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Karlovarský kraj bude přispívat 
Čedoku na jeho byznys
Karlovarský kraj musí být ve velmi dobré finanční kondici, když bude přispívat 100 000 Kč 
(bez DPH) na jeden let do Antalye cestovní kanceláři Čedok.
Karlovarský kraj podpoří char-
terové linky z  Karlových Varů do 
turecké Antalye, které plánuje 
na hlavní turistickou sezonu ces-
tovní kancelář Čedok. Vzhledem 
k  nejisté situaci na trhu ale bude 
příspěvek vázán jen na uskuteč-
něné lety. Půjde o 100 000 korun na 

jeden let. Z karlovarského letiště, 
které patří kraji, v současné době 
žádné pravidelné lety nelétají.

Je to smlouva mezi letištěm, 
Karlovarským krajem a Čedokem, 
kde by se mělo platit za každý 
uskutečněný let, tak, jako to bylo 
připravované v minulém roce s Bul-

harskem. Ten příspěvek ze strany 
kraje na jeden uskutečněný let by 
měl být 100 000 korun na jeden 
let bez DPH. Mělo by jít o  deset 
letů, Čedok už tyto zájezdy pro-
dává.  Celkem by tak kraj mohl 
zaplatit až milion korun.

Zdroj: ČTK a Zdopravy.cz

Nejdříve proti ní brojil, podával 
žaloby, teď se mu KV Aréna hodí
Karlovarský hejtman 
Petr Kulhánek 
sáhl 4. března 
k bezprecedentnímu 
kroku a rozhodl v rámci 
nouzového stavu 
uzavřít KV Arénu, 
která bude sloužit 
jako centrum pro 
uprchlíky z Ukrajiny.
Své rozhodnutí opřel o  vyhlášený 
nouzový stav na území České repub-
liky, proti kterému bohužel není žádné 
odvolání. „Musíme tento stav respek-
tovat, i  když se nám to ani trochu 
nelíbí. Vnímáme to ovšem jako fakt 
a musíme se podle toho zařídit,“ řekl 
jeden z rodičů malého hokejisty.

V  rozhodnutí hejtmana, opřeném 
o krizový zákon, doslova stojí „naři-
zuji poskytnutí věcného prostředku 
s obsluhou k řešení krizové situace“. 
Jediným listem papíru tak byla před-
časně ukončena nejen hokejová 
sezona na domácím stadionu pro tým 
Energie, ale skončily také tréninky dětí 
a mládeže.

„My chápeme, že situace je mimo-
řádně citlivá a stoprocentně podporu-
jeme pomoc všem uprchlíkům z Ukra-
jiny, kteří do našeho regionu přicházejí. 
Zcela ale nechápu, proč byla vybrána 
jako asistenční centrum pomoci právě 
KV Aréna. V  Karlových Varech je 
přece tolik lepších míst, které jsou 
k tomu mnohem vhodnější,“ neskrý-
vala svůj údiv paní Jana Mládková.

Velmi podobně byli rozladění 
i fanoušci karlovarského hokeje. Pod 

příspěvkem na FB stránce hokejové 
týmu se sešlo několik stovek roz-
hořčených komentářů. „Jedna věc 
je pomoc, ale druhá je vykopnout 
extraligový tým z haly před koncem 
sezony. Doufám, že místo pluso-
vých bodů mu to přinese mínusové 
body, protože tohle není neodkladný 
obecný zájem, udělat z hokejové haly 
asistenční centrum. Navíc je v kraji 
spoustu míst, kde může být,“ napsal 
jeden z fanoušků.

Fanoušci často zmiňují, že kraj 
mohl využít i  jiné možnosti. Napří-
klad státní hotel Thermal, který 
je v  majetku ministerstva f inancí, 
a který je schopen během karlovar-

ského f ilmového festivalu pojmout 
a  obsloužit tisíce lidí. Navíc je 
v  hotelu veškerý dostupný kom-
fort, pohodlí, teplo a děti by mohli 
navštívit třeba i  kino. Paradoxní je 
fakt, že státní hotel Thermal nejen, 
že nebyl využit k pomoci uprchlíkům, 
ale dokonce ani dosud nenabídl své 
ubytovací kapacity lidem prchajícím 
před válkou. „Když si uvědomíte, že 
státní hotel není schopný nabídnout 
okamžitou pomoct a  pan hejtman 
na druhé straně ukvapeně zakazuje 
sportovcům tréninky a zavírá spor-
toviště, tak je něco špatně,“ posteskl 
si pan David, další z fanoušků extrali-
gové HC Energie.

Je to smutný paradox, že ve své 
době to byl právě dnešní hejtman 
Petr Kulhánek, kdo podal žalobu 
proti multifunkční KV aréně a  spo-
lečně se svými kolegy z hnutí KOA 
žádali dokonce odstranění této 
stavby. Jen tento soud mimochodem 
stál město Karlovy Vary téměř čty-
řicet milionů korun. A nyní je to ten 
samý Petr Kulhánek, kterému je KV 
aréna dobrá, když chce dokázat, jak 
pomáhá. Rozhodně je dobře, že mul-
tifunkční KV Aréna je opravdu multi-
funkční a slouží i ke krizovým situacím 
a po dlouhých letech prokázala, že je 
nezbytnou součástí města i kraje.

Autor: redakce
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Sliby se mají plnit, říká Štěpánka Steinová

MHD v Karlových Varech je pro mládež 
a studenty již čtvrtý rok zdarma

Zklidnění dopravy, přívětivý krok 
pro mladé lidi a seniory, ale i ochrana 
životního prostředí. To vše hrálo roli 
při prosazování MHD zdarma pro 
vybrané skupiny.

Je to již čtvrtý rok, co mohou děti do 
19 let i senioři jezdit veřejnou dopra-
vou v rámci Karlových Varů zdarma.

„Těch podnětů, proč sáhnout 
právě k  tomuto kroku, byla hned 
celá řada. Na prvním místě to byl 
prostý fakt, že jsme jako Karlovaráci 
právě s  tímto programem v  roce 
2018 kandidovali do komunálních 
voleb. Jsme moc rádi, že se nám to 
podařilo prosadit hned v  prosinci 

téhož roku a od 1.  ledna 2019 tak 
tisíce sousedů mohou jezdit bez-
platně,“ říká zastupitelka Štěpánka 
Steinová (Karlovaráci).

V  roce 2018 se podařilo jízdné 
zdarma prosadit i přes odpor opozič-
ních zastupitelů. Roční náklady byly 
vyčísleny na 4,5 milionu korun, což 
se ukázalo jako zanedbatelná suma. 
I vzhledem k tomu, že dopravní pod-
nik má třistamilionový obrat a  pří-
padná ztráta je karlovarským magis-
trátem kompenzována. Za poslední 
čtyři roky se služba stala samozřejmou 
součástí města a je velmi využívána.

„Karlovaráci chtěli a chtějí postup-
nými konkrétními kroky zpříjemnit 
život mladým občanům Karlových 
Varů. Osobně vnímám jízdné zdarma 
jako jednu z mnoha cest, jak udělat 
naše město atraktivnější pro mladé 

lidi a studenty. V karlovarské popu-
laci trvale klesá podíl mladých lidí. 
Každý krok, jak tento trend zvrá-
tit, se počítá,“ uzavřela zastupitelka 
Steinová.

Autor: redakce

Štěpánka Steinová (Karlovaráci)

Díky Senior Pointu nejsou naši starší 
sousedé nikdy na problémy sami
Populace v našem regionu stárne a ani Karlovy Vary v tomto směru 
nejsou výjimkou. Karlovarský magistrát se proto snaží seniorům 
maximálně usnadnit jejich život a pomáhat jim s běžnou agendou. 
V dubnu 2019 byl z iniciativy hnutí Karlovaráci zřízen Senior 
Point, jehož úkolem je cílená pomoc každému, kdo ji potřebuje.
„Klientům z řad seniorů zde vyško-
lená pracovnice pomůže s orientací 
na úřadu a v jeho jednotlivých agen-

dách, poradí kde a s kým řešit kon-
krétní záležitosti jako poplatek za 
psa nebo svoz komunálního odpadu, 

pomůže s  vyplněním formulářů, 
objedná termín návštěvy na přísluš-
ných pracovištích a podobně,“ říká 
karlovarský zastupitel MUDr. Michal 
Vinš (Karlovaráci).

O  službu Senior Pointu je velký 
zájem a  spokojení jsou i  samotní 
senioři. „Jsem opravdu ráda, že se 
mám kam obrátit. To víte, jsem přeci 
jen ze staré školy a spousta těch apli-
kací a formulářů jsou pro mě už dnes 
španělská vesnice. Opravdu nevím, 
jak bych si sama poradila“ potvrzuje 
paní Marta, jedna z klientek Senior 
Pointu. I  pracovníci magistrátu 
potvrzují, že zájem o službu je každý 
rok větší a pro mnoho starších sou-
sedů se stala samozřejmým nástro-
jem při styku s úřady.

„Moderní město musí fungovat 
vyváženě a  musí vycházet vstříc 
všem skupinám obyvatel. Na prv-
ním místě musíme ale myslet na ty, 
kteří jsou zranitelní a sami si pomoci 

nemohou. Dnešní senioři pracovali 
celý svůj život, a  pokud jim takto 
alespoň trochu pomůžeme, tak je 
to přece to nejmenší, co můžeme 
udělat. To by udělal každý,“ myslí si 
MUDr. Michal Vinš.

Autor: redakce

MUDr. Michal Vinš (Karlovaráci)
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To nejcennější, co má Dopravní podnik 
Karlovy Vary, jsou jeho zaměstnanci
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Karlových 
Varech a dlouhodobě se umisťuje na předních místech celostátní soutěže Zaměstnavatel regionu. 
V roce 2021 jsme se umístili na prvním místě v kategorii podniků do 500 zaměstnanců.

Díky velké podpoře Města Karlovy 
Vary jako zadavatele městské hro-
madné dopravy, a zároveň jediného 
akcionáře, se podniku podařilo 
v rámci možností ustát i nepříznivou 
dobu pandemie. Jak je vidět z aktuál-
ního dění - krize způsobená pandemií 

je střídaná krizí způsobenou válečným 
konfliktem na Ukrajině, což sebou 
přináší nové problémy. Lze tedy oče-
kávat velmi turbulentní vývoj a nové 
výzvy pro společnost jak to zvládnout.

Vedle již zmíněné velké pomoci, 
které se nám dostalo od vedení 

Města Karlovy Vary je dobré vyzdvih-
nout přístup zaměstnanců dopravního 
podniku. Naši řidiči a další pracovníci 
byli součástí kritické infrastruktury 
a jejich práce rozhodně nešla přesu-
nout na home office. Byli a jsou to lidé 
v tzv. první linii a představa, že celý 
den řídíte autobus v roušce (v první 
fázi dokonce s  ochranným štítem) 
je pro většinu lidí nepředstavitelná. 
Samostatnou kapitolou je velká zod-
povědnost, kterou má řidič v případě 
dopravní nehody.

Doufejme, že potíže způsobené 
pandemií se již nebudou ve stejné 
intenzitě opakovat. Nesmíme však 
zapomenout na osobní nasazení 
našich lidí i to, že na rozdíl od jiných 
složek v první linii se nikomu nedo-
stalo žádného ohodnocení nad běžný 
rámec. Naopak, díky nepříznivému 
ekonomického vývoji v tržbách spo-
lečnosti nemohlo dojít ani k naplnění 
očekávání při kolektivním vyjedná-
vání a  rozevřely se tak pomyslné 
nůžky mezi podmínkami našich řidičů 
a řidičů jiných dopravních společností. 
I za toto porozumění se sluší zaměst-
nancům veřejně poděkovat a zároveň 
deklarovat, že tento přístup nebere 
vedení společnosti jako samozřejmý. 
Považuji za hlavní prioritu vedení 

společnosti sestavení takového roz-
počtu a  dohody s  vedením města 
Karlovy Vary na další období, aby se 
našim zaměstnancům dostalo to co si 
zaslouží.

Autor:
Jiři Vaněček, BBA

předseda představenstva
Dopravního podniku Karlovy Vary,a.s.

V dubnu opět vytryskne Vřídlo uvnitř kolonády
Po téměř sedmi letech 
bude opět hlavní 
karlovarský pramen – 
Vřídlo – tryskat uvnitř 
Vřídelní kolonády. 
V dubnu stavbaři 
dokončí 2. etapu její 
rekonstrukce a výtrysk 
se bude moct vrátit na 
své původní místo.
„Vřídelní síň musela být kvůli hava-
rijnímu stavu v roce 2015 uzavřena. 
Výtrysk Vřídla se proto přestěhoval 
ven před kolonádu,“ uvedl náměs-
tek primátorky Petr Bursík (ODS), 

který má městské investice na sta-
rosti. Následovalo nejen odstranění 
havarijního stavu vřídelní síně a  její 
náročná rekonstrukce, ale i  výměna 
technologie na jímání vřídelní vody 
pod kolonádou.

„7.  května při zahájení lázeňské 
sezony bude Vřídlo slavnostně vysvě-
ceno,“ upřesnil Bursík, odkdy bude 

kolonáda opět fungovat v  běžném 
provozu.

Už 9.  března byl ukončen provoz 
venkovní fontány, aby bylo možné 
přesunout technologii zpět do vřídelní 
síně. Od 21. března je pak uzavřena 
i  celá kolonáda. Stavbaři v  ní budou 
ještě rekonstruovat pitné stojany, sano-
vat betonové stropy a vymění mísy.

Původně se zvažovalo, že se 
vyhlásí architektonická soutěž na 
úplně novou kolonádu. Kvůli finanční 
a časové náročnosti ale bylo napříč 
politickým spektrem domluveno, že 
se dá přednost rekonstrukci stávající 
kolonády. „Ještě je proto před námi 
3. etapa. Nyní jsou dva návrhy, jak 
pokračovat. Každopádně po této 
etapě by měla být například zpří-
stupněna střecha a  ochozy v  dru-
hém nadzemní podlaží, uvažuje se 
o  muzeích a  galeriích, zkrátka aby 
se podpořil lázeňský ruch,“ dodal 
Bursík.

První dvě etapy rekonstrukce 
včetně nové technologie na jímání 
vody vyšly zhruba na 70 milionů 
korun. Cena za poslední etapu je 
odhadována na 130 milionů korun.

Autor: redakce
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CHKO Krušné hory
Pane Malečku, v  médiích, ale 
stále častěji i veřejném prostoru, 
se objevuje téma plošné ochrany 
Krušných hor. Krušnohoří je již 
zčásti chráněno jako součást 
světového dědictví UNESCO, 
ale v tuto chvíli se hovoří přede-
vším o ochraně přírody ve formě 
vyhlášení chráněné krajinné 
oblasti. Jaké by podle vás měly 
být první kroky v tomto směru? 
A jaké to přináší otázky dalšího 
rozvoje?

Martin Maleček: Jsem staros-
tou Hroznětína, tedy města ležícího 
doslova na prahu Krušných hor, navíc 
se chci na podzim ucházet o  post 
senátora za Karlovarsko, vnímám 
proto otázku vyhlášení CHKO Krušné 
hory jako zásadní. Dle mého názoru 
si musíme jasně říct, jakým směrem 
chceme život v Krušných horách smě-
řovat. Co je pro nás vlastně prioritou? 
Je to na prvním místě rozvoj turismu? 
Protože ruku v  ruce s  ním musí jít 
výstavba doprovodné infrastruktury. 
Turisté budou chtít někde spát, někde 
se najíst, budou očekávat služby, které 
nabízí i  jiná česká pohoří. Anebo je 
naším cílem rozvoj obcí a měst, samo-
zřejmě v souladu s ochranou přírod-
ních lokalit? To jsou podle mne klíčové 
otázky, které si musíme zodpovědět 
jako první.

Ovlivnilo by CHKO Krušné 
hory nějakým způsobem obce 
v našem regionu? A  jaké by to 
mělo důsledky pro vás, jako pro 
starostu, pane Malečku?

Martin Maleček: Jako starosta 
zastupuji zájmy trvale žijících občanů 
v  našem správním území, tak jako 
ostatní starostové a starostky v loka-
litě Krušné hory. Našim cílem je rozví-
jet naše města a obce, tak aby zde byl 

zajištěn rozvoj obcí v rámci moderních 
technologií, zkvalitnění infrastruktury, 
zajistit kvalitní občanskou vybavenost 
a také rozvíjet společenské tradice, kul-
turní a sportovní vyžití našich občanů.

Pane Chlade, vy jste byl dlou-
holetý náčelník horské služby, 
jste tělem i  duší krušnohorský 
patriot a  horám jste zasvětil 
celý svůj život. Jak by podle vás 
mělo probíhat vyhlášení CHKO 
Krušné hory?

Rudolf Chlad: Vyhlášení CHKO 
Krušné hory se nesmí v žádném pří-
padě stát politickým tématem a celý 
proces by měl být v co největší míře 
prodiskutovaný nejen s  odborníky, 
ale především se zástupci samospráv 
a širokou místní veřejností. Každá obec 
bude na základě toho zařazena do jiné 
kategorie ochrany přírody předem 
jasně vymezené zákonem o  CHKO. 
Vyhlášení CHKO do jisté míry nese 
určitá omezení života v dané lokalitě 

a naším cílem by mělo být samozřejmě 
ochránit přírodní lokality v Krušných 
horách, ale není možné zásadně ome-
zit rozvoj měst a obcí a zatížit občany 
další administrativou při správě jejich 
majetku.

V jakém stavu je v tuto chvíli celý 
proces vyhlášení CHKO? Pokud 
víme, tak byla zřízena odborná 
skupina, která celou věc na kraj-
ské úrovni debatuje. Myslíte si, 
že je to dobrý krok?

Martin Maleček: Jsem rád, že se 
tzv. nešije nic horkou jehlou a věřím, 
že se najde rozumný kompromis. 
V  navrženém území žijí především 
naši občané a je nepřípustné, aby nám 
život ovlivňovali lidé přijíždějící do 
Krušných hor pouze za rekreací, jejichž 
domovy jsou v městských aglomera-
cích v Praze, Plzni a dalších regionech. 
Dle mého názoru je to krok správným 
směrem, ale musí být jasně definovány 
všechny klady a  zápory. Turistický 
ruch samozřejmě přispívá do regionu 
nejenom finančně, ale podílí se i  na 
zaměstnanosti našich občanů. To vše 
se také musí zohlednit, ale při současné 
infrastruktuře dané oblasti není možné 
budovat pouze developerské projekty 
zajišťující ubytování. V uvedené oblasti 
nejsou dořešeny odstavné plochy 
k parkování, musí být prověřena dosta-
tečná kapacita dopravní a vodárenské 
infrastruktury a energií. To vše se musí 
zajistit před dalším možným rozvojem 
turistického ruchu.

Rudolf Chlad: Musíme si uvě-
domit, že cestovní ruch je pro obce 
silně výdělečné odvětví „průmyslu“. 
Návštěvníci ovšem nebudou chtít při-
jíždět do mrtvých satelitů obcí, kde 
živelnou zástavbou zmizí vše vzácné 
v naší, prozatím ještě neporušené, pří-
rodě.

Martin Maleček: Já osobně budu 
prosazovat ochranu přírodních lokalit 
v daném území, ale nesmí být ome-
zen rozvoj obcí a zájmy trvale žijících 
obyvatel. A  jsem moc rád, že mám 
ve svém odborném týmu takového 
odborníka, jako je právě Ruda Chlad. 
Díky tomu mohu všechny tyto aspekty 
pravidelně konzultovat a  sledovat. 
Věřím, že společně dokážeme najít 
vhodné řešení, které bude přínosem 
pro nás všechny.

Autor: redakce

Lávka u Císařských lázních 
je už na svém místě
Desítky let byla kvůli 
havarijnímu stavu 
uzavřena Goethova 
lávka u Císařských 
lázní. To se na konci 
dubna změní.
„Od 16. března je už na místě nová 
lávka, která je podobná té původní,“ 
uvedl náměstek primátorky Petr Bur-

sík (ODS), který má mosty a lávky ve 
městě na starosti.

Nyní ještě stavbaři musí dokončit 
napojení lávky na březích a  osadit 
povrch žulovými deskami.

Lávka je zhruba 20 metrů dlouhá 
a 3,5 metru široká. Měla by zjedno-
dušit přístup k Císařským lázním od 
parkoviště u Galerie umění a Poštov-
ního dvora. Náklady činí 4,5 milionu 
korun.

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

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje 
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?

Proč hejtman Kulhánek nařídil městu 
Karlovy Vary poskytnout hlavní halu 
KV Arény uprchlíkům z Ukrajiny?
Hejtman Kulhánek začátkem března 
nařídil městu Karlovy Vary uvolnit pro 
účely uprchlického centra pro Ukra-
jince uvolnit KV Arenu. Proč právě 
prostory KV Areny a z jakého důvodu 
mluvil o dohodě s městem, když šlo 
o striktní nařízení pod hrozbou pokuty?

„Kvůli nedostačující kapacitě rozšíří 
Karlovarský kraj po dohodě s vedením 
města Karlovy Vary a KV Areny pro-

stor stávajícího Krajského asistenčního 
centra pomoci Ukrajině (KACPU). 
To začne fungovat i  v  centrální hale 
KV Areny, vznikne rovněž zázemí pro 
sklad humanitární pomoci vydávané 
jednotlivým zaregistrovaným ukrajin-
ským občanům“. informoval hejtman 
Petr Kulhánek.

Primátorka města Karlovy Vary 
Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) 

o „dohodě“ mluvila zcela jinak. Místo 
slova dohoda používá slovo nařízení.

„Milí spoluobčané, na základě obdr-
ženého rozhodnutí s nařízením hejt-
mana Karlovarského kraje jsem zadala 
vedení KV Areny najít náhradní řešení 
pro sportovce v nejbližších možných 
lokalitách, tedy v Sokolově a Ostrově. 
Jelikož je aktuálně hala v  KV Areny 
koordinačním centrem pro celý náš 

kraj, věřím, že se nám řešení povede 
najít. Budu ještě hovořit se starost-
kou přilehlého Sokolova o možnos-
tech“, uvedla primátorka.

V  tomto rozhodnutí, které vydal 
hejtman Karlovarského kraje v  sou-
ladu s nouzovým stavem vyhlášeným 
vládou premiéra Fialy se zcela jasně 
píše, že v  případě nesplnění této 
povinnosti hrozí městu pokuta až do 
výše 3. 000. 000,– Kč

Proč tedy hejtman Kulhánek mluvil 
o dohodě s městem?

Byl si samozřejmě vědom toho, 
že jeho nařízení ponese část občanů 
s nelibostí i kvůli v té době probíhají-
cím bojům o play-off extraligy ledního 
hokeje a  také o  nemožnosti konání 
kulturních akcí.

Dále se občané ptali, proč právě KV 
Arena a  zda vedení kraje zvažovalo 
i jiné varianty.

Jednou z  takových variant, která 
se přímo nabízela, byla možnost vyu-
žití hotelu Thermal, který je navíc 
v  majetku státu. Má velkou recepci 
s přilehlými prostory pro potřebnou 
administraci, nadstandardní ubyto-
vací prostory pro dočasné ubytování 
i s potřebným hygienickým zázemím 
a především i kuchyni, kde se mohlo 
pro uprchlíky z Ukrajiny vařit.

Kdyby se vedení kraje domluvilo se 
státem o využití hotelu Thermal pro 
účely asistenčního centra, nemuseli 
jsme být svědky těchto obrázků, kdy 
děti musí spát na provizorních palan-
dách v prostorách zimního stadionu.

Autor: Marek Hrdlička
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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

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: +420 774 308 970

inzerce

Vážení čtenáři,
již nevydáváme Karlovarky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Od této chvíle pro Vás 
připravujeme nejnovější 
aktuality z karlovar-
kého kraje také 
na našich webo-
vých stránkách.

KARLOVARKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Karlovarky
WWW.KARLOVARKY.CZ
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inzerce

aktuálně

Dezinformace, díl první: 
Ruská invaze na Ukrajinu
Dezinformace (z latiny: de = od, informare = vzdělávat, upravovat) je lživá, klamná, falešná 
informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, 
tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravosti. Člověku, který šíří dezinformace 
se říká dezinformátor. Takto definuje původem latinské slovo Wikipedie.
Cílem dezinformátorů bývají nejčastěji 
předvolební období, politické soupeření, 
nebo válečné konflikty.

V posledních týdnech se v reakci na 
ruskou invazi na Ukrajinu po sociálních 
sítích začaly šířit dezinformace související 
s celým konfliktem. Policie ČR již vyzvala 
k obezřetnosti.

Na sociálních sítích se objevilo třeba 
video ruských bombardérů, které vidělo 
jen na Twitteru na 200 tisíc lidí a podle 
tvrzení autora příspěvku pochází z Ukra-
jiny. Ve skutečnosti jde ale o ruskou letec-
kou přehlídku, která se uskutečnila v roce 
2020.

Za aktuální a  autentická je vydá-
váno třeba i video, které ve skutečnosti 
pochází z počítačové hry War Thunder, 
nebo video ukazující údajnou záplavu 
parašutistů nad Ukrajinou. I to ale pochází 
již z dřívějška.

Šíří se také video ukazující mohutný 
výbuch, údajně na Ukrajině. Ve skuteč-
nosti jde ale o explozi dusičnanu amon-

ného v bejrútském přístavu, která v roce 
2020 zničila část libanonského hlavního 
města.

Podle datových analytiků způsobují 
tyto zprávy na českém internetu značný 
šok. Obsah dezinformačních webů pra-
videlně konzumuje podle výzkumníků 
v Česku zhruba 15 procent lidí.

Experti na dezinformace z Aso-
ciace pro mezinárodní otázky 
(AMO) definovali nejvíce šířící 
se narativy:
• Cílem akce je demilitarizace a denaci-

fikace Ukrajiny a ochrana lidí, kteří se 
brání genocidě ze strany Ukrajiny.

• Akce byla potřebná, neboť Rusko cítilo 
ze strany Ukrajiny hrozbu, protože ta 
usilovala o získání jaderné zbraně.

• Celá akce má za cíl svrhnout násilnou 
ukrajinskou juntu a nastolit mír a bez-
pečí.

• Ukrajinští vojáci skládají zbraně a vzdá-
vají se.

• Ukrajinským městům a civilistům nic 
nehrozí (zabíjení ukrajinských civilistů – 
žen a dětí by bylo Rusům proti srsti).

• Ukrajinská pohraniční stráž nekladla 
odpor.

• Ukrajina nezničila žádná ruská letadla 
(fakt: zničila jich už 7).

• Veškerou krev, která bude v konfliktu 
prolita, budou mít na svědomí Ukra-
jinci.

Debaty na Facebooku se výrazně uklid-
nily po prohlášení Nejvyššího státního 
zastupitelství, které upozorňuje, že 
ten, kdo veřejně (včetně demonstrací, 
prostoru internetu nebo sociálních sítí) 
vyjadřoval souhlas s útoky Ruské fede-
race na Ukrajinu (akceptoval je či pod-
poroval) nebo v této souvislosti vyjad-
řoval podporu nebo vychvaloval čelné 
představitele Ruské federace, mohl by 
za jistých podmínek čelit i trestněprávní 
odpovědnosti za trestný čin schvalo-
vání trestného činu podle § 365 trest-
ního zákoníku, případně za trestný čin 
popírání, zpochybňování, schvalování 
a ospravedlňování genocidia podle § 405 
trestního zákoníku.

Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na 
všechny osoby, aby se v této tíživé době 
neuchylovaly k  veřejným projevům, 
které by překračovaly stanovená ústavní 
a zákonná omezení.

Zdroj: twitter, nejvyšší státní 
zastupitelství, idnes.cz, wikipedia



9č. 3 | Zdarma |rozhovor

Jak se z karlovarského advokáta 
stal Ostrovský ostrostřelec?
Ostrostřelecký spolek 
patřil k Ostrovu po 
celá staletí. Jeho 
historie sahá až 
do roku 1535. Na 
sklonku 18. století 
ostrostřelci v Ostrově 
působili pod názvem C 
a K Výsadní Občanský 
Střelecký Sbor.
Na toto téma jsme hovořili 
s  karlovarským advokátem 
Mgr. Petrem Šindelářem, LL.M.
Po 1. světové válce byl pak spolek 
přejmenován na Německý občan-
ský střelecky spolek a  nakonec na 
Občanský střelecký spolek Ostrov 
(Bürgerlicher Schützenverein Schlac-
kenwerth). Od roku 1925 však již 
fungoval jako spolek beze zbraní, 
a  jeho činnost byla formálně ukon-
čena v roce 1938.

Protože mám rád historii, jsem 
sportovní střelec a léta žiji v Ostrově 
nedaleko Karlových Varů, začal jsem 
uvažovat o tom, že by se dala ost-
rostřelecká tradice v Ostrově obno-
vit. V roce 2015 jsem oslovil Vláďu 
Kříže z Jáchymova a Honzu Bureše 
z  Ostrova, jestli by mi nepomohli. 
Protože se jim můj nápad líbil, spo-
lečně jsme založili Občanský stře-
lecký spolek Ostrov a od uvedeného 
roku se tedy začala psát novodobá 
historie ostrovských ostrostřelců.

Jaká je náplň vašeho spolku?
Tak střelecký spolek je hlavně o stří-
lení. Každý člen našeho spolku má 
nejenom svou uniformu a  výstroj, 
ale především pušku. Všichni máme 
tzv. perkusní předovky, což jsou plně 
funkční repliky historických střelných 
zbraní na černý prach, ze kterých 
střílíme olověné kule. Výhodou je, 
že pro tyto zbraně se nevyžaduje 
zbrojní průkaz. Přesto se s nimi dá 
střílet i na několik stovek metrů. Pro 
naše členy máme zajištěné tréninky 
na střelnici v  Březové u  Karlových 
Varů, a  samozřejmě se účastníme 
i  soutěží, které jsou organizovány 
v  rámci Ostrostřelců zemí Koruny 
české (OzKč), což je spolek, jehož 
členy jsou kromě Ostrovských ost-
rostřelců i  ostrostřelci z  Lokte, 
Rakovníka, Chomutova a Senomat. 
Náš spolek je prostřednictvím OzKč 
členem organizace Evropských histo-

rických střelců (Europäische gemein-
schaft historischen schützen – EGS), 
který je zakladatelem Rytířského 
řádu Sv. Sebastiána, a  který sdru-
žuje přes dva a půl tisíce střeleckých 
spolků, klubů a sborů z celé Evropy. 
Díky tomu jsme se mohli v  roce 
2018 zúčastnit nezapomenutelného 
střeleckého setkání EGS v  Leudal 
v Holandsku, což byl pro nás úžasný 
zážitek.

Takže jste takový historický stře-
lecký klub?
No to vůbec ne. Střílení je jedna věc, 
ale náš spolkový život se netočí jen 
kolem malovaných dřevěných terčů 

a lití kulí z olova. Ostrostřelci bývali 
a znovu jsou ozdobou významných 
kulturních a  společenských akcí. 
V  Jáchymově naše slavnostní salva 
zahajuje lázeňskou sezónu, pra-
videlně se účastníme také poutí 
a  slavností v  Ostrově, kde pořá-
dáme střelby na naší vzduchovkové 
střelnici, a  myslím si, že obyvatelé 
Ostrova si nás, ostrostřelce, spo-
jují i  s  poslední Zlatou adventní 
nedělí před Vánocemi, s naší výbor-
nou polévkou a  svařeným vínem. 
A hlavně je to o setkávání s dalšími 
báječnými lidmi, kteří mají úctu 
k  naší historii a  k  tradicím, a  kteří 
jsou ochotni se ve svém volnu obléci 

do svých krásných uniforem a pře-
nést se o nějaké to století zpět.

Víte, že ostrostřelci byli i v Karlo-
vých Varech?
No samozřejmě, že to vím. Historie 
karlovarských ostrostřelců na mě 
dýchne pokaždé, když jdu Zeyerovou 
ulicí podél Národního domu. Ta ulice 
se dříve jmenovala Schützenstrasse 
a  Národní dům nebyl „národním“, 
ale Střeleckým domem. Na fasádě 
Národního domu právě v  dnešní 
Zeyerově ulici můžete i dnes vidět 
fresky pochodujících ostrostřelců 
v parádních uniformách. Grandhotel 
Střelecký dům (Schützenhaus) pat-
řil Karlovarskému c.k. střeleckému 
sboru (Karlsbader Schützenkorps), 
který byl i provozovatelem střelnice 
v Březové. Každému zájemci o histo-
rii karlovarských ostrostřelců vřele 
doporučuji navštívit Muzeum Kar-
lovy Vary na Nové louce, část expo-
zice je věnována právě jim.

A jak je možné, že v Karlových 
Varech historické ostrostřelce 
nemáme?
No tak to není otázka na mě, ale 
na jiné karlovarské patrioty. Já jsem 
svůj život spojil s Ostrovem. Proto 
jsem i  hejtmanem ostrovských 
ostrostřelců. V  Karlových Varech 
tak toto téma čeká na nějakého 
jiného podobného nadšence, který 
se pokusí činnost Karlovarského 
c.k. střeleckého sboru obnovit. 
A možná, že tento rozhovor bude 
i inspirací. Ty by bylo pěkné. Pokud 
se někdo takový najde, rád mu 
poskytnu veškerou možnou pomoc 
a podporu.

Kam se mohou zájemci 
o podrob nější informace o histo-
rických ostrostřelcích z Ostrova 
obrátit?
Asi nejjednodušší je podívat se na 
naše webové stránky www.ost-
rostrelci-ostrov.cz. Návštěvníci 
stránek se tam mohou dozvědět 
další informace o  našem spolku, 
prohlédnout si fotografie z  našich 
akcí a případně si tam mohou stáh-
nout i formulář přihlášky do našeho 
spolku. Budeme rádi, když se naše 
řady rozrostou.

Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji Vám a všem vašim čte-
nářům přeji veselou mysl a  pevné 
zdraví.

Autor: redakce

advokát Mgr. Petr Šindelář, LL.M.
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Studentky Fakulty ekonomické 
se zapojily do výzkumu
Institut lázeňství a balneologie se věnoval 
projektu, jehož pozornost se soustředila 
na návrh inovací balneoprovozu jedi-
nečných Alžbětiných lázní v Karlových 
Varech.
Alžbětiny lázně jsou největším ambu-
lantním lázeňským zařízením v Karlovar-
ském kraji. Přestože je svým způsobem 
tento balneoprovoz jedinečný, pociťuje 
každoročně pokles poptávky po nabí-
zených službách i za přispění „pandemie 
covid-19“.

Společnost Alžbětiny lázně, a.s., 
získala z Programu rozvoje konkuren-
ceschopnosti KK – Podprogram 1 Ino-
vační vouchery finanční podporu na 
projekt s cílem zpracovat návrh inovací 
v rámci balneoprovozu. Institut lázeň-
ství a balneologie, v.v.i., se stal řešitelem 
tohoto projektu.

Prostřednictvím dotazníkových šet-
ření a řízených diskuzí s cílovou skupinou 
byly nalezeny klíčové impulzy. Data jsme 
sbírali online, ale i v ulicích města Kar-
lovy Vary. Výzkumníci na základě těchto 
dat, rešerší, dalších zjištění a know-how 
instituce, zpracovalli závěrečnou zprávu 
obsahující doporučení a  návrhy pro 
inovace balneoprocedur či léčebných 
programů v Alžbětiných lázních. Zpráva 
poslouží jako podklad pro rozšíření 
nabídky, zvýšení konkurenceschopnosti 
či nastavení marketingové strategie.

Na základě navázané spolupráce 
výzkumné instituce se Západočeskou 
univerzitou v  Plzni byly do projektu 
zapojeny studentky Fakulty ekono-
mické. Studentky se aktivně podílely na 
přípravě a  samotné realizaci dotazní-
kového šetření, v průběhu projektu se 
zaměřily i na analýzu využití webových 
stránek k propagaci nabídky lázeňských 
služeb Alžbětiných lázní ve srovnání 
přímých či nepřímých konkurentů. 
„Kromě jiného jsme vytvořily analýzu 
konkurence a hodnocení jejich výhod 
pro získání lepšího tržního postavení 
Alžbětiných lázní,“ vysvětluje zapojení 
do projektu Tereza Geierová, studentka 
FEK ZČU. Záměrem Institutu bylo i zís-
kat od studentek nekonvenční pohled na 
řešenou problematiku. Samy studentky 
hodnotí zapojení do projektu jako velmi 

prospěšné, ocenily možnost řešit sku-
tečné problémy v praxi na základě teo-
retických zkušeností získaných ve škole.

Osvědčila se i déletrvající spolupráce 
Institutu lázeňství a balneologie s Fakul-
tou zdravotnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni. V rámci česko-bavor-
ského projektu č. 284 Studentské mezio-
borové inovace v česko-bavorském regi-
onu, kde Institut působil jako asociovaný 
partner, studenti FZS a Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara ZČU a Tech-
nické vysoké školy v Deggendorfu v mul-
tidisciplinárním mezinárodním student-
ském týmu mimo jiné navrhli inovace pro 
rehabilitační cvičení pod vodou. Jedná 
se o multifunkční nastavitelné zařízení 
využitelné pro uživatele různého věku 
a sportovního využití, zdravé, po úra-
zech i s vážnými zdravotními problémy 

a  výrazným pohybovým omezením. 
Tyto návrhy byly následně předloženy 
Alžbětiným lázním (v rámci závěrečné 
zprávy) s možností navázání spolupráce 
se Západočeskou univerzitou při tvorbě 
funkčního prototypu.

Závěrečná zpráva s výsledky šet-
ření a návrhy na inovace byla předána 
zástupcům Alžbětiných lázní v  únoru 
2022. „Spolupráce se studenty Zápa-
dočeské univerzity a Institutu lázeňství 
a  balneologie se osvědčila a  budeme 
doufat, že na podobných projektem 
bude pokračovat i  na dále,“ hodnotí 
výsledky projektu ředitel výzkumné 
instituce Jan Ludvík.

„Propojení odborné instituce, která se 
zabývá výzkumem přírodního bohatství, 
jež je pro Karlovarský kraj zásadním, se 
vzdělávací institucí je skvělým krokem. 
Navíc když tato spolupráce přináší zají-
mavé výsledky, impulzy a možná řešení, 
jak ještě rozšířit a  vylepšit možnosti 
poskytovaných lázeňských, balneologic-
kých a rehabilitačních služeb. Jsem pod-
porovatelem této spolupráce, protože 
lázeňství a balneologie jsou fenoménem, 
který k nám přivádí návštěvníky z celého 
světa a  dokazují tak svou jedinečnost 
a konkurenceschopnost,“ uvedl náměs-
tek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství 
a cestovního ruchu Vojtěch Franta.

Autor: redakce | Foto: Medispa

Hotel Trocnov, který byl rok prázdný, 
je opět plný lidí
Bývalý hotel Trocnov poskytlo město 
Karlovy Vary pro ubytování uprchlíků 
z válkou postižené Ukrajiny. V současné 
době v něm našlo útočiště pětačtyřicet 
lidí, v naprosté většině matky s dětmi. 
V bývalém lázeňském sanatoriu, které 
bylo rok mimo provoz, mají bydlení 
i stravu. Řada z nich se už snaží najít práci 
a zajistit pro děti místo ve školách.

Městu se podařilo nevyužívaný, ale 
vybavený objekt připravit během 24 
hodin. První uprchlíci do něj začali při-
jíždět ve čtvrtek ráno. Nyní je už bývalý 
hotel plný.

„Museli jsme sehnat povlečení 
a základní vybavení a základní zásobu 
potravin. Materiální vybavení, lůžko-
viny, mýdlo a základní hygienu a třeba 
i pračku, nám poskytla nezisková orga-
nizace Nádech, jeden ze zprostředko-
vatelů humanitární pomoci. Základní 
a  trvanlivé potraviny nám poskytuje 
potravinová banka, z toho se také třeba 

připravují snídaně. Obědy a  večeře 
v tuto chvíli poskytuje Městské zařízení 
sociálních služeb, které jinak provozuje 
také vlastní jídelnu Zlatá kotva,“ popsal 
mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Převážnou většinu osazenstva tvoří 
maminky s dětmi od jednoho roku do 
18 let. Jana Kurziuková je čtyřicetiletá 
matka dvou dcer ve věku 13 a 19 let. 
Jejich útěk před válkou začal 24. února 
ráno. „Dcera, která studovala v Char-
kově, mi poslala SMS, že na město 
zaútočili. Chystala jsem se do práce 
v Kyjevě. Nejdřív jsem tomu nevěřila, 
dokud jsem si nezapnula televizi,“ řekla. 
Druhá dcera byla tou dobou u babičky. 
Všechny tři se pak začaly domlouvat, 
jak se potkat a  kam odejít. Nakonec 
se potkaly na perónu nádraží ve Lvově. 
Odtud se pak vlakem dostaly na sloven-
ské hranice.

Přes Slovensko pak matka se dvěma 
dcerami dorazila do Prahy. Tam jim řekli, 

že v Praze je už plno. Nastoupily tedy 
do autobusu a po desítkách hodin cesty 
nakonec vystoupily v Karlových Varech. 
„Potřebovali jsme se hlavně vyspat. Ale 
všichni na nás byli příjemní a ochotní, 
moc jim děkujeme,“ popisovala přístup 
dobrovolníků i  hasičů nebo policistů 
během cesty Kurziuková.

Dodala, že s děvčaty se teď už dva 
dny učí česky. Matka Jana má nyní před 
sebou jasné cíle, zajistit pro dívky školu 
a najít si práci a případně normální byd-
lení. Když zjistila, že Karlovy Vary jsou 
turistickým městem, ráda by zkusila najít 
práci v tomto sektoru. Nebude to ale 
mít jednoduché. Karlovy Vary postihla 
za poslední dva roky vlna pandemie, 
která výrazně snížila počet zahraničních 
turistů a nyní začala krize uprchlická.

Uprchlíkům v  Trocnově pomáhá 
město i  s  nutnými administrativními 
záležitostmi. „Máme pro ně připra-
vené informace v  ukrajinštině o  ško-

lách, jak se dostat na úřad práce, jak 
funguje městská doprava v Karlových 
Varech a podobně. Třeba u škol jsme 
v minulém týdnu viděli značný nárůst, 
v pondělí 7. března bylo nově zapsa-
ných ukrajinských dětí v našich školách 
28 a deset bylo v jednání, v pátek jsme 
měli nově zapsaných už 145 žáků a deset 
v jednání. Jde samozřejmě nejen o děti 
z Trocnova, ale z celého města. Zatím 
úplně není jednoduché dostat ukrajinské 
dítě do mateřské školy, protože podle 
zákona tam smí jen děti očkované, ale 
i to se snažíme maminkám pomoci řešit, 
pokud chtějí,“ doplnil mluvčí Kopál.

„Mnohé maminky si už aktivně vyři-
zují registraci na Úřadu práce, předpo-
kládáme, že časem by mohly mít vlastní 
prostředky a přesunout se z nouzového 
ubytování do nějakého standardnějšího, 
ale to je samozřejmě otázka volných 
bytů a kapacit,“ doplnil.

Autor: redakce
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Než se mi narodili kluci, měla jsem v
tom jasno. Kdo tvrdí, že nemá čas na
cvičení, tak se pouze vymlouvá. Dnes
se svým představám o mateřství
musím občas smát.

Na začátku chaos, únava a den by
musel být nafukovací, abych všechno
stihla. Vlastně jsem někdy byla ráda,
že jsem si vůbec vyčistila zuby... 

Než jsem měla děti: 

"Je to o prioritách, kdo chce, 

čas na cvičení si najde..."

Já o pár let později :-)

www.mamacotrenuje.cz

Před dětmi jsem pracovala jako fitness trenérka
a chtěla jsem svou postavu zpět. Jak to ale v
celém tom každodenním "kolotoči" zvládnout?
Cvičení a strava musí být zkrátka rychlé a
efektivní... Našla jsem si v tom systém. Zjistila
jsem, že v obdobné situaci je mnoho dalších
maminek, kterým mohou tyto tipy pomoci. 

Pokud ses v tom našla i ty, mrkni na web, nebo
mi rovnou napiš na facebooku, instagramu a
probereme to spolu. 

Tohle jsme zvládly 
za pár týdnů...

mama_co_trenuje

máma, co trénuje
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OBCHOD MILANO SE NACHÁZÍ V OBCHODNÍ GALERII POŠTA V PALACKÉHO ULICI V CENTRU CHOMUTOVA

NAKUPOVAT MŮŽETE NYNÍ I V NAŠEM E-SHOPU.

www.milanochomutov.cz eshop.milanochomutov.cz

@milanochomutov

• STAŇTE SE STÁLÝM ZÁKAZNÍKEM A ZÍSKEJTE RŮZNÉ VÝHODY A BENEFITY

• NEVÍTE ČÍM POTĚŠIT SVÉ BLÍZKÉ? VĚNUJTE JIM DÁRKOVÝ POUKAZ, 

KTERÝ JE KDYKOLIV K ZAKOUPENÍ NA PRODEJNĚ.

V současné době v obchodě probíhají sezónní slevy 30%. Zároveň je již v nabídce nová kolekce jaro/léto 2022.

• OBCHOD MILANO JAKO JEDINÝ V BLÍZKÉM OKOLÍ NABÍZÍ LUXUSNÍ ZNAČKY JAKO JE 

REPLAY, BLAUER, KARL LAGERFELD, PEPE JEANS 
NOVĚ SE OBCHOD ROZROSTL O DALŠÍ OBLÍBENOU ZNAČKU GUESS

• AKTUÁLNĚ ZNAČKA REPLAY DRŽÍ TREND OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS, NAOPAK ZNAČKA GUESS NABÍZÍ VÍCE ELEGANCE

• KROMĚ OBLEČENÍ NAJDETE V MILANU I DOPLŇKY A PARFÉMY
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Kapela Mig 21 zahájí jarní koncertní 
turné 2. dubna v Chebu
Popová kapela Mig 
21 zahájí letošní jar-
ní koncertní turné 
2. dubna v Chebu 
a zakončí tradič-
ním trojkoncertem 
v pražském Lucerna 
Music Baru ve dnech 
26. až 28. dubna.
Mezitím navštíví Mladou Boleslav, 
Pelhřimov a Písek. Jde o pokračování 
koncertní série z loňského podzimu, 
kterou zakončil listopadový trojkon-
cert v Praze. ČTK dnes o tom za sku-
pinu informovala Zdena Selingerová.

„My nějak intuitivně cítíme, že 
turné Jaro 2022 bude ve znamení 
ničím nezkaleného radostného 
setkávání lidí, takže se chystáme 
pokračovat v tom, co jsme nakousli 
na podzim a vtrhnout s naším nejčer-
stvějším programem do těch míst, 
která jsme na podzim ještě nestihli 
penetrovat, a  učinit tak k  plnému 

uspokojení našich příznivců, lačných 
po nevšedním zážitku,“ uvedl front-
man kapely Jiří Macháček.

Kapela, která sama sebe označuje 
jako „chlapecká, taneční, pěvecká 
a  striptérská skupina z  Prahy 5  – 

Smíchova“, na turné s názvem Jaro 
2022 představí své nové studiové 
album Džus noci. V  pořadí pátá 
řadová deska, z nichž všechny dosud 
dosáhly minimálně platinového oce-
nění za milionový obrat při prodeji, 

obsahuje 12 skladeb. Novinku uvedl 
singl Hádej, co žena žádá. Dále se 
na ní objevily nové skladby i singly, 
které vznikaly v průběhu posledních 
let, jako Svoboda není levná věc, 
Hurá, Hyjé!, Hej kámo nebo Těsně-
VedleSebe.

Píseň Hej kámo! zařadila kapela 
na loňský výběr starších nahrávek 
Hity a rarity. Ve videoklipu musely 
být zamýšlené striptérky kvůli vlád-
ním protipandemickým opatřením 
nahrazeny samotnými muzikanty.

Mig 21 vznikl v roce 1998. Vedle 
herce a  zpěváka Macháčka sestavu 
tvoří Jan Hladík (bicí), Pavel Hrdlička 
(trubka), Tomáš Polák (kytara) 
a Adam Stivín (baskytara). Na kon-
certech sestavu posiluje stálý host 
Matej Benko (klávesy). Jejich první 
studiové album Snadné je žít vyšlo 
v  roce 2001. Nahrávka zároveň 
v roce vydání získala dvě nominace na 
hudební ceny Anděl. Před sedmi lety 
kapela převzala platinovou desku za 
prodej 6000 kusů své desky s názvem 
Album. Více informací se nachází na 
stránkách skupiny (mig21.cz).

Autor: redakce | Foto: Tom Dropa
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Hornické muzeum Krásno po odmlce 
opět vítá návštěvníky
V Krásně u Sokolova se opět pro širokou veřejnost otevřelo Hornické muzeum, 
kde bude návštěvníkům k dispozici celý areál bývalého cínového dolu Vilém, 
v němž se nachází expozice uhelného a rudného hornictví.
Muzeum prezentuje nejen historii 
rudného a uhelného hornictví v regi-
onu, ale také historii města Krásno 
a  partnerské obce Bischofsgrün. 
Návštěvníci se mohou těšit na ukázky 
v podobě lokomotiv a vagónů, které 
byly užívané v podzemí slavkovského 
revíru a v povrchových hnědouhelných 
lomech. V hornickém muzeu je k vidění 
například také největší vnitřní exponát 
parního těžebního stroje z dolu Marie 
nebo jeden z nejnovějších exponátů – 
důlní lanovka, která je umístěna venku 
na travnaté ploše.

V  areálu hornického muzea je 
možné navštívit ukázkovou štolu, 
expozici důlní dopravy, výstavu báň-
ského záchranářství, expozici obcí 
zaniklých hornickou činností a  také 
se projít po naučné i  zábavné envi-
ronmentální stezce.

Součástí hornického muzea je i důlní 
vláček, jehož provoz bude zahájen 
v  měsíci květnu, a  to v  případě pří-
znivého počasí. Muzeum Krásno je 
možné navštívit od středy do neděle. 
Další informace a aktuality jsou uve-
deny na webových stránkách Muzea 
Sokolov (http://www.omks.cz).

Autor: redakce
Foto: Muzeum Sokolov
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5 tipů pro jarní detox
Těšili jste se na jaro, ale když konečně přišlo, cítíte se unavení a bez energie? 
Vyzkoušejte naše rady pro šetrnou a nenáročnou očistu organismu, která 
Vás tzv. nakopne, zbaví zimních tukových zásob a posílí Vaši imunitu.

Půst nebo detox?
Zatímco jedno- či vícedenní půst 
vyžaduje dokonale pevnou vůli a urči-
tou dávku opatrnosti, při jednodu-
chém detoxu nic neriskujete. Naopak 
dodáte tělu potřebné živiny a vitamíny. 
Základem je vzdát se na dobu jednoho 
týdne, čtrnácti dnů, nebo dokonce 
jednoho měsíce všech průmyslově 
zpracovaných potravin, alkoholu, kávy, 
masa, cukru a bílé mouky, a naopak 
zvýšit příjem ovoce a zeleniny, ořechů 
a semínek.

Rady pro účinnou očistu
1. Pijte hodně vody.
Takovou radu pravděpodobně slýcháte 
až příliš často, ale bez dokonalé hydra-
tace se žádný detox neobejde. Po ránu 
je samozřejmě nejlepší vlažná voda s cit-
ronem.

2. Hýbejte se.
Věnujte se takovému pohybu, který 
Vás baví – jízdě na kole, běhu, skákání 
na trampolíně nebo třeba józe. Pro 
zlepšení zdraví ale stačí i obyčejná pro-
cházka lesem.

3. Dostatečně spěte.
Ideálně alespoň 8 hodin i  během 
pracovního týdne. Odpočívejte také 
během dne a  jarní únava Vás neza-
skočí.

4. S každým jídlem si dopřávejte 
čerstvé ovoce a zeleninu.
Pokud se Vám nechce chroupat mrkev, 
přidejte ji smoothie, nebo si z ní vyli-
sujte šťávu.

5. Živočišné bílkoviny na krátký 
čas nahraďte rostlinnými.

Bílkoviny můžete načerpat z vlašských 
ořechů, lněných či chia semínek, luště-
nin či pohanky.

A co po detoxu? Rozhodně se hned 
nevracejte k  nezdravému způsobu 

života, ale zkuste naše detoxikační 
tipy zařadit do své každodenní rutiny. 
Možná díky nim nebudete za rok na 
jaře detoxikaci vůbec potřebovat.

Autor: redakce

COVID-19 a bolest
Covid-19 je zánětlivé 
onemocnění typu 
chřipky. Podle toho, 
jakou mutací je člověk 
postižen, se mění 
i obraz příznaků.
Původní varianty postihovaly hlavně 
plíce a dolní dýchací cesty, pozdější 
varianty pak spíše nosohltan, hrtan 
a  někdy i  zažívací ústrojí. Všechny 
typy mají ale co se týče bolesti velmi 
podobný průběh.

Většinou začne rýma, bolesti hlavy 
a  hrdla. To vypadá podobně, jako 
normální chřipka. Přidruží se bolesti 
svalů, kloubů a vysoká teplota. Tep-
lotou člověk bojuje s virem, ale když 
trvá delší dobu, vyčerpá jej. Když 
zvládne první dva dny, obvykle se stav 
zlepšuje. Má-li ale člověk přidružená 
onemocnění, pak bohužel, a  platí 
to o každé viróze, většinou se jejich 
stav zhorší. Kloubní a svalové bolesti 
mohou přetrvávat i několik měsíců. 

Hlava obvykle přestane bolest během 
několika dní. Bolest hlavy bývá často 
spojena se zvracením, a  to dovádí 
pacienta do dehydratace. Pokud není 
schopen tekutiny do hradit, musí 
dostat infuse. Především starší lidé 
mají s  dehydratací velké problémy. 
Často jim klesá tlak, mají motanice 
a  padají. Tím si mohou způsobit 
poranění. Na to je třeba myslet co 
nejdříve. Každý pacient by měl pře-
devším myslet na to, že nejdůležitější 
je zůstat v lůžku, maximálně se snažit 
nemoc tzv. “vyležet“. Ze zkušeností 
nemocných víme, že ten, kdo toto 
nedodržel, měl buď průběh delší 
nebo těžší. Každý by měl mít doma 
základní léky na teplotu a pokud se 
s něčím léčí, měl by mít vždy jejich 
zásobu alespoň na týden.

A teď k bolesti.
Velmi nepříjemné až nesnesitelné jsou 
bolesti hlavy. Často souvisí s rýmou, 
ucpaným nosem a dutinami, kde je 
zánětem oteklá sliznice. Zde pomůže 
například nasivin. Bohužel u Covid-

19 bolest hlavy souvisí i  s  postiže-
ním nervového systému, kdy mozek 
a mícha jsou jeho součástí. Také peri-
ferní nervový systém, tj. nervy na těle 
bývají často postiženy, a to i dlouho-
době. Souvisí to nejen se zánětem, ale 
i se stresem, kdy je člověk ve stálém 

psychickém napětí a svaly a nervy si 
ani na chvilku od napětí neodpoči-
nou a má strach. Po kovidu někteří 
pacienti i špatně spí, a tak stav napětí 
trvá i v noci. Únava a svalové bolesti 
přetrvávají velmi dlouho. Proto se 
doporučuje, aby se pacient po pro-
dělaném Covid-19 šetřil, nenamáhal 
a často odpočíval. Pil hodně tekutin 
a zvýšil dávku vitamínů. Zvláště, když 
se nemoc kombinuje nyní i s jarní úna-
vou. Zvláště starší lidé, kteří již mají 
tělesnou schránku „více opotřebova-
nou“ a občas je něco bolí, by to měli 
brát vážně. To ovšem neznamená, že 
se vůbec nebudou hýbat, rozhýbat 
pak ztuhlé klouby a  svaly taky bolí. 
Proto nejlepší pohyb je chůze a při-
dávat na délce postupně, den po dni. 
Snažte se nenastydnout.

Pokud bolest přetrvává i po měsíci, 
je třeba se poradit se svým praktic-
kým lékařem. Velmi pomáhá i lázeň-
ská rehabilitační léčba radí MUDr. 
Věra Procházková, specialistka na 
léčbu bolesti.

Autor: redakce

MUDr. Věra Procházková
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Vanlife není jen letní záležitost… 
pakliže máte správné vybavení
Cestování v obytném voze se stalo fenoménem posledních let. Pro někoho je 
dokonce životním stylem, který vyznává celoročně. Samozřejmě v teplejších částech 
světa je to jednodušší, ovšem ani v Evropě se tohoto snu nemusíte vzdávat.

Chytrý vůz je základ
Čím profesionálněji vybavený vůz 
máte, tím komfortnější život nabízí. 
Můžete si samozřejmě pořídit klasický 
karavan, jenže s ním zase není pohyb 
na silnici tak snadný jako s praktickým 
minivanem. Inspirujte se proto napří-
klad u modelu Proace Nomad, který 
česká Toyota svěřila do rukou firmy 
Egoé.

Ta do původně osobní dodávky 
instalovala auto vestavbu Nest box 
Hiker, která jednoduchým vložením 
do zavazadlového prostoru promě-
ní vůz v komfortní kempingové auto. 
Do několika minut ji lze ukotvit ve 
voze, rozložit a  váš vůz se promění 
v dokonalého parťáka na dovolenou. 
Obsahuje například prostor pro vařič 
či lednici, takže si na cestách v pohodě 
uděláte večeři nebo uvaříte čaj na 
zahřátí. Samozřejmostí je lůžko s měk-
kou matrací.

Teplý spacák 
a funkční oblečení
Na cestu nezapomeňte dostatečně 
teplý spacák, interiér auta ještě 
ozdobte vlněnou dekou – jednak pak 
vypadá útulněji, především však máte 
další záchranu, kdyby vám náhodou 

byla zima. Termoska na čaj nebo ter-
molahev, která ještě znásobí účinek 
spacáku, by měla být samozřejmostí.

Na cesty si můžete vzít libovolný 
počet teplého a funkčního oblečení, 
aniž byste v autě měli nepřehledný 
nepořádek. Kromě standardních 
úložných míst ve vestavbě je totiž 
k  dispozici ještě stropní taška. 
Dokoupit lze případně také ještě 
okenní.

Lekce otužování
Přes zimní den zkuste být maxi-
málně aktivní a co nejvíce pobývejte 
venku. Trochu se tím otužíte, a tak 
co nevidět zjistíte, že na myšlenky 
na zimu jste už dávno zapomněli. 
Kromě toho se aktivním životním 
stylem správně unavíte a večer oka-
mžitě usnete. Rozproudí se vám krev 
v žilách, prokrví se končetiny, a tak 
vám bude krásně teplo. Odvážnější 

si pak ještě mohou dát ranní koupel 
ve studené řece.

Chcete nějakou další inspiraci na 
vychytávky se životem na čtyřech 
kolech, nebo na způsob, jak si své auto 
vyladit a  udělat z  něj druhý domov? 
Podívejte se na hashtag #vanlife, kde 
najdete více, než šest milionů fotek 
a videí z celého světa.

Autor: Redakce
Foto: Toyota Česká republika

inzerce
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Nissan Qashqai Tekna+…Qashqai je zpět!
V posledních letech 
jako by se Nissan 
z Evropy vytrácel.
Nyní se zdá, 
že se nadechl 
k novému útoku.
Společnost Nissan byla mezi prvními 
z těch, jež naplno zachytily rozmach vozi-
del kategorie SUV. V Evropě dokonce 
vsadila na tuto kartu vše a prodej „níz-
kých“ cestovních automobilů razantně 
zastavila. Prvním byl velký sedan Maxima 
QX, proslavený řadou cen ověnčenými 
„sametovými“ šestiválci 2,0 a 3,0 litru, 
jemuž se u nás jen těsně podařilo nahléd-
nout do nového milénia, a  roku 2008 
skončily neméně dobře vnímané a pro-
dávané typy Almera a Primera. Nissan je 
přitom v Evropě tradičně velmi kvalitně 
zabydlen, jeho továrna NMUK v brit-
ském Sunderlandu patřila mezi vůbec 
první provozy japonských značek na Sta-
rém kontinentě a naběhla již roku 1986 
produkcí Bluebirdu. Dnes se tam vyrábějí 
typy Juke, Leaf a Qashqai.

Multimediální systém 
má zkratkové kláve-
sy ve své spodní hra-
ně. Monitor se bohužel 
špiní a dosti zrcadlí
Od roku 2006 prodeje typu Qashqai 
v  Evropě rapidně a  stabilně rostly. Již 
v  roce 2010 poprvé překročily hra-
nici 200 tisíc vozů a kulminovaly rokem 
2017, kdy Qashqai na Starém konti-
nentě vykázal odbyt 247 199 kusů. Od 
té doby zákazníků ubývalo a v roce 2020 
klesla poptávka pod úroveň roku 2008. 
Qashqai druhé generace přitom nebyl 
vůbec špatným vozem: svůj podíl na 
žalostných výsledcích měla nejen sílící 

konkurence, ale také kulhající evrop-
ský marketing. Prvním znakem návratu 
Nissanu na výsluní se stal loni zjara před-
stavený nový Juke (viz AR 8/’21), násle-
dovaný typem Qashqai v jeho třetí, zcela 
nové generaci (staticky viz AR 9/’21; 
tam zároveň odkazujeme pro kon-
strukční detaily). Ta přijela na moderní, 
modulární koncernové platformě CMF 
v provedení C, již sdílí s nespočtem vozů 
značek Nissan, Renault, Mitsubishi nebo 
Mercedes-Benz.

Qashqai třetí generace je při nezmě-
něné výšce o 35 mm delší, o 29 mm širší 
a rozvor náprav u něj nabyl o 19 mm. Ske-
let karoserie zajišťuje vozu o 48 % vyšší 
tuhost v krutu, a zároveň je sám o sobě 
o 60 kg lehčí. Pro nový Nissan Qashqai je 
u nás k dispozici jediný motor v podobě 
koncernového zážehového čtyřválce 1,3 
litru, jenž je vždy kombinován s mild-hyb-
ridním poháněcím ústrojím (připravuje se 
též „hybrid“ s tříválcem 1,5 litru v úloze 
generátoru elektrické energie). Výkon-
nější ze dvou verzí může mít kromě 
manuální také bezestupňovou převo-
dovku CVT  (X-Tronic) a v kombinaci s ní 
pak také pohon všech kol, s nímž se váže 

víceprvkové zavěšení zadních kol (pozor, 
to je ve skutečnosti párováno k dvaceti-
palcovým ráfkům, takže je standardem 
pro všechny varianty Tekna+). My jsme 
zkoušeli silnější motor s manuální převo-
dovkou, a právě v nejvyšším výbavovém 
stupni Tekna+.

I na dvacetipalcových 
ráfcích dokáže být 
Qashqai velmi komfortní
Nový Qashqai je skutečně nový a skoro 
se zdá, jako by svého předchůdce při 
generační obměně přeskočil o  celou 
jednu generaci. Poznáte to ihned po 
usednutí za volant s více skloněnou osou, 
pozice za ním je daleko příjemnější a při-
rozenější než dosud. Zaznamenáte rov-
něž lepší výhled všemi směry, například 
vnější zpětná zrcátka jsou nyní upevněna 
přímo na dveřích, čímž uvolnila výhled 
šikmo do stran kolem pat sloupků A. 
Pracoviště řidiče je přehledné, do ruky 
dobře padnoucí volant na svých rame-
nech hostí skutečné přepínače (žádné 
nešikovné dotykové destičky) a je zde 
obecně dostatek velkých a  snadno 
rozpoznatelných fyzických ovladačů. 

Digitální přístrojový štít má rozumnou 
grafiku i kvalitní kontrast a nabízí široké 
možnosti volby zobrazení. Pod dotyko-
vým monitorem na středové konzole 
s pásem (opět fyzických) zkratkových 
kláves pro okamžitý vstup do požado-
vaného menu zůstává samostatný panel 
pro regulaci ventilace. Dojem udělala též 
prosklená střecha s elektricky posuvnou 
záclonou, ale především kvalita použi-
tých materiálů i jejich zpracování. Inte-
riér je čalouněn jemnou kůží Nappa, 
jež dodává pobytu na palubě skutečně 
honosný pocit. V kombinaci se zname-
nitým odhlučněním od agregátu, prvků 
podvozku i obtékání vzduchu nám to 
neodbytně připomínalo zejména vozy 
Lexus.

K variabilitě prostoru 
pro zavazadla 
přispívá i dvoudílná 
vyjímatelná podlaha
Řízení motoru je precizní. Škála sní-
mačů a bleskové vyhodnocování jejich 
výstupů dělá manuální řazení prakticky 
„blbuvzdorným“, citlivé řízení přísunu 
točivého momentu nevšedním způso-
bem vyhladí jakkoli nešikovné přeřazení 
(ocení to zejména méně pozorní nebo 
nezkušení řidiči, nicméně ani „opravdo-
vého řidiče“ to příliš neobtěžuje). Motor 
má díky tomu nejen velmi jemný běh, ale 
též zcela plynulý průběh nárůstu toči-
vého momentu. Také řízení je pohotové 
a zanechalo dobrý dojem: více přesnosti 
by mu sice slušelo, ale jeho pohotovost 
je nesrovnatelně lepší než u předchůdce. 
Ani spotřeba paliva není zklamáním. 
Mimo město lze pohodlně jezdit za 
6 l/100 km a ani ve městě se zpravidla 
přes hranici 8 l/100 km nedostanete.

Pár slov na závěr: počkat si na nový 
Qashqai stálo za to.

Zdroj: automobilrevue.cz

H-D ohlašuje novinky pro rok 2022
Bývalo zvykem, že se nové modely na 
další sezonu u Harley Davidson před-
stavovaly na konci léta, ovšem časy se 
mění a s novým vedením přišla nová 
strategie.
Z  nabídky mizí Heritage Classic 
s menším motorem Milwaukee-Eight 
107, sportovní Low Rider S a bohu-
žel také Softail Slim, což je tvrdá rána 
pro našeho Karase. Nejvíce změn se 
dotklo adventure modelu Pan Ame-
rica, který se, mimochodem, stal nej-
prodávanějším motocyklem v  této 
kategorii v USA.

Úpravy se dotkly TFT palubky, 
která by měla být čitelnější, asistent 

rozjezdu do kopce zůstane aktivní dle 
potřeby 3–5 minut a je tu také nové 
modro-šedé provedení verze Special. 
Klasické choppery Softail Standard 
a Street Bob 114 mají krom nových 
barev namísto drátěných kol lité ráfky 
Annihilator.

Litá kola si pak můžete vybrat také 
u Heritage Classic 114, kde je ale na 
výběr. Do třetice pak má nová kola 
také Fat Boy a, světe div se, disky 
nejsou úplně plné. Zajímavá změna 
designu. U ostatních modelů pak jde 
pouze o barevné změny. Koukněte na 
www.harley-davidson.cz.

Zdroj: motohouse.cz
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Abertamy…
jsou malebné horské město ležící 
v  Krušných horách. Město najdeme 
25 km severním směrem od Karlových 
Varů a 8 km severovýchodním směrem 
od města Nejdek. Abertamy byly zalo-
ženy jako hornická osada a to díky nale-
zištím stříbra a cínu. Abertamy byly poz-
ději povýšeny na královské horní město. 
V  okolí města se zvedají zalesněné 
vrcholové partie Krušných Hor. Jihový-
chodním směrem se pak nad městem 
tyčí turisticky vyhledávaný vrchol Ple-
šivec (1028 m.n.m.), na jehož vrcholku 
jsou dva hotely a  rozhledna. Okolní 
krajina je protkaná množstvím turistis-
tických, cykloturistických a běžeckých 
tras. Zajímavostí je také důl Mauritius 
a  okolní hornická krajina zapsaná na 
Seznam světového dědictví UNESCO.

Abertamy jsou ideálním místem 
pro zimní i letní turistiku. Najdete zde 
zajímavé trasy pro cyklovýlety, v zimě 
pak udržované běžecké tratě. Pěším 
můžeme nabídnout tři naučné stezky. 

Pro ty, kteří hledají trochu adrenalinu tu 
máme Kite centrum. Milovníci sjezdo-
vého lyžování si pak přijdou na své ve 
Skiareálu Plešivec.

V  letošním roce mají Abertamy 
pro návštěvníky opět připravené pro-
hlídky jedinečného podzemního dolu 
Mauritius, historického cínového 
dolu v původním stavu z 2. poloviny 
16.století.

Důl Mauritius na Hřebečné byl nej-
větší cínový důl v české části Krušných 
hor. Jeho přístupné partie nabízejí 
jedinečný pohled na práci horníků 
a vývoj hornictví po dobu čtyř století 
- od poloviny 16. až do poloviny 20. 
století. Přesvědčit se o tom lze přímo 
na místě, protože díky několikaletému 
úsilí města Abertamy, které je vlastní-
kem dolu, Spolku přátel dolu sv. Mau-

ritius a zejména díky finanční dotaci EU 
se podařilo zpřístupnit pro veřejnost 
štolu Kryštof, která tvoří část atrak-
tivního podzemí dolu. Prohlídková 
trasa má 9 zastávek a po 272 metrech 
štola vyúsťuje do ohromné podzemní 
komory, která je hlavní atrakcí návštěv-
nické trasy. V roce 2014 byl důl Mau-
ritius prohlášen za národní kulturní 
památku, od roku 2019 je součástí 
památky světového dědictví UNESCO 
Hornický region Erzgebirge/Krušno-
hoří.

Více se dozvíte na: 
www.dulmauritius.cz

Zdroj: www.mesto-abertamy.cz
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Křížovka o výrobky společnosti THUN!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 4. 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.

Nejspokojenější lidé jsou právě ti, kteří vždy…(viz. tajenka)

SOUTĚŽ!

Karlovarky, vydání duben 2022
Datum vydání: 1. 4. 2022
Vydavatel: Karlovarky, s. r. o. • Společnost zapsána v OR u KS
v Plzni, oddíl C, vložka 33184, IČO: 053 91 911
Sídlo: Nákladní 197/13, 360 05 Karlovy Vary Rybáře
Jednatel společnosti: JAROSLAV LECJAKS
Email: redakce.karlovarky@gmail.com
Předpokládané příští vydání: 2. 5. 2022
Uzávěrka příjmu inzerce: 15. 4. 2022
evidenční číslo MK ČR E 22675

Ceny:

1. cena - kavový set ČS Opál

2. cena - kompotová souprava Eye

3. cena - zapékací mísa

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. cena: Petr Bartoníček 

2. cena: Ludmila Tothová 

3. cena: Eva Heppnerová

Výhercům gratulujeme!
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Realitní společnost Knechtl & partners, s.r.o. si Vám dovoluje předložit jedinečnou nabídku 20 stavebních pozemků o velikosti 759–1.059 m2 

k výstavbě rodinných domů v klidné a vyhledávané lokalitě, obec Olšová Vrata u Karlových Varů. Pozemky se nachází v samém centru obce 

na rovinatém travnatém povrchu. Součástí celého projektu jsou veškeré inženýrské sítě přivedené ke všem pozemkům – kanalizace, 

elektřina i místní komunikace.

V okolí stavebních parcel se nachází hojné množství zeleně, cyklotrasy a značené turistické trasy, ale také slavný Golf  Resort Karlovy Vary. 

V neposlední řadě vás tu čekají nádherné výhledy do okolí. Do Karlových Varů jsou to pouhé 3 km, spojení zajišťuje pravidelná 

linka MHD. Základní občanská vybavenost se nachází přímo v obci, nejbližší mateřská a základní škola je ve 2 km vzdálené obci Kolová. 

První historická zmínka o Olšových Vratech (tehdy pod německým názvem Espentor) pochází z roku 1246 a už tehdy byla údajně významnou 

obchodní cestou z Bavor do Prahy.

Stavební parcely

OLŠOVÁ VRATA „SLUNEČNÁ“
KARLOVY VARY

Bydlení na dosah přírody i městského komfortu

• Pozemky k prodeji o velikostech 759–1.059m2

• Nádherné místo s jedinečnou atmosférou, přímo sousedící s lesem

• Vyhledávaná lokalita v těsné blízkosti 

lázeňského města Karlovy Vary

• Základní občanská vybavenost přímo v obci

• Zastávka MHD s pravidelnými spoji do Karlových Varů

• Výborné dopravní spojení s Prahou

• Golf  Resort Karlovy Vary jen pár set metr od obce

• Cenné kulturní památky v okolí (Andělská hora, 

zámek Bečov nad Teplou, hrad Loket a další)

• Spousta krásné zachovalé přírody vhodné k procházkám i 

projížďkám na kole (karlovarské lázeňské lesy, Slavkovský les)

• V blízkosti Krušných hor (skiareál Klínovec, Plešivec, 

hustá síť strojově upravovaných běžeckých stop)
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PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos
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Rodinné domy - parcely - plochy

RD 01 759,00 m2

RD 02 731,00 m2

RD 03 1.047,00 m2

RD 04 984,00 m2

RD 05 752,00 m2

RD 06 1.040,00 m2

RD 07 1.042,00 m2

RD 08 976,00 m2

RD 09 976,00 m2

RD 10 940,00 m2

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní VN do 35kV

CETIN METAL ZEM
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č.b.2

 AYKY 3x240+120-PŘÍMÝ TS-SV201
AYKY 3x120+70-SMYČKOVĚ RD

 ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
 VÝMĚNA PODPĚRNÉHO BODU

 STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÉ
VEDENÍ 22kV

 PŘÍPOJKA VN 22kV
 ZEMNÍ KABEL 22-AXEKVCE 3x1x120

 DÉLKA TRASY cca 100 m

 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
 ČEZ Distribuce a.s.

 22kV/0,4kV - 630 kVA

 STÁVAJÍCÍ č.b.50
 OSADIT ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SV201
 PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÝ ROZVOD NN

rozvody VO CYKY-J 4x16/HDPE DN40

SO 07 - Distribuční rozvody NN

Sdružený pilíř - rozvaděč měření a přípojková skříň

ČEZ Distribuce, a.s. - vedení nadzemní VN do 35kV

 plocha pro umístění TS

 Napojení rozvodů Vo
 na rozvaděč
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 plocha pro umístění TS

 Napojení rozvodů Vo
 na rozvaděč

KNECHTL & PARTNERS

Již řadu let se na nás s důvěrou obracejí ti, kdo hledají nemovitost ke koupi, nebo 
naopak chtějí svou nemovitost nabídnout k prodeji. Specializujeme se na oblast 
nadstandardních a prémiových rezidenčních nemovitostí v Karlových Varech, Praze 
i dalších lokalitách České republiky.

Adresa: Krymská 1735/37, Karlovy Vary 360 01
E-mail: info@knechtlreality.cz
Telefon: +420 731 100 131
www.knechtlreality.cz
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