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Vedení Karlovarského kraje selhalo. Vzdalo boj 
za investice v kraji…
Karlovarský kraj patří 
z pohledu HDP v rámci 
České republiky mezi 
ty horší. Další nevýho-
dou tohoto kraje pak 
je relativně malý počet 
obyvatel, nejnižší 
průměrné mzdy, horší 
vzdělanostní struktura 
obyvatel.

To všechno jsou důvody, proč potře-
buje takové vedení kraje, které za něj 
bude lobbovat jak u vlády, tak i u inves-
torů. Bývalá hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová (ANO 2011) je proto 
velmi znepokojená, že vláda souhlasí se 
zrušením letiště v Líních u Plzně, pro-
tože tam má vzniknout podnikatelský 
park s náklady 9 miliard.

„Mé rozhořčení plyne především 
z toho důvodu, že tento projekt měl 
být realizován v Karlovarském kraji. 
A to především proto, že pozemky 
a  zázemí na podobnou investici je 
v zásadě připravené, pozemky jsou 
v  relativně krátkém čase řešitelné, 
a  především jsou zde k  dispozici 
lidé, kteří by mohli v tomto projektu 
pracovat,“ vysvětluje Jana Mračková 
Vildumetzová. „Jsem přesvědčená 
o  tom, že vláda měla podobně, 
jako v  případě testovacího okruhu 
pro autonomní vozy BMW, pod-
pořit přesun projektu Gigafactory 

do Karlovarského kraje. A  přijde 
mi naprosto absurdní, že současné 
vedení kraje za to nebojuje,“ dodává.

I  z  toho důvodu požádá sou-
časná místopředsedkyně sněmovny 
svého kolegu, místopředsedu senátu 
Jana Horníka o setkání. Cílem této 
schůzky má být, aby se všichni 
poslanci a  senátoři z  tohoto kraje 
postavili za její iniciativu přesunu 
této investice do Karlovarského 
kraje. Zároveň bude na jednání kraj-
ského zastupitelstva interpelovat 
stávajícího hejtmana s otázkou, proč 
za tuto investici nebojuje. Současně 

od něj bude chtít Jana Mračková Vil-
dumetzová vysvětlit, jak bude zajiš-
těna letecká záchranná služba pro 
Karlovarský kraj Armádou ČR, která 
je v tuto chvíli realizována také z leti-
ště v Líních u Plzně.

V  době, kdy byla Jana Mrač-
ková Vildumetzová hejtmankou, 
se jí podařilo díky spolupráci s vlá-
dou prosadit, že lidé od roku 2018 
nemusí mít dálniční známku na úsek 
Karlovy Vary  – Cheb, postavily se 
3 úseky dálnice obchvat Řevničova, 
obchvat Lubence, úsek Řevničov – 
Nové Strašecí v délce více než 15 km 

a připravily se i další úseky, přeložka 
Krupá, Hořovičky, Hořosedly. Záro-
veň se jí i podařilo do kraje přivést 
investora BMW, který si vybíral mezi 
mnoha lokalitami v  rámci ostat-
ních států. Mezi její úspěchy patří 
i  odstartování rekonstrukce Císař-
ských lázní, které se po více než 20 
letech dočkaly záchrany (stát na ně 
přispěl více než 400 milionů). Mezi 
její zásluhy patří i otevření policejní 
a vojenské školy pod ministerstvem 
vnitra a  ministerstvem obrany 
v Sokolově.

Autor: redakce

Písnička Karla Kryla „Bratříčku, zavírej vrátka“. 
Píseň o vojácích, kteří přijeli v hranatých 
železných maringotkách je dnes opět aktuální

Výročí okupace Československa 
vojsky zemí Varšavské smlouvy v čele 
se Sovětským svazem v  roce 1968 
je připomínkou toho, jak je svoboda 
křehká. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu 
nebyla tato připomínka nikdy aktuál-
nější, než dnes.

Události srpna 1968 se 
dají přirovnat k ruské 
invazi na Ukrajinu

Invaze vojsk do Československa 
začala v  noci na 21.  srpna  1968. Již 
první den okupace zemřely při stře-

tech s vojáky nebo při okupanty zavi-
něných dopravních nehodách desítky 
obyvatel Československa.

Po 54 letech ruské tanky opět jezdí 
po cizí zemi, tentokrát po Ukrajině. 
Podobné je i to, že Rusko stále pova-
žuje středovýchodní Evropu za svůj 
majetek, s  nímž si může nakládat 
podle libosti. Kreml se nemění a jeho 
dlouhodobým cílem je imperiální poli-
tika a tradičními nástroji vydírání, síla 
a lež. Rusko kousek od našich hranic 
rozpoutalo brutální válku, ve které 
denně zabíjí lidi, ničí školy, nemocnice, 

památky a  vyhání obyvatele z  jejich 
domovů.

Většina lidí naštěstí vnímá, že 
válečné tažení Ruska na Ukrajině je 
zločin. Přesto se najdou tací, kteří 
Rusům, navzdory naší zkušenosti 
z 21. srpna `68, přímo tleskají, jak to 
Ukrajině „patří“. Co se honí v hlavách 
těchto lidí, že své sympatie věnují vra-
hům? Zajímalo by mě, jak by se tihle 
promoskevští Češi tvářili, kdyby k nám 
opět Rusi vtrhli se svými tanky… Vítali 
by je snad s květinami v náručí a kola-
borovali s okupačním vojskem? Kde se 

vzal příklon některých Čechů k  rus-
kému vražednému režimu?

Je příčinou jejich chování skutečnost, 
že prokremelští jedinci natolik „nená-
vidí“ USA, že se radši pokloní Kremlu? 
Nebo je zde jiný důvod? Ukrajina je 
daleko, válka se nás netýká…

Stejně jako se nezastavil Hitler, ani 
Putin se dobrovolně nezastaví po 
případném dobytí Ukrajiny. Svůj plán 
jít dál totiž Rus mnohokrát avizoval. 
Ohrožení svobody a  nezávislosti je 
trvalé a má konkrétní podobu.

Autor: redakce
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Senátor Horník chce výstavbou na Ryžovně zničit 
původní ráz Krušných hor, bojí se místní i turisté
Krušné hory jsou 
právem pokládány za 
jedno z nejkrásněj-
ších míst Karlovar-
ského kraje a přita-
hují stále více turistů 
z celé republiky. 
V poslední době velmi 
populární se stává 
úsek mezi Božím 
Darem a Horní Blat-
nou, kde je celá řada 
turisticky zajímavých 
lokalit.

Jedním z  takových míst je i  údolí 
bývalé obce Ryžovna, které je 
vyhledávané díky novému pivovaru 
i romantické vzpomínce na zaniklou 
obec.

Právě zde plánuje starosta Božího 
Daru a senátor Jan Horník výstavbu 
téměř osmdesáti nových domů. To se 
nelíbí nejen ochráncům přírody, ale 
i většině místních obyvatel. Jan Hor-
ník se zaštituje tím, že výstavba je zde 
plánována již dvacet let a vrátí se tak 
život do zaniklé krušnohorské obce. 
Jeho oponenti argumentují nedávným 
zařazením území do památek světo-
vého dědictví UNESCO a také disku-
tovaným vyhlášením CHKO Krušné 
hory. Velké emoce téma vzbuzuje 
i mezi turisty.

„Je to naprosto šílená představa. 
Krušné hory každý obdivuje právě 
proto, jak pusté, a  na první pohled 
zcela opuštěné jsou. Proto sem jezdí 
každý rok stále víc a víc lidí, kteří jsou 
už unavení z  Krkonoš zaplavených 
resorty a apartmány. To mohl vymy-

slet jen úplný šílenec, který k horám 
nemá vztah,“ neskrývá své rozhořčení 
pan Jiří z Karlových Varů, který podle 
svých slov do hor jezdí každý víkend 
na procházky s manželkou.

Obyvatelé okolních obcí i regionu 
také dávají najevo své obavy z toho, 
že z  plánované horské vesnice, kde 
by žili lidé trvale, by se stal ubyto-
vací resort pro hosty z Prahy. Jednou 
z těchto nespokojených je i seniorka 
Anna z blízkých Abertam, která sle-
duje vývoj hor za poslední desítky 
let. „Podívejte se, jak dopadla Loučná 

pod Klínovcem, nebo samotný Boží 
Dar. Z původních krásných horských 
obcí se stal Disneyland, kde prakticky 
nekontrolovaně roste jeden ošklivý 
dům za druhým a  původní obyva-
telé utíkají pryč. Krušné hory přece 
nesmí být jen místem pro snadný zisk. 
Opravdu jsou pro vedení Božího Daru 
důležitější peníze, než příroda?“

Další lidé upozorňují na to, že se 
božídarský starosta Jan Horník zatím 
nebyl schopen postarat ani o  rekon-
strukci hotelového komplexu na Klí-
novci, který město již delší dobu vlastní. 

Opuštěný areál chátrá a podle místních 
tak obyvatel poškozuje obraz nejvyšší 
hory Krušnohoří a  i  celého regionu. 
„Horník se kasá, kolik toho pro Boží 
Dar a hory udělal, ale podívejte se na 
Klínovec. To je opravdový pomník jeho 
schopností,“ říká jeden z  obyvatelů 
Božího Daru. „Prakticky tady už ani 
nežije, skoro pořád je v Praze a o region 
se zajímá jen tehdy, když mu jde o hlasy 
voličů. A zástavba Ryžovny, to je jen 
vrchol ledovce. Nechápu, jak mu ještě 
někdo může věřit,“ kroutí hlavou muž.

Autor: redakce

Foto: Kubeš Slavomír | Zdroj: ČTK

TOHLE NECHCEME
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Co se povedlo postavit a prosadit vedení 
Karlovarského magistrátu za čtyři roky
(Ano, Karlovaráci, ODS)

Co se nám dále povedlo?
• pro seniory, děti, žáky a  studenty jsme zavedli ZDARMA městskou 

hromadnou dopravu po městě
• Vyřešili jsme problémy s ubytovnou v Tuhnicích
• podpořili jsme finančně v době pandemie koronaviru cestovní ruch „Vary 

Voucherem“
• připravili jsme zcela nové vánoční trhy uprostřed lázeňského centra na 

Mlýnské kolonádě
• začali jsme řešit družstevní bydlení a možnost stavby nových dostupných bytů
• podpořili jsme opět finančně opravy kulturních památek, sportovních spolků 

a kulturních akcí
• přišli jsme s novým projektem Karlovarské kulturní léto za zvýhodněné ceny 

vstupného

• opravili jsme kremační pec a opět zprovoznili karlovarské krematorium
• občané našeho města mají zajištěné teplo za přijatelnou cenu, v rozumných 

mezích se budou v letošním roce držet ceny tepla pro obyvatele Karlových 
Varů napojené na jeho centrální zásobování

• v projektu ČTVRTI SOBĚ jsme karlovarským čtvrtím rozdali 5,25 milionu 
korun na zlepšení projektů téměř v každé karlovarské čtvrti

• na frekventovaná místa v  Karlových Varech jsme nechali umísit nové 
defibrilátory, ty nyní najdete např. na Tržnici, Rolavě nebo u Lidového domu

• začali jsme modernizací veřejného osvětelní za nová úsporná LED světla
• zmodernizovali jsme vozový park městské hromadné dopravy
• desítky milionů byly investovány do oprav mateřských a  základních škol 

v Karlových Varech

NOVÝ DVORSKÝ MOST POSTAVEN
Havarijní a trýzní stav karlovarských mostů. Tak to vypadalo před rokem 2018. Za 
4 roky se povedlo vystavit nebo opravit několik nových mostů.
Nový most byl postaven nedaleko Březové, a to most KOME, dále nový Dvorský 
most. Na jaře letošního roku byla upevněna replika Goethovy lávky. Opraven byl 
také Koptův most a Kpt. Jaroše. Nyní byla zahájen stavba Festivalového mostu 
a oprava konzolové lávky naproti Thermalu.

PŘESTUPNÍ ZASTÁVKA MĚSTSKÉ HROMADNÉ 
DOPRAVY TRŽNICE - OPRAVENO
Opravená nástupiště, nové příjezdové cesty a  přístřešky nebo elektronické 
panely, zeleň, nové chodníky a  jednotný mobiliář, tak vypadá nově opravený 
dopravní terminál Tržnice.

POMOC SENIORŮM
Pracoviště SENIOR POINTU bylo zřízeno v budově magistrátu města na Moske-
vské ulici. Seniorům se zde věnují a pomáhají vyškolení pracovníci, a to s různými 
situacemi. Pomohou s orientací na úřadu a v jeho jednotlivých agendách, poradí 
kde a s kým řešit konkrétní záležitosti jako poplatek za psa nebo svoz komu-
nálního odpadu, pomůže s vyplněním formulářů či objedná termín návštěvy na 
příslušných pracovištích a podobně.

VŘÍDLO OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ
Po několika letech se vrátil tradiční výtrysk Vřídla do vnitřních prostor Vřídelní 
kolonády, ta byla dlouhodobě zanedbána. Opraveny byly také kolonády Mlýnská 
a Sadová.
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PŘEDPROSTOR HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
Další výraznou proměnou prošel přednádražní prostor na karlovarském „Horním 
nádraží“. Nová vozovka včetně příjezdové komunikace, vznikly zde nové chod-
níky, schodiště, nástupiště pro autobusy a 62 parkovacích míst.

NOVÉ DRUŽSTEVNÍ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ
V Karlových Varech jsme začali řešit přípravu a možnost postavit nové dostupné 
družstevní bydlení. Město má připraveno několik vhodných lokalit pro stavbu 
nových bytů.

OPRAVILI JSME KILOMETRY CHODNÍKŮ
Kilometry chodníků se nám podařilo opravit v Karlových Varech. Celoplošná 
oprava povrchu se týkala například karlovarské čtvrti Drahovice v ulici Hřbitovní. 
Opravou prošla i ulice Jízdárenská v centru Karlových Varů. Celkovou rekon-
strukcí prošla ulice Moravská. Štúrova ulice v Bohaticích dostala nový povrch. 
Opravena byla také ulice Sportovní, Petra Velikého, Sibiřská, Východní, Konečná, 
Šeříková, Vrchlického, Nová ulice v Doubí a Česká ulice v Tašovicích, část ulice 
Nákladní, kde práce nyní pokračují. Revitalizací prošel také vnitroblok Družstev-
ní-Svobodova. Nový chodník spojuje také karlovarské čtvrti Sedlec a Růžový vrch. 
Kompletní rekonstrukce byla provedena.

NOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA PRO SENIORY
Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečo-
váno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

KARLOVY VARY JSOU 16. PAMÁTKOU 
NA SEZNAMU UNESCO
Karlovy Vary byly společně s ostatními slavnými lázněmi Evropy zapsány v loň-
ském roce na seznam Světového dědictví UNESCO. Společně tak s Mariánskými 
a Františkovými Lázněmi jsou 16. památkou UNESCO v České republice.

NOVÁ NÁPLAVKA PODÉL ŘEKY OHŘE
Podél pravého břehu řeky Ohře vznikne dlouho chybějící místo pro trávení vol-
ného času. Mezi řekou a současnou stezkou vznikne nová mlatová cesta. Na ni 
budou navazovat různorodé relaxační zóny, jako třeba pláž, víceúčelové hřiště, 
vodní prvky pro děti, plochy pro občerstvení, venkovní cvičební stroje, místa pro 
grilování. Na několika místech vznikne přístup k řece přes navržené betonové 
prvky - schodiště a podesty. Hotové bude na podzim letošního roku.
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inzerce

Budoucnost je v participaci občanů 
a v produktivních investicích, říká Michal Riško
V oblasti bezpečnosti 
a krizového manage-
mentu se pohybuje 
Mgr. Michal Riško už 
celou řadu let. Jak je 
na tom město Karlo-
vy Vary s finančním 
zdravím? Vše nasvěd-
čuje tomu, že pokladna 
města rozhodně není 
v dobré kondici.

Jak vidíte finanční zdraví 
města Karlovy Vary?

Tak to je otázka především na odpo-
vědné politiky, v tomto případě na pri-
mátorku města, ale je mi jasné, že se 
veřejně ví, že Karlovy Vary jsou zadlu-
žené. Myslíte na toto?

Ano, často kritizujete právě 
zadluženost, co je podle 
Vás hlavní příčinou?

To bohužel nelze jednoznačně říct. 
Hospodaření s rozpočty má vždy něja-
kou historii a nelze soudit toho, kdo 

momentálně vládne za to, co často 
zdědil po svých předchůdcích. Každé 
ekonomické rozhodnutí nemusí mít 
dopad okamžitě, ale může se vyvíjet 
v  čase nebo být vymezeno nějakou 
další podmínkou. Faktorů, které ovliv-
ňují hospodaření, je celá řada.

Kdo je tedy viníkem současné 
ekonomické situace města?

Obecně lze říct, že jsou to politici, 
ale pokud bychom chtěli personifikovat 
a  jednoznačně za dlouhodobý trend 
špatné ekonomické situace města Kar-
lovy Vary někoho zmínit, tak nesmíme 
zapomenout na ekonoma a  politika 
Kulhánka.

Ten přímo ovlivňoval veřejný roz-
počet a pokladnu města nejdéle ze 
všech politiků v novodobé historii. 
Kulhánek na radnici působil dlouhých 
osm let a proslul kritikou prezidenta 
Zemana, který o něm prohlásil, že 
nic nedělá.

Ale nejvíce se Kulhánek podepsal 
na vnitřním zadlužení města, pro-
tože dlouhodobě decimoval správu 
majetku a  investice. Prostředky 
v rámci kapitol rozpočtu přesouval 
do stále rostoucích neinvestičních 
výdajů.

Dalo by se říct, že Kulhánek více 
veřejné peníze projídal na úkor 
budoucnosti, která dostihla sou-
časné vedení města.

Kam mizely veřejné peníze?
Víte, to stále stejné. V  současné 

době se to postupně děje na Karlo-
varském kraji, kam se politik Kulhánek 
přesunul do pozice hejtmana. Jsou to 
opět narůstající dotace a neinvestiční 
projekty. Dalo by se říct, že Kulhánek 
více orientuje na dotování koaličního 
projektu, než na užitečné investice, 
které by tvořily jakoukoli přidanou 
hodnotu či mé oblíbené produktivní 
investice ve prospěch občanů, a niko-

liv vybraných skupin, často z řad jeho 
politických vazalů.

Myslíte si, že politik Kulhá-
nek jen peníze lidí projídal?

Není to tak jednoznačné, ale s urči-
tou rezervou by se dalo nazvat Kulhán-
kovo vládnutí jako období, ve kterém 
se málo dbalo na tvorbu produktivních 
investic, soběstačnost a ekonomickou 
budoucnost.

Jak vidíte perspektivu, par-
ticipaci občanů, co říkáte 
o produktivních investicích?

Asi konkrétní kuchařku ekonomic-
kých opatření není nutné vysvětlovat. 
Ale je jasné, že jednou z cest může být 
zapojení občanů a jejich participování na 
konkrétních projektech nebo podnicích 
města. Od takových opatření lze oče-
kávat nejen vyšší stabilitu, ale také lepší 
a přirozenou kontrolu. K produktivním 
investicím lze říct jen tolik, že zatímco 
v celém světě municipality úspěšně pod-
nikají, tak u nás se privatizuje všechno, 
co funguje a zbytek se dotuje bez kapi-
tálu na dluh. Opět, existuje mnoho 
opatření a kroků, které musí lidi s tahem 
na branku uskutečnit.

Autor: redakce
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Chcete změnu? Volte ženu.
MUDr. Věra Procházková do senátu
V naší společnosti se 
stále zvyšuje počet lidí, 
kteří jsou v depresi 
a mají strach. Nedi-
vím se. Svět značně 
zhruběl a evidentně se 
projevuje vliv síly.

Ano, v přírodě je dominance a síla 
vlastně zárukou přežití. Jistě i  zkuše-
nosti a chytrost hrají roli. Přežijí jen ti 

silní, chytří a zkušení. Co odlišuje člo-
věka od zvířete? Mimo jiné je to přede-
vším schopnost domluvit se a schop-
nost kompromisu.

V tradičních politických stranách jsou 
ve vedení převážně muži. Ano, jeden 
z důvodů, proč tomu tak je, je úloha žen 
jako matek. Pokud ale vychovají děti, 
mají více času pro veřejnou práci na 
jakýchkoliv postech a měli bychom toho 
využít. Žena má větší schopnost empa-
tie a od přírody smysl pro zachování 
života. Je více schopná jednat a dojít ke 

kompromisům. Dovede sloužit, a proto 
je více žen v takových povoláních, jako 
například zdravotní sestry. Naše spo-
lečnost velmi nutně potřebuje zklidnit 
a vrátit do ní slušnost a schopnost vyjít 
vstříc. Práce politika je vlastně služba 
lidem. Je náročná a vyžaduje zkušenosti. 
Myslím, že jsem Vám výše popsané 
vlastnosti schopna nabídnout. A pokud 
se mnou souhlasíte, dejte mi prosím Váš 
hlas ve volbách do senátu.

Děkuji, Vaše 
MUDr. Věra Procházková

Sociální služby musí být vlídné ke klientům
Populace v  našem regionu stárne 

a  ani Karlovy Vary v  tomto směru 
nejsou výjimkou. Karlovarský magis-
trát se proto snaží seniorům maxi-
málně usnadnit jejich život a pomáhat 
jim s běžnou agendou.

V dubnu 2019 byl z iniciativy hnutí 
Karlovaráci zřízen na Magistrátu města 
Senior Point, jehož úkolem je cílená 
pomoc každému, kdo ji potřebuje.

I nadále budeme jako hnutí usilovat 
o  rozšíření současné nabídky služeb 
pro seniory. Hlavním úkolem naší poli-
tiky je nabídnout karlovarským senio-
rům širokou paletu dostupných služeb, 
které jim maximálně usnadní život. 

A  nejen seniorům. Chtěli bychom 
maximalizovat pomoc i  ostatním 
znevýhodněným obyvatelům našeho 
města. Ať už je to kvůli zdravot-
nímu postižení, dočasné životné tísni 
a podobně. Sociální a zdravotní politiku 
budeme dále realizovat prostřednic-
tvím vlastních zařízení, podpory spe-
cializovaným neziskovým organizacím, 
opatřeními v oblasti sociálního bydlení 
a dalšími způsoby. Sociální služby musí 
zkrátka být dostupné, efektivní a vlídné 
ke klientům.

V domovech pro seniory zavedeme 
systém kvality služeb, kterým stano-
víme požadavky na dosažení vysoké 

úrovně kvality v  péči o  klienty. Sys-
tém kvality bude nastaven tak, aby-
chom sledovali, zda všechny procesy 
dle těchto požadavků fungují a tím se 
budeme neustále učit a zlepšovat.

Moderní město musí fungovat vyvá-
ženě a musí vycházet vstříc všem skupi-
nám obyvatel. Na prvním místě musíme 
ale myslet na ty, kteří jsou zranitelní a sami 
si pomoci nemohou. Dnešní senioři pra-
covali celý svůj život, a pokud jim takto 
alespoň trochu pomůžeme, tak je to 
přece to nejmenší, co můžeme udělat.

„Chceme, aby město Karlovy Vary 
bylo dobrým místem pro život, kde 
jsou podporovány a rozvíjeny kvalitní 

sociální služby, které pomáhají občanům 
v nepříznivých a tíživých životních situ-
acích,“ říká Mgr. Nela Kristenová, LLM.

Autor: redakce

Kandidují v Karlových Varech a budou se ucházet o vaše hlasy

Lukáš Kraft
43 let, realitní makléř, atletický trenér Triatlet, (Hnutí KARLOVARÁCI)
Představte se našim čtenářům.

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří. 
Než jsem spojil svůj profesní život se 
společností MM reality Karlovy Vary, 
pracoval jsem 24 let v jedné zahraniční 
firmě, ve které jsem se vypracoval 
z dělnické, na manažerskou pozici.

Jsem rozvedený a mám dvě úžasné 
děti. Osmnáctiletého syna a dvanácti-
letou dceru. Ve volném čase se věnuji 
sportu a působím již 12 let jako trenér 
v  atletickém klubu Triatlet Karlovy 
Vary, a  i mé děti aktivně sportují ve 
stejném klubu.

Proč jste se rozhodl kandidovat 
v komunálních volbách v Karlo-
vých Varech?

Již několik let žiji v Karlových Varech 
a  chtěl bych se podílet na rozvoji 

našeho města. Klíčovou problemati-
kou je pro mě otázka bydlení, sportu 
a  volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost a všechny věkové kategorie.

Čemu byste se v případě Vašeho 
zvolení chtěl prioritně věnovat?

Mým prioritním cílem je vrátit děti 
a mládež k aktivnímu sportu (z vlastní 
zkušenosti vím, že covidová doba 
odradila od sportování spoustu dětí 
a rodičů). Z pozice trenéra, ale i jako 
občana žijícího v  Karlových Varech, 
velmi silně vnímám potřebu obnovy 
stávajících hřišť a sportovních ploch.

V případě mého zvolení bych chtěl 
být činný ve sportovní komisi a podí-
let se na spravedlivém přerozdělování 
finančních prostředků nejen velkým 
sportovním klubům, ale i menším vol-
nočasovým spolkům. Zájmem všech 
těchto organizací je zajištění plnohod-
notného trávení volného času občanů 
a  dětí našeho města. To by ovšem 
nebylo možné bez kvalitního personál-

ního obsazení. I v tomto směru bych 
chtěl prosadit adekvátní odměňování 
a příspěvky na kvalitní přípravu a další 
zvyšování odborné kvalifikace těch, 
kteří věnují svůj volný čas rozvoji sportu 
u dětí, mládeže a široké veřejnosti.

Proč kandidujete za hnutí 
KARLOVARÁCI?

Volební program této strany je mé 
vizi nejbližší. Jedním z  bodů našeho 
hnutí je zajistit pro občany dostupnější 
bydlení a vzhledem ke svému působení 
v  realitách mohu poskytnout v  této 
oblasti dostatek informací a  zkuše-
ností. Chtěl bych zabránit odchodu 
občanů z našeho města a postarat se 
v Karlových Varech o příjemný a kva-
litní život.

Autor: redakce
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Novinářka zamlčela laciný nájem 
pro svého manžela
Mnohé možná ohro-
mil článek redaktor-
ky Kalinové, která 
se bere za lékaře ve 
vile, pro níž měs-
to nemělo využití 
a směnilo ji za jiné 
rozvojové pozemky. 
Nájemci dnes mají 
nového majitele a na 
světlo vyplynuly 
okolnosti, které 
novinářka ve svém 
článku zamlčela.

Jak dokonale manipulativní, neob-
jektivní, zaujaté, a především neetické 
může být povolání redaktora?

Článek, který vydal Deník, stojí za 
povšimnutí. Zejména pak vše, na co 
známá a moralizující redaktorka Ivana 
Kalinová zřejmě zapomněla napsat 
a  naopak, jak se projevila její zauja-
tost a osobní angažovanost ke svému 
manželovi a bývalému karlovarskému 
zastupiteli.

Redaktorka Kalinová až okatě 
podporuje ve svých článcích politika 
Kulhánka, který se velmi angažuje ve 
spolupráci s hnutím STAN, zmítaného 
nevídanými kauzami spojenými s anál-
ními kokainovými dýchánky v utajova-
ných pražských bytech. O tom níže.

Při směně lékařské 
vily chybí i novinářská 
slušnost:

Že se chce město zbavit majetku, 
pro který nenašlo využití, je zcela 
logické. Ovšem ono politické zaklí-
nadlo – vždy s péčí řádného hospo-
dáře – je u směny vily v Myslbekově 
ulici výsměchem všem, kteří této pro-
klamaci ještě věří. Odůvodnění směny 
vily, kterou město nutně, a  shodou 
okolností před komunálními volbami, 
potřebuje pro nezbytnou silnici, tím, že 
je prázdná, vzbuzuje dohady. Náměs-
tek Josef  Kopfstein zřejmě při ohledání 
stavu oné vily přehlédl ordinace psychi-
atrů, kteří nejenže mají s městem plat-
nou nájemní smlouvu, ale do dnešního 
dne se oficiálně nedověděli, že jsou na 
dlažbě. Nikdo je neinformoval.

Nebo je město směnilo i s vilou jako 
břemeno pro nového majitele? V usne-
sení nic takového není a sám náměstek 
Kopfstein na zastupitelstvu tvrdil, že 

vila už dlouho není využívaná. Není 
tohle už na psychiatra?

Zatímco kraj se snaží získat doktory, 
kteří chybějí v celém regionu, stůj, co 
stůj a benefity žene k oblakům, Karlo-
vým Varům lékaři, a to včetně pacientů, 
nestojí ani za slovo. Elementární sluš-
nost nějak vyšuměla.

Ivana Kalinová, redaktorka 
Karlovarského deníku

Zdroj: karlovarsky.denik.cz

Na to, jaká je celá pravda, si 
musí čtenáři počkat, aneb 
co je v Plzni, to se počítá.

Propadá se snad profesionální novi-
nářka pod úroveň pisálků amatérů?

Mění se její morální a  novinářská 
čest, když se jedná o  výhody pro 
rodinné příslušníky?

Kam se poděl poctivý novinářský 
metr, který měří všem stejně?

Komentář redakce 
karlovarské listy

Náměstek Josef  Kopfstein zřejmě při 
ohledání stavu oné vily přehlédl ordi-
nace psychiatrů, z níž je jeden bývalý 
zastupitel a manžel moralizující redak-
torky Kalinové. Nejspíš proto se zrodil 
článek plný hněvu, sarkazmu a jízlivosti.

Bojovnice za práva doktorů a rodin-
ných příslušníků zapomněla i na to, co jí 
vždy zajímalo na prvním místě u všech. 
Jak výhodná, či nevýhodná smlouva to 
pro město je? Kolik manžel a bývalý 
zastupitel za soukromou ordinaci 
městu vlastně platí?

Kdyby pisatelka měla alespoň 
elementární právní znalosti, tak by 
v dehonestaci města nepokračovala, 
až daleko za hranice lží, protože platné 
nájemní smlouvy při prodeji nemovi-
tosti automaticky přechází na nového 
majitele, který se s nimi musí vypořádat 
podle toho, jak byly uzavřeny, v tomto 
případě s městem Karlovy Vary, které 
podepisoval politik a novinář v jedné 
osobě, Petr Kulhánek (KOA).

Co je elementární slušnost, která 
vyšuměla? To může být také šumivý 
acylpyrin, který si redaktorka naordi-
novala ve chvíli, kdy zvítězila její touha 
poškodit kohokoliv, kdo bude moct 
zasáhnout do zvykového práva, para-
zitujícího dlouhá léta na městském 
majetku.

Koneckonců základem směnného 
obchodu je základní předpoklad, který 
spočívá v  tom, že jedna strana chce 
s druhou směnit něco, o co má zájem 
a musí najít něco, o co má druhá strana 
minimální zájem jako strana první. 
Často ve směnném obchodu peníze 

hrají minimální roli, proto lidé, kteří 
hovoří primárně o penězích při směn-
ném obchodu, tak mohou být spíš 
slaboduší, nebo dokonce hloupí, a pro 
své okolí někdy i dokonce nebezpeční.

Kdo by nechtěl nájem 
osmdesáti metrů 
čtverečních ve vile 
s terasou za pouhých 
2450 Kč/měsíčně?

Redakce díky analýze zdrojů 
a komentářů místních novinářů zjistila 
kromě jiného, že smlouva pro město 
nemusí být vůbec výhodná. Dlouhá 
léta si zajímavý nájem plnými doušky 
užívali psychiatři s  více než slušnými 
příjmy s tím, že manžel novinářky byl 
dříve zastupitelem města. Ani o tom 
redaktorka neutrousila jediné slovíčko. 
Ale pod rouškou mediálního mlčení se 
skrývají další zajímavé informace, které 
nejspíš nikdy neměly spatřit světlo 
světa (redakce má luxusní smlouvu 
o  nájmu pro manžela redaktorky 
k dispozici).

Připravujeme:
Zastupitel levně získal pozemky 

a  stavby pro výstavbu sanatoria pro 
slaboduché.

Mnozí dodnes vzpomínají na kauzu 
údajných černých staveb ruského pod-
nikatele v Hájích. Masivně medializo-
vaná kauza proběhla dokonce i Českou 
televizí a místní novináři se nestačili divit. 
I tak to není úplně všechno a chybí velmi 
podstatná část pozadí celé reportáže.

Ale už nikdo neví, že celou kauzu 
odstartovalo politické rozhodování 
na karlovarské radnici, kdy mnohé při-
pomíná spíš spekulace při privatizaci 
veřejného majetku než ušlechtilé cíle 
vedoucí ku prospěchu všech občanů.

Redakce shromažďuje 
zcela průkazné 
informace o tom:
• Kdo stál za spekulativním nákupem 

bývalého tábora pro děti v Hájích?
• Co bylo cílem celé privatizace?
• Jak se majetek dostal do rukou 

ruského podnikatele?
• O tom bude následující článek, 

který všechny slušné lékaře zvedne 
ze židlí.

• Mnozí novináři se pod hanbou 
svých kolegů už nebudou muset za 
nic stydět, protože vrcholu lidské 
nenažranosti, pokrytectví a závisti 
už bylo v Karlových Varech dávno 
již dosaženo.

• Souvislosti s Kulhánkovo žoviálností 
mohou mít daleko hlubší kořeny 
také s napojením na místní novi-
náře, ale jednalo by se o domněnky 
a možná i spekulace, které redakce 
nechce dál rozvíjet.

Tak jen několik faktů, 
které Kalinovou 
vůbec nezajímaly.
• Hejtman Kulhánek letos zís-

kal nominaci na volby do 
Senátu ČR od Karlovarského 
hnutí STAN (Robert Pisár)

• Radní Pisár získal pro rezort 
sociálních služeb výrazné změny 
v oblasti čerpání dotací

• Celorepublikový výbor STAN zrušil 
Kulhánkovu nominaci za STAN.

O  tom, zdali to mohl být hanebný 
obchod z mnoha rozkulhaných politic-
kých obchodů nebo se už jedná o korupci 
v přímém přenosu, sbírá redakce další 
informace. O případných, trestněpráv-
ních dopadech budeme informovat.

Autor: redakce
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inzerce

O příspěvek na bydlení je možné požádat online
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí spouští 
zásadní novinku: zjed-
nodušení administrace 
příspěvku na bydlení. 
Od 1. července si lidé 
mohou o tuto formu 
pomoci požádat pohodl-
ně online a odpadne jim 
tak nutnost vyplňovat 
rozsáhlé formuláře na 
pobočkách Úřadu práce.

Na webu MPSV je možné vyplnit 
nový digitální formulář, a to jak na počí-
tači, tak na chytrém telefonu či tabletu. 
Příspěvek je určen domácnostem, 
které nemají dostatečné příjmy na to, 
aby pokryly stávající náklady za bydlení.

Záměrem nové online žádosti je 
zpřístupnit tuto formu pomoci vět-
šímu okruhu lidí, kteří by na příspěvek 
sice měli nárok, ale z různých důvodů 

ho nečerpají. „Původně jsme počítali, 
že na digitalizaci tohoto příspěvku, 
což je velmi náročný proces, budeme 
potřebovat přibližně 7 měsíců. Díky 
našemu novému IT týmu, který se 
tímto problémem skutečně intenzivně 
zabýval, se nám podařilo v extrémně 
krátké době připravit nový formulář, 
který je pro klienty mnohem přívěti-
vější, ale zároveň splňuje náročná kri-
téria daná zákonem,“ vysvětlil ministr 
práce a sociálních věcí Marian Jurečka 
(KDU-ČSL).

Nový formulář je dostupný přímo na 
webu MPSV. Nové prostředí je maxi-
málně přívětivé a návodné, vyžaduje 
zadání pouze těch údajů, které jsou pro 
poskytnutí příspěvku nutné a které stát 
zároveň nemá možnost si dohledat. 
Žadatel tak dokládá náklady na bydlení, 
příjmy a případně uvede osoby, které 
s  ním žijí ve společné domácnosti. 
K ověření žadatele je nutné přihlášení 
pomocí některé z forem elektronické 
identity občana, např. mobilního klíče 
eGovernmentu nebo BankID.

„Platí, že lidé nemusejí vypisovat 
to, co umíme sami ověřit v registrech. 

Třeba u vlastníka nemovitosti vše sami 
ověříme v katastru, podobná situace 
je u  seniorů, kteří pobírají pouze 
důchod od ČSSZ,“ vysvětluje ministr. 
Nový formulář je určen většině žada-
telů, ovšem pro některé specifické 
případy bude nutné nadále osobní 
návštěva Úřadu práce, kde s vyplně-
ním občanům úředníci poradí.

O  příspěvek na bydlení doposud 
bylo možné požádat prostřednictvím 
formuláře s přílohami, většina lidí podá-
vala žádosti přímo na Úřadu práce. 
Přípustné bylo také odeslání formuláře 
a příloh elektronicky, nový online for-
mulář je ale mnohem jednodušší. Třeba 
přesně stanoví, co musí daný žadatel 
vyplnit, pokud je vlastníkem nemovi-
tosti nebo žije v družstevním bytě či 
nájmu. „Zásadní změnou je i to, že nově 
stát akceptuje fotku či scan potřebných 
dokladů. Chceme co nejvíce vyjít vstříc 
těm, kteří doposud z důvodu administ-
rativní náročnosti o příspěvek na bydlení 
nepožádali, přestože v současné situaci 
nezvládají rostoucí platby za elektřinu 
nebo teplo. Jsme připraveni pomoci 
dalším stovkám tisíc lidí v nesnázích,“ 
uvádí ministr Jurečka.

Kromě nové online žádosti bude 
stále možné v případě potřeby o pří-
spěvek na bydlení požádat i na kon-
taktních pracovištích Úřadu práce. 
K dispozici jsou žadatelům pro všechny 
druhy pomoci pracovníci call centra na 
bezplatné lince 800 77 99 00.

Zdroj: MPSV ČR
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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
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Kandidují v Karlových Varech a budou se ucházet o vaše hlasy

Mgr. Štěpánka Steinová
42 let, pedagog, učitelka zpěvu a hudby (Hnutí KARLOVARÁCI)
Představte se našim čtenářům

Narodila jsem se v  roce 1980 
v Karlových Varech, kde žiji dodnes. 
Studovala jsem Střední pedago-
gickou školu v  Karlových Varech. 
Následovalo magisterské studium 
učitelství pro střední školy, obor 
hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, 
na Pedagogické fakultě Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem.

Na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze jsme poté absolvo-
vala kurz celoživotního vzdělávání 
v oboru speciální pedagogika, eto-
pedie. Na Pražské konzervatoři jsem 
pod vedením prof. Lídy Nopové 
vystudovala obor populární zpěv 
a didaktiku populárního zpěvu.

Od roku 2001 do 2014 vyučovala 
na ZŠ a  MŠ Regionu Karlovarský 
venkov, kde jsem též působila jako 
koordinátorka primární prevence. 
Od roku 2001 do července  2022 
jsem vyučovala populární zpěv na ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře. Nejprve 
pod obecně prospěšnou společností 
Forte a  následně jako pedagožka 
ZUŠ. Mezi tím jsem rok vyučovala 
populární zpěv na ZUŠ Nejdek.

Od roku 2017 působím na ZŠ 
Poštovní 19. Zde vyučuji hudební 
výchovu, jazyky a jsem třídní učitel-
kou. Byla v týmu, jenž znovuobnovil 
celorepublikovou pěveckou soutěž 
Karlovarský Hlas.

Od dětství se věnuji hudbě a  ta 
mě provází celým životem. Hraji 
na housle, klavír, kytaru a  f létnu. 
Se svou pěveckou třídou pořádá 
benefiční koncerty a hudební akce. 
Spolupracuje se zpěvačkou Dashou, 
Hankou Křížkovou, zpěvákem Jirkou 
Zonygou, Romanem Vojtkem nebo 
Petrem Kutheilem, Janem Bendigem, 
Vladimírem Hronem.

Též spolupracujeme a  vystupu-
jeme na hudebních akcích s Monikou 
Absolonovou, Josefem Vágnerem, 
Davidem Deylem. Vystupujeme na 
akcích města Karlovy Vary, na akcích 
soukromých.

Mé studentky se velmi úspěšně 
zúčastnily soutěže Československo 
má talent, Karlovarský Hlas, Česko 
zpívá, The Voice atd.

Konec prázdnin se nezadrži-
telně blíží, a  tak jsem se zpě-
váky v  pilné přípravě na kon-
cert „Srdce na dlani“, který se 
uskuteční 16. 9. 2022 v Karlo-
vých Varech v kostele Povýšení 
sv.kříže v  Rybářích  – Karlovy 
Vary od 18:30 hod.

!!! Tentokrát bychom naším koncer-
tem rádi podpořili léčbu a rehabilitaci 
Toničky Braunreitrové.!!!

Tonička trpí DMO (mozková obrna) 
kvadruspastická forma, atrofie mozku, 
poškození na malém mozečku (má vliv 
na koordinaci pohybu) a změny na bílé 
mozkové kůře. Tonička byla označena 
jako vhodný kandidát pro terapii kme-
novými buňkami ve společnosti BLUE 
HORIZON, a.s. Bratislava, která může 
celkově zlepšit její zdravotní stav.

Jsem rozvedená a  mám dvě malé 
děti.

Dcery se věnují hudbě, krom zpěvu 
hrají obě na klavír, mladší na bicí.

Často vyráříme na pěší tůry, baví nás 
plavání, jízdě na kole, v zimě se aktivně 
věnujeme lyžování.

Rády si zajdeme do kina, divadla na 
koncert.

Proč jste se rozhodla 
kandidovat v komunálních 
volbách v Karlových Varech?

Proč jsem se rozhodla kandidovat? 
Uvedu příklad.

Při poslechu rozhovorů spoluob-
čanů cestou autobusem, v  čekárně 
u  lékaře či při debatě v  restauraci 
slýchávám lamentování o  věcech, 
které z  těchto míst nemůže změnit 
nikdo z nás.

Nechci jen čekat, co bude a pak to 
či ono notně okomentovat. Chtěla 
bych být u toho, kdy bude možné věci 
posunout správným směrem vpřed, 
vytvářet nové.

Čemu by jste se v případě 
Vašeho zvolení chtěla 
prioritně věnovat?

Ráda bych se věnovala školství, 
kultuře a  sociální sféře, neb jsou to 
obory, které jsem vystudovala a zají-
mám se o ně celý život.

Pokud budu mít po volbách šanci, 
ráda bych podpořila připravované pro-
jekty, opravy a nástavby našich ZUŠ.

V  Karlových Varech jsou 2 ZUŠ. 
Obě mají svá sídla ve Šmeralově ulici.

ZUŠ Antonína Dvořáka a ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary.

Právě na ZŠ a ZUŠ plánuje město 
Karlovy Vary generální opravu fasády 
na objektu Šmeralova 425/40, jedná 
se o 5 let starý projekt, který momen-
tálně musí být aktualizován, neboť od 
té doby se změnily určité technické 
parametry. Po aktualizaci tohoto pro-
jektu dojde k  výběrovému řízení na 

dodavatele, práce bychom rádi zahájili 
o letních prázdninách, celkový náklad 
se předpokládá ve výši cca 8 mil Kč 
bez DPH. Jedná se o dlouhodobě plá-
novanou opravu, která už je na této 
škole nezbytně nutná.

-  Dále město Karlovy Vary plá-
nuje uskutečnit akci půdní výstavby 
na objetu školy Šmeralova 336/15, 
jedná se výstavbu speciálních učeben, 
které jsou na této škole plánovány již 8 
let. Projekt, který byl k této akci zpra-
vován, je nutno zásadním způsobem 
aktualizovat, proto není možné akci 
realizovat již v letošním roce. Jakmile 
bude projekt aktualizován a komple-
tován zařadí město Karlovy Vary tuto 
akci do rozpočtu roku 2023 ke znění 
realizace, předpokládaný náklad je 
zhruba 25 mil bez DPH.

Nebráním se novým věcem, vždyť 
nikdy není pozdě se učit.

Proč kandidujete za hnutí 
KARLOVARÁCI?

Proč kandiduji za Karlovaráky? 
V hnutí Karlovaráci jsem od samého 
vzniku a po letech společné práce, si 
neumím představit, že by tomu bylo 
jinak. Myšlenky a  vize Karlovaráků 
jsou mi blízké především jako člověku, 
který celý život žije právě v Karlových 
Varech.

V hnutí Karlovaráci se sešlo mnoho 
vzdělaných, pracovitých a nadšených 
lidí, kteří mají společné vize, navzájem 
se podporují a  chtějí pro život a  žití 
v Karlových Varech udělat maximum.

Autor: redakce
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Karlovarské městské divadlo pořádá 
prohlídky budovy i v srpnu

Přestože jsou prohlídky historické 
budovy Karlovarského městského 
divadla dostatečně atraktivní už díky 
budově samotné, k  jejich zpestření 
přispívá i zasvěcený a vtipný komen-
tář herce a  moderátora Viktora 
Braunreitera.

Jen stěží si lze představit někoho 
povolanějšího. Viktor je totiž nejen 
dlouholetým členem několika kar-
lovarských uměleckých souborů, 
ale pořádá také oblíbené hrané 

prohlídky Karlových Varů a dalších 
turistických pamětihodností karlo-
varského regionu.

Vzhledem k  tomu, že na jevišti 
KMD vytvořil řadu rolí, zná uni-
kátní památkový objekt velmi dobře 
a  návštěvníkům prohlídek nabízí 
nejen zajímavé informace o  jeho 
historii, ale i  nějaké ty historky ze 
zákulisí.

Pokud má člověk o  prohlídku 
budovy KMD zájem, divadlo mu 

doporučuje zajistit si včas vstupenky, 
jelikož jejich počet návštěvníků je 
limitován. V  měsíci srpnu se pro-
hlídka uskuteční každý čtvrtek od 
10 hodin. Konkrétní termíny jsou 4., 
11., 18. a 25. srpna.

Jednotlivé vstupenky stojí 50 Kč 
a zájemci je mohou zakoupit přímo 
v  pokladně divadla, v  obvyklých 
předprodejích či on-line na www.
karlovarskedivadlo.cz.

Zdroj: Karlovarské městské divadlo

Vary žijou od jara do podzimu
Karlovarské kulturní 
léto je součástí pro-
jektu Vary žijou od 
jara do podzimu. Letos 
vstoupilo do třetího 
ročníku a návštěvníci 
se mohou těšit na 
spoustu nových věcí.

V průběhu třetího ročníku Karlovar-
ského kulturního léta je přichystaný 
celotýdenní program. V rámci Karlo-
varského kulturního léta organizátoři 
připravili opět pestrý a  bohatý pro-
gram, který je každý rok originální. 
Organizátoři se snaží, aby se neopa-
kovali interpreti a především dbají na 
to, aby uspořádali minimálně jeden 

unikátní koncert, který nebude nikde 
jinde v České republice. A letos se jim 
to opět podařilo. Ve spolupráci s Kar-
lovarským symfonickým orchestrem 
jsou připraveny dva speciální koncerty. 
Jeden z nich je koncert věnovaný jako 
pocta Davidu Stypkovi.

Program na Becherovka stage, 
který je u  Thermalu, začal 15.  čer-
vence a poběží celé léto až do prvního 
víkendu v září.

Program najdete na www.mestoza-
zitku.cz/vary-zijou/program

Autor: redakce

V Karlových Varech se setkala Evropská šlechta
O víkendu se v Karlových Varech 

uskutečnil 25. ročník Setkání evrop-
ské šlechty, který pořádala společnost 
Karlsbad Weekend.

Historie této tradice sahá do roku 
1906, kdy se v  tomto lázeňském 
městě do sebe zamilovali babička 
a dědeček pana Orona Michaela Kal-
kerta z Mnichova, kteří zde pobývali 
na léčení. Nádherné, staré budovy, 
kolonády, po nichž před sto lety kor-
zovali jeho předkové, kteří si zde uží-
vali různé léčebné kúry, ho uchvátily 
natolik, že se v  roce 1997 rozhodl 
v lázeňském městě uspořádat setkání 
pro své příbuzné a  rodinné přátele. 
Z toho se zrodila již čtvrt století trva-
jící tradice. Na víkendový program 
dorazilo více než 350 osob ze šlech-

tických rodů nejen z České republiky, 
ale i z Německa, Rakouska, Švédska, 
Itálie, Kanady a Ameriky.

Na poklidný a ničím nerušený prů-
běh, stejně jako v  minulých letech, 
dohlíželi strážníci Městské policie 
Karlova Vary, kterým patří velké 
poděkování. Jmenovitě panu Fečíkovi, 
který po celou dobu logisticky velmi 
náročné akce spolu se svými kolegy 
pomáhal koordinovat přípravné 
práce z hlediska provozu v lázeňské 
zóně a  také zajišťoval bezpečnost 
přesunů několika stovek hostů na 
jednotlivé akce. To vše s absolutním 
klidem, přehledem a dobrou náladou. 
Byl organizačnímu týmu opravdovou 
oporou.

Zdroj: Městská policie Karlovy Vary
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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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Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské 
univerzity převzali diplomy

Po dvouleté pauze vynucené pan-
demií převzali posluchači Univerzity 
třetího věku Západočeské univerzity 
v Plzni (ZČU) osvědčení o absolvování 
opět přímo z rukou rektora Miroslava 
Holečka. Slavnostního ceremoni-
álu v  Měšťanské besedě se v  úterý 
28. června zúčastnili absolventi za uply-
nulé tři akademické roky.

„Promoce je pro absolventy určitou 
odměnou a  oceněním. Chtěli jsme 
proto, aby si toto symbolické ukon-
čení studia mohli prožít i ti posluchači, 
kteří absolvovali v době, kdy nám pro-
tiepidemická opatření nedovolovala 
promoce uskutečnit tak, jak bychom si 
představovali,“ říká Magdalena Edlová, 
vedoucí Univerzity třetího věku ZČU. 
Diplomy, stvrzující absolvování Univer-
zity třetího věku ZČU, tak v Měšťan-
ské besedě převzalo 255 z celkem 363 
posluchačů, kteří ukončili studium za 
akademické roky 2019/20, 2020/21 
a 2021/22.

V  tomto akademickém roce 
navštěvovalo Univerzitu třetího věku 

ZČU celkem 1903 posluchačů v jede-
nácti městech Plzeňského a čtyřech 
městech Karlovarského kraje, kon-
krétně na pobočkách v Plzni, Klato-
vech, Blovicích, Tachově, Stříbře, Zbi-
rohu, Spáleném Poříčí, Rokycanech, 
Dobřanech, Plasích, Horažďovicích, 

Karlových Varech, Chebu, Sokolově 
a Mariánských Lázních. Kromě běžné 
výuky se účastnili také rozšiřujících 
online kurzů, které se týkaly např. 
fake news a dezinformací, výtvarného 
umění, psychologie nebo regionální 
literatury.

Studium univerzity třetího věku je 
součástí celoživotního vzdělávání a je 
určeno seniorům a  lidem ve třetím 
stupni invalidního důchodu, kteří mají 
zájem rozšiřovat své znalosti a  udr-
žovat svoji duševní aktivitu. Těm, 
kdo váhají, zda se na univerzitu tře-
tího věku zapsat, Magdalena Edlová 
vzkazuje: „Nikdy není pozdě věno-
vat čas sám sobě, rozšířit si své zna-
losti a  třeba navázat nová přátelství. 
Vůbec nezáleží, co jste kdy studovali, 
a maturitní vysvědčení po vás také chtít 
nebudeme.“

V září zahájí Univerzita třetího věku 
ZČU už 30. akademický rok. Ti, kdo 
chtějí být její součástí, se mohou elek-
tronicky přihlašovat od 22. srpna od 12 
hod. do 28. srpna do 24 hod. Rezer-
vace pro pokračující kurzy probíhají už 
nyní.

Kompletní nabídku a  veškeré 
potřebné informace najdou zájemci 
na webových stránkách https://u3v.
zcu.cz/.

Zdroj: ZČU

Kolonády ve Varech oživí 27. Karlovarský 
folklorní festival
Hned s koncem 
prázdnin, konkrétně 
od 31. srpna do 4. září, 
se na karlovarských 
kolonádách opět obje-
ví krojovaní tanečníci 
a muzikanti z celého 
světa, a to v rámci tra-
dičního Karlovarského 
folklorního festivalu.

Mezi letošními hosty se můžeme 
těšit na folkloristy ze Slovenska, Srbska 
a Španělska, ale také na české soubory 
jako je Čtyřlístek z Nového Strašecí, 
Jiskra z Plzně, Krušnohor a Skejušan 
z Chomutova, Stázka z Teplé, Marjá-
nek z Mariánských Lázní, Žerotín ze 
Strážnice, pražský Smíšený sbor Josefa 
Vycpálka a domácí organizátorský Sou-
bor Písní a tanců Dyleň.

Vedle tradičních scén Sadové a Tržní 
kolonády, Muzea Karlovy Vary nebo 
loketského amfiteátru budou moci 
diváci letos také zavítat k Národnímu 
domu, kde budou tanečníci a muzikanti 

vystupovat v rámci Porcelánových slav-
ností. Důležitou inovací je pak velká 
scéna ve Smetanových sadech u Alž-
bětiných lázní, kde se představí nejen 
folkloristé, ale v  sobotu večer také 
místní kapely Jazz Cakes a Fonkienz, od 
pátku do neděle zde bude i divadélko 
pro děti.

Součástí festivalu nadále zůstává 
oblíbený sobotní krojovaný průvod 
od Morového sloupu ke Smetanovým 
sadům a týž den galaprogram ve Vel-
kém sále SPA Hotelu Thermal, kde 
se na jednom podiu vystřídají všichni 
účastníci festivalu. Pokud by návštěvník 
snad byl již folklorem unavený, může se 

zastavit na Jarmarku lidových řemesel 
či zavítat na výstavku historických auto-
mobilů před Thermalem.

Pro aktuální informace můžete sle-
dovat Karlovarský folklorní festival na 
FB či na Instagramu @kffestival a na 
webové stránce kffestival.cz.

Zdroj: Karlovarský folklorní festival
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Karlovarští hokejisté jsou opět na ledě
Po třítýdenním volnu 
se vrátili k tréninku 
karlovarští hokejisté. 
Trenérský štáb měl 
k dispozici takřka 
kompletní kádr.

Na ledě se neobjevil pouze Jiří Kulich, 
který se aktuálně připravuje s národním 
týmem do 20 let na srpnové mistrov-
ství světa a o jehož další budoucnosti se 
teprve rozhodne. Později se do přípravy 
zapojí i další mladí reprezentanti, brankář 
Adam Dybal a obránce Matteo Kočí.

O tom, že hokejistům led chyběl, 
svědčí komentář Jiřího Černocha, 
útočníka HC Energie Karlovy Vary, 
který se podělil o  své dojmy: „Už 
jsem byl nějakou dobu bez ledu, 
takže jsem rád, že už to začalo 
a  můžem trénovat na ledě. Cho-
dil jsem na ty dobrovolné, protože 
mám nějaké nové věci, tak jsem to 
chtěl vyzkoušet. Ale stejně tohle už 
je takové lepší, když tady jsou všichni 
a už to potřebovalo jít na led. Já si 
myslím, že tady máme celkově dob-
rou partu a bezkonfliktní tým.“

Zdroj: HC Energie Karlovy Vary

Kandidují v Karlových Varech a budou se ucházet o vaše hlasy

Gabriela Štěpánová Süčová
48 let, plavecký lektor, plavčík (Hnutí KARLOVARÁCI)
Představte se našim čtenářům

Narodila jsem se v Mariánských láz-
ních, ale od 3 let žiji v Karlových Varech. 
Mám 15 letého syna Jirku, kterého 
vychováváme spolecně s  manželem. 
Od roku 2017 pracuji jako kondiční 
trenérka našich malých florbalistů.

Svojí sportovní kariéru jsem začala 
ve sportovním centru Jany Osztenyi. 
Jsem absolventkou institutu Heleny 
a Markéty Jarkovské, která je součástí 
fakulty tělovýchovy a  sportu. Toto 
profesní sportovní období mi přineslo 
následně mé další a stálé zaměstnání. 
Jsem lektorkou plavání kojeneckého, 
batolecího, předškolního a  školního, 
tudíž učíme, plavat děti od 3 měsíců 
do 15 let.

Proč jste se rozhodla 
kandidovat v komunálních 
volbách v Karlových Varech?

Rozhodla jsem se kandidovat na 
popud vedení florbalového klubu, kde 

působím jako trenér nevýkonostní 
kategorie, jak jsem zmiňovala již výše.

Čemu by jste se v případě 
Vašeho zvolení chtěla 
prioritně věnovat?

V  případě mého zvolení bych se 
chtěla soustředit na větší podporu mlá-
dežnického sportu tak, aby byl dostup-
nější všem sociálním skupinám.

Proč kandidujete za hnutí 
KARLOVARÁCI?

Proč kandiduji za hnutí Karlovaráci? 
Protože se celý život věnuji sportu 
a miluji aktivní způsob života. Karlo-
varáci jsou jediné politické hnutí, které 
má ve svém programu konkrétní pod-
poru sportu a tudíž mi je jejich politika 
blízká. Chtěla  bych navrátit aktivní 
život do města, udržet mladé lidi 
v Karlových Varech a ne aby utíkali, jak 
je tomu bohužel teď.

Autor: redakce

ROZPIS UTKÁNÍ ZÁŘÍ 2022

5. kolo 3. 9. sobota 18:00 hod.  FC Slavia KV–Sokol Hostouň

6. kolo 9. 9. pátek 17:00 hod. Jiskra Domažlice–FC Slavia KV

7. kolo 17. 9. sobota 18:00 hod. FC Slavia KV–FK Dukla Praha B

8. kolo 24. 9. sobota 10:15 hod. FK Baník Sokol– FC Slavia KV

9. kolo 1. 10. sobota 16:00 hod. FC Slavia KV–FK Admira Praha

ČFL 2022/2023

Změna termínu vyhrazena.



17č. 8 | Zdarma |

TERMÍNY SETKÁNÍ S KANDIDÁTEM:
Nová Role 01. 09. 15–17 h
Karlovy Vary - ul. T.G.Masaryka 02. 09. 10–17 h
Karlovy Vary - ul. T.G.Masaryka 03. 09. 10–17 h
Hroznětín 05. 09. 15–17 h
Žlutice 06. 09. 15–17 h
Nejdek 07. 09. 15–17 h
Ostrov - ul. Hlavní třída 08. 09. 15–17 h
Chýše 09. 09. 15–17 h
Karlovy Vary - Zeyerova ulice 13. 09. 15–17 h
Nová Role 14. 09. 14–17 h
Jáchymov 15. 09. 15–17 h
Ostrov Mírové nám. 16. 09. 15–17 h
Bochov Jarmark 17. 09. 10–19 h
Karlovy Vary - ul. T.G.Masaryka 19. 09. 15–17 h
Ostrov Mírové nám. 20. 09. 15–17 h
Karlovy Vary - Divadelní nám. 22. 09. 16–18 h

Martin MALEČEK, kandidát do senátu
starosta Hroznětína, dobrovolný hasič 

Kandidát VOK-Volba pro kraj s podporou Karlovaráků a Místní:

„Jsme jeden tým.“

Karlovaráci podporují
Martina Malečka

Martin Maleček
kandidát do Senátu

Václav Skuhravý Za
da

va
te

l/
zp

ra
co

va
te

l: 
Ka

rlo
va

rá
ci

,,Lidsky a pro lidi.“
Děkuji za podporu a přijďte k volbám.
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Nová Role
leží na úpatí Krušných 
hor nedaleko 
krajského města – 
světoznámých lázní 
Karlovy Vary.

Název obce je pravděpodobně 
odvozen od  staroslovanského rola 
- zemědělsky obdělaná půda, neboť 
prvními stálými osídlenci těchto míst byl 
Slovanský kmen Sedlčanů. Nová Role je 
sedmým nejstarším sídelním útvarem 
Karlovarska. První písemný záznam 
o Nové Roli (Nowa Raluna) je z roku 
1293. Podle nepodložené pověsti stával 
prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky 
lovecký pavilon pro královský personál 
doprovázející české panovníky, kteří 
pobývali na  hradě Loket.  Nová Role 
v roce 2003 oslavila 710. výročí založení 
obce a v roce 2004 40 let od povýšení 
obce na město.

Nejstarší historickou památkou 
města je kostel sv. archanděla Michaela. 
Tento je cennou románsko-gotickou 
památkou z doby krále Přemysla Ota-
kara I. a krále Václava I. V kostele jsou 
dochovány zbytky původní kaple z let 
1240-1255. Kostel byl z iniciativy míst-
ních občanů po roce 1989 zrekonstru-
ován a jsou tu opět pravidelné boho-
služby a církevní obřady. V současnosti 
je vlastně jednou z nejstarších funkčních 
kulturních památek okresu Karlovy 

Vary. Dnes má Nová Role s  částmi 
Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov více než 
4100  obyvatel. Novou Rolí prochází 
turistické a cyklotrasy, které pokračují 
až do německého Saska.

Nová Role je od roku 1964 městem. 
Město má své symboly, znak i vlajku, 
kde hlavním symbolem je porcelánová 
konvice.Nová Role je známá především 
výrobou porcelánu v závodě Karlovar-
ský porcelán a. s. Thun.

Porcelánová zastávka - 
Centrum služeb pro turisty

Návštěvnické centrum Thun 1794 
a.s. velmi úzce spolupracuje s Návštěv-
nickým centrem sklárny Moser a Muzea 

Becherovky. Novinkou Návštěvnic-
kého centra v Nové Roli je tzv. Porcelá-
nová zastávka, která tvoří nový úvod do 
Návštěvnického okruhu. Návštěvník 
má možnost se v Porcelánové zastávce 
zastavit, ale především seznámit se se 
současnou výrobou českého porcelánu 
a  těžbou kaolinu, dominantní surovi-
nou pro výrobu kvalitního porcelánu 
ze společnosti Sedlecký kaolin a.s. 
Porcelánová zastávka - centrum služeb 
pro turisty nabízí kvalitní odpočinkové 
a  relaxační zázemí. Součástí Porcelá-
nové zastávky je možnost využití sociál-
ního a stravovacího zařízení či prodejny 
porcelánu.

Zdroj: www.novarole.cz, www.thun.cz

Lázeňské lesy nabízí návštěvníkům krásné 
výhledy i adrenalin
Karlovy Vary nejsou 
jen lázeňské město. 
Jsou i místem pro 
aktivní odpočinek. 
A právě to nabízí lidem 
lázeňské lesy, kde 
najdete nejen krásné 
vyhlídky, ale třeba 
lanové centrum.

Lázeňské lesy jsou v  Karlových 
Varech na začátku další turistické 
sezóny. A mají toho hodně co nabíd-
nout. „Lázeňské lesy návštěvníkům 
nabízí spoustu krásných vyhlídek. 
Goethova vyhlídka, Camera Obscura, 
Mayerův altán nebo středisko svatý 
Linhart s oborou Johanem Libovským 
s  daňky, s  divočáky. Část obory je 
věnována jelencům viržínským, kteří 

žijí poměrně skrytě, nejsou tolik 
vidět. Nabízejí také spoustu krásných 
procházek v současné době i v celku 
udržovaných stezkách,“ popsal ředitel 

Lázeňských lesů Karlovy Vary Stani-
slav Dvořák.

Po jedné z  nich se dostanete do 
zmíněné obory. Ta je unikátní tím, že 

je nad ní lávka a můžete si ji celou projít 
a sledovat zvířata. Pokud se k ní vydáte, 
projdete kolem lanového centra na sva-
tém Linhartu. Tam si můžete vychutnat 
pořádnou dávku adrenalinu. „Všichni 
naši klienti jsou jištěni a po celou dobu 
je sledují instruktoři, kteří je proškolí,“ 
doplnila instruktorka Lanového centra 
sv. Linhart Adéla Jírová.

Lázeňské lesy toho nabízejí opravdu 
hodně. Plní terapeutickou funkci při 
lázeňské léčbě, nabízí procházky, odpo-
činek, antistresové účinky, blahodárné 
jonty a další. Pořádají také mnoho akcí. 
Například Den s lázeňskými lesy, ryba-
ření a tábory pro děti.

Zdroj: Lázeňské lesy Karlovy Vary
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Křížovka o výrobky společnosti THUN!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 9. 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.

O lásce se nediskutuje, má vlastní hlas a… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!

Karlovarky, vydání září 2022
Datum vydání: 1. 9. 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: 17. 9. 2022
Uzávěrka příjmu inzerce: 9. 9. 2022
evidenční číslo MK ČR E 22675

Ceny:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. cena: Ivan Zavřel 

2. cena: Leopold Kocián 

3. cena: Jana Kastnerová

Výhercům gratulujeme!

1. cena – Kávová souprava ČS 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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Výkres:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ  PS

OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry  392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail. otoszakos@seznam.cz
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Stupeň:

Kraj:

Akce:

Číslo zakázky:

Kreslil:

Podpis:Zodpovědný projektant:

Autorizace :

Formát:Obec:Karlovarský
Objednatel:

Datum:

Část:

Ing. Irena Pichlová

Olšová Vrata 8 x A4

DSPC. - Situační výkresy

02.2020

Souprava:

C.04. -  Koordinační situační výkres

Měřítko:

PS.03.2018

Obytná zóna "Olšová Vrata", p.p.č. 329/2
k.ú. Olšová Vrata

Škardová Ronešová Martina
Kolová č.p.131, Kolová, 360 01

Oto Szakos

1: 500

Podpis:

318/4

71/2
71/1

katastrální mapa

polohopis + výškopis

Legenda -  stávající stav - inženýrské sítě

CETIN, a.s. ( optické a metalické kabely )

Vodárny a kanalizace K. Vary  - vodovod stávající PE90

asfaltový kryt komunikace

dlážděný kryt - chodníky, parkovací plochy

zelené plochy - trávníky

rodinné domy - předpokládané umístění

Legenda -  nový stav

329/2
471.00

Vodárny a kanalizace K. Vary - splašková kanalizace stávající / KT DN250

stávající objekty

hranice parcel řešených

ČEZ distribuce, a.s. - vedení podzemní NN do 1kV

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní NN do 1kV

RŠ 01 revizní šachty - splašková kanalizace

stožár VO01

revizní šachty - dešťová kanalizace

katastrální mapa

SO 01 - Komunikace

SO 02 - Splašková kanalizace - KT DN250  - celková délka 275,50 bm

Legenda -  nový stav - inženýrské sítě

SO 03 - Odvodnění komunikace - vsaky podzemní / délka v ose 210,50 bm - plocha 84,20m2

SO 04 - Vodovodní řad PE 100 RC-90/5,4, SDR 17

SO 05 - Splašková kanalizace - přípojky - KT DN150 - celková délka 57,45 bm

SO 05 - Vodovodní řad - přípojky PE 100 RC-32/2,0 , SDR 17 - celková délka 62,70 bm

SO 07 - Distribuční rozvody VN 22kV

SO 06 - Rozvody veřejného osvětlení

RŠ 01

Hrany stávající komunikace

SO 07  - Distribuční rozvod VN, NN, TS
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Rodinné domy - parcely - plochy
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ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní VN do 35kV
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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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katastrální mapa

polohopis + výškopis

Legenda -  stávající stav - inženýrské sítě

CETIN, a.s. ( optické a metalické kabely )

Vodárny a kanalizace K. Vary  - vodovod stávající PE90

asfaltový kryt komunikace

dlážděný kryt - chodníky, parkovací plochy

zelené plochy - trávníky

rodinné domy - předpokládané umístění

Legenda -  nový stav

329/2
471.00

Vodárny a kanalizace K. Vary - splašková kanalizace stávající / KT DN250

stávající objekty

hranice parcel řešených

ČEZ distribuce, a.s. - vedení podzemní NN do 1kV

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní NN do 1kV

RŠ 01 revizní šachty - splašková kanalizace

stožár VO01

revizní šachty - dešťová kanalizace

katastrální mapa

SO 01 - Komunikace

SO 02 - Splašková kanalizace - KT DN250  - celková délka 275,50 bm

Legenda -  nový stav - inženýrské sítě

SO 03 - Odvodnění komunikace - vsaky podzemní / délka v ose 210,50 bm - plocha 84,20m2

SO 04 - Vodovodní řad PE 100 RC-90/5,4, SDR 17

SO 05 - Splašková kanalizace - přípojky - KT DN150 - celková délka 57,45 bm

SO 05 - Vodovodní řad - přípojky PE 100 RC-32/2,0 , SDR 17 - celková délka 62,70 bm

SO 07 - Distribuční rozvody VN 22kV

SO 06 - Rozvody veřejného osvětlení

RŠ 01

Hrany stávající komunikace

SO 07  - Distribuční rozvod VN, NN, TS

TS trafostanice ČEZ

PE 32
(19

97
)

PE 32
(19

97)
PE 90~18.0m(2011)

PE 40(2011)

VŠ

PE 90
~4

5.0
m(20

11
)

PE 32~8.0m(2011)
VŠ

PE 32
(20

09)

PE 32
(19

97)

VŠ

-15.20-

2.98
147

KT
 DN 15

0~
5.5

m(19
97

)

146

2.72

KT DN 15
0~7

.0m
(19

97)

-44.80-

145

144

KT D
N 15

0~6
.0m

(19
97)

2.04

2.22

-37.20-

KT DN 250 ~ 833.7m(1997)
F

592.87
595.85

592.79
595.51

592.79
590.75

592.33
594.55

signální kabel
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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

H

 ukončení trasy VO + NN

napojení vodovodního
 řadu PE 90 na stávající řad

RD 01

RD 02

RD 03

RD 04

RD 05

RD 06

RD 07

RD 08

RD 09

RD 10

 EL.MĚR SS100

EL
.M

ĚR
SS

10
0

RŠ01

RŠ02

RŠ03

RŠ04

RŠ05

RŠ06

RŠ07

RŠ08

RŠ09

RŠ
10

 ukončení řadu vodovodu PE90
ukončení kanalizace I.etapa

01

02

03

04

05

06

 napojení rozvodů NN

napojení kanalizace spl.
 na stávající řad KT DN250

p.p.č. 61/3

p.p.č. 318/25

p.p.č. 318/24

p.p.č. 318/17

p.p.č. 318/16

p.p.č. 329/3

p.p.č. 329/5

p.p.č. 329/6

p.p.č. 329/7

p.p.č. 329/8

596 06

596 70

598 87

598 81

597 88

597 70
596 67

595 89

595 93

596 65

597 36

596 75

596 47

595 39

596 27

595 35

594 77

594 36

594 79
595 09

595 81

595 72

595 50

595 69

595 35594 95

595 59

595 24

595 52
594 76

594 49

EL.MĚRSS200El.MĚR

EL.MĚRSS200El.MĚR

EL.MĚRSS200El.MĚR

07

08

EL.MĚRSS200El.MĚR

odvodnění komunikace
podzemní vsak

DN600

DN600

DN600

DN600

DN600

DN600

DN600

DN600

DN600

DN
60

0

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

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 
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