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První ročník karlovarského Memoriálu Josefa 
Feureisla ovládl tým Manchesteru United
Fotbalový oddíl FC 
Slavia Karlovy Vary 
přišel s myšlenkou 
uspořádat mezinárodní 
turnaj přípravkových 
kategorií dětí do deseti 
let. Snaha o založení 
nové tradice nebyla 
zpočátku vůbec 
jednoduchá, ale když 
se do lázeňského 
města sjelo osmnáct 
týmů z Anglie, Dánska, 
Německa, Slovenska 
a Česka, dalo se tušit, 
že by se projekt mohl 
povést.
A  podle předsedy představenstva 
pořádající karlovarské Slavie Stani-
slava Štípka se tak povedl.

„Největší pozornost všech aktérů 
i  návštěvníků turnaje byla upřena 
na mladé fotbalisty Manchesteru 
United. Ti také celé víkendové klání 
zaslouženě vyhráli, když ve f inále 
porazili Sigmu Olomouc. Byla radost 
je sledovat. To ale platí o všech druž-
stvech, realizačních týmech i  rodi-
čích, neboť se celý turnaj odehrál 
v  až neuvěřitelné fair play atmo-
sféře,“ hodnotí průběh turnaje před-
seda představenstva s tím, že snahou 
pořadatelů bylo vtáhnout do celé 
akce co nejvíce malých fotbalistů 
z regionu a proto výběr hráčů okresu 
Karlovy Vary dostal již v pátek šanci 

zahrát si předzápas proti výběru fot-
balové akademie z Kodaně z Dánska.

Během samotného turnaje si 
pak do Karlových Varů našel cestu 
i  předseda Fotbalové asociace ČR 
Petr Fousek nebo bývalí hráči čes-
kého národního týmu Josef  Cho-
vanec a Horst Siegl. Ti samozřejmě 
sledovali především výkony mladíků 
pražské Sparty, jejíž výběr samo-
zřejmě v Karlových Varech nechyběl. 
Přijeli ale i hráči Herthy Berlín, Slavie 
Praha a dalších známých klubů. Jedno 
místo v turnaji získal také tým hrající 
v modrožlutých dresech s bílou holu-
bicí míru na hrudi a duhovým nápi-
sem PEACE, za který nastoupily další 
děti z regionu Karlovarska doplněné 
o ukrajinské děti, které musely opus-

tit s rodiči svůj domov, před váleč-
ným konfliktem.

„Největším oříškem ale bylo 
dostat do Karlových Varů tým ang-
lického Manchesteru United. Dva 
měsíce před turnajem k nám přijel 
jejich manažer a museli jsme mu uká-
zat hřiště, šatny, hotel, kuchyň a celé 
město. Naštěstí se mu u nás zalíbilo 
a dal svolení k tomu, aby k nám ang-
lická výprava přicestovala. A nutno 
podotknout, že tým si v Karlových 
Varech o jeden den prodloužil pobyt, 
sehrál o jedno přátelské utkání více, 
kde jim byl soupeřem výběr fotba-
listů okresu Karlovy Vary. Důležité 
pro nás je také ujištění, že se za rok 
zase vrátí,“ doplňuje Stanislav Štípek 
s tím, že se do celého fotbalového 

víkendu podařilo zapojit padesát dětí 
z Karlovarska.

Fotbalisty i  pořadatele přišla 
během víkendu pozdravit i  primá-
torka města Andrea Pfeffer Ferklová, 
která stejně jako předseda městské 
sportovní komise Viktor Linhart 
před pořadateli smekla a  poděko-
vala jim za skvělou propagaci města.

„Není úplně snadné rozhodnout 
o podpoře projektu, který se má konat 
poprvé a i když zní velmi zajímavě, nedá 
se dopředu určit, zda bude úspěšný nebo 
ne. V případě Memoriálu Jiřího Feureisla 
jsme ale pořadatelům uvěřili, finančně 
jsme projektu pomohli a můžeme s klid-
ným svědomím říci, že to byla správná 
volba,“ dodal Viktor Linhart.

Zdroj: vz

Zleva František Dřížďal (místopředseda Slavia KV), Viktor Linhart (Předseda sportovní komise KV), Stanislav Štípek 
(Předseda Slavia KV), Jozef Chovanec (Legenda Sparta Praha), Jiří Diviš (Legenda Slavia KV), Josef Němec (Sportovní 

ředitel Slavia KV), Horst Siegl (Legenda Sparta Praha odchovanec Slavia KV), Petr Diviš (Legenda Slavia KV)
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Pirátům neskutečným tempem klesají preference
Pirátská strana 
se ve stranických 
preferencích 
propadla až na samou 
hranici, která by jim 
zaručovala vstup do 
Sněmovny. Podle 
posledního průzkumu 
agentury KANTAR by 
jí odevzdalo svůj hlas 
pouhých 5% voličů. 
To už je jen pouhých 
krůček k tomu, aby se 
úplně vytratila z České 
politické scény.
O nic lépe si nevedou ani v komunální 
politice. Agentura SANEP provedla 
detailní průzkum napříč krajskými 
městy k blížícím se komunálním vol-
bám. Ten Pirátů taky radost neudělal.

Podle tohoto průzkumu by je v Kar-
lových Varech sice ještě volilo 6,1 pro-
centa voličů, ale to je jen dílčí „úspěch“. 
Například v Olomouci to bylo již zane-

dbatelných 3,9 procenta a  v  Liberci 
dokonce pouhých 2,9 procenta!

Co je důvodem této změny?
Piráti zcela nezvládají své politické 
představení a  úplně vypadli ze své 
role. Z  role mladých nazlobených 
rebelů. Piráti také jednali defenzivně, 
když je Babiš obvinil z plánů zdaňovat 
prázdnou bytovou plochu s  tím, že 
do uvolněných prostor chtějí stěho-
vat migranty. Anebo když prohlásil, 
že se chystají uzákonit polyamorické 
vztahy.

Piráti také zklamali tu část veřej-
nosti, která si je spojuje se zelenou 
agendou.

Pak jsou tady ještě některá vyjádření 
sice jen řadových členů, která ale vyvo-
lala docela velké reakce (třeba návrh na 
vysoké zdanění plochy vlastního bytu 
od určitého počtu metrů připadající na 
osobu).

V neposlední řadě to je jejich spo-
jení se Starosty (STAN). Voliči Pirátů 
mohou být nespokojeni s tím, že mladá 
strana s neotřelými nápady se jim před 
očima mění v opatrnou partu, která se 
snaží pouze zalíbit všem kolem sebe.

Na poli komunální politiky je 
to ještě horší. Zcela nevýrazné 
osobnosti, které většinou postrá-
dají praktické zkušenosti, mají 

jen pramalou šanci oslovit širší 
část voličů.
Piráti v  Karlových Varech zvolili do 
čela kandidátky pro letošní komunální 
volby šestatřicetiletou Barboru Hra-
dečnou. Ta utkvěla v paměti občanů 
nikoliv svou prací zastupitelky města, 
ale především svou kauzou „advokátní 
koncipientka“.

Barbora Hradečné, ve svém před
volebním medailonku z roku 2018 
uváděla, že působila jako advokátní 
koncipientka. V seznamu advokát
ních koncipientů České advokátní 
komory uvedena nebyla a na dotaz 
novinářů České advokátní komory 
nikoho tohoto jména v  seznamu 
advokátních koncipientů neevi
dovali. Pirátská politička ve svém 
medailonku prostě lhala!

Trend je tedy jasně klesající, stačí se 
podívat, kolik procent měla Bartošova 
strana, když byla na vrcholu, a srovnat 
to s aktuálními čísly.

Autor: redakce

Představitelé ODS, TOP 09 a KDU-ČSL 
půjdou do voleb SPOLU
Představitelé ODS, 
TOP 09 a KDU-ČSL se 
dne 28. dubna dohodli, 
že do letošních 
komunálních voleb 
v Karlových Varech 
půjdou v koalici pod 
hlavičkou SPOLU.

Chtějí tak navázat na výsledek, kte-
rého koalice SPOLU v  krajském 
městě dosáhla v loňských parlament-
ních volbách.

„Naším cílem je komunální volby 
vyhrát a  dát městu kvalitní vedení 
s  vizí, jak ho posunout dál,“ uvedl 
lídr ODS a kandidát na primátora Jiří 
Vaněček.

Jeho slova doplnil lídr TOP 09 Lukáš 
Otys, který k projektu koalice SPOLU 
řekl: „Mám radost, že se nám podařilo 
domluvit na pokračování SPOLU i pro 

komunální volby v Karlových Varech. 
Do voleb máme připraveny kvalitní 
kandidáty se zkušenostmi z  politiky 
i z privátní sféry. Těším se na pokra-
čující úspěšnou spolupráci.“

Kompletní kandidátku koalice 
představí v  červnu. Ve volební 
kampani se chce zaměřit na přímé 
oslovování voličů a představení kon-
krétních projektů, jak zlepšit život 

občanů i  jak podpořit podnikání ve 
městě.

„Spojuje nás cíl, kterým je všestranný 
rozvoj krajského města a obnova svě-
toznámých lázní po covid-19,“ dodal 
lídr KDU-ČSL Vladimír Melichar.

Představitelé podepsali Memoran-
dum o  společné vůli vytvořit před-
volební koalici SPOLU pro volby do 
Zastupitelstva města Karlovy Vary 
v roce 2022.

Autor: redakce
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S KANDIDÁTEM 
DO SENÁTU MARTINEM MALEČKEM
V červnu se s naším kandidátem potkáte vždy od 15 
do 17 hod v Karlových Varech na těchto místech:
9. 6. Karlovy Vary (nám. 17. listopadu)

10. 6. Ostrov (Mírové náměstí)

16. 6. Karlovy Vary (ulice Svatošská)

18. 6. Božičany (akce Božičanský kamion)

21. 6. Nová Role (před městským úřadem)

24. 6. Ostrov (Mírové náměstí)
Kandidát VOK-Volba pro kraj s podporou Karlovaráků a Místní:

Záměr vybudování Onkologického centra 
v Karlovarském kraji
S potěšením jsme 
přijali zprávu o záměru 
pana ministra 
zdravotnictví ČR 
a jeho úřadu podpořit 
zřízení Krajského 
onkologického centra 
v našem kraji.
Ne vše podle nás v krajském zdravot-
nictví funguje optimálně. Nakonec jsme 
i proto jako členi krajské vládní koalice 
formulovali naše připomínky a  pod-
něty, a toto vše projednávali i s panem 
hejtmanem, který má řízení zdravot-
nictví v kraji ve své gesci. Nicméně za 
výsledek jednání s ministerstvem zdra-
votnictví ČR ohledně onkologického 
centra je třeba vedení kraje ale podě-
kovat. Je to důležité. Absenci kom-
plexního zajištění péče v našem kraji 
vnímáme prakticky denně. A věříme, 

že podobnou zkušenost mají i občané. 
Ono to není totiž jen o té akutní fázi 
léčby, kterou při optimální konstelaci 
a  souhře okolností můžete možná 
získat v nějakém ze stávajících center 
mimo kraj. Je to především o  čase 
a dostupnosti této péče, je to o kvalitní 
prevenci, o včasné a přesné diagnos-

tice, o navazující a následné péči, kon-
tinuálním monitoringu dalšího vývoje, 
o zajištění optimální psychické kondice 
pacienta a jeho blízkých, a i o dalších 
souvislostech. To vše může fungování 
centra přímo v  našem kraji výrazně 
zlepšit. Má to naší velkou podporu 
a jsme rádi za tento posun. Ale pozor! 

Jsme na začátku. Mediální příslib je 
třeba překlopit do příslibu závazného. 
Na to naváže další úkol, centrum vybu-
dovat a zprovoznit. A pak to nejtěžší, 
zajistit, aby centrum dobře fungovalo 
a bylo dobře řízeno. Držme si palce, ať 
se toto vše podaří a podporu tomuto 
záměru by měli dát všichni krajští politici 
napříč politickým spektrem.

Autor: Martin Maleček

Martin Maleček (VOK - Volba pro kraj)
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Jan Horník bude opět kandidovat za hnutí STAN
Celorepublikový výbor hnutí STAN rozhodnul o tom, že nominuje jako kandidáta do senátních 
voleb dlouholetého člena a senátora Jana Horníka i přes to, že krajskou nominaci uchvátil hejtman 
Petr Kulhánek (STAN, KOA, VPM Cheb, TOP09), který ji získal jako politický cizák z Karlovarské 
občanské alternativy.
Karlovarskou nominaci kukačky v cizím 
hnízdě celorepublikový výbor nakonec 
nepodpořil.

Předseda krajské organizace STAN 
Robert Pisár, tak nejspíš přišel o svého 
favorita, který je navíc z jiného politic-
kého subjektu.

„Rozhodování bylo těžké, protože 
jde v obou případech o velmi kvalitní 
kandidáty,“ uvedl na dotaz k výsledku 
hlasování Pisár.

Kulhánek byl nedávno vyhodnocen 
v průzkumech jako jeden z nejhorších 
krajských politiků.

Faktem je, že Pisárovi koaliční vět-
šina včele s Kulhánkem odhlasovala 
nezvyklé výhody pro rezort sociálních 
služeb, kde sám dlouhodobě působí 
a také čerpá veřejné peníze. Velko-
rysé podmínky koalice odhlasovala 
na sílu většiny, nejen proti menšině 
opozičních zastupitelů, ale dokonce 
proti záporným stanoviskům práv-

ního a  legislativního odboru Karlo-
varského kraje, který je přirozenou 
autoritou při dodržování zákonnosti 
přijatých rozhodnutí politiků.

Kritika opozičních zastupitelů upo-
zorňuje na to, že radní Karlovarského 
kraje předložili materiál do zastupi-
telstva s vědomím, že s jeho zněním 
nesouhlasí hned několik odborů. 
V materiálu navíc úplně chybí jaká-

koliv ekonomická rozvaha v souvis-
losti se schválenými změnami, která 
by objasnila zastupitelům případné 
finanční dopady do rozpočtu Kar-
lovarského kraje, nebo případné 
krácení státní dotace v neprospěch 
některých poskytovatelů sociálních 
služeb.

Další šťastnou náhodou, která 
místním novinářům uniká, je skuteč-
nost, že Pisár je zároveň ve statutár-
ních orgánech hned několika nezisko-
vých organizací, které čerpají veřejné 
peníze v řádech miliónů korun.

Kruh se pomalu uzavírá. (hlídač 
státu po zadání IČ hovoří jasně)

O tom, že se nejednalo o politický 
obchod, by se dalo možná s  úspě-
chem pochybovat.

Mnohé souvislosti jasně ukazují na 
významnou změnu, která umožňuje 
umořit velmi široce náklady do soci-
álních služeb a uvolňuje z veřejných 

peněz čerpat prostředky na mzdy 
v neregulované míře. Míchání veřej-
ných a soukromých peněz tvoří navíc 
nepřehledné, až netransparentní pro-
středí, které může i výrazně stěžovat 
úředníkům kraje kontrolu, zdali byly 
veřejné peníze zkonzumovány účel-
ným způsobem, efektivně a hospo-
dárně.

Kulhánek dostal od republiko-
vého výboru hnutí STAN stopku, už 
se ale dal v médiích slyšet, že bude 
své volební klání o senát zkoušet za 
lokální populistické hnutí Karlovarská 
občanská alternativa (KOA), které je 
odpovědné za současný ekonomický 
stav Karlových Varů díky rozhazo-
vačné politice, trvající celých osm let. 
Hnutí KOA proslulo mnoha nesplně-
nými sliby, zakázkami pro spolustra-
níky a dalšími skandály, kterých bylo 
za oms let nepočítaně.

Autor: redakce

Vřídlo opět tryská v nitru kolonády
Město Karlovy Vary 
dokončilo 2. etapu 
rekonstrukce Vřídelní 
kolonády a včera 
slavnostně otevřelo 
zrenovovanou síň. 
Vřídlo tak opět začalo 
tryskat v prostorách 
kolonády.
Stalo se tak po téměř sedmi letech, kdy 
musela být z důvodu havarijního stavu 
nejatraktivnější část Vřídelní kolonády 
uzavřena. Na jaře roku 2016 bylo Vří-
dlo vyvedeno do provizorní venkovní 
vývěrové mísy. Právě dokončené etapě 
rekonstrukce předcházela sanace sute-
rénních prostor, instalace nové akumu-
lační nádrže a obnova další specifické 
krenotechnologie. Rekonstrukce Vří-
delní síně byla zahájena v červenci loň-
ského roku. Zhotovitelem je společnost 
BAU-STAV a.s. Náklady činily zhruba 
31,5 mil. Kč.

„Vývěr Vřídla je skutečným unikátem, 
značkou města a pro místní ekonomiku 
založenou na lázeňství a  cestovním 
ruchu je tím nejlepším marketingovým 

nástrojem. Proto jsme neváhali vyna-
ložit nemalé finanční prostředky na 
to, abychom po technické i  stavební 
stránce obnovili Vřídelní síň a  vývěr 
pramene přivedli zpět na místo, kde 
nejen udivuje, ale stará se také o klima 
podporující lázeňské procedury,“ uvádí 
primátorka města Karlovy Vary Andrea 
Pfeffer Ferklová.

Předmětem 2. etapy rekonstrukce 
Vřídelní kolonády byla obnova podlahy 
síně, skleněných výplní pláště a  také 
instalace repliky unikátní koruny haly 
s výtryskem ve tvaru osmistěnu. Tvoří 
ji 321 skleněných tabulí vážících až 50 
kilogramů, které vyrobili a ručně osadili 
sklářští mistři z Nového Boru. Skla jsou 

věrnou replikou původního zasklení. 
Vřídlo tryská z  nové vývěrové mísy 
vyrobené z nerezu a obložené betono-
vými fragmenty, které byly před instalací 
„pokameněny“ vřídelní vodou.

„Při obnově síně jsme vyvinuli maxi-
mální snahu o autenticitu. Vizuálně byly 
zachovány postupy z dob výstavby kolo-
nády, samozřejmě za použití nejmoder-
nější technologie. Cílem bylo co nejvíce 
se přiblížit původnímu vizuálu a myšlence 
architekta Otruby, tedy autora Vřídelní 
kolonády. Proto jsme věnovali extrémně 
hodně času a námahy výběru kamene 
na dlažbu, díky dronům nechali vytvořit 
3D scan skleněné koruny a podobně. 
Touto obnovou jsme prodloužili život-

nost hlavní části kolonády na několik 
dalších desetiletí. Nyní budeme zamě-
řovat svou pozornost na celý komplex 
kolonády. K tomu již máme k dispozici 
architektonickou studii obnovy,“ vysvět-
luje náměstek primátorky Petr Bursík, 
do jehož gescí náleží mimo jiné investiční 
projekty města.

Vřídelní kolonáda je opět celá pří-
stupná veřejnosti. V následujících týdnech 
ještě Správa přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád dokončí opravu pítek s pra-
menem Vřídla. Stojany budou vybaveny 
novými mísami, skleněné plastiky budou 
doplněny osvětlením, které zvýrazní 
strukturu litého skla. Počet byl zreduko-
ván z pěti na tři a budou vydávat pramen 
o teplotě 72 stupňů Celsia. Od dřívější 
praxe, kdy bylo Vřídlo do pítek distri-
buováno i  v  nižších teplotách, správci 
pramenů ustoupili, protože umělé ochla-
zování mění chemickou strukturu a tedy 
i  kvalitu pramene. Vřídlu, stejně jako 
řadě dalších karlovarských pramenů, 
se v sobotu 7. května dostane slavnost-
ního požehnání. Tradičního ceremoniálu 
v rámci oslav Zahájení lázeňské sezóny 
2022 se ujme Mons. František Radkov-
ský, emeritní biskup plzeňský. Slavnostní 
akt začne v 10 hodin na Mlýnské kolo-
nádě a vyvrcholí na Vřídelní kolonádě.

Zdroj: MM KV
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Vedení Karlovarského kraje neměří 
všem obcím stejným metrem
Krajská koalice pod 
vedením hejtmana 
Petra Kulhánka (STAN/
KOA) zavedla při rozdě-
lování dotací na kulturu 
nová pravidla. Tím nej-
důležitějším je politická 
příslušnost a řídí se hes-
lem „Kdo nejde s námi, 
jde proti nám.“
Zhruba 4,5 milionu korun ze standard-
ního dotačního programu na kulturu 
rozdělil Karlovarský kraj mezi 158 
přihlášených žadatelů. Bokem však 
kraj rozdělil ještě dalších 2,5 milionu 
korun, které dostaly obce, které mají 
to privilegium, že mají své zástupce ve 
vedení kraje. To je praxe, kterou nyní 
provozuje vedení Karlovarského kraje. 
Nepřímo tak dává najevo, že v  při-
dělování dotací na kulturu panují dva 
rozdílné metry. Zatímco na normální 
žadatele v rámci transparentního výbě-
rového řízení vyjde v průměru 20 až 30 
tisíc korun, tak ti, kteří patří do správné 
politické strany, dostanou 200 až 900 
tisíc korun.

„Chování vedení kraje nerozumím. 
Zatímco například Festival zdravotně 
postižených získal dotaci ve výši třicet 
tisíc korun, nebo tradiční a velmi oblí-
bená akce Noc kostelů dvacet tisíc, tak 
díky tak zvaným individuálním dota-
cím, získal koaliční člen zastupitelstva 
kraje a starosta Chebu Antonín Jalovec 
(za STAN) devět set tisíc korun. Sta-
rosta Dalibor Blažek (Místní), který 
je důležitým hráčem ve vládnoucí 
krajské koalici, dostal přiděleno půl 
milionu korun. Stejnou částku si pak 
nechal odklepnout i spřízněný starosta 
vedení kraje, Petr Schaller z  TOP09 
z  Plesné. A  to vše, jakou náhodou, 

zrovna v  roce, kdy se konají obecní 
volby.“ Komentuje individuální dotace 
opoziční zastupitel Martin Hurajčík 
(ANO) a dodává: „Z tohoto výčtu je 
celkem jasné, kam vedení kraje posílá 
peníze. Ten, kdo je drží u moci a kdo 
s nimi hlasuje. Jsem zvědavý, jestli se 
na toto chování zaměří i různé organi-
zace, které jsou schopné psát o stoko-
runových položkách na obcích a měs-
tech“, doplňuje Martin Hurajčík.

Jeho slova potvrzuje i  poslankyně 
parlamentu a  starostka Sokolova 
Renata Oulehlová, která si posteskla, 
že město pořádá jednu z nejnavštěvo-
vanějších akcí roku a to tradiční prů-

vod čertů, který vedení kraje naprosto 
ignoruje. Lidé rozhodující o  kultur-
ních dotacích ho dokonce označili za 
pokleslou zábavu. „Bylo nám sděleno, 
že tohle kraj nikdy nepodpoří. Přitom 
k nám do Sokolova jezdí desetitisíce 
lidí z  celého regionu a průvod čertů 
má i bohatý doprovodný kulturní pro-
gram,“ zlobí se starostka Sokolova.

Opozice přitom dlouhodobě apeluje 
na vedení kraje, aby šetřilo a zbytečně 
nerozhazovalo. Místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny a opoziční zastu-
pitelka Jana Mračková Vildumetzová 
několikrát zmínila zdražující se energie, 
pohonné hmoty a celkově náklady na 
živobytí a vždy za tyto připomínky skli-
dila jen výsměch koaličních politiků.

„Jsem jednoznačně pro podporu 
kultury, ale rozdělovat ve volebním 
roce individuální dotace tímto způ-
sobem je nezodpovědné a  může to 
snadno vypadat dokonce jako určitá 
forma korupce. Vedení kraje se chová, 
jakoby peníze rozdávali ze svého. Jenže 
tak to rozhodně není. Zrovna v této 
době bych chápala, kdyby peníze šly na 
podporu lidí, kteří jsou v problémech. 
Ať už to jsou dlouhodobí nebo noví 
obyvatelé našeho kraje,“  vysvětluje 
Jana Mračková Vildumetzová.

Autor: redakce

Další cesta našeho města
Následujícím textem 
se pokusím, byť 
pro mnohé třeba 
neohrabaně, či snad 
trapně, navázat na 
onen původní text, 
jenž jsem psal před 
předešlými volbami…
Tedy:
Další cesta našeho nádherného města 
měla by vést od lehce chátrajícího 
místa ke krásnému, bohatému lázeň-
skému sídlu se spokojenými občany, 
kde se bude potkávat celý svět, přes-
tože doba i mezinárodní situace tomu 
nikterak nenapomáhá.

Mnohá dříve zmiňovaná témata 
jsme i nadále konzultovali např. s kar-
lovarskou společností F. Fellnera a H. 
Helmera, s architekty, s mnoha odbor-
níky v mnoha oborech. A co bychom 
navrhovali sami do budoucna a jak dále 

postupovat? Inu, i nadále využívat díla 
našich předchůdců, kteří zde zanechali 
kupř. desítky vysázených vzácných 
stromů  – pokračujme v  budování 
botanického parku v  prostoru od 

Galerie umění, Kol letního kina, Poš-
tovního dvora a pomníku Beethovena. 
A tamtéž striktně omezme veškerou 
výstavbu. Myšlenku vzkříšení znovu 
postavit unikátní litinový Blanenský 
pavilon ve Dvořákových sadech jsme 
postupně opustili, nicméně jsme 
oprášili rekonstrukci Vřídelní kolo-
nády, což se po mnohých peripetiích 
podařilo. Vřídlo opět tryská tam, kde 
kdys, a domnívám se že v důstojném 
prostředí. A  myslím si, že sic ne za 
zcela „levný“ peníz, tak za jen část pro-
středků původně plánovaných.

A  to díky opravdu spoustě vzdě-
laných osob, nejen v oboru „zřídel“. 
Stavba dávala dříve městu světový roz-
měr, možnost venkovních koncertů až 
pro 1000 osob. A bude-li v budoucnu 
dostatek finančních prostředků, pak 
zvažme rozvoj i zvýšení estetické hod-
noty stávající již opravené Vřídelní 
kolonády. Opravená Vřídelní kolonáda 
jistojistě jako nová stavba esteticky 
důstojně koresponduje se Zámeckou 
věží ze 14. století i s barokní noblesou 

chrámu sv. Máří Magdalény. Doufám, 
že máme před sebou ještě historicky 
dlouhé období, kdy bude možno čer-
pat prostředky na ještě větší projekty 
z prostředků Evropské Unie. Pokusme 
se je využít pro hodnoty nejen archi-
tektonicky estetické, leč i  kulturní, 
jako např. pro vybudování tzv. malého 
letního kina v  areálu koupaliště 
Rolava, v péči o Karlovarský symfo-
nický orchestr, karlovarské divadlo, 
pro věnování se kulturní výchově naší 
mládeže, např. opravou a  rozvojem 
Základních škol s rozšířenou výukou 
muziky, malířiny, sochařiny…

Pokud v následujících volbách dosta-
neme šanci, vězte, že se výše uvede-
ným tématům budeme zcela a  plně 
věnovat. Stejně tak, jako jsme se dosud 
věnovali spíše provozním problémům, 
než možnostem „kulturní tvorby“.

Já osobně tomu plně věřím, stejně 
tak, jako lidem, kterými jsem t. č. 
obklopen.

ve stále úctě
Autor: dr. Pavel Bouška
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Optická síť je budoucnost, již brzy ji budou 
protkány celé Karlovy Vary
Vedení karlovarské radnice naplánovalo rozsáhlé stavební práce, které se nyní rozběhly 
prakticky v celém krajském městě. Důvodem intenzivní stavební činnosti je pokládka optických 
kabelů různých poskytovatelů připojení k internetu a také opravy a rekonstrukce horkovodu, 
vodovodu a napěťových kabelů.
„Rozsáhlé výkopové práce jsou kom-
plikací, kterou si uvědomujeme. Situ-
ace je nekomfortní nejen pro obyva-
tele města, ale částečně promlouvá 
i do aktivit a záměrů radnice. Na dru-
hou stranu je ale třeba si uvědomit, 
že se jedná o situaci dočasnou, která 
umožní provozovatelům a správcům 
sítí poskytovat v budoucnu kvalitní 
služby, a to zejména rychlé připojení 
k  internetu. Prosíme tedy o  trpě-
livost,“ říká náměstek karlovarské 
primátorky Petr Bursík (ODS).

Prostřednictvím optických kabelů 
se jedná historicky o nejrozsáhlejší 
datové zasíťování města Karlovy 
Vary, které je do budoucna velkým 
přínosem pro obyvatele i  f irmy, 
neboť optické sítě jsou technologie, 
které nemají konkurenci v rychlosti 
přenosu dat, kvality přenosu a velmi 
nízkou ztrátovost signálu.

Optické kabely jsou ukládány do 
země a  tudíž nejsou ovlivňovány 
podnebními podmínkami, údržba je 
nenáročná a  životnost sítí dlouhá. 
Důležité je zmínit, že optickým 
kabelem neprochází proud a přenos 
probíhá prostřednictvím skleně-
ných vláken, v nichž procházejí data 
v podobě světla.

Podle jeho dalších slov muselo 
vedení města k  probíhajícím sta-
vebním pracím přihlížet například 
při plánování úklidu města, oprav 
komunikací a dalších akcí.

„V místech, kde je výkopová čin-
nost rozsáhlejší, omezujeme blokové 
čištění a další úklid komunikací. Museli 
jsme také odsunout opravu povrchu 
chodníku v Nové ulici v Doubí, kde 

nyní provádíme obnovu veřejného 
osvětlení a opravu povrchu komuni-
kace,“ doplňuje náměstek.

Pokládka optických sítí v  sou-
časné době probíhá či se připravuje 
v obchodně správním centru, v Rybá-
řích, Drahovicích a  připravují se 
výkopy na sídlišti Čankovská.

„Na opravě havárie a rekonstrukci 
horkovodu se pracuje na Divadelním 

a Palackého náměstí a v Bohaticích. 
Pokládka napěťových kabelů je důvo-
dem stavební činnosti ve Staré Roli, na 
Dolní Kamenné v Rybářích a Závodní 
ulici ve Dvorech. Pokládka vodovodu 
probíhá v ulicích Bezručova, Máchova, 
5. května a Hřbitovní. Práce jsou pro-
váděny za částečného omezení prů-
chodu či provozu, protože to nelze 
provést jiným způsobem,“ dodala 
mluvčí karlovarského magistrátu 
Helena Kyselá.

Autor: redakce

inzerce

Výkup vozů všech značek

Peníze obratem

Ocenění do hodiny

Garance technického stavu

Chebská 361/55, Karlovy Vary ● Tel.: +420 296 574 000
E-mail: prodej@autopalace.cz ● www.autopalace.cz
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Hospodářská komora pomáhá s návratem 
absolventů vysokých škol do kraje
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) pomáhá s návratem absolventů do 
regionu. Dosud se zaměřovala především na středoškoláky, nyní začíná cílit také na studenty 
vysokých škol. I proto zástupci KHK KK zamířili na plzeňský veletrh pracovních příležitostí, který 
již tradičně pořádá Západočeská univerzita v Plzni.
Plzeňského veletrhu se zúčastnili 
pracovníci KHK KK spolu se zástupci 
čtyř významných zaměstnavatelů. 
Pro studenty měli připravené pra-
covní nabídky také od dalších firem 
v regionu, některé z nich vysokoško-
lákům nabízely třeba i spolupráci na 
diplomových pracích. „Stánek jsme 
měli na fakultě elektrotechnické a na 
fakultě strojní. Celkově se o  práci 
v  Karlovarském kraji zajímala při-
bližně stovka studentů, z  toho asi 
20 z  našeho regionu, přičemž cca 
dvě třetiny deklarovaly zájem se do 
kraje vrátit. Většinou zmiňovali, že 
zde mají zázemí a své blízké. Navíc je 
v rámci kraje dobrá dopravní obsluž-
nost díky dálnici D6, a tak se nemusí 
lokálně omezovat,“ řekla Barbora 
Volfová, zástupkyně ředitelky KHK 
KK. „Mezi studenty, se kterými jsme 
hovořili, je náš kraj považován za 
klidnější region s krásnou přírodou 
a kvalitním sportovním vyžitím. Spíš 
sporadicky jsme se setkávali s názo-
rem, že by se studenti do regionu 
nepřestěhovali, protože je zde prý 
menší možnost kulturního vyžití 
a nočního života,“ doplnila.

Zástupci KHK KK se zúčastnili 
veletrhu pracovních příležitostí 
mimo náš region poprvé, ale jistě ne 
naposledy. „Naším cílem je oslovo-
vat studenty v okolních krajích. Rádi 
bychom proto zamířili také na vele-
trhy na univerzity v Ústí nad Labem 
nebo v Praze,“ uvedla ředitelka KHK 
KK Lenka Mansfeldová. Hospodář-
ská komora se dosud zaměřovala 
především na středoškoláky. „Kaž-
doročně aktivně zveme studenty 
středních škol na veletrhy práce, 
které pořádáme, kde mohou navázat 
kontakt s potenciálními zaměstnava-
teli. Vytvořili jsme také aplikaci Můj 
život po škole, která pomáhá vybrat 
správnou profesi, zaměřuje se na 
posilovaní f inanční gramotnosti, 
ale také porovnává život v  Karlo-
varském kraji s Prahou. Díky tomu 
středoškoláci zjistí, že je výhodnější 
bydlet v našem regionu, pokud člo-
věk pracuje na středních pozicích. 
Důvodem jsou nižší náklady na byd-
lení v Karlovarském kraji a také fakt, 
že ne vždy je tato práce v Praze lépe 
placená. Kromě toho plánujeme 
uspořádat na gymnáziích besedy 

s úspěšnými podnikateli a manažery. 
Chceme studentům ukázat, že i zde 
můžou najít uplatnění a mají se tedy 
kam vrátit,“ doplnila Lenka Mansfel-
dová.

Jednou ze společností, která se 
plzeňského veletrhu zúčastnila spolu 
s  KHK KK, byl ostrovský Amphe-
nol. „Láká nás myšlenka oslovit 
absolventy technických oborů ZČU 
i jiných univerzit a povzbudit je v roz-
hodnutí vrátit se do kraje. Naše spo-
lečnost nabízí zajímavé pozice v nej-
různějších oblastech. Jsme v  neu-
stálém procesu zlepšování, pod-
porujeme osobní růst i  nejrůznější 
školení a v kombinaci s vyváženým 
work-life balancem splňujeme to, co 
mladý člověk hledá,“ řekla Michaela 
Sochorová, HR managerka ostrov-
ského závodu Amphenol. Podle 
jejích slov si řada studentů myslí, že 
Karlovarský kraj nenabízí lukrativní 
místa pro vysokoškoláky. Situaci 

v našem regionu komplikuje i fakt, že 
firmy z univerzitních měst nabízí stu-
dentům lukrativní posty na částečný 
úvazek již během studia. A tomu se 
těžko konkuruje. I přesto se společ-
nost snaží a  studentům také nabízí 
nejen praxi již během školy, ale i letní 
brigády, spolupráci při diplomových 
a bakalářských pracích, absolventům 
pak dobrý plat, možnost osobního 
i  profesního růstu, využití jazyků, 
podílet se na industrializaci a auto-
matizaci provozu, spolupracovat se 
zkušenými kolegy a  další zajímavé 
benefity.

Spolu s KHK KK zamířila na veletrh 
také chebská firma Bonnel Techno-
logie. Několik studentů už na místě 
deklarovalo, že by měli o práci v této 
společnosti zájem. „U  uchazečů 
se soustředíme na velmi konkrétní 
prezentaci produktů a úkolů, se kte-
rými se v naší f irmě mohou setkat, 
aby si udělali obrázek, zde se v námi 

nabízených pracovních možnostech 
takříkajíc najdou,“ odpověděl Jan 
Tvrdý ze společnosti Bonnel Techno-
logie na otázku, co studentům nabí-
zejí. „Pokud je v tomto ohledu ucha-
zeč perspektivní a má zájem kariérně 
růst, nabízíme uplatnění prakticky za 
jakýchkoli podmínek, od stáží po bri-
gády nebo plné úvazky i bez ohledu 
na předchozí praxi. Naším cílem není 
opít uchazeče šesticifernou nástupní 
částkou. Máme zájem o  toho, kdo 
má zájem o naši společnost, z čehož 
časem automaticky vyplyne ade-
kvátní platové ohodnocení,“ sdělil. 
Veletrhu se f irma zúčastnila přede-
vším proto, že se soustředí na neu-
stálou inovaci. „Proto máme zájem 
o nové tváře, které se nebojí přijít 
s  novými nápady, riskovat nebo 
vymýšlet vlastní technická řešení 
a  zapojit tak svou představivost 
a zkušenosti z oboru,“ dodal.

Zdroj: KHK KK
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„O opravách chodníků by v budoucnu 
mohli rozhodovat i samotní obyvatelé města“ 
říká Jakub Novotný
Jedním z věčných 
témat každého většího 
města je údržba komu-
nikací. Silnic, parko-
višť, ale také chodníků. 
Ani Karlovy Vary 
v tomto směru nejsou 
výjimečné a chodníků, 
o které se město stará, 
jsou desítky a desítky 
kilometrů. Právě proto 
se stala péče o pěší 
komunikace jedním 
z hlavních cílů součas-
ného vedení města.
„Během uplynulých čtyř let se poda-
řilo proinvestovat mnoho peněz 
v rámci údržby a modernizace chod-
níků po celém městě. Doufali jsme, 
že investice bude ještě vyšší, ale 
i  tento výsledek v  době COVIDU 
považuji za velký úspěch. Myslím, 
že skoro není část města, kde by se 
v  posledních letech něco neopra-
vovalo, nebo nestavělo,“ říká kar-
lovarský zastupitel Jakub Novotný 
(Karlovaráci) a  pokračuje. „Nejde 
jen o  bezpečnost, ale samozřejmě 
i o pohodlí obyvatel města. Pokud 
chceme, aby lidé po městě více cho-
dili pěšky a využívali alternativní způ-
soby dopravy, musíme jim k  tomu 
vytvořit co nejlepší podmínky. Nikdo 

nechce chodit po městě, kde si může 
na každém kroku zlomit nohu.“

Po opravách pěších komunikací 
volají obyvatelé města už delší dobu. 
„Je to opravdu hrozné. Když vidím 
maminky s kočárky, jak kodrcají přes 
výmoly, nebo starší spoluobčany, 
kteří mají problémy ujít i pár stovek 
metrů. Je ale pravda, že v posledních 
letech se to výrazně zlepšuje, tak 
snad to bude i pokračovat,“ říká paní 
Monika z  Karlových Varů. Právě jí 
zřejmě potěší připravovaná novinka, 
s kterou jde do volebního klání hnutí 
Karlovaráci. Ti chystají vytvoření 
aplikace a elektronického formuláře, 
v  kterém by občané mohli zasílat 
podněty na nejhorší úseky komuni-
kací ve městě.

„Jak přesně by to vypadalo je 
samozřejmě na delší debatu. Chceme 
tím ale dát hlavně najevo, jak důležité 
pro nás podněty od občanů jsou. 
Jsou to oni, kdo každý den prochází 
po městě a vidí i to, co nám může uni-
kat. Takže bychom rádi podněty od 
lidí pak v týmu na magistrátě vyhod-
nocovali a případně zajistili opravu. 
Pokud by majitelem plochy nebylo 
město, ale soukromník, tak bychom 
se pokusili vyvolat jednání, jehož 
cílem by byla rekonstrukce komuni-
kace,“ rozvíjí myšlenku Novotný.

Pokud se vše podaří, přáli by si 
Karlovaráci funkční aplikaci a  elek-
tronický formulář nejpozději v prů-
běhu roku 2024.

Autor: redakce

Nadace Města Karlovy Vary podpořila 
dobrovolné hasiče
4. května je den, kdy vzdáváme hold 
všem, kteří pomáhají při záchraně 
života a boji s ohněm. Den hasičů je 
také dnem sv. Floriána, který je patro-
nem všech hasičů a zabraňuje požá-
rům.
V tento sváteční den předal symbo-
licky předseda správní rady Nadace 
Města Karlovy Vary Jiří Vaněček Sboru 
dobrovolných hasičů Karlovy Vary – 
Stará Role poskytnutý dar. Letos to 

bylo zároveň historicky poprvé, co 
nadace podpořila hasiče, ti požá-
dali o 15 000 Kč na činnost mladých 
hasičů.

Osobně si hasičů velmi vážím za 
jejich společensky odpovědnou čin-
nost. Ti dobrovolní, kteří to navíc 
dělají na úkor svého volného času 
a v podstatě zadarmo, zasluhují obdiv 
dvojnásobně, uvedl Vaněček.

Autor: Jiři Vaněček, BBA

Jakub Novotný (Karlovaráci)
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Revitalizace Alžbětiných Lázní – jak to doopravdy je?
Vedením Alžbětiných lázní je od roku 2019 pověřený Ing. Václav Benedikt (hnutí ANO 2011). Co se pod 
jeho taktovkou změnilo a co čeká na svoji realizaci? Udrží veřejný městský lázeňský provoz? Přežily 
covid. Přežily tendence prodat je. Přežily nezájem mnohých politiků. A co volby? Jak to bude po nich?

A co je to ten „generel komplex-
ního využití Alžbětiných lázní? Jak 
vnímáte předešlé roky s Alžběti-
nými lázněmi?
Bylo to velmi hektické období. Pokud 
se zakousnete do takového úkolu, jako 
je záchrana posledních lázní v Karlových 
Varech, s tím, kolik si tím vlastně získáte 
nepřátel a čemu všemu musíte čelit, často 
se nepřestáváte divit, na kolika frontách je 
třeba paralelně pracovat.

Jste spokojen s tím, kam se Alžbě-
tiny lázně posunuly?
To je otázka na mnoho odpovědí. Jsem 
i  nejsem. Nejsem spokojen, kam se 
dostaly lázně a  karlovarská tradice za 
posledních 30 let. Nalijme si čistého vína. 
Dlouhodobé neinvestování, chátrání, 
předělání na akciovku…vše se krásně 
připravovalo na laciný odprodej „strate-
gickému partnerovi“ - zlodějna za bílého 
dne. Jsem spokojený, že máme hotovou 
koncepci celkové revitalizace, co má 
smysl a je proveditelná. Myslím, že je to 
pecka. Nespokojený jsem s tím, že se 
napříč politickými subjekty nepodařilo 
protlačit více projektů a strategií, které 
jsem pro Alžbětinky a jejich návštěvníky 
připravil. Jsem spokojený, že jsou zpro-
jektované zásadní věci, jako je střecha. 
Teď jen realizovat. Jsem rád, že realizace 
začaly, jsem rád, že jsem ustál všechny 
tlaky i covid s opozicí a lázně jsme neu-
zavřeli. Jsem rád, že jsme zamezili jejich 
prodeji. Jsem rád za vzkazy od našich kli-
entů, kterým pomáháme a které zachra-
ňujeme.

Jaký v tom vidíte smysl?
Ten zásadní. Jak budovat společnost, 
která je na něco hrdá, jak ji uživit, jak jí při-
nést dobré pocity a jistotu, jak chtít, aby 
někde žili lidé, jak moci věřit v budouc-
nost, když nerozvinete, co vám tu zane-
chali předkové a co Vám nabízí příroda? 
Jak moci nezúročit něco, co je zcela oje-
dinělé na celém světě? Prodá oráč koně 
se kterými orá, protože něco stojí jejich 
obživa? Prodá podnikatel továrnu, co živí 
jeho zaměstnance a  jeho samotného? 
Švec nepřestane šít boty, neprodá vercajk 
a nepůjde probendit utržené peníze, aby 
pak naříkal, že mu utekla žena a nemá na 
jídlo. To je úplně to samé. Vary mají právě 
teď datovanou 500 let trvající lázeňskou 
tradici. Na té se rozvinuly, ta je živí a činí 
unikátními na celém světě.

Ano, ale kasa není bezedná a jsou 
tu chodníky s dírami a všechny ty 
nutné běžné náklady…

Jistě, tak, jako všude. Už jsem to něko-
likrát zmiňoval. Město je jako živý orga-
nismus. Vezměme si člověka. Bolí ho 
a natékají mu nohy, má exzémy, různá 
zranění, zadýchává se a  hůř se mu 
chodí. Je to tím, že má nemocné srdce 
a churavou mysl. Díky tomu se mu zle 
dýchá, má otoky a exzémy. Zvykli jsme 
si kupovat drahé masti a obklady na ruce 
a nohy, pokud ale neléčíme příčinu, je to 
pořád dokola. Srdce města je lázeňství 
a cestovní ruch. To organismus města 
živí. Jasná a bystrá mysl je jeho vedení. 
Pokud tyto dvě veličiny klapou, jak mají, 
je na silnice, chodníky a já nevím, na co 
všechno. Po vyléčení srdce a mysli je 
po otocích, dýchavičnosti a bolestech. 
Nekupujme masti na dluh, uzdravujme. 
Je to náročnější, ale má to smysl.

A ten „generel Alžbětiných lázní“ 
je tedy co?
Příprava celkové resuscitace – revitali-
zace. Je to fahrplan, který nastavuje, co, 
za jak dlouho, za kolik peněz a s jakým 
předpokládaným výsledkem má být 
v Alžbětiných lázních.

A co tam tedy má být?
Pneuservis… dělám si legraci, samo-
zřejmě že komplexní veřejné lázně. Tak 
jako v Budapešti, Baden Badenu a dal-
ších metropolích a lázeňských mekách. 
Tradice, preciznost, kvalita, historie…to 
všechno přitahuje návštěvníky a návštěv-
níci jsou stavebními kameny cestovního 
ruchu a  cestovní ruch nás živí. Proč 
vymýšlet vymyšlené?

A kdo sem tedy bude jezdit?
Mám pocit, jako by se mne už na to 
ptali…tak sto-tisíckrát. To, že nastal 
odliv klientely, na kterou jsme tu byli 
zvyklí a o kterou nebylo moc třeba bojo-
vat, protože při utrácení nepřemýšlela 
a pobývala zde dlouhodobě, ještě nezna-
mená, že lázeňství a cestovní ruch pově-
síme na hřebík. Jen na tom teď budeme 
muset makat, nic nedostaneme zadarmo 
a  musíme se předvést. Tím hlavním 
na našem lázeňském jídelníčku má být 
něco, z čeho se návštěvník slušně řečeno 
posadí na pozadí, a tím mají být centrální 
lázně, kde zažije vše, co tu umíme.

Provoz Alžbětinek tedy bude vypa-
dat jak?
Vřídelní a rašelinové lázně od historic-
kého provozu po nejmodernější techniky 
hlavně vodoléčebných metod, odborné 
rehabilitace, vřídelní bazénové centrum, 
rozsáhlý samoobslužný balneo wellness 
provoz, kde si každý užívá dle svých před-
stav, vše s doprovodem služeb, jako je 
stravování, fitness, odpočinek, relaxace. 
Lázně pro širokou veřejnost, pro občany 
regionu a  pro návštěvníky odkudkoli. 
Prostě resuscitace. Jak si o to píší naši 
klienti: „zachovejte nám veřejné lázně 
a hlavně je opravte“.

A kolik to má stát?
Finanční analýzu, která se teď překlápí 
do ekonomické analýzy nám zpracovali 
na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
Dle kompletních propočtů má celková 
revitalizace přijít na 1,2 miliardy korun. 

Referenčním obdobím investice je 20 
let, výpočet počítá se všemi náklady 
budoucího provozu a s velkou rezervou 
na straně příjmů, aby byl plán co nejreál-
nější a připravený na možné výkyvy. Ze 
všech parametrů vychází se započtením 
hodnoty zrekonstruované a  vybavené 
budovy doba návratnosti investice je 
19,7 roku.

A kde se na to vezme?
Už jde po Varech zvěst, že jsem se úplně 
zbláznil, že jsem připravil ne za 1,2 mld. Kč 
ale za 2 mld. Kč opravu lázní, a kde se na 
to vezme. Variant financování je několik, 
a to i nehledě na to, že celé dílo je možné 
realizovat po etapách. První možnou vol-
bou je úvěr města s roční splátkou 100 
mil. Kč při ročním rozpočtu města 1,2 
mld. Kč žádný problém a na modelu KV 
Arény, která bude právě doplacená, je 
vidět, že z toho město nekrvácí. Dalšími 
jsou možné rezervy státního rozpočtu, 
kde je ale třeba silné politické spolupráce 
město – kraj – vláda. Pokud tedy místní 
politici budou chtít… Dále se na disku-
zích, kde jsem plán představoval mluvilo 
i o veřejné sbírce, vnějších podporách, to 
samozřejmě možné je, no a o dotacích 
právě na dílčí etapy. Vše samozřejmě 
umožňuje i vstup investora, ale to tak, 
aby nám zase nechtěl někdo z lázní dělat 
hotel. Kdyby varianty a možnosti nebyly, 
nepřicházeli bychom s tímto plánem.

Věříte v  záchranu Alžbětiných 
lázní?
Ano, věřím a hlavně proto dělám vše, 
co je v  mých silách, protože v  tomto 
projektu vidím paralelu pro celé město 
a  jeho budoucnost. Plán jejich rozvoje 
připravuji tak, aby nebyl konkurencí zdej-
ším podnikatelům, hotelům a službám, 
abychom jsme se vzájemně potřebovali 
a rostli spolu.

A co volby, jak to bude po nich?
Řeknu vám, jak je to před nimi. Dohady, 
kdo na jaké pozici, kde bude…po vol-
bách to bude tak, že koho si veřejnost 
zvolí, toho tam bude mít. Podívejte se, 
kdo co doposud dělal, kdy jste koho kde 
viděli něco udělat a ne se jen prsit před 
foťákem a co pro město a region chcete 
do budoucna. Za mne, budu-li mít pod-
poru, budu za Alžbětiny lázně bojovat dál.

Odpovídal Ing. Václav Benedikt, před-
seda představenstva Alžbětiny Lázně a.s., 
zastupitel statutárního města Karlovy 
Vary (hnutí ANO 2011), rodák a patriot.

Autor: redakce
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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

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

Své náměty pište na: redakce.karlovarky@gmail.com
Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce 
příspěvky neupravuje po stránce gramatické nebo 

stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.

BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?

INZERUJTE ONLINE
BANNEROVÁ REKLAMA

Počet týdnů 1. týden 2. týdny 3. týdny Celý měsíc

Rozměr banneru 380 x 380 px

Cena 800 Kč 1 400 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč

Rozměr banneru 380 x 800 px

Cena 1 200 Kč 2 200 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč

Jedná se o bannery, které jsou umístěny v pravém sloupci stránky a zobrazují se, jak na hlavní straně, tak vždy 
u každého článku rovněž v pravém sloupci.

BANNERY V TEXTU ČLÁNKU NEBO POD ČLÁNKEM
Rozměr banneru v textu: 850 x 200 px Cena: 250 Kč
Rozměr banneru pod článkem: 850 x 200 až 1600 px 
Cena: dle domluveného rozměru, od 250 Kč
Tyto reklamní bannery se zobrazí pouze v jednom článku, který 
zveřejňuje redakce jako svůj zpravodajský obsah.

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU

WWW.KARLOVARKY.CZ

inzerce
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Kybernetické útoky v ČR zesílily
Vypnutím serveru 
sice správce dat 
znemožní útok 
hackerů, ale dá se 
přirovnat k autu, 
u kterého vyřešíte 
selhávání brzd tím, že 
odmontujete kola.
Bohužel i  takto někteří správci řeší 
nastalé problémy a uživatelé, kteří si 
veřejné služby platí ze svých daní, mají 
tradičně “smolíka.”

Úřady a další správci osobních údajů 
by měly podle odborníků provést 
odpovídající revize systémů a procesů 
zabezpečení. Odpovídající preven-
tivní opatření pro efektivní ochranu 
a zabezpečení osobních údajů by měla 
procházet opakovanými testy.

Pokud dojde ke ztrátě osobních 
údajů v důsledku hackerského útoku, je 
prvotní a klíčovou povinností správce 
takový incident neprodleně ohlásit 
ÚOOÚ. Pro odpovídající ohlášení lze 
využít i on-line formulář.

Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost to dal do sou-
vislosti s pomocí Česka Ukrajině, která 

čelí ruské agresi. Napadeny byly portál 
veřejné správy, který spravuje minister-
stvo vnitra, web Úřadu vlády ČR nebo 
České televize. Po víkendovém útoku 
hackerů na servery Žďáru nad Sázavou 
musel být na dva dny uzavřen městský 
úřad.

Nařízení GDPR představuje právní 
rámec ochrany osobních údajů platný na 
celém území Evropské unie. Jeho smyslem 
je ochrana občanů proti neoprávněnému 
zacházení s jejich daty a osobními údaji. 
ÚOOÚ pro správce připravil základní 
přehled povinností, které jim při zpraco-
vání osobních údajů nařízení ukládá.

Autor: redakce

Včelaři letos opět získají dotace od kraje
Zvýšení počtu včel-
stev a zkvalitnění 
jejich chovu v regionu 
v tomto roce tradičně 
podpoří Karlovarský 
kraj. Mezi včelaře roz-
dělí celkem 1,1 milionu 
korun. Rozhodla o tom 
Rada Karlovarského 
kraje na svém jednání 
25. dubna 2022.
„Celkem 81 žadatelů splnilo veš-
keré podmínky pro udělení dotace, 
rozdělili jsme tedy částku ve výši 1 
milion 118 tisíc korun z původně 2 
milionů korun alokovaných v dotač-

ním programu. Byl bych rád, kdyby 
se nám i díky krajskému příspěvku 
povedlo motivovat k celoživotnímu 
zájmu o včelařství i začínající včelaře, 
kteří se této zálibě chtějí věnovat,“ 

uvedl náměstek hejtmana Karel 
Jakobec.

Včelařství patří k nejstarším obo-
rům lidské činnosti. Zabývá se cho-
vem včely medonosné. Jeho výstup-

ními produkty jsou med, vosk, pro-
polis, pyl, mateří kašička a včelí jed. 
Velmi významně se podílí na opylení 
rostlin. Včelařství může být profe-
sionálním oborem, který se usku-
tečňuje na včelích farmách, v České 
republice se mu však věnují většinou 
amatérští včelaři ze záliby.

Příjem elektronických žádostí pro-
bíhal v první polovině ledna letošního 
roku. Dotace pro každého z žada-
telů se poskytuje do výše 80 procent 
uznatelných nákladů, maximálně jde 
o 14 tisíc korun. Žadatel může podat 
v rámci dotačního programu pouze 
jednu žádost. Dotaci lze využít mimo 
jiné na nákup nových nástavkových 
úlů, včelstev nebo oddělků, vosko-
vých mezistěn, rámků či k pořízení 
včelařských kukel, klobouků, kombi-
néz a rukavic.

Zdroj: KÚ KV

Uzavírky provozu prodlouží cestu do Plzně
Na území Karlovarského kraje budou 
probíhat uzavírky silnice č. I/20 do 
Plzně. Z tohoto důvodu zabere ces-
tování do Plzně více času. Uzavírky 
začnou v dubnu a potrvají v řádu něko-
lika měsíců. Informuje o tom Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR.

Z  důvodu rekonstrukce silnice je 
částečně uzavřen provoz na silnici I/20 
v obci Útvina v okrese Karlovy Vary. 
Tato uzavírka trvá od 01. 04. 2022 do 
30. 06. 2022. Stavba bude probíhat po 
jednotlivých etapách, přičemž celkem 
jsou plánovány etapy čtyři. Objížďka 
nařízena není. Provoz bude veden 
kyvadlově po neuzavřeném úseku sil-
nice o minimální šíři 3,5 m a řízen svě-

telným signalizačním zařízením. Pokud 
to bude třeba, při řízení provozu 
pomohou i náležitě poučení a vybavení 
pracovníci zhotovitele. Nejprve začne 
výstavba po pravé straně vozovky ve 
směru na Plzeň a dále pak i v druhém 
směru na Karlovy Vary.

Úplná uzavírka provozu čeká řidiče 
na silnici I/20 u  obce Kfely v  úseku 
mostů v termínu od 19. 04. 2022 do 
30. 11. 2022 z důvodu realizace sou-
běžné rekonstrukce mostů. Současně 
je navrhována obousměrná objížďka 
po účelové komunikaci přes Tepličku 
a Kfely u Horního Slavkova. Provoz na 
objížďce bude řízen světelným signali-
začním zařízením.

Provoz ještě zbrzdí částečná a úplná 
uzavírka na silnici I/20 v obci Krásné 
Údolí v okrese Karlovy Vary, která prav-
děpodobně začne 19. 04. 2022. Skončit 
by měla 11. 12. 2022. Důvodem k uza-
vírce silnice je provádění stavebních 
prací, během nichž bude vyměněna 
plná konstrukce stávající vozovky. Při 
částečné uzavírce bude provoz řízen 
světelným signalizačním zařízením. 
Úplná uzavírka bude pro řidiče zname-
nat svedení provozu na souběžnou pro-
vizorní panelovou vozovku. První etapa 
se bude provádět ve směru od Bečova, 
druhá ve směru na Plzeň.

Zdroj: Krajský úřad 
Karlovarského kraje
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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
Možnost vkládaného letáku: ANO
Možnost PR článku: ANO

Volejte: +420 774 308 970

POZEMKY 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

CENÍK INZERCE:

1/1 vnitřní strana 18.000 Kč

1/2 vnitřní strany 9.000 Kč

1/3 vnitřní strany 6.000 Kč

1/4 vnitřní strany 4.500 Kč

Umístění inzerce na 2., 3. nebo 4. stranu obálky +100 % ceny.
Samozřejmostí jsou slevy při dlouhodobé spolupráci.
Každý náš partner, který inzeruje v našem tištěném měsíčníku 
(minimálně při objednání inzerátu o rozměru 1/2 strany) navíc 
získává jako bonus, a to zcela ZDARMA jeden PR článek na našich 
webových stránkách.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

1/1 strana
203 x 272 mm

1/2 strany
203 x 136 mm

1/3 strany
203 x 90 mm

inzerce
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DOKÁŽEME PRO VÁS ZAJISTIT

EFEKTIVNÍ PRODEJ 
A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ 

V KARLOVARSKÉM KRAJI

ODHAD NEMOVITOSTÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

STAVEBNÍ INŽENÝRING

MARCEL KUČERA
REALITNÍ MAKLÉŘ

EMAIL:

MOBIL:
+491 775 712 328

marcel.kucera@era-reality.cz

VYKUPUJEME NEMOVITOSTI 
V KARLOVARSKÉM KRAJI

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
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Dohráli jsme nejnáročnejší sezonu 
v klubové historii
Bezmála 50 zápasů 
A-teamu v české 
extralize, českém 
poháru, superpoháru 
a 2 evropských 
pohárech. Navštívili 
jsme s volejbalem 
6 zemí. Získali jsme 
2 trofeje ze 3, jen 
v ČP jsme se museli 
sklonit před Českými 
Budějovicemi.
Finále ligy pak nabídlo neskutečnou 
podívanou o které, myslím, se bude 
ještě dlouho mluvit. Dostali jsme sou-
peře, kterému je třeba vzdát obrovský 
respekt, protože během roku prošel 
neskutečnou proměnou (a  to nejen 
personální) a  postavil se nám tak 
na odpor, že do posledního balonu 
nebylo jisté, kdo vyhraje. Štěstí pak 
občas přeje připraveným a tentokrát 
šlo o nás. Oslavy pomalu končí, emoce 
snad brzo utichnou a my, jako vedení 
klubu, chceme jednak poděkovat všem 
partnerům (k čemuž se budeme dostá-

vat během následujících dnů a týdnů), 
ale hlavně našim lidem. Hráčům a tre-
nérům, kteří to zvládli, všem organizá-
torům, kteří měli celý rok neuvěritel-
nou honičku, dobrovolníkům kolem 
B-teamu (těm chceme obzvlášt vysek-

nout poklonu), medical staffu kolem 
Oldy Vastla a  Medeoru. Dále pak 
fanouškům, kteří nejen, že nás podpo-
rovali celý rok, ale byli schopni vytvořit 
ve finále takovou kulisu i v Praze, že 
jsme více vyhrávali tam, než doma :-). 

Obecně produkt a drama, které finále 
přineslo, patřilo k vrcholům, co jsem na 
domácí scéně viděl za poslední roky. 
A za to je potřeba poděkovat všem, 
včetně soupeřů.

Autor: redakce

inzerce
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Nová ŠKODA KAROQ si vás získá za 60 sekund
ŠKODA KAROQ není 
bestsellerem mezi 
SUV české značky 
jen tak náhodou. 
V inovovaném 
provedení si vás jistě 
získá, stačit na to bude 
60 sekund.
Kompaktní SUV ŠKODA KAROQ 
v novém provedení staví na tradičních 
přednostech modelu a  přináší tech-
nické novinky i  sebevědomější design. 
Sebevědomější výraz mu dodává nová 
šestihranná maska chladiče s  pozmě-
něným nárazníkem a  také světlomety 
s novým čtyřokým designem, ve kterém 
je zapracována i nová linka pro denní sví-
cení. KAROQ může mít poprvé i světla 
typu LED Matrix.

KAROQ je oblíbeným rodinným 
vozem i autem pro všechny příležitosti. 
Dobrodružná povaha tohoto SUV se 
doplňuje s prostorným a skvěle varia-
bilním interiérem. Zavazadlový prostor 
pojme až 521 litrů.

S moderními prvky
LED světlomety, bohatá sada asistenč-
ních systémů a bezpečnostní výbavy (až 
9 airbagů, prediktivní tempomat a funkce 
Travel Assist, systém nouzového brzdění, 
multikolizní brzda a další) nebo moderní 
digitální výbava s  funkcemi a  službami 
konektivity, či hlasovou asistentkou 
Laurou, to jsou prvky výbavy, které činí 
z modelu KAROQ skutečně moderní 

SUV. Moderní povahu podtrhují i eko-
logické materiály částečně recyklované 
a recyklovatelné materiály interiéru.

Přesně pro vás
Nová ŠKODA KAROQ je k dispozici 
s  bohatou paletou úsporných, ekolo-
gických a  přitom výkonných motorů 
EVO. Pětice agregátů pokrývá spekt-
rum výkonu od 81 do 140 kW, na výběr 
jsou motory 1.0 TSI, 1.5 TSI a 2.0 TSI 
(výhradně pro špičkovou verzi SPORT-
LINE) a také dvě verze agregátu 2.0 TDI. 
KAROQ se také dodává v  provedení 
s pohonem předních, nebo všech kol, 
s manuální, nebo automatickou převo-
dovkou DSG. Svůj ideální KAROQ si tak 
vybere každý.

Zdroj: skoda-storyboard.com

Nová Ducati Panigale V4 SP2
Sport Production, 
spojení, které 
všem milovníkům 
okruhového náčiní 
rozbuší srdce. 
U Ducati se zkratka SP 
poprvé objevila v 1991 
u modelu 851.
A  od té doby vyznačuje ty nejlépe 
vybavené top edice. Nejinak je tomu 
samozřejmě u  současné čtyřválcové 
Panigale. Ta si pro letošek prošla řadou 
úprav, a tak se nám změn dočkala i SP. 
A co čeká na toho, kdo vytáhne ten 
zhruba milion z  účtu (přesná cena 
zatím není známa)?

Tak předně čtyřválec Desmosedici 
Stradale o  objemu 1 103 cm3 vyla-
děný na 215,5 koní. Převodovka má 
delší jedničku, dvojku, šestku, a hlavně 
suchou spojku STM-EVO SBK. U té lze 
pomocí pružin nastavit úroveň brždění 
motoru. Kdyby nestačilo, že to jde 
elektronicky…

Samozřejmě tu totiž nechybí kom-
pletní závodní elektronika, a to včetně 
GPS modulu s automatickým lap time-
rem a Ducati Data Analyzerem. Elek-
tronika se stará také o  nastavování 
podvozku, máme tu totiž co do činění 
s vidlicí Öhlins NPX25/30 a zadním 
tlumičem TTX36, plus samozřejmě 
s  elektronicky ovládaným tlumičem 
řízení.

Když už jsme u toho podvozku, je 
třeba zmínit přední třmeny Brembo 

Stylema R s  radiální pumpou MCS. 
A  vynechat nesmíme ani karbonové 
ráfky, které se chlubí o  1,4 kg nižší 
hmotností, než ty kované na V4 S. Cel-
kově se SP2 dostala na suchou hmot-
nost 173 kilogramů. Ach, bože!

No a  oko potěší hliníková nádrž, 
karbonové komponenty a  nějaká ta 
Rizoma. Tohle by fakt bylo škoda roz-
mlátit při tréninku! Zajímá-li vás víc, 
mrkněte na www.ducati-czech.cz.

Zdroj: motohouse.cz
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Na jachtě plout za obzor…
Vzhůru na palubu! 
Být volný jako pták, 
být vládcem všech 
moří, být kapitán. 
Milujete temnou 
modř moře, úchvatné 
rozbřesky a západy 
slunce, něžné 
houpání vln?
Tak plavba na jachtě je pro Vás to 
pravé. Karlovarky se alespoň na malou 
chvíli v  následujících řádcích stanou 
Vaším průvodcem jachtařstvím.

Nejelegantnější z  jachet je pla-
chetnice, uhrane Vás svou jedineč-
ností a lehkostí, s kterou brázdí vlny 
všech moří. Své posádce dopřeje 
pocit neuvěřitelného dobrodružství, 
když se do plachet ostře opře vítr 
a  loď vyrazí kupředu jako o závod. 
Komfort, který Vás na lodi čeká, Vás 
ohromí. Plachetnice je jako stvořená 
pro opravdové dobrodruhy.

Rychlost, nespoutanost a zejména 
chuť mořské soli na kůži zažijete 
na palubě motorové jachty. Oproti 
plachetnicím nabízejí větší prostory, 
komfort a zejména luxus, avšak nej-
větší předností lodi je její rychlost. 
Zažijte dosud nepoznaný pocit na 
palubě motorové plachetnice značek 
Atlantic, Bavaria, Bayliner, Fairline 
nebo Jeanneau.

Pro větší posádku je ideální kata-
marán. Dá Vám pocit stability, tím 
pádem i  bezpečí, a  nabídne velmi 
komfortní a luxusní prostory s vět-
ším soukromím. Katamarán sestává 
ze dvou trupů propojených rámem, 
poháněn může být plachtami nebo 
motorem.

Posádku tvořící velký počet osob 
(až 20 včetně posádky starající se 
o chod lodi) pojme gulet. Jedná se 
o  tradiční motorovou jachtu stře-
dozemního stylu, jejíž dominantou 
je rozsáhlá paluba a často velká záď, 
jako stvořená pro společné stolování 
pod širým nebem. Ubytování v kom-

fortních kajutách s vlastní koupelnou 
naleznete na hlavní palubě. Na této 
dvoustěžňové lodi, vyráběné ze 
dřeva borovic, zažijete romantickou 
plavbu vašich snů. Bezesporu koléb-
kou plaveb na guletu je Turecko.

Nejvhodnější a  nejčastější des-
tinace jsou ty středozemské, kde 
můžete obdivovat krásy Chorvatska, 
Řecka, Itálie, Francie, Malty či Černé 
hory. Pokud však toužíte po exotice 
a plánujete delší plavbu, vydejte se 
do magických vod omývajících Kubu, 
Seychelly, Thajsko nebo Kanárské 
ostrovy. Tak vzhůru na palubu…

Autor: redakce

Hornické muzeum Krásno opět vítá návštěvníky
V Krásně u Sokolova se 
opět pro širokou veřej-
nost otevřelo Hornické 
muzeum, kde bude 
návštěvníkům k dispo-
zici 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 přízni-
vého počasí. Muzeum Krásno je možné 
navštívit od středy do neděle. Další 
informace a aktuality jsou uvedeny na 
webových stránkách Muzea Sokolov.

Autor: redakce
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Výlet po okolí: Město Hroznětín
Město Hroznětín leží 
přibližně 9 kilometrů od 
Karlových Varů. Město 
je využíváno především 
návštěvníky, přijíž-
dějícími sem za letní 
rekreací v oblasti úpatí 
Krušných hor. Ideálním 
místem pro letní dovo-
lenou je chatová oblast 
Velkého rybníka.
Do katastru obce patří i osady Byst-
řice, Odeř, Ruprechtov a Velký Ryb-
ník. Město Hroznětín je členem spolku 
Bystřice, který sdružuje obce, které se 
nacházejí při toku řeky Bystřice. Nachá-
zejí se zde i několik upravených lyžař-
ských areálů a zimních sportovišť.

Nejstarší zmínka o  Hroznětíně 
pochází z poloviny 13. století, kdy zakla-
datel Tepelského kláštera Hroznata za 
vojenské zásluhy obdržel od Přemysla 

Otakara I. koncem roku 1213 dědičný 
statek Hroznětín s  trhovým právem. 
Hroznatova věrnost králi byla trnem 
v  oku chebskému řádu německých 
rytířů, Hroznatu zajali a  uvěznili na 
hradě Starý Kašperk, kde zemřel v roce 
1217. Po jeho smrti se Hroznětín dostal 
pod správu kláštera v Teplé. Hroznětín 
byl povýšen na město asi kolem roku 
1333 Janem Lucemburským, práva 
města jsou však zapsána až v  listině 

Jiřího z Poděbrad roku 1463. Po Lipa-
nech byl Hroznětín roku 1434 prodán 
císaři Zikmundovi, který jej zastavil 
svému kancléři Kašparu Šlikovi. Panství 
Šliků končí roku 1585, kdy Hrozětínsko 
a Ostrovsko odkoupil od hraběnky Šli-
kové Ernst von Wirsperk. Dědicové von 
Wirsperka roku 1603 prodali Hroznětín 
bohatým měšťanům. Pro jejich účast na 
stavovském povstání jim bylo celé pan-
ství zkonfiskováno a prodáno roku 1623 

císařskému vojevůdci vévodovi Jindřichu 
Sasko-Lauenberskému. Za vlády vévody 
Jindřicha a za vlády jeho nástupce Julia 
Františka prožíval Hroznětín dobu nej-
většího rozkvětu. Roku 1633 se v tomto 
kraji odehrály bitvy třicetileté války. 
Roku 1680 získává Hroznětín markrabě 
Ludvík Vilém Bádenský. Od roku 1499 je 
v Hroznětíně židovské ghetto, jak o tom 
svědčí židovský hřbitov, který patří 
k nejstarším v Čechách. Po osvobození 
v roce 1945 bylo město postupně osi-
dlováno českým obyvatelstvem.

Zajímavosti:
Židovský hřbitov – v katastru města leží 
jeden z nejstarších židovských hřbitovů 
ve střední Evropě. Jedná se o velmi his-
toricky cennou památku, kterou dopo-
ručujeme jako jeden z turistických cílů.

Zdroj: město Hroznětín

Aš slaví 150 let od povýšení na město. 
Chystá se velká oslava!
Objevte klenot skrytý v nejzápadnějším 
koutu naší vlasti. Místo, kde se od nepa-
měti potkávala česká a německá kultura. 
Místo častých zastávek J. W. Goetha, 
ale i dlouhé tradice textilního průmyslu. 
Místo mnoha unikátů, ať už jde o rozsáh-
lou sbírku rukavic či jedinou sochu Mar-
tina Luthera u nás.

Aš slaví v  letošním roce výročí 150 
let od povýšení z  městyse na město. 
Statut získala v  roce 1872, kdy počet 
obyvatel překročil 10 tisíc. Při této pří-
ležitosti město pořádá nespočet kultur-
ních a společenských akcí. „Nechte se 
okouzlit pohledy do krajiny z pohádkové 
kamenné rozhledny postavené na neda-
lekém vrchu Háj. Vydejte se na výlet po 
stopách zaniklých pohraničních obcí 
a zavítejte třeba až k nejzápadnějšímu 
bodu naší země nebo k tzv. Trojmezí, 

kde se potkávají území Česka, Bavorska 
a Saska,“ zve město Aš.

K výročí Aš připravila také speciální 
webové stránky, zaměřené speciálně 
k  150 letům města Aše, na kterých 
najdete kompletní program oslav, tipy 
na výlety, upomínkové předměty nebo 
krátké video, ve kterém si připomenete 
historii města.

Můžete se těšit na letní slavnosti, 
kde vystoupí Pokáč, Čechomor, Michal 
Hrůza, No Name, Žlutý pes a  další. 
Čekají na vás výstavy zaměřené na prů-
mysl a architekturu města, slavnostní ote-
vření Parku historie nebo Mezinárodní 
sochařské sympozium Kořeny. Na své 
si přijdou i milovníci dobrého vína s akcí 
Ašské sklepy, kde budete moci ochutnat 
kvalitní moravská a slovenská vína.

Zdroj: město Aš
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Křížovka o výrobky společnosti THUN!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 6. 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.

Největší chybu, jakou můžete v životě udělat, je mít stále strach… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!

Karlovarky, vydání červen 2022
Datum vydání: 1. 6. 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: 1. 7. 2022
Uzávěrka příjmu inzerce: 15. 6. 2022
evidenční číslo MK ČR E 22675

Ceny:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. cena: Ivan Zavřel 

2. cena: Helena Motlíková 

3. cena: Tomáš Sýkora

Výhercům gratulujeme!

1. cena - Kávová souprava Opál

2. cena - kompotová souprava Eye

3. cena - zapékací mísa
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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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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
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 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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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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 ukončení trasy VO + NN

napojení vodovodního
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 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

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

inzerce

POSLEDNÍ P
OZEMKY 

K PRODEJI!!
!


