podpoře 
města jízdné navyšovat nebude.

„Dopravní podnik má samozřejmě 
výpadky příjmů, stejně jako většina 
dopravců a provozovatelů služeb. 
Dobré manažerské řízení podniku a 
finanční výpomoc města ale stále udr-
žuje náš dopravní podnik v dobré kon-
dici. Ten tak může nabízet i nadále kom-
pletní servis svým cestujícím za nezvý-
šené ceny,“ sdělil náměstek primátorky.

Dopravní podnik provozuje mimo 
autobusů městské hromadné dopravy 
i obě lanové dráhy. „Ta na Dianu byla 
v letošním roce velmi vytížená i během 
vánočních svátků. Lidé se s ní mohou 
opět svézt od 5. února 2022. Do té 
doby na lanovce probíhá každoroční 

údržba tratě, vagonů nebo např. vyhlíd-
kové věže“, říká Lukáš Siřínek, místo-
předseda představenstva DPKV pově-
řený řízením společnosti.

Lanová dráha Imperial je naopak v 
provozu a jezdí denně už od 7:45 do 
19:04. „Z pohledu ekonomiky pro-
vozu této lanové dráhy máme trošku 
problém s jejím větším vytížením, na 

kterém budeme muset v příštích letech 
pracovat. Cestující v Karlových Varech 
totiž nejsou naučeni přestupovat a vyu-
žívat nabídky ideálního spojení. A to 
právě v mnoha případech spojení auto-
busu a následného přestupu na lanovku 
od Imperiálu nabízí,“ doplňuje předseda 
představenstva DPKV Jiří Vaněček s tím, 
že tato lanová dráha bude muset být v 

budoucnu více začleněna do celého sys-
tému městské hromadné dopravy.

„Jsem velmi ráda, že můžeme zacho-
vat také zdarma jízdné pro karlovarské 
seniory, děti do 6 let a také žáky a stu-
denty do 26 let,“ dodává karlovarská 
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová 
dodává.

Autor: DPKV

Krajské zdravotnictví se hejtmanovi 
sype pod rukama
Neuplynul ještě ani 
jeden rok od chvíle, 
kdy se hejtman Kar-
lovarského kraje Petr 
Kulhánek bil v prsa 
se slovy, že si bere 
pod svá křídla resort 
zdravotnictví a že ho 
postaví na nohy.

Následovalo ale ono známé: „sku-
tek - utek“, což se v podání nynějšího 
hejtmana stává už téměř pravidlem. 
A tak místo zlepšení situace nebo 
jasně specifikovaného receptu, jak 
zdravotnictví pomoci, odtékají z kraj-
ského rozpočtu stamiliony korun jako 
nejrůznější formy podpory, provozní 
úvěry a také odměny pro spřízněné 
duše sedící ve vedení Karlovarské 
krajské nemocnice.

„Stále nemohu pochopit, že pro 
půlmilionové odměny vedení KKN 
mohl vůbec někdo zvednout ruku, 
když všichni víme, v jakém stavu, 
především personálním, nemocnice 
v Chebu je. A tady jde už i o životy 
lidí. V tichosti a bez plně kvalifikované 
náhrady totiž odešel primář cheb-
ské interny Stanislav Adamec a my 
v souvislosti s personální nouzí  na 
chebské interně víme o minimálně 
jednom fatálním selhání zdravotníků, 
kdy nemělo dojít k poskytnutí ade-
kvátní péče a pacient byl odeslán zpět 
domů,“ konstatuje krajská zastupi-
telka Gabriela Dostálová. Ta zároveň 
nechápe, jak je možné, že o takto 
zásadní změně na jednom z nejdůle-
žitějších postů chebské nemocnice 
nebyli informováni krajští zastupitelé 
ani členové zdravotního výboru.

„Je neuvěřitelné, že starosta Chebu 
Antonín Jalovec, starosta Aše Dalibor 
Blažek, starosta Mariánských Lázní Mar-
tin Kalina, starosta Františkových Lázní 
a poslanec v jedné osobě Jan Kuchař, 
nebo senátor za Chebsko Miroslav 
Plevný a další koaliční zastupitelé mlčí, 
kritickou personální situaci v chebské 
nemocnici přehlížejí a dále tleskají hejt-
manovi a jeho lidem v představenstvu 
nemocnice,“ doplňuje další krajský 
zastupitel Martin Hurajčík.

Skutečnost, že je v Karlovarském 
kraji nedostatek lékařů nikdo z opozič-
ních zastupitelů nerozporuje. Všichni 
se ale podivují nad další snahou vedení 
kraje zamlžovat fakta, bránit opozici v 
přístupu k informacím a hlavně neříkat 
pravdu.

„Jsem přesvědčena, že jsme měli 
být o odchodu primáře Stanislava 
Adamce z Chebu minimálně informo-
váni. Myslím si, že v žádném případě 
nesmí být vyplaceny půlmilionové 
odměny třem členům představen-
stva Karlovarské krajské nemocnice 
a dokonce si myslím, že by odpo-
vědní lidé měli za selhání interního 
oddělení ve výše zmíněném případě 
nést osobní odpovědnost. A týká se 
to samozřejmě jak generálního ředi-
tele Josefa Märze, tak v konečném 
důsledku i Petra Kulhánka, který tvr-
dil, že zdravotnictví je jeho resort,“ 
přidává se místopředsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR a 
krajská zastupitelka Jana Mračková 
Vildumetzová.

Celou smutnou anabázi kolem 
současného dění v chebské nemoc-
nici dokreslují věty krajského zastu-
pitele a předsedy Výboru pro zdra-
votnictví Karlovarského kraje Petra 
Kubise: „Na každém zasedání zdra-
votního výboru se výslovně ptám 
Josefa Märze, zda jsou nějaké per-

sonální problémy nebo otázky, které 
je třeba řešit. Vždy jsem ujištěn, že 
se nic neděje a vše je v pořádku a 
bez problémů. Pak se ale dozvím o 
odchodu primáře jednoho z nejzá-
sadnějších a nejvytíženějších oddě-

lení chebské nemocnice a následně 
o selhání personálu v případě špatně 
diagnostikovaného stavu pacienta, 
který je v ohrožení života.

 
Autor: redakce

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se v 
novém roce zvýší nejméně o 650 Kč

Důchody se valorizují podle zákona 
pravidelně vždy od ledna o polovinu 
růstu reálné mzdy a o růst cen za sle-
dované období. Od nového roku se ale 
znovu zvednou víc, než zákon nařizuje, 
a to každému o 300 korun. Tento bonus 
prosadila v minulém volebním období 
před volbami Babišova vláda.

Důchody se skládají ze dvou částí. 
Solidární pevná část je pro všechny 
stejná a má odpovídat desetině prů-
měrné mzdy. Letos činí 3550 korun. 
Od ledna se zvýší každému o 350 korun 
na 3900 korun. Zásluhový procentní díl 
penze se stanovuje podle odvodů a 
odpracovaných let. Od ledna se navýší 
o 1,3 procenta a k tomu se přidá ještě 
dodatečných 300 korun. Celkem se tak 
starobní důchod zvedne v průměru o 

805 korun. Lidé, kteří mají podprůměr-
nou penzi a pobírají méně než zhruba 
15.400 korun měsíčně, si polepší o něco 
méně. Minimálně dostanou ale všichni 
oproti letošku 650 korun navíc.

Na valorizaci podle zákonných pra-
videl by stát měl podle dřívějších infor-
mací vydat příští rok kolem 20 miliard 
korun a na třísetkorunové bonusy pak 
dalších, asi 10,6 miliardy.

Český důchodový systém je dlouho-
době v deficitu. Do mírného přebytku 
se dostal jen v letech největší konjunk-
tury. Letos od ledna do listopadu se 
na penzích podle údajů ministerstva 
financí vyplatilo 493,06 miliardy korun. 
Na pojistném se vybralo o 8,4 miliardy 
méně. 

Autor: redakce

Celní správa varuje před 
podvodnými e-maily

Lidé, kteří si zakoupili zboží za více než 
22 eur, by si podle e-mailu měli dokoupit 
takzvaný PIN kód, bez kterého údajně 
není možné zásilku doručit. Adresát 
poté obdrží nový kód zásilky a odkaz 
pro správné potvrzení poštovní adresy. 
Pozor, celý e-mail je psán v angličtině. 

Celní správa ČR varuje občany. Jedná 
o podvodný e-mail, jehož cílem je obo-
hatit se a oklamat příjemce.

O probíhajícím celním řízení poštov-
ních zásilek do hodnoty 150 eur jsou 
k dispozici na www.celnicka.cz. Celní 
orgány při celním řízení komunikují s pří-
jemcem či deklarantem o případné výši 
DPH přímo přes aplikaci eCeP, nebo 
prostřednictvím zástupce.

Autor: redakce

aktuálně
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POZEMEKY K PRONÁJMU V BLÍZKOSTI
OC TESCO V KARLOVÝCH VARECH

Kontakt:
telefon: +420 728 800 080
email: asistentka@milenium3000.cz

parcelní číslo 504/2  |  cena dohodou  |  volný ihned

parcelní číslo 509/26  |  cena dohodou  |  volný ihned

parcelní číslo 512/6  |  cena dohodou  |  volný ihned

inzerce

Rekonstrukce atletického stadionu v 
Tuhnicích může začít
Závazek rady města 
zajistit karlovarským 
sportovcům kvalitní 
sportoviště dostává 
reálnou podobu. 
První etapou bude v 
letošním roce zahá-
jena rekonstrukce 
atletického stadio-
nu v Tuhnicích. 

Dosluhující a dlouhodobě nevyho-
vující centrální sportoviště získá obno-
vou podobu a parametry odpovídající 
současné době a vyhovující kritériím 
pro pořádání krajských i celorepubli-
kových sportovních soutěží. Rekon-
strukce atletického stadionu je dalším 
z dílčích kroků v naplnění záměru 
postupné obnovy karlovarských spor-
tovišť, který vzešel ze spolupráce spor-
tovní komise rady města se Sportovní 
unií Karlovarska a místními sportov-
ními oddíly. Vedle rekonstrukce atletic-
kého stánku sem patří plán na výstavbu 
centra úpolových sportů v Tuhnicích , 
na které je vydáno stavební povolení, 
nebo rekonstrukce fotbalového sta-
dionu Slavia v Drahovicích. 

„Atletický stadion nevyužívají jen 
stovky členů dvou atletických klubů, od 
nejmenších dětí až po dospělé. Tech-
nický stav dráhy a jednotlivých sektorů, 
absence osvětlení a další závady jim ale 
neumožňují plnohodnotnou přípravu. 
Navíc na stadionu netrénují jen atleti, 
zejména v létě k přípravě hojně vyu-
žívají další sportovní kluby. Ti všichni 
budou z rekonstrukce areálu těžit,“ 
vysvětluje předseda sportovní komise 
Viktor Linhart.

Finanční prostředky na rekon-
strukci jsou v rozpočtu města vyčle-
něny. Vedení města ale bude usilo-
vat o dotační prostředky, například v 
rámci výzvy vypsané Národní spor-
tovní agenturou. „Již v průběhu loň-
ského roku jsme vedli řadu jednání se 
zástupci krajského atletického svazu 
a místních klubů, absolvovali jsme 
několik významných jednání s před-
staviteli Českého atletického svazu a 
podařilo se nám získat jednoznačnou 
podporu na rekonstrukci sportovi-
ště krajského významu,“ uvádí člen 
rady města Jakub Novotný.

V průběhu ledna a února probí-
halo výběrové řízení na zhotovitele 
celé rekonstrukce. Práce na obnově 
by měly být zahájeny v průběhu jara 

či na začátku léta. Běžecký ovál bude 
kompletně zrekonstruován, bude 
rozšířen na osm drah a dostane certi-
fikovaný povrch. Vybudována budou 
i nová doskočiště, rozběhová dráha, 
bezpečnostní prvky, měřící systém a 
vnitřní travnatá plocha bude vyba-
vena zavlažovacím systémem. Díky 
této obnově získá stadion parame-
try, které umožní pořádat v Karlo-
vých Varech velké atletické soutěže. 
V následujících letech by obnova 
areálu měla pokračovat vybudová-
ním kvalitního zázemí pro sportovce 
a rozhodčí a rekonstrukcí tribun.

„Jakmile bude radou města vybrán 
vítěz výběrového řízení, sejdeme se 
postupně se zástupci všech sportov-
ních klubů, které v současné době 

využívají atletický stadion pro svou 
sportovní činnost, a představíme jim 
časový harmonogram rekonstrukce. 
Zároveň jim nabídneme vybraná 
školní hřiště, která budou moci k 
tréninkům využívat po dobu staveb-
ních prací,“ dodává radní Novotný.

Vedle atletického stadionu se chce 
vedení města zaměřit také na obnovu 
hřišť karlovarských škol, která byla 
také dlouhá léta zanedbávána, což 
prokázal audit školských sportovišť. 
Podle tohoto dokumentu si rekon-
strukci žádá například školní hřiště 
na Růžovém vrchu. Obnova tohoto 
sportoviště by mohla začít ještě v 
letošním roce.

Autor: redakce

zleva Viktor Linhart, předseda sportovní komise K. Vary,
Jakub Novotný - předseda sportovní komise Karlovarského kraje 

CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.
Náklad: 30.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA

volejte: +420 725 632 529

Vážení čtenáři,
již nevydáváme Karlovarky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Po několikaměsíčním a složi-
tém vyjednávání se společ-
nost Karlovarky, s. r. o. stala 
dne 9. 10. 2017 vlastníkem 
domény karlovarky.cz. Od 
této chvíle pro Vás připra-
vujeme nejnovější aktu-
ality z karlovarkého 
kraje také na našich 
webových stránkách.

KARLOVARKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Karlovarky
WWW.KARLOVARKY.CZ

inzerce

Zajímají nás Vaše názory, příspěvky na 
aktuální témata v Karlovarském kraji

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje 
ani po stránce gramatické nebo stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat 
názory redakce.

Své náměty pište na email: redakce.karlovarky@gmail.com

BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?
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Boje o senátorské 
křeslo se letos 
zúčastní také lékařka 
Věra Procházková

Lékařku, záchranářku a bývalou 
poslankyni Věru Procházkovou čeká 
nová výzva. V letošních volbách totiž 
bude kandidátkou hnutí ANO za 
senátní obvod Karlovy Vary. Nominaci 
dostala od místní i oblastní organizace a 
jako kandidátku ji schválil i krajský sněm.

„Vím, jak moc jí záleží na Karlovar-
ském kraji, jak se snaží pomáhat senio-
rům, handicapovaným spoluobčanům a 
jak moc velké má srdce. Jako kandidátka 
do Senátu má moji plnou podporu,“ 
uvedla místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny a krajská předsedkyně hnutí 
ANO Jana Mračková Vildumetzová. 

Věří, že Věra Procházková ve volbách 
uspěje a Karlovarský kraj v ní získá spo-
lehlivého a pracovitého senátora.

Věra Procházková je členkou hnutí 
ANO od roku 2011. Vystudovala 
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, 
v letech 2001–2008 byla ředitelkou 
Nemocnice Sokolov, kde již dříve pra-
covala jako lékařka. V uplynulých čty-
řech letech působila jako poslankyně 
Poslanecké sněmovny PČR. Žije v Kar-
lových Varech, má dvě děti a ve volném 
čase ráda sportuje a zahradničí.

Autor: redakce

Martin Maleček 
říká: „ Náš kraj 
potřebuje změnu!

Koncem minulého roku jste 
oznámil svůj úmysl usilovat v 
letošních podzimních volbách 
o post senátora za Karlovar-
sko. Mohl byste se čtenářům 
stručně představit?

Narodil jsem se v roce 1972 v 
Ostrově a celý svůj život jsem pro-
žil v našem regionu. Mnoho let jsem 
pracoval na vedoucích pozicích v 
průmyslových i potravinářských 
provozech. Od roku 2006 jsem byl 
místostarostou města Hroznětína a 
v roce 2010 jsem byl zvolen staros-
tou, kterým jsem dosud. Jsem hrdý 
otec tří dětí a dobrovolný hasič.

Proč je podle vás role sená-
tora důležitá? Není lepší praco-
vat na lokální, tedy komunální 
úrovni?

Roli senátora vnímám jako 
nesmírně důležitou. Starostové a 
starostky z našeho regionu potřebují 
v Praze někoho, na koho se mohou 
spolehnout. Kdo jim pomůže vyjed-
návat s úředníky na ministerstvech a 
kdo jim hlavně pomůže zorientovat 
se v často složité „velké“ politice. 
Stejně tak tady musí být senátor 
vždy pro své sousedy. Protože ti jej 
zvolili a ti do něj vložili svou důvěru. 
I jejich zájmy musí dobrý senátor 
zastupovat a musí naslouchat kaž-
dému z nich.

Víte, já politiku dělám už patnáct 
let. Vždy naplno a vždy pro své 
sousedy. A mám pocit, že je to za 
mnou vidět. Jako starosta malého 
města vím, že základem všeho 
je snaha naslouchat a být připra-
vený pomoci každému, kdo právě 
pomoc potřebuje. Každý problém, 
malý nebo velký, se snažím řešit 
stejně. Bez přetvářky a nesmysl-
ných slibů. Každý můj soused je pro 
mě partner a já moc dobře vím, 
že jsem tady pro ně. A náš region 
je tak malý, že můžeme takto při-
stupovat nejen k obecní, ale i k 
regionální politice. Jsem moc rád, 
že mě v tomto mém snažení pod-
pořili i kolegové z hnutí VOK a dali 
mi svou důvěru pro kandidaturu. 
Stejně jako si moc vážím podpory 
hnutí Místní a hnutí Karlovaráci.

Co podle vás náš kraj nej-
více potřebuje? A může tomu 
vůbec nějak pomoci senátor?

Náš kraj potřebuje změnu. Jsme 
nejmenší kraj a často stojíme na 
okraji zájmu pražských politiků. 
Právě proto potřebujeme v Praze 
politiky, kteří vědí, odkud pocházejí 
a nezapomínají na sousedy, které 
zastupují. A takový senátor bych 
chtěl být.

Autor: redakce

Spokojený občan je náš cíl a ve městě najdete:
- Zdravotní středisko s praktickým, dětským a zubním lékařem
- Mateřská škola, Základní  škola
- Městské kulturní centrum
- Knihovna - v r. 2015 knihovna roku České republiky
- Bohatý kulturní život - masopust, koncerty, zábavy
- Nový silniční obchvat města
- Turistický okruh Hroznětínská zastavení - altánek Gloriett
www.mestohroznetin.cz

HROZNĚTÍN 
město pro život

RODINA&SPORT
skiarealplesivec.com

PLEŠIVEC
SKIAREÁL

inzerce

aktuálně aktuálně
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Domácnosti ohrožené růstem cen 
energií získají příspěvek
Domácnostem, kte-
ré nejvíce postihl 
skokový nárůst cen 
energií, pomůže 
překlenout finanční 
problémy změna pří-
spěvku na bydlení.

Legislativní úpravu předložil vládě 
ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka. Změna zajistí, že na pomoc 
dosáhne více rodin. Domácnosti, které 
nemají dost prostředků na pokrytí 
nedoplatků za energie v režimu doda-
vatelů poslední instalace (DPI), kam 
nedobrovolně spadly po ukončení 
činnosti některých dodavatelů, budou 
moci čerpat mimořádnou okamžitou 
pomoc. Podnikatelé pak při vynucené 
změně dodavatele energií mohou vyu-
žít rozšíření programu Záruka 2015 až 
2023.

Enormní růst cen elektrické ener-
gie a zemního plynu zasáhl stovky 
tisíc domácností, které nedobrovolně 
skončily v režimu dodavatelů poslední 
instalace. Dotkne se však také domác-
ností, kterým končí fixace smluv nebo 
ji vůbec neměly. Vláda proto připra-
vila sadu adresných opatření, která 
umožní čerpání pomoci přímo k 
postiženým rodinám. Hlavním cílem 
je pomoci rychle a efektivně těm nej-
ohroženějším domácnostem.

„Novelu zákona o státní soci-
ální podpoře projedná vláda hned 
po Novém roce. Následně by měl 
Parlament schválit návrh ve stavu 
legislativní nouze, protože je třeba 
zatíženým domácnostem pomoci co 
nejrychleji,“ uvedl předseda vlády Petr 
Fiala.

Cílem vlády je dostat pomoc k 
ohroženým domácnostem rychle a 
efektivně. O příspěvek půjde žádat 
zpětně až po dobu tří měsíců. Naší 
snahou je, aby vysoké platby za ener-
gie nevysály celý rodinný rozpočet. 
Domácnostem v nájemních, vlastnic-
kých, a nově i podnájemních bytech 
a bytech užívaných na základě služeb-
nosti by po odečtení nákladů na byd-
lení mělo zůstat 70 procent příjmů, 
v Praze pak 65 procent,“ upřesnil 
ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka.

Okamžitá reakce na 
mimořádný růst cen

V rámci příspěvku na bydlení hrají 
klíčovou roli takzvané normativní 

náklady na bydlení, které jsou dané 
zákonem. Jsou to průměrné náklady 
na průměrný byt se zohledněním 
velikosti domácnosti a obce. Z nich 
se pak odvozuje výše příspěvku na 
bydlení, který lze poskytnout. Pravi-
delná úprava těchto částek na základě 
vývoje indexu spotřebitelských cen 
byla již vládou schválena s platností od  
1. 1. 2022. Avizovaný skokový nárůst 
nákladů domácností na energie však 
vláda v rámci dosavadního zmocnění, 
které jí ukládá zákon o státní sociální 
podpoře, nemůže v plné míře promít-
nout do pravidelné úpravy částek nor-
mativních nákladů na bydlení. Proto 
byla připravena tato novela zákona. 
„Mimořádný nárůst cen energií vyža-
duje mimořádnou reakci, proto jsme 
připravili nadstandardní navýšení na 
základě odhadu vývoje cen,“ vysvět-
luje Marian Jurečka. Toto mimořádné 
navýšení platné pro rok 2022 by už 
většinově mělo pokrýt očekávaný růst 
cen vycházející z odhadu Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Energetického 
regulačního úřadu a z konzultací s 
DPI. Změny by měly být účinné nej-
později do 31. ledna 2022.

Mimořádná 
okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc by 
měla směřovat do domácností, které 
se kvůli úhradě vysokých nákladů 
dostaly do hmotné nouze. Umí 
pomoci s jednorázovou úhradou 
nedoplatků, případně s jinými nut-
nými výdaji, na které domácnostem 
po úhradě nezbývají vlastní finanční 

prostředky, existuje totiž více druhů 
této jednorázové dávky.

Specifickým druhem mimořádné 
okamžité pomoci je pomoc s nedo-
platkem na vyúčtování DPI, u níž je 
základním předpokladem, že domác-
nost přešla na standardní produkt a 
má k dispozici vyúčtování za období 
v režimu DPI. V tomto případě lze 
požádat na úřadu práce o pomoc pro-
střednictvím právě této dávky MOP – 
vyúčtování DPI.

Domácnostem, které už po zapla-
cení vysokých záloh na energie nemají 
dostatečně vysoký disponibilní příjem 
na úhradu jiného nezbytného výdaje 
(nájem, zimní oblečení apod.), by pak 
měla pomoci MOP jednorázový výdaj 
nebo MOP sociální vyloučení.

Na základě informací od Energetic-
kého regulačního úřadu aktuálně z cel-
kového počtu 912 962 zákazníků, kteří 
spadli do režimu DPI, má v současné 
době již 734 405 uzavřené smlouvy s 
novým dodavatelem nebo u nich běží 
desetidenní lhůta přechodu k němu.

„Fakt, že se domácnosti ocitly v 
režimu dodavatelů poslední instance, 
nebyl daný primárně jejich chybou. 
Vláda proto chce zajistit pomoc 
domácnostem, které nemají dost pro-
středků na zaplacení vysokých záloh 
za elektřinu nebo plyn. Usilovně pra-
cujeme s jednotlivými DPI, aby sou-
časně domácnosti neskončily v zimním 
období bez tepla a světla. Současně si 
cením práce zaměstnanců DPI, kteří 
museli během krátké doby oslovit 
stovky tisíc domácností,“ dodal Marian 
Jurečka.

Modelové případy pomoci 
postiženým domácnostem

1. Senior žijící v bytě s menší spo-
třebou elektřiny Poživatel starobního 
důchodu ve výši 17 tisíc Kč bydlí v 
Praze v nájemním bytě, kde elektřinu 
spotřebovává na běžné elektrospotře-
biče, svícení a vaření. Typický nárůst 
roční faktury bude podle odhadů z 9 
000 Kč v roce 2021 na 11 500 Kč v 
roce následujícím, tedy zhruba o čtvr-
tinu více. Skutečné měsíční náklady 
na bydlení v roce 2021 byly 13 000 
Kč. Výše příspěvku na bydlení bude 
díky úpravě měsíčně dosahovat 4 171 
Kč – dávka je o 1 120 Kč vyšší, než by 
byla bez mimořádného navýšení. Pozn. 
Tomuto důchodci ani s přiznaným pří-
spěvkem na bydlení nezůstane 65 % 
příjmu, protože jeho příspěvek na byd-
lení je zastropován tzv. normativem.

2. Rodina žijící v domě s elektrickým 
vytápěním

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí 
ve vlastním domě v Praze, matka je s 
menším dítětem v domácnosti a čerpá 
rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc 
Kč, otec má příjem 28 tisíc Kč a rodina 
má také nárok na přídavek na děti ve 
výši 2 x 1 130 Kč. Rodina používá pří-
motopy nebo tepelná čerpadla, ročně 
zaplatí za elektřinu až o polovinu více. 
Skutečné měsíční náklady na bydlení v 
roce 2021 byly 16 500 Kč, nově dosáh-
nou 17 833 Kč. Výše příspěvku na byd-
lení dosáhne 5 111 Kč – dávka je o 2 
147 Kč vyšší, než by byla bez mimořád-
ného navýšení.

3. Samoživitelka s jedním dítětem 
žijící v domě, kde se vytápí plynem. 
Osamělý rodič s příjmem ve výši 
minimální mzdy (14 795 Kč) pobírá 
příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním 
bytě v menším městě a na vytápění (a 
případně i vaření či ohřev vody) vyu-
žívá plyn. Typický nárůst roční faktury 
bude z 28 000 Kč v roce 2021 na 46 
000 Kč v roce 2022, tedy o dvě třetiny. 
Skutečné náklady na bydlení dosaho-
valy doposud 15 000 Kč měsíčně, v 
roce 2022 budou 16 500 Kč měsíčně 
s ohledem na nárůst ceny plynu. Výše 
příspěvku na bydlení bude nově 4 441 
Kč – dávka je o 1 130 Kč vyšší, než by 
byla bez mimořádného navýšení. Pozn. 
I této samoživitelky se dotkne norma-
tiv, který dávku na bydlení zastropuje, 
takže ani jí nezůstane 70 % z příjmu 
poté, co obdrží příspěvek na bydlení.

Zdroj: Státní správa

Změny v karlovarské 
MHD přinesou 
cestujícím více pohodlí
Vedení Dopravního 
podniku Karlovy Vary 
(DPKV) připravilo 
změny, kterými vychá-
zí vstříc cestujícím 
a jejich potřebám.

Podle slov náměstka karlovarské pri-
mátorky Tomáše Trtka, do jehož gesce 
dopravní podnik spadá, se při úpravách 
jízdních řádů vycházelo hned z několika 
faktorů a také konkrétních požadavků 
obyvatel města. „Pravidelně modernizu-
jeme vozový park a naše vozy jsou vyba-
veny takzvanými sčítacími branami ces-
tujících. To znamená, že máme detailní 
přehled o každé lince a troufnu si říci, že 
i každé zastávce,“ vysvětluje náměstek 
karlovarské primátorky. A právě souhrn 
těchto informací, doplněný o požadavky 
cestujících, byl základem připravených 
změn, které se dotknou deseti linek. 
„Některé linky prodloužíme, jiné zefek-
tivníme, v některých případech pošleme 
spoje i do nových zastávek. Naše měst-
ská hromadná doprava se zase o něco 
rozšíří a některým lidem nabídne snazší 
a pohodlnější dopravu ze svého bydliště 
například do zaměstnání, centra města 
nebo k lékaři. Myslíme si, že jsme při-
pravili pouze pozitivní změny, a proto 
nečekáme žádnou velkou kritiku,“ říká 
Lukáš Siřínek, místopředseda předsta-

venstva DPKV pověřený řízením této 
společnosti.

Na lince číslo 1 se změny týkají pro-
dloužení trasy vybraných spojů. Dvojka 
bude během všedního dne pravidelně 
zajíždět do nové zastávky KV Aréna 
parkoviště a čtyřka bude prodloužena a 
posílena. Šestka bude jezdit po Západní 
ulici a některé spoje zajedou až ke kraj-
skému úřadu. Polední osmička skončí 
v Olšových Vratech a devítka bude o 
víkendu zajíždět na Letnou, místo tři-
náctky.

„Dvanáctka již nebude zajíždět na 
Dolní Kamennou, neboť o tuto zastávku 
nebyl mezi cestujícími zájem. Bude tedy 
zrušena. U spojů linky číslo 16 dojde k 
časovým posunům, některé spoje čísla 
17 budou prodlouženy do Bohatic a 
jednadvacítka pojede nově ke krema-
toriu přes zastávku Pivovar,“ dodává 
místopředseda představenstva s tím, že 
detailní rozpis změn najdou cestující na 
webu společnosti, sociálních sítích i v 
předprodeji jízdenek.

Změny v karlovarské městské hro-
madné dopravě začnou platit od 1. ledna 
příštího roku a budou samozřejmě i dále 
předmětem monitoringu vedení DPKV.

Více info na : www.dpkv.cz

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary
foto: DPKV

ZMĚNY V MHD OD 1.1. 2022

LINKA č. 1 (+ linka č. 22)
• Prodloužení vybraných spojů přes zastávku Tašovice (zastávka Slovanská nebude linkou č. 1 obslu-

hována).
• Večerní spoj ve 22:14 hod. od Lázní III bude nově pokračovat ze Dvorů jako linka č. 16 přes Tašovice 

do Hor, odkud naváže jako linka č. 22 k Tržnici. Spoj linky č. 22 ve 22.25 hod. od Tržnice a spoj linky č. 
1 ve 22.45 hod. od Globusu k Tržnici budou proto zrušeny.

• O víkendu bude ranní spoj v 5.47 hod. od Tržnice k Lázním III přesunut do linky č. 4, nově s odjezdem 
v 5:42 hod.). 

LINKA č. 2 
• Denně v době od 9 do 18 hodin zavedeme do trasy zastávku KV Arena parkoviště.
LINKA č. 4 
• Ve dnech školního vyučování zavedeme kvůli Zdravotnické škole (zastávka Krále Jiřího) posilový 

spoj od Tržnice na Křižíkovu a zpět.
• Vybrané spoje, končící nyní u Tržnice, budou prodlouženy k Lázním III.
• U zastávky OBŘADNÍ SÍŇ zrušíme příznak „NA ZNAMENÍ“.
LINKA č. 6 
• Celoročně přesměrujeme vybrané spoje v průběhu celého dne přes Západní ulici.
• Z důvodu lepší obslužnosti oblasti Krajského úřadu zavedeme v pracovních dnech obousměrné 

přesměrování vybraných spojů v průběhu celého dne přes Krajský úřad a Závodní ulici.
• O víkendu posuneme odjezdy 2 ranních spojů z Doubí na dřívější čas.
• LINKA č. 8 
• Spoj v 11:40 hod. (denně) ukončíme v zastávce Olšová Vrata.
• Spoj ve 12:55 hod. (v pracovních dnech) prodloužíme na Motýlek (veze děti ze ZŠ Libušina).
• Spoj ve 14:40 hod. (o víkendu) ukončíme v zastávce Motýlek.
LINKA č. 9 
• O víkendu bude zajišťovat ve vybraných spojích zastávku Letná – Dykova (místo linky č.13).
LINKA č. 12 
• Kompletní přesměrování všech spojů na původní trasu – obousměrně po Sokolovské ulici.
• Zastávka Dolní Kamenná bude z důvodu nezájmu cestujících zrušena.
LINKA č. 16 
• Vzhledem k přesměrování linky č. 6 ke Krajskému úřadu budou upraveny časy jízdního řádu linky č. 

16 (některé spoje budou nahrazeny spojem linky č. 6) 
LINKA č. 17 
• Vybrané spoje navíc nově prodloužíme přes Bohatice. Z tohoto důvodu budou upraveny časy jízd-

ního řádu, aby nedocházelo k souběhu s linkou č. 5.
• V Dalovicích vrátíme nástupní zastávku linky č. 17 ve směru k Tržnici zpět na původní místo, tj. na 

hlavní silnici do společné zastávky s linkovou dopravou.
• Zastávka MATTONIHO NÁBŘEŽÍ bude nově pro linky č. 5 a 17 vedena jako „NA ZNAMENÍ“.
LINKA č. 21 
• Přesměrování trasy linky ve směru ke Krematoriu přes zastávku Pivovar.

aktuálně aktuálně
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Martin Maleček: Odpad je problém nás 
všech. Jde přeci o peníze každého z nás!

Odpadové hospodářství je pro 
Hroznětín zřejmě velké téma - 
opakovaně vyhráváte ceny jako 
vzorová obec. Čím to je, že jste 
tak vzorní?

Důležitá je nejenom osvěta v uvedené 
problematice, ale i motivace občanů. Náš 
systém v oblasti odpadového hospo-
dářství je založen na možnosti produkci 
množství komunálního odpadu v domác-
nostech ovlivnit svojí ochotou se aktivně 
zapojit do třídění odpadů. Základní cena 
se odvíjí od stanovení objemu nádoby a 
četnosti vývozu. Každý občan má mož-
nost ovlivnit výši produkce komunálního 
odpadu svojí vlastní schopností třídit jed-
notlivé složky odpadu. Tím, že pravidelně 
třídí komunální odpad, snižuje vlastní pro-
dukci odpadu a zároveň si může snížit čet-
nost vývozu vlastní nádoby na komunální 
odpad. Tuto možnost mají i občané žijící 
v panelových domech v rámci svých spo-
lečenství princip je stejný jako u rodinných 
domů.

V dalších letech se bude komp-
likovat skládkování a budou růst 
ceny odpadu. Jakým způsobem 
podle Vás mohou obce bojovat s 
produkcí odpadu?

Město Hroznětín má ve svém správ-
ním území poměrně širokou síť stanovišť 
nádob na tříděný odpad a dále v provozu 
sběrné místo odpadů. Velmi důležitá je 
osvěta dané problematiky. Osvědčilo 
se nám provádět osvětu u našich dětí v 
základní škole. Ty mají pak velký vliv na 
své rodiče. Samozřejmě největší motivací 

jsou ušetřené finance za odvoz komunál-
ního odpadu. 

Jednou z cest je i možnost, že 
obce vezmou vše do svých rukou. 
Znáte takové příklady?

Velmi dobře jsou připraveni obce v 
okolí Černošína v Plzeňském kraji. Zde 
několik obcí vlastní odpadovou společ-
nost, která v současné době zpracovává 
komunální i vytříděný odpad. Již v sou-
časné době odváží část komunálního 
odpadu do spalovny v Chotíkově. Tímto 
způsobem se již připravují na jiný způsob 
likvidace než skládkováním a zároveň si již 
otvírají cestu ke spolupráci v dané oblasti 
odpadového hospodářství. Co je důle-
žité říct, že původcem odpadu je obec a 
ta odpovídá za jeho likvidaci dle platných 
zákonů a předpisů. Získání povolení k 
výstavbě spalovny odpadů je cesta na 
dlouhou dobu. Je nutné zpracovat EIA 
- posouzení vlivu stavby na životní pro-
středí + další množství dokumentů.

Různá města v regionu mají 
různou politiku odpadového 
hospodářství. Někde se platí 
paušální poplatek za osobu na 
rok, někde je zpoplatněna popel-
nice. Co je podle vás vhodnější 
způsob?

Vzhledem k výše zmíněným skuteč-
nostem nepovažuji variantu poplatku 
na občana za správnou cestu. Do uve-
deného poplatku jsou zahrnuty i malé 
děti, které se na produkci komunálního 
odpadu podílí menším podílem avšak za 
stejnou výši poplatku, to není spravedlivé. 

Chápu, že tento způsob mají zvoleny 
větší města především s aglomerací síd-
lišť, to se dá pochopit, ale menší města 
by tímto směrem jít neměla.

Myslíte si, že je v dohledné 
době možné očekávat tlak státu 
i EU na snižování množství pro-
dukovaného odpadu? A je na to 
náš kraj připravený?

Myslím si, že v problematice například 
spalování odpadu náš kraj zcela zaspal. 
Karlovarský kraj by měl v dané záležitosti 
být dle mého názoru koordinátorem. 
Není možné, aby tuto záležitost řešili 
obce samostatně i vzhledem k vyjednání 
podmínek budoucí spolupráce. Zatím 

nás, starosty, v uvedené záležitosti nikdo 
blíže neoslovil. Pomíjím situaci, že něko-
lik obcí společně s Karlovarským krajem 
založili Komunální odpadovou společ-
nost. Město Hroznětín je také členem 
této společnosti, ale tato společnost je již 
několik let v útlumu, čekalo se na schvá-
lení nového zákonu o odpadech. Na 
poslední valné hromadě této společnosti 
se nám představila se svým záměrem 
Sokolovská uhelná, potažmo Západo-
česká recyklační. Jsem rád, že se uvede-
nou problematikou stále zabývají a zde 
je jedna z cest řešení. Je opravdu nejvyšší 
čas se již probudit. Jde přeci o peněženky 
nás všech.

Autor: redakce

Sport v čase nové vlády
Tři měsíce po volbách 
konečně najíždíme 
do normálních kolejí. 
Tím ani tak nemys-
lím covid a šílenství 
kolem něj, ale spíše 
tu ústavně politickou 
rovinu věci. Vláda zís-
kala důvěru, opozice 
s koalicí se dva dny v 
kuse hádali a výsle-
dek byl očekávaný. 

Vláda má důvěru a může začít napl-
ňovat to, s čím vyhrála volby. Kolik 
hodin se zbytečně prosvítilo a pro-
topilo u debaty nad hnojením v 5:30 
ráno, nechám na posouzení každého 
čtenáře. Každopádně minimálně v 
tomto smyslu je dobré se podívat 
na to, co nová vláda plánuje v oblasti 
sportu a co od ní můžeme čekat. 
Základem diskuze asi a bohužel, chtě- 
nechtě, je covid. Do chvíle, než začne 
vítězit zdravý rozum, je vše jakási uto-
pie. Diváci nemohou chodit v plných 
počtech na stadiony, neočkovaní jsou 
podlidé, i když mají vysokou hladinu 
protilátek a na testech mají napsáno, 
že se jim nedoporučuje očkovat. No 
a stejná rovina „společenské ochrany“ 
před neočkovanými je aplikována třeba 
pro vstup do posiloven a podobných 
zařízení, do lyžařských areálů apod. 
Můžeme si tedy svobodně zaběhat, 
zaběžkovat, zajezdit na kole či doma 

cvičit s činkou. K tomu ale nepotřebu-
jeme žádnou vládu, tedy, pokud nám 
nezakáže chodit z domu, ale to už snad 
máme za sebou. Pojďme však k post-
covidu, který snad někdy taky přijde…

Vládní prohlášení 
obsahuje spoustu hezkých 
a vzletných tezí, které 
nelze nepodporovat

• Přeměníme Národní spor-
tovní agenturu ve funkční 
organizaci, která bude trans-
parentně rozdělovat dotace. 
Prioritou je aktivní pohyb dětí 
a mládeže.

• Pro rok 2023 aktualizujeme 
investiční programy Národní 
sportovní agentury tak, aby 
zohledňovaly možnosti regi-
onů a měst a jasně určovaly, 
jak se samosprávy budou podí-
let na sportovních aktivitách a 
investicích.

• Zavedeme víceleté financo-
vání sportu a budeme usilovat 
o transparentní vícezdrojové 
financování.

• Zabezpečíme trvání dotač-
ních programů, aby sportovní 
organizace měly jistotu finan-
cování své činnosti a rozvoje. 
Neinvestiční programy nasta-
víme tak, aby se daly čerpat 
jednodušeji a již od začátku 
roku.

• Při budování sportovišť jsou 
prioritou školní sportovní are-
ály a multifunkční sportoviště 
odpovídající technickým para-
metrům konkrétních sportů.

• Budeme podporovat vznik 
ucelených a optimalizovaných 
areálů, kde se budou připra-
vovat sportovci v příbuzných 
sportovních odvětvích. Pod-
poříme vznik sportovních 
center.

• Zvláštní investiční program 
vymezíme pro infrastruk-
turu, která splňuje parametry 
mezinárodních požadavků.

• Budeme podporovat dostupná 
sportoviště pro děti, rodiny, 
seniory a handicapované spor-
tovce, která budou zohled-
něna v prioritách Národní 
sportovní agentury.

• Budeme podporovat všechny 
volnočasové organizace 
(Skaut, Sokol, Orel atd.) a 
obdobné aktivity občanské 
společnosti. Posílíme inves-

tiční dotace MŠMT pro volno-
časové organizace.

Peníze budou, transparentní rozhodo-
vání taky, přiblížíme se k obcím a myslíme 
i na skauty. Zní to krásně, ale rozpočtová 
realita bude ve finále poctivějším pohle-
dem na situaci. Uvidíme, s čím přijde 
ministr financí Zbyněk Stanjura v rámci 
projednávání státního rozpočtu a jeho 
škrtání. Zatím se projevují škrty třeba u 
kultury, kde má dojít k rušení některých 
dotačních titulů. Snad něco podobného 
nečeká i sport. Klasický citát z Bible 
praví „Po ovoci poznáte je“.  Jeho roli 
coby posilovače imunity a zdravé životní 
kondice je i v současné covidové době 
naprosto nezanedbatelnou prevencí. 
Chci věřit tomu, že toto bude i nová 
vláda chápat. Více si však povíme až s 
novým rozpočtem. 

 Autor: Matěj Drbohlav

V Karlových Varech zprovoznili další nově 
postavený most
Původní neudržovaný 
most KOME u letního 
kina musel být zdemo-
lován z důvodu jeho 
nevyhovujícího stavu. 

V průběhu loňského jara tak došlo 
ke snesení původní konstrukce a 
demolici spodní stavby, včetně části 
opěrné zdi podél koryta řeky Teplá.

Následně byl na stejném místě vybu-
dován zcela nový most, který slouží 
jakou jediná příjezdová/výjezdová 
cesta k odstavnému parkovišti auto-

busů (parkoviště KOME). Tento most 
je velmi důležitý pro nadcházející roky, 
z důvodu vstupu do UNESCO. Aktu-
álně probíhají práce na opravě dalšího 
mostu – Goethovy lávky u Lázní I., 
ještě v letošním roce bude zahájena 
oprava Festivalového mostu poblíž 
hotelu Pupp.

V Karlových Varech se do mostů 
několik let neinvestovalo. Současnému 
vedení města se však povedlo zatím za 
tři roky postavit zcela nové 3 mosty – 
Dvorský, KOME, Koptův a další opra-
vit. 

Autor: zprávykarlovarsko.cz

inzerce

aktuálně aktuálně



14 15| Karlovarky č. 1 | Zdarma |

Město zrekonstruovalo část areálu 
FC Slavia Karlovy Vary
V areálu FC Slavia 
Karlovy Vary v Dra-
hovicích proběhla v 
posledních měsících 
rekonstrukce při-
lehlé budovy, kde 
vznikly nové šatny, 
sprchy a zázemí pro 
fotbalový klub.

„Zrekonstruovali jsme zázemí FC Sla-
via Karlovy Vary. Nedalo se tam již fun-
govat. Opravena byla kotelna, šatny pro 
A team i mládežnické teamy, kanceláře 
vedení i sociální zázemí, které absolutně 
neodpovídalo současným potřebám 
sportovců. Dalším krokem je příprava 

řešení tribuny, která hyzdí celý areál“, 
říká Jakub Novotný (Hnutí Karlovaráci)

Václav Skuhravý (Hnutí Karlovaráci) 
dodává: „Dlouho jsem nic tak hroz-
ného neviděl, zničené, zastaralé sprchy, 
kabiny, které dosloužily již před léty. 
Máme moderní zázemí v KV Aréně, 
v hale míčových sportů, myslím si, že 
si je zaslouží i ostatní sportovci. Když 
si představím, že sem rodiče vodí své 
děti a klub jim nemohl nabídnout lepší 
zázemí, je to ostuda. Jsem rád, že se 
nám podařilo zázemí zkvalitnit.“

Vedení města dlouhodobě prosazuje 
investice do sportovní infrastruktury 
města Karlovy Vary. V současné době 
například probíhá audit školních hřišť ve 
městě. Podklady z provedeného auditu 
poslouží pro přípravu rozpočtu v roce 
2023.

Autor: redakce

Karlovy Vary stále myslí na zábavu
V loňském roce si lidé 
příliš kultury a zábavy 
neužili, a to kvůli 
přetrvávající epidemii 
koronaviru. Jednou z 
výjimek byly oslavy 
státního svátku – 
Den české státnosti 

Karlovy Vary připravilo pro své 
občany a návštěvníky velkolepé oslavy 
státního svátku – Den české státnosti. 
Svatováclavské slavnosti byly plné 
zábavy a dobré muziky. Při tom všem 
si ještě lidé mohli koupit nějakou dob-
rotu na jarmarku, který byl také sou-
částí těchto oslav.

Celou akci, která trvala pět dní, 
navštívilo tisíce spokojených lidí. 
Zahájení oslav začalo už dopoledne 
v úterý 28. září na Sadové kolonádě 
a následně se program přesunul do 
Smetanových sadů mezi Alžbětiny 
lázně a Hlavní poštu.

Na mlatových cestách ve Smetano-
vých sadech byly umístěny prodejní 

stánky s  tradičním řemeslným sorti-
mentem, občerstvením a především 
pak i prezentační stánky regionálních 
pivovarů.

U Alžbětiných lázní stálo pódium, 
na kterém se každý den vystřídalo 
několik hudebních skupin, od dět-
ských, přes místní kapely, až po známé 
osobnosti české hudební scény, jako 
byl Čechomor, Verona, Olga Lounová 
a další.

Svatováclavské slavnosti uspo-
řádalo město Karlovy Vary ve spo-
lupráci s Odborem kultury MMKV, 
Nadací KV a Agenturou VLNY. „I když 
slavnosti pořádalo město poprvé, 
tak se ukázalo, že po společenských 
akcích oživujících karlovarské ulice je 
mezi lidmi zájem. Proto věřím, že si 
i tyto slavnosti najdou pevné místo v 
kulturním kalendáři Karlových Varů,“ 
říká náměstek karlovarské primá-
torky Josef  Kopfstein (Karlovaráci) a 
dodává „Rád bych touto cestou ještě 
jednou poděkoval všem pořadatelům 
za skvěle odvedenou práci, kterou 
především ocenili návštěvníci oslav“.

Autor: redakce

KARLOVY VARY

COVID TESTY AREÁL ROLAVA

ZDARMA BEZBOLESTNÝ PCR TEST 

TŘEBOŇSKÁ 907/90
PO-PÁ : 7-13 - 14-19

       SO : 10-14
NE : 15-19

NALEZNETE NÁS PROVOZNÍ DOBA

CNTESTY.CZ

RYCHLÝ TEST BEZ ČEKÁNÍ
ANTIGENNÍ TESTY DO 20 MIN

PCR I ANTIGENNÍ TESTY
REZERVACE NENÍ NUTNÁ

PCR TESTY ZE SLIN

KONTAKT
+420 606 865 562

EMAIL
VARY@CNTESTY.CZ

(Parkoviště Rolava)

SNADNO DOSTUPNÉ MHD I AUTEM

inzerce

kultura

Město po letech vyřešilo dlouholetý 
sousedský spor

Rekonstrukce fotbalového hřiště 
bude letos dokončena a tím i budou 
jednou pro vždy vyřešeny letité sou-
sedské spory s vlastníky sousedních 
pozemků v Sedleci. Již v roce 2020 
byla zahájena rekonstrukce fotbalo-
vého hřiště, která byla rozložena do tří 
etapy. Na základě dohody mezi vede-
ním města, TJ KSNP Sedlec a vlastníky 
sousedních pozemků se rozhodlo, že 
okamžitě proběhne výměna dožilé 
ocelové konstrukce za celohliníkovou, 
splňující bezpečnostní normy FIFA a 
FAČR. Současně s rekonstrukcí oddíl 
TJ KSNP Sedlec nechal vyměnit již 
nevyhovující ocelové branky za nové 
certifikované bezpečné branky. 

„Při zadání oprav havarijního 
stavu oplocení bylo navrženo 
řešení tak, aby byly splněny 
všechny naše požadavky jak na 
bezpečnost, tak i na požadavky 
majitelů sousedních pozemků. 
Fotbalový klub TJ KSNP Sedlec 
je zaměřen především na mlá-
dež, a z tohoto důvodu klade 
velký důraz na bezpečnost. 
Nové oplocení přispěje jak k 
zajištění bezpečnosti, tak i k 
lepším vztahům s majiteli sou-
sedních pozemků“, uvedl místo-
předseda TJ KSNP Sedlec Mar-
tin Jícha.

Následně byla zahájena další část 
rekonstrukce jižní strany fotbalového 
hřiště, kde bylo nahrazeno plechové 
oplocení za síťové, které snižuje hluč-
nost dopadajících míčů. Dlouhodobě 
nefunkční a zastaralá závlaha trav-
natého hřiště byla nahrazena novým 
zavlažovacím systémem, který výrazně 
zlepší kvalitu trávy na hrací ploše. V 
letošním roce město zahájí rekon-
strukci severní části hřiště výstavbou 
nového síťového oplocení, opěrnou 
gabionovou zdí, a hráčských střídaček 
se zázemím.

„Jsem ráda, že se povedlo v 
tak krátkém čase vyřešit jeden z 
palčivých problémů tohoto spor-
toviště. Osobně jsem se zasadila 
o to, aby byly splněny oba dva 
požadavky vedení města, a to: 
1) zlepšení sousedských vztahů v 
této lokalitě, 2) vyřešena bezpeč-
nost mladých sportovců”, uvedla 
primátorka města Karlovy Vary 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová.

Celková částka za všechny tři etapy 
nepřekročí 4 miliony korun a finančně 
se na ní podílí vlastními prostředky i 
sportovní klub TJ KSNP Sedlec.

„Musím říci, že jsem opravdu 
nadšený. Každé takovéto vylep-
šení zázemí a podmínek pro 
sportování mládeže vítám a jed-

noznačně podporuji, je to inves-
tice do naší budoucnosti“, sdělil 
radní města Karlovy Vary Václav 
Skuhravý.

Vedení města by rádo ještě v letoš-
ním roce vyřešilo poslední problém 
sousedského soužití, což je jediná 
příjezdová cesta k jejich domovům. 
Na místě již nevyhovujícího a nefunkč-
ního hřiště s umělou trávou vznikne 

odstavná plocha pro parkování jako 
zázemí pro rodiče a tím se uvolní 
věčně zablokovaná příjezdová cesta. 
Malí sportovci se ale bát o své hřiště 
nemusí. Po dohodě s ostatními fotba-
lovými kluby ve městě a základní ško-
lou na Růžovém Vrchu město vybuduje 
na vlastních pozemcích poblíž školy 
novou umělou tréninkovou plochu.

Autor: redakce

zleva Martin Jícha - místopředseda TJ KSNP Sedlec, Andrea Pfeffer-Ferklová, 
primátorka města Karlovy Vary a radní Jakub Novotný a Václav Skuhravý

sport



16 17| Karlovarky č. 1 | Zdarma |

Oáza klidu, ticha a relaxace
Najděte místo pro mentální i fyzickou očistu

Pro Finy je údajně návštěva sauny 
stejně posvátná, jako návštěva kostela. 
Sauna je pro ně místem pro mentální i 
fyzickou očistu, oázou klidu, ticha a rela-
xace. Ani v našich podmínkách není na 
škodu inspirovat se v chladných zimních 
měsících těmito severskými sousedy 
a zařadit saunování do běžné týdenní 
rutiny. Jak se ale saunovat správně tak, 
aby tělu pobyt v horkem sálající míst-
nosti opravdu přinesl všechny kýžené 
výhody? Přinášíme vám hned několik 
tipů.

1. Před návštěvou sauny nejezte 
žádná těžká jídla, zároveň do ní 
nechoďte ale ani s úplně prázdným 
žaludkem. Zvolte nějaké lehčí jídlo ve 
vhodném časovém odstupu. Nezapo-
mínejte také na dodržování dostateč-
ného pitného režimu. 

2. Před vstupem do sauny se řádně 
umyjte, a to nejen vodou, ale i mýdlem. 
Následně se ručníkem dobře osušte, 

aby se vám v teple rychleji otevřely póry 
a pocení bylo intenzivnější. Do sauny 
vstupte nejlépe nazí.

3. Ať už v sauně sedíte či ležíte, vždy 
pod sebou mějte ručník. Pokud vám 
to prostor umožní, je lepší se na lavici 
natáhnout. Vodorovná pozice těla totiž 
zajistí to, že se každý jeho kousek pro-
hřeje rovnoměrně. Pokud vám prostor 
ležení neumožní, seďte alespoň s nata-
ženýma nohama. Pár minut před opuš-
těním sauny si tak jako tak sedněte, 
aby se vám opět upravil krevní oběh 
a nemotala se vám hlava. Vstávejte 
pomalu. 

4. V sauně se zdržte kolem  8 - 15 
minut. Mezi jednotlivými saunováními 
dodržujte stejně dlouhou přestávku, 
jako jste byli uvnitř sauny.

5. Po každém prohřátí je vhodné tělo 
ochladit. K tomu poslouží studená spr-
cha či ochlazovací bazének. Před vstu-
pem do ochlazovacího bazénku je však 

vhodné se osprchovat vlažnou vodou a 
smýt z těla všechen pot. Vaše tělo ale 
nesmí při ochlazování prochladnout.

6. Odpočívejte zabaleni do ručníku či 
županu, v leže či sedě. Pokud pociťujete 

únavu, napijte se, únava může být symp-
tomem dehydratace. Vždy poslou-
chejte, co vám říká vaše tělo. Saunovací 
cyklus opakujte ideálně 3x - 4x. 

Autor: redakce

lifestyle & hobby

Lyžování v Rakousku 
Balzám pro tělo i duši
O tom, že pobyt na 
horách uprostřed 
zimní přírody je ten 
nejúčinnější relax, 
nemusíme dnes již 
nikoho přesvědčovat. 
U našich rakouských 
sousedů si nejen 
skvěle zalyžujete, ale 
užijete si i wellness 
v horských hotelech 
a nevyhnou se vám i 
jiné příjemné zážitky.

Široké, sněhem pokryté svahy a 
spousta ubytování v blízkosti lyžař-
ských vleků – těmito vlastnostmi láká 
Katschberg v nejjižnějším cípu Sal-
cburska mnoho zimních sportovců. 
Lyžařský areál ležící mezi pohořími 
Radstädter Tauern a Nockberge 
nad údolím Lungau je velmi oblíbený 
především mezi rodinami s dětmi. 

Od domovních dveří přímo na lyže 
– tento komfort potěší turisty v živé 
hotelové vesničce Katschberghöhe.

Na Katschbergu se zima odehrává 
„o patro výš“, totiž v nadmořských 
výškách od 1.640 do 2.220 metrů. 
Zimní dovolená na Katschbergu je 
vždy dokonalý zážitek, ať už sportu-
jete či si chcete jen odpočinout, pokud 
přijedete ve dvou anebo s celou rodi-
nou. Novým trendem v poslední době 
je kromě sjezdového lyžování a snow-
boardingu také běh na lyžích, zejména 
na nové výškové běžkařské trati (100 
km běžeckých stezek).

Seznam aktivit je nekonečný a zahr-
nuje například noční lyžování, sáňko-
vání, snow tubing, bruslení, místní 
obdobu curlingu, jízdu na koni nebo 
projížďku na saních tažených koňmi. 
Romantičtěji založení milovníci pří-
rody mohou okolí objevovat sami na 
sněžnicích nebo na procházkách po 
upravovaných zimních cestách.

Tschaneck a Aineck
Dva lyžařské areály – Tschaneck 

a Aineck – jsou vzájemně propojené 
mostem pro lyžaře, který lze přejet 

na lyžích nebo lze použít lyžařský 
dopravník. V lyžařském areálu se 
nachází 70 kilometrů sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti. Sníh je v nadmoř-
ské výšce 1 640 – 2 220 metrů zaru-
čen, protože 100% sjezdovek je vyba-
veno moderním zasněžovacím zaříze-
ním. Večerní lyžování je na programu 
dvakrát týdně od 19:00 do 22:00 na 
Königswiese.

Pokročilejší lyžaři se především 
hned ráno vydávají na sjezd Tscha-
neckpiste nebo na Karabfahrt na 
Ainecku. Ti nejlepší zvolí Direttissimu 
na Ainecku, těžkou černou sjezdovku 
místy až se 100% klesáním. Pravým 
vyvrcholením je pak „A1, nově vybu-
dovaná sjezdovka s rovnoměrným 
klesáním, která vede přímo dolů do 

Lungau – jedná se o dokonalou lyžař-
skou dálnici.

Vzhůru na běžky
Přímo přes klidnou chráněnou 

krajinnou oblast se táhne značená 
běžecká stopa od Katschbergu až 
do údolí Pöllatal. Nádherná výšková 
běžecká trasa (1640–1750 m) začíná 
na parkovišti v obci Katschberghöhe, 
ze které jsou nádherné výhledy na 
okolní hory. Ještě větší nabídka širo-
kých a pestrých běžeckých stop je 
v sousedním Lungau. Jsou zde také 
četné další možnosti sportovního 
vyžití, jako chůze na sněžnicích, cur-
ling, vyjížďky na koních atd.

Autor: redakce

ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA 
FABIA jsou nejlepšími vozy 
své třídy v testu Euro NCAP
 Velké ocenění pro 
ŠKODA AUTO: orga-
nizace European 
New Car Assessment 
Programme (Euro 
NCAP) vyhlásila plně 
elektrické SUV ŠKODA 
ENYAQ iV a čtvrtou 
generaci vozu ŠKODA 
FABIA nejlepšími 
vozy ve své třídě v 
testovacím roce 2021. 

Oba modely jsou v daných třídách 
nejbezpečnější ze všech testovaných 
vozidel v minulém roce. Se získanými 
86 % z celkového možného počtu 
bodů je ENYAQ iV dosud nejbezpeč-
nějším SUV v tomto referenčním testu 
bezpečnosti. Nová FABIA dosáhla 
svými 78 % nejlepšího výsledku mezi 
vloni testovanými kompaktními auto-
mobily. ŠKODA AUTO je jedinou 
automobilkou, která je zastoupena 
dvěma vozy označenými za nejlepší ve 
své třídě pro rok 2021. Od roku 2008 
získaly všechny nové modely značky 

ŠKODA nejvyšší možné hodnocení 
pěti hvězdiček.

Euro NCAP pravidelně sestavuje 
seznam vozů, které si během předcho-
zího roku vedly nejlépe v referenčních 
testech bezpečnosti. Pro rok 2021 se 
mezi nejlepší ve své třídě řadí hned dva 
modely ŠKODA: ENYAQ iV v kategorii 
SUV a FABIA v kategorii kompaktních 
vozů. ŠKODA se tak stala jediným 
výrobcem, který obsadil v roce 2021 
první místo ve dvou kategoriích. Vozy 
ENYAQ iV a FABIA jsou v pořadí 13. 
a 14. novým modelem značky ŠKODA, 
který od roku 2008 bez výjimky získal 
nejvyšší hodnocení pěti hvězdiček. Už 
v roce 2014 obdržela třetí generace 
vozu ŠKODA FABIA ocenění nejlepší 
ve své třídě. Vzhledem k tomu, že se 
požadavky v testech Euro NCAP stále 
zpřísňují, je porovnání nejlepších vozů 
možné pouze pro kalendářní roky 2020 
a 2021. Tím je zajištěno, že automobily 
podléhají stejným testovacím podmín-
kám.

ŠKODA ENYAQ iV loni získala v 
testu Euro NCAP nejvyšší pětihvězdič-
kové hodnocení a celkem 86 % z cel-
kového počtu možných bodů. První vůz 
značky ŠKODA na bázi modulární plat-
formy pro elektromobily (MEB) kon-
cernu Volkswagen dosáhl v rozsáhlých 

nárazových a bezpečnostních testech 
organizace Euro NCAP vynikajících 
výsledků, a to zejména v oblasti ochrany 
cestujících. Kombinací 94 % maximálně 
dosažitelných bodů za ochranu dospě-
lých a 89 % za ochranu dětí ve voze 
vytvořilo SUV značky ŠKODA absolutní 
rekord v hodnocení testů Euro NCAP, 
které jsou od roku 2020 opět přísnější. 
Tento výsledek byl překonán pouze jed-
nou, a to vozem vyšší třídy.

Nová ŠKODA FABIA v testu Euro 
NCAP dosáhla dalšího zvýšení bezpeč-
nosti díky přechodu na modulární plat-
formu koncernu Volkswagen MQB A0, 
která mimo jiné poprvé umožnila využití 
sedmi moderních asistenčních systémů. 
Čtvrtá generace úspěšného modelu zís-
kala 78 % maximálního dosažitelného 
počtu bodů a stejně jako ENYAQ iV 
zazářila především v oblasti ochrany 
cestujících s 85 % možných bodů za 

ochranu dospělých a 81 % maximálního 
počtu bodů za bezpečnost dětí.

European New Car Assessment 
Programme (Euro NCAP) je sdružení 
ministerstev dopravy, automobilových 
klubů, svazů pojišťoven a výzkumných 
ústavů z osmi evropských zemí, zalo-
žené v roce 1997. Konsorcium má sídlo 
v belgické Lovani (Leuven). Provádí 
bezpečnostní testy aktuálních modelů 
a hodnotí jejich aktivní a pasivní bez-
pečnost, jakož i bezpečnou záchranu a 
vyproštění. V uplynulých letech se testy 
postupně zpřísňovaly a nyní zahrnují 
hned několik scénářů kolizí. Zatímco 
dříve se hodnotily výhradně výsledky 
nárazových testů, dnes se do výsledku 
stále výrazněji promítá i hodnocení 
aktivních bezpečnostních a asistenčních 
systémů.

Zdroj: www.skoda-storyboard.com

Novinky 2022 – KTM 
1290 Super Duke GT
 Chcete cestovat 
nadzvukovou rych-
lostí v absolutním 
pohodlí, a když vás to 
chytne, spráskat na 
okreskách cokoliv, 
na co si pomyslíte? 

Pak račte vstoupit do světa KTM a 
Super Duku GT. Cestovní motorka 
nepotřebuje 175 koní, ale je fakt zatra-
ceně skvělý pocit je tam mít. Obrovský 
dvouválec teď plní normu Euro 5 a o 
jeden Nm poskočil maximální točivý 
moment.

Zadní gumu teď bude trhat celých 141 
newtonů. Původní SDR GT byl první 

Kačenou, která dorazila se semiaktiv-
ním odpružením, a letošní novinka jde 
stejným směrem, takže i tady je plně 
automatické tlumení, přičemž dostala i 
funkci anti-dive, která bude zamezovat 
ponořování předku.

Další změnou jsou o 1 kg lehčí ráfky 
ze Super Duka R, jež budou mít pozitivní 
vliv na ochotu zatáčet, stejně jako použití 
pneumatik Continental SportAttack 4.

Čeho si jde okamžitě všimnout, je i 
nový budík převzatý ze Super Adven-
ture. Je fantasticky jasný, grafika je pře-
krásná a chodí ohromně rychle. Spoleh-
nout se můžete na plnou konektivitu s 
vaším telefonem.

Čekali jsme i možnost dokoupení 
adaptivního tempomatu, která se tady 
úplně nabízí, ale zatím není k dispozici. 

Zdroj: motohouse.cz

auto & moto

Specifikace:
Motor: V-dvouválec

Objem: 1301 cm3

Výkon: 175 koní

Váha: 228 kg s náplněmi
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Křížovka o permanentku, kulicha a šálu HC ENERGIE!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 2. 2022
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím SMS na tel. číslo 
+420 723 227 109 ve tvaru: (tajenka), jméno a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle 
ceníku SMS zprávy vašeho oparátora. Výherce budeme telefonicky informovat.

Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám...(viz. tajenka)

SOUTĚŽ!
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Zdravé recepty z redakce
Brokolice zapečená 
s drůbežím masem 
a cuketou
Suroviny
1 ks brokolice
2 ks kuřecí prsa
1 ks cuketa větší
1 ks cibule
4 stroužek česnek
100 g sýr niva

2 ks vejce
1 ks smetana na vaření
sůl
pepř mletý
paprika
muškátový oříšek

Postup
Brokolici necháme chvíli spařit a rozebereme na růžičky, cuk-
etu pokrájíme na kousky, kuřecí prsa nakrájíme na drobné 
kostičky (posolíme). Na pánvi orestujeme cibuli společeně 
s česnekem nakrájeným na plátky, přidáme maso a osmah-
neme. Zapékací misku vysypeme strouhankou. Na dno dáme 
cuketu, posolíme, opepříme, posypeme paprikou. Na cuketu 
rozložíme polovinu brokolice, zasypeme orestovanou směsí 
masa, posypeme polovinou nastrouhané nivy. Další vrstva je 
opět cuketa a poslední vrstvou brokolice. Vše dáme do trouby 
asi na 10 minut. Poté zalijeme smetanou s vejci a solí, pepřem, 
muškátovým oříškem. Povrch posypeme zbylou nivou. 
Pečeme cca 30 minut. Vím, že receptů na zapečenou brokolici 
je zde spousta, ale většina je s uzeninou. Drůbeží maso dodá 
jinou chuť, kterou ocenila celá naše rodina.

Dobrou chuť

Vlčí jámy
Vlčí jámy jsou přírodní 
památka v Krušných 
horách v Karlovar-
ském kraji. Nachází se 
na jihozápadním úbočí 
Blatenského vrchu 
severovýchodně od 
města Horní Blatná v 
katastrálním území 
obce Potůčky. Před-
mětem ochrany jsou 
středověké dobývky 
cínových rud, exi-
stence jeskynního 
ledu a výskyt kriticky 
ohrožených druhů 
mechů a živočichů.

Přírodní památka se skládá z Vlčí a 
Ledové jámy. Výše ve svahu se nachází 
Ledová jáma, která vznikla vytěžením 
cínovcového pásma Jiří. Je až dvacet 
metrů hluboká a velmi úzká, čímž je v 
ní omezen pohyb vzduchu. Vzniklo tak 
specifické mikroklima, díky kterému se 
na dně jámy hromadil sníh a led, který 
neroztál ani během léta. Roku 1813 
pochází zmínka o využití ledu při léčení 
vojáků raněných v bitvě u Lipska. Pro-
ces tvorby ledu byl narušen v roce 2005, 
kdy byly z jámy nelegálně odvezeny 

téměř dvě tuny sněhu a ledu ke stavbě 
sněhuláka. Dalším negativním jevem, v 
jehož důsledku jeskynní led zcela vymi-
zel, bylo sucho v letech 2017–2019.

Vlčí jáma vznikla odtěžením cínov-
cového pásma Wolfgang a pozdějším 
částečným zřícením stropů podzem-
ních komor a skalních stěn. Propadlina 
je přes 120 metrů dlouhá, široká asi čtr-
náct metrů a hluboká asi dvacet metrů. 
Pozůstatky obou dolů jsou památkově 
chráněné.

Ledovou jámu na počátku dvacátého 
století turisticky zpřístupnil hornob-
latenský Krušnohorský spolek, který 
vybudoval kamenné schodiště.

Chráněné území vyhlásil Okresní 
národní výbor v Karlových Varech dne 
5. září 1975 v kategorii chráněná pří-
rodní památka.

Přístup
Přírodní památka je přístupná po čer-

veně značené turistické trase z Horní 
Blatné na Blatenský vrch. Souběžně s 
ní je značena také část naučné stezky 
Cesta A. Günthera. Vstup turistům je 
částečně umožněn pouze do Ledové 
jámy. Okraje obou jam jsou zabezpe-
čené zábradlím.

Naučná stezka Horní 
Blatná - Vlčí jámy

Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí 
jámy je vlastně okruhem začínajícím i 
končícím v Horní Blatné. Okruh měří 
necelých 5 km a je na něm rozmístěno 7 
informačních tabulí s českým a němec-
kým textem.

Stezka začíná na náměstí v Horní 
Blatné, kde se dá také bez problémů 
zaparkovat. Z první tabule se dozvíte 
základní informace o obci.

Z náměstí se vydáte po žluté turis-
tické značce k bývalému dolu Konrád, 
odtud už je blízko k technické památce 

Blatenskému příkopu a pak vás čeká 
docela nároční výstup na Blatenský 
vrch, který si můžete prodloužit o další 
85 schodů při výšlapu na zdejší roz-
hlednu. Z Blatenského vrchu sejdete k 
Ledové jámě - 15 m hluboké propadlině 
dolu Jiří, v níž se drží po celý rok sníh. 
Odtud už dojdete k Vlčí jámě, která 
vznikla propadnutím dolu Wolfgang, 
který byl jedním z největších dolů v 
okolí. Ve svém nejhlubším místě dosa-
hoval hloubky až 85 metrů. Ledová 
jáma a Vlčí jáma společně tvoří přírodní 
památku s názvem Vlčí jámy.

Autor: redakce, Infocentrum Boží Dar

Zastávky na 
naučné stezce
1. Vítáme Vás v Horní Blatné
2. Cínová ložiska
3. Blatenský vodní příkop
4. Lesy (Blatenský vrch s rozhlednou)
5. Ledová jáma
6. Vlčí jáma
7. Dům č. 127 (Muzeum H. Blatná)

tipy na výlet
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IBER, IOTA
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14. 5. 2022 (K. Vary Vítkova hora) > Blues na kopci: Five Rivers Plzeň / Bernard Blues Band / 
St. Johnny Band / The Lewis Creaven Band (UK)

21. 5. 2022 (Amfi teátr Loket) > Beatová síň slávy: Emerson, Lake & Palmer, …
28. 5. 2022 (Amfi teátr Loket) > Jazz pod hradem: Andrew „The Bullet“ Lauer (USA) / Fermáta (SK) / 

Emil Viklický Trio / Robert Balzar Trio
4. 6. 2022 (Zámecký park Ostrov) > Tančím v Zámeckém parku: Mig 21 / Wohnout / 

TH!S (kapela s Vojtou Kotkem) / Trepifajxl / inSpiral
4. 6. 2022 (Amfi teátr Mikulov) > KISS party LIVE 90‘s Mikulov: 

Captain Jack / Whigfi eld / Magic Affair / Maduar
10. 6. 2022 (Amfi teátr Loket) > Stromboli / Futurum / Vilém Čok & Bypass
11. 6. 2022 (Amfi teátr Loket) > Traktor: Sedmá strana kostky TOUR 2022

11. 6. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Maturáles
17. 6. 2022 (Amfi teátr Loket) > Look At Party 2022: Ben Cristovao / Raego / eLKa BAND / Drewsession

17. 6. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > ROCKOVÁ PLOVÁRNA I.: THE CRASH / PAROLET (Hudba Praha + 
Jasná Páka Revival) /  BLACK MOON / URIAH HEEP Revival

18. 6. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Podmol Brothers Motivation Show
18. 6. 2022 (Oloví) > Slavnosti města Oloví: Kujme Pikle Band / Michal Tučný REVIVAL / 

Turbo / Verona / Roman Vojtek & Fantastic 80‘s / Smokie REVIVAL
25. 6. 2022 (Amfi teátr Loket) > Dymytry / Doga / De Bill Heads / Sinetrium / Meat Mincer

1. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > Tři Sestry a hosté
1. 7. 2022 (Amfi teátr Mikulov) > Jethro Tull (UK) / Flamengo Reunion Session (CZ)

4. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > Jethro Tull (UK) / Flamengo Reunion Session (CZ)

6. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > Opera: Rusalka
8. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > Čechomor

9. 7. 2022 (Zámecký park Ostrov) > Rodinný den: Mňága & Žďorp / Michal Hrůza / 
Kujme Pikle Band / The Tap Tap / Pestalozzi 

15. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > Divokej Bill
29. 7. 2022 (Amfi teátr Loket) > W. Shakespeare – Bouře

30. 7. 2022 (Koupaliště Michal Sokolov) > Za Sluncem na Michal: No Name / Katarína Knechtová / 
Botox / Kašpárek v rohlíku / Kujme Pikle Band

5. 8. 2022 (Amfi teátr Loket) > Muž se železnou maskou (muzikál Divadla Broadway / KONCERTNÍ VERZE)

6. 8. 2022 (Amfi teátr Loket) > Lucie: CHCI ZAS… Letní Rock Tour 2022 
6. 8. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > Country-folk na Rolavě

12. 8. 2022 (Amfi teátr Loket) > Leoš Mareš a hosté: Staré pecky
13. 8. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Rock Heart KV: 

Harlej, Alkehol, Gaia Mesiah, Kurtizány z 25. Avenue a další
20. 8. 2022 (Amfi teátr Loket) > Kryštof kemp 2022
27. 8. 2022 (Amfi teátr Loket) > KISS party LIVE 90‘s Loket: 

S.T.S.B. aka FUN FACTORY / East 17 / Danzel / Verona
2. 9. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > Rocková plovárna II.

3. 9. 2022 (Karlovy Vary) > J.A.R.
10. 9. 2022 (Amfi teátr Loket) > Termiti 25 let: Walda Gang / Pestalozzi / Morčata na útěku Předprodej:
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