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Veterinární ambulance – stále v nedohlednu!
Blíží se volby a bývalý 
novinářský funkci-
onář a politik Petr 
Kulhánek (hnutí KOA) 
rozjíždí politickou 
kampaň s tradičními 
praktikami, hrani-
čícími s mediálním 
hyenismem toho nej-
hrubšího zrna. Okatá 
ohýbání tendenčních 
zpráv v médiích pro 
politické účely, zřejmě 
na objednávku, po 
vstupu politika Kul-
hánka, dosahují nebý-
valých rozměrů.
Situací, ve kterých politik Kulhánek 
mediálně exceluje s  blížícím se ter-
mínem voleb stále přibývá. Zajímavý 
je i  fakt, že místní média dlouhých 
osm let umírající zvířata v bolestech 
nezajímala. Inu asi mají někteří chova-
telé koní úzké vztahy s novináři nebo 
možná přímo s panem hejtmanem.

Na předních stránkách médií se 
před několika dny objevila série 
článků o  tom, jak místní chovatelce 
umřel kůň. Asi to nebyla náhoda, že 
se v  tom samém článku pohotově 
hlásí k řešení hejtman Kulhánek, který 
dříve jako primátor města osm let 
nečinně přihlížel tomu, jak se zkracuje 
v Karlových Varech pohotovost vete-
rinární péče, z níž se stávají soukromé 
ordinace a  pohotovostní služba už 
prakticky vůbec nefunguje. Lidé mají 
s nefunkční pohotovostí a umírajícími 
miláčky v bolestech na Karlovarsku už 
mnoho negativních zkušeností.

Kulhánkovo PR článků o  tom, jak 
vše zachrání, se tradičně před volbami 
z pera kamarádů novinářů určitě vyrojí 
ještě mnoho, ale realita je taková, že 
z jeho mediálních slibů nebylo splněno 
prakticky nic. Jen další nesplněné sliby 
medializovaného populisty budou 
ostudou pro všechny, kteří jim blá-
hově uvěřili.

„Celou anabázi dobře znám. Mno-
hokrát jsme s  politikem Kulhánkem 
jednali, prosili a přemlouvali ho, aby se 
zasadil o zachování veterinární poho-
tovosti v Karlových Varech, ale dnes 
vím, že z falešných slibů nezbylo vůbec 
nic. Je to člověk bez svědomí. Existuje 
dokonce zápis z komise města v roce 
2018, kde byl Kulhánek o zoufalé situ-

aci podrobně informován a další zápis 
z krajské komise, bohužel vždy s nulo-
vým řešením,“ říká členka karlovarské 
záchranné stanice pro zvířata, z.s., 
Renata Donátová (redakce má zápisy 
k dispozici).

Je celá řada lidí, kteří mají se sou-
časným hejtmanem zkušenosti, ale jen 
málo z nich je ochotno říct nahlas, co 
se všude šušká.

„Ano, o Kulhánkovi mnozí říkají, že 
je bezcharakterní lhář. Jsou to pod-
nikatelé, politici, ale i běžní občané, 
kteří mají už mediální PR špíny plné 
zuby. Je to jen další zvrácený populi-
smus neberoucí konce, který si Kul-
hánek dobře osvojil. Mediální hra 
s voliči šla Kulhánkovi vždy dokonale. 
Tři roky jsem s ním pracoval v Karlo-
vých Varech. Po prokouknutí praktik 
směřujících k politickému hyenismu, 
které Kulhánek používá, jsem nako-
nec zhnuseně odešel. Neuvěřitelné 
mediální polopravdy a často i sprosté 
lži jsem si užil na vlastní kůži. Teprve 
při osobním kontaktu s  Kulhánkem 
a médii mi došlo, že si mnozí tykají 
a  vzájemně si hrají do karet,“ uvádí 
bývalý náměstek Karlových Varů 
Michal Riško.

Na venek snaživý politik Kulhánek 
vyskakující ze všech sociálních sítí 
vypadá tak, že by se pro občany roz-
dal. Ale i nemocný prezident Zeman 
o Kulhánkovi dříve veřejně prohlásil, 
že je líný a nic nedělá, když po řadě 
let viděl, že nepohnul ani o kousek při 

rekonstrukci Císařských lázní. O Kul-
hánkovo zneužívání politiky k osob-
ním účelům jsou i důkazy. Například 
dodnes občanům nevysvětlil služební 
cesty do Izraele z  peněz občanů 
a svou manželku s kufry, když se vra-
cel z letiště domů. Na důkaz, kde je 
video prokazující Kulhánkovo lhaní 
si jen posteskl na fízlování, ale za své 
veřejné lhaní se občanům nikdy ani 
neomluvil.

„Za doby mé politické práce jsme 
do majetku města získali AC Start 
v  Tuhnicích a  tribuny Slávie v  Dra-
hovicích pro naše sportovní kluby, 
přistavěli jsme domov pro seniory 
ve Staré Roli a mnoho dalšího. Dnes 
vím, že četné mediální dehonestace 
Kulhánkova konkurentů nebyly způ-
sobeny objektivní prací novinářů, ale 
jednalo řízenou negativní kampaň. Na 
rozdíl od Kulhánka jsem za práci pro 
občany jako politik nikdy nechodil na 
policii vypovídat k podaným trestním 
oznámením, o kterých ta stejná media 
mlčí“, doplňuje bývalý náměstek Kar-
lových Varů Michal Riško.

Mediální zvůli lze možná vysvětlit 
tím, co Kulhánek o sobě vykládá na 
wikipedia.com, a jaký je zásadní rozdíl 
mezi běžným politikem a Kulhánkem. 
Proč má Kulhánek v přístupu k médiím 
navrch?

„V roce 2000 se Kulhánek po krátké 
pracovní zkušenosti vrátil zpět do 
vydavatelství Promenáda, kde od té 
doby zastává funkci ředitele. V letech 

2005 až 2010 působil jako generální 
tajemník Světové federace novinářů 
a publicistů v cestovním ruchu FIJET, 
v Česku transformované do organi-
zace Czech Travel Press.“ (zdroj: Petr 
Kulhánek (politik) – Wikipedie)

Mnozí už možná tuší, jak velký 
střet zájmu mohou znamenat právě 
úzké vazby na média a politiku. V pří-
padě aktivit politika Kulhánka, který 
je s některými „Hledači pravdy“ jedna 
ruka, a s dalšími „objektivními novináři“ 
sdílí mnohonásobně více než jiní poli-
tici je zcela evidentní, že je zde něco 
minimálně nestandardního. Po zhltnutí 
mediálního hnoje od profíků je na místě 
snad už jen dokonalá psychohygiena.

Na Kulhánkovo plané sliby dodnes 
vzpomínají i lidé ze záchranné stanice 
Dalovice a mnozí další, kteří zoufalou 
situaci s ním osobně řešili v době jeho 
primátorování, bohužel vždy s nulo-
vým výsledkem, stejně jako u celé řady 
dalších nesplněných populistických 
předvolebních slibů, bohatě přiživo-
vaných místními „Hledači pravdy“.

„Dnes už si plně uvědomuji, že 
v  médiích jsou také jen lidé, a  ne 
všichni musí být nestranní a objektivní. 
Při hledání pravdy se mohou často 
hledači setkat s lidmi a penězi, které 
mohou pomoci na mnohé zapome-
nout, a naopak hledat tam, kde vůbec 
nic není,“ dodává členka karlovarské 
záchranné stanice pro zvířata, z.s., 
Renata Donátová.

Autor: redakce
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Teplo v Karlových Varech skokově nezdraží
Zatímco v některých 
městech ceny tepla 
prudce rostou, lidé žijící 
v Karlových Varech se 
výrazného zvyšování 
cen bát nemusí.
Vedení karlovarské radnice zajis-
tilo svým obyvatelům ceny tepla pro 
letošní rok v dostupné cenové hladině.

Důvodů je podle náměstka karlovar-
ské primátorky Tomáše Trtka (ANO) 
hned několik. „Tím nejzásadnějším 
bylo strategické rozhodnutí zůstat 
i nadále příjemcem tepla od Sokolov-
ské uhelné, se kterou jsme podepsali 
memorandum, jež nám zajišťuje tuto 
cenovou stabilitu. Dále jsme prodlou-
žili kontrakt s  provozovatelem naší 
teplárny o dalších deset let, což vede 
rovněž k dlouhodobé stabilitě jejího 
provozu,“ vysvětluje Tomáš Trtek 
s tím, že někteří odborníci navrhovali 
stavbu vlastní teplárny vyrábějící teplo 
ze zemního plynu, což ale vedení města 
odmítlo.

„Nebylo to jednoduché rozhod-
nutí, ale přizvali jsme si řadu odbor-
níků a nechali si poradit. Bylo to velmi 
zásadní a pro obyvatele města dobré 
rozhodnutí,“ doplňuje náměstek.

Ten dále uvádí, že dalším správným 
rozhodnutím, které ochránilo obyva-
tele Karlových Varů od zvýšení ceny 
tepla, byla i sleva na nájemném, kterou 

Karlovy Vary v  době nejtěžšího loc-
kdownu poskytly provozovateli tep-
lárny. „Tam jsme samozřejmě zohled-
ňovali skutečnost, že hotely, školy 
a další velcí odběratelé byli v době pan-
demie uzavřeny. Neexistoval v  pod-
statě veřejný život a ve většině těchto 
domů se vůbec netopilo. Měli jsme 
na výběr dvě varianty. Buďto nechat 
dodavatele, aby ceny za neodebrané 
teplo rozpočítal do ceny ostatním, tedy 
zdražil teplo hlavně obyvatelům města 
jako koncovým odběratelům, nebo 
z pozice města poskytnout zmíněnou 
slevu,“ dodává Tomáš Trtek s tím, že 
poskytnutá sleva na nájemném činila 
zhruba osm milionů korun.

Jeho slova potvrzuje i  prokurista 
Karlovarské teplárny Roman Miarka. 
Ten zdůrazňuje, že teplo dodávané 
do Karlových Varů je z uhlí, a proto 

se do ceny razantně nepromítá sko-
kové zdražování elektřiny a zemního 
plynu. „Naštěstí se ustálily i  ceny 
emisních povolenek, které jsou již 
delší dobu stabilní a kde před časem 
došlo k nárůstu ceny z osmi na čtyřicet 
a poté na devadesát euro. Jediné, co 
budeme muset v ceně tepla postupně 
promítat, je inflace a rostoucí provozní 
náklady, tedy zejména mzdy. To se ale 
bavíme o několikaprocentním nárůstu 
ceny tepla, ne o  žádných horent-
ních sumách, jako je tomu například 
v  Chebu, kde dochází ke zdražení 
o téměř sto procent,“ vysvětluje ředi-
tel teplárny.

Správnost rozhodnutí potvrzuje 
i  karlovarský radní pro životní pro-
středí Martin Dušek (ANO). Ten je 
rovněž zastáncem centrálního záso-
bování teplem ze Sokolovské uhelné, 

což bylo podle jeho slov správným 
rozhodnutím.

„Už jen studie na novou teplárnu 
by stála město miliony korun. Ty 
ale naštěstí nikdo neutratil, protože 
v  dnešní době by zvažovaná a  při-
pravovaná teplárna na zemní plyn 
byla vyhozenými penězi. Takto mají 
obyvatelé města zajištěny dodávky 
tepla za stabilní cenu na dalších 
zhruba deset let a postupem času se 
ukáže, zda se vydat jinou cestou nebo 
zůstat u stávajícího dodavatele, který 
pravděpodobně bude muset změnit 
technologii výroby tepla sám,“ dodal 
Martin Dušek s tím, že cena tepla je 
v  dnešní době v  Karlových Varech 
natolik výhodná, že se od centrálního 
zásobování teplem nikdo neodpojuje 
a jen málokdo hledá jiné alternativy.

Zdroj: MM KV

Komunální a senátní volby budou v září, 
ale přípravy už běží
Termín letošních voleb 
do zastupitelstev měst 
a třetiny Senátu je sice 
až 23. a 24. září, ale 
volební strany nebo 
nezávislí kandidáti se 
musí připravovat už teď.
Do úterý 19. července musí stanovit 
zmocněnce a  registračnímu úřadu 
podat kandidátní listiny, nebo při-
hlášky k registraci pro senátní volby.

Magistrát města Karlovy Vary je 
registračním úřadem voleb do zastu-
pitelstev pro obce a města ve svém 
spádovém území, kterými jsou Anděl-
ská Hora, Bochov, Božičany, Bražec, 
Březová, Dalovice, Děpoltovice, 

Hory, Jenišov, samozřejmě Karlovy 
Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Oto-
vice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná, 
Šemnice, Teplička.

Je také registračním úřadem pro 
senátní volební obvod č. 1, který tvoří 
území obcí a měst Abertamy, Anděl-
ská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, 

Boží Dar, Božičany, Bražec, Březová, 
Černava, Čichalov, Dalovice, Děpol-
tovice, Doupovské Hradiště, Hájek, 
Horní Blatná, Hory, Hroznětín, Cho-
dov, Chyše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy 
Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný 
Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, 
Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Oto-
vice, Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, Sadov, 
Smolné Pece, Stanovice, Stráž nad Ohří, 
Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, 
Útvina, Valeč, Velichov, Verušičky, Voj-
kovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Pro účast ve volbách je pro volební 
strany a  kandidáty důležité splnit 
zákonné požadavky, a  to v  zákonem 
stanovených termínech. Veškeré infor-
mace týkající se voleb a registrace k nim 
magistrát zveřejňuje na svých webových 
stránkách mmkv.cz/volby-2022.

Autor: redakce
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Sociální služby očima neziskové organizace
V rámci voleb do Senátu České repub-
liky bych se zamyslel nad tématem 
zajištění sociálních služeb v rámci práce 
neziskových organizací. V uvedeném 
oboru nejsem odborník, a tak jsem se 
obrátil na Pavlínu Liškovou, ředitelku 
TyfloCentra Karlovy Vary, která přijala 
mou nabídku pomáhat mi v této oblasti 
a řešit podněty od Vás, občanů.

V  uplynulých třiceti letech prošla 
česká společnost řadou změn, které se 
nevyhnuly ani oblasti sociálních služeb. 
Před rokem 1989 byla drtivá většina 
lidí s  postižením umisťována do vel-
kých pobytových zařízení (ústavů), jež 
měly za cíl zajistit jim základní životní 
potřeby a  izolovat je od společnosti. 
Po sametové revoluci došlo k velkému 
rozvoji neziskového sektoru (nestát-
ních neziskových organizací-NNO) 
a  postupem času také ke vzniku 
nových forem sociálních služeb. Cílem 
byla, a stále je, pomoc a podpora člo-
věka s handicapem v jeho přirozeném 
prostředí (rodiny a  širší komunity). 
NNO tak začaly konkurovat velkým 

ústavním zařízením a probíhaly první 
transformační procesy poskytovatelů 
sociálních služeb za účasti a spolupráce 
uživatelů a  jejich rodinných přísluš-
níků. V současnosti poskytují sociální 
služby neziskové organizace (soukromí 
poskytovatelé), které tvoří v  našem 
kraji nejpočetnější skupinu poskyto-
vatelů sociálních služeb, a příspěvkové 
organizace zřizované městy, obcemi 

a  Karlovarským krajem. Služby jsou 
financovány povětšinou z  finančních 
prostředků veřejných rozpočtů (stát, 
kraj, města, obce), vybrané služby 
z  evropských fondů a  dále z  nadací, 
soukromých f irem, individuálních 
dárců, služby sociální péče (pečo-
vatelské, osobní asistence, domovy, 
stacionáře a další) i od klientů služeb 
(občanů). Neziskové organizace jsou 
nejčastěji odkázány pouze na veřejné 
finanční zdroje, především od státu 
a kraje. Oproti příspěvkovým organi-
zacím, které mají jistotu při nedostatku 
finančních prostředků z dofinancování 
z  rozpočtu svých zřizovatelů (obcí, 
měst, kraje), tak každoročně mnoho 
NNO řeší nejistotu dofinancování 
služeb a otázky, jak udržet poskyto-
vání svých služeb po celý rok a nemu-
set odmítat své klienty z nedostatku 
finančních prostředků např. z důvodu 
snížení úvazků pracovníků v přímé péči, 
úpravou provozní doby atd.

Zdaleka však nejde jen o finanční 
podporu, která je ovšem tou nejdů-

ležitější, ale také o podporu a důvěru 
politiků. Ostatně o  práci nezisko-
vek jsme za poslední dva roky slý-
chali mnohokrát. V  období pande-
mie, živelných katastrof  (tornádo 
na Moravě) a  v  současnosti válka 
na Ukrajině. Tyto organizace měly 
zásadní podíl na pomoci postiženým. 
Bez jejich existence a pomoci by se 
stát, kraje, města ani obce v žádném 
případě neobešly. Vědí, jak se chovat 
v  krizových situacích, jakou pomoc 
zařídit a jak ji dostat k potřebným. Na 
jakoukoliv situaci umí navíc reagovat 
pružněji. Co z toho vyplývá pro nás 
politiky? V uvedené oblasti sociálních 
služeb dát především na zkušené 
odborníky. V  dané oblasti nepostu-
povat unáhleně, zbrkle a bez podlo-
žených faktů. Nemůžeme si dovolit 
nechat naše handicapem postižené 
občany bez komplexní pomoci. Zod-
povědný politik by na to neměl zapo-
mínat.

Autor: Martin Maleček, 
kandidát na senátora

Jednu neziskovou organizaci působící v Karlovarském 
kraji přes 20 let bych Vám chtěla představit
Od narození jsem vyrůstala v rodině s 
handicapem. Můj otec byl nevidomý 
a od malička jsem se snažila mu pomáhat 
s orientací a mé oči byly pro něho velmi 
důležité. Z toho důvodu má profesní 
kariéra přirozeně směřovala do sociální 
sféry. V roce 2000 jsem právě s mým 
otcem, Pavlem Rogaczewskim, založila 
neziskovou organizaci, obecně prospěš-
nou společnost TyfloCentrum Karlovy 
Vary, která poskytuje registrované soci-
ální služby lidem se zrakovým handica-
pem v Karlovarském kraji. Začínala jsem 
jako průvodce zrakově postižených, po 
zapracování a seznámení se s prací pro 
zrakově postižené jsem přešla na mana-
žerskou pozici věnující se financování 

služeb a posledních 5 let pracuji na pozici 
ředitelky. Nabídka našich služeb sociální 
prevence je velice různorodá a liší se dle 
regionů v závislosti na poptávce a zájmu 
klientů. V Ostrově máme převážně klien-
telu starších žen a nejvíce jsou zde vyu-
žívány sociálně-aktivizační služby a služby 
následné sociální rehabilitace. Nejvíce 
oblíbené jsou kreativní činnosti podpo-
rující jemnou motoriku, trénink paměti, 
relaxační cvičení, aktivity ve cvičné 
kuchyňce. Klientky ostrovského střediska 
již stihly uspořádat pár výstav s názvem 
Tvoříme jinými smysly, Se zrakovou 
vadou za objektivem či za pomoci kom-
penzačních pomůcek a našich pracovnic 
upéct i narozeninový dort pro přátele. 

V karlovarském středisku jsou činnosti 
ve službě sociální rehabilitace směřovány 
především na práci s náročnými elekt-
ronickými kompenzačními pomůckami 
(ozvučenými či zvětšovacími programy 
výpočetní techniky, ozvučenými mobil-
ními telefony), velmi intenzivně středisko 
spolupracuje se zvukovým oddělením 
pro nevidomé v  krajské knihovně. Ve 
službě sociálně-aktivizační je největší 
zájem o sportovní aktivity tandemovou 
cyklistiku, kuželky či zvukovou střelbu na 
simulátoru střelnice. Každoročně v Kar-
lových Varech spolupořádáme turnaje 
nejen pro sportovce našeho kraje, ale 
i pro další zrakově handicapované z celé 
České republiky v  simulované střelbě 
a kuželkách. Středisko v Chebu se zamě-
řuje na aktivity rehabilitace i aktivizace, 
nejvíce vzdělávací i  dovednostní, ale 
i sportovní a turistické. Naši klienti pro-
cvičují své dovednosti například při akci 
Maturita ze slepoty, v soutěži čtení a psaní 
Braillova písma či na setkání držitelů vodí-
cích psů. V minulosti měli možnost na 
chebském letišti za pomoci lektorů auto-
školy vyzkoušet jízdu stát se na chvilku 
řidičem autobusu, osobního automobilu 
či traktoru. Kromě služeb preventivních, 
které jsou poskytovány zrakově handica-
povaným zdarma poskytuje TyfloCent-
rum Karlovy Vary, o.p.s. i službu sociální 
péče průvodcovskou a předčitatelskou 

službu. Prostřednictvím této služby mají 
lidé se zrakovým handicapem za poplatek 
dle zákona o sociálních službách zajištěny 
služby ve formě doprovodů k lékaři, na 
úřady či specifické nákupy nebo pomoc 
při předčítání a vyřizování osobní kore-
spondence. Ke všem službám poskytu-
jeme zdarma základní sociální poraden-
ství, kde klientům poradíme s výběrem 
vhodných kompenzačních pomůcek, 
informujeme je o příspěvcích a možnos-
tech získání invalidního důchodu či o dal-
ších výhodách pro zdravotně postižené 
občany. Naši pracovníci mají své povolání 
jako poslání a snaží se o maximální pomoc 
lidem s postižením žít běžným životem. 
Naši klienti tak díky našim službám nejsou 
izolování, ale pracují, poznávají, cestují, 
sportují, tvoří, malují, zpívají, vaří, a život 
pro ně slepotou nekončí.

Autor: Pavlína Lišková, ředitelka 
TyfloCentra Karlovy Vary

Martin Maleček (VOK – Volba pro kraj)
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V Karlovarském kraji se nachází jen jedno zařízení, 
které se na vrcholové úrovni věnuje astronomii
Je to karlovarská 
Hvězdárna Františka 
Krejčího, která leží nad 
lázeňským městem 
v místní části Hůrky. Již 
šedesát let vychovává 
toto nové nadšené ast-
ronomy a vědce. A právě 
na udržení hvězdárny 
a její další rozvoj by se 
teď chtěli zaměřit karlo-
varští politici.
„Naše hvězdárna je bohužel ve velmi 
špatném technickém stavu. Mys-
lím, že bez nadsázky se dá říct, že 
celý objekt drží pohromadě jen díky 
panu řediteli Miroslavovi Spurnému. 
Je rozhodně na čase, aby se město 
v tomto směru více angažovalo,“ říká 

karlovarský radní Václav Skuhravý 
z hnutí Karlovaráci.

Současný objekt hvězdárny v Hůr-
kách se stavěl svépomocí v  letech 
1959-1963. Hvězdárna byla slavnostně 
otevřena 7. července 1963 a za astro-
nomický kroužek převzal klíče František 
Krejčí, který se na dalších dvacet let stal 
jejím vedoucím. Dnes nese hvězdárna 
i  jeho jméno. Původní objekt je dnes 
ale v dezolátním stavu, již několik let se 
proto řeší jeho budoucnost.

První studie vycházela z  přestavby 
tohoto objektu, což bylo svým způ-
sobem symbolické, protože se město 
snažilo zachovat současné prostory. Pak 
město přehodnotilo svůj původní záměr 
s  tím, že současné prostory už není 
možné zachovat. Takže vznikla druhá 
studie, která s  technologiemi překra-
čovala finanční limit, protože se uvažo-
valo i o sálu planetária. Třetí a prozatím 
poslední studie je zhruba poloviční.

Současné vedení karlovarského 
magistrátu plánuje projekt nové hvěz-

dárny znovu oprášit. Stavba nové hvěz-
dárny by měla vzniknout na místě té stá-
vající a půjde o objekt splňující všechny 
nároky kladené na podobné instituce 
v 21. století. Dnešní hvězdárny v sobě 
kombinují vědecké, vzdělávací, popula-
rizační i volnočasové funkce. Zároveň 

musí splňovat všechna kritéria bezpeč-
nosti, hygieny a bezbariérovosti.

„V tuto chvíli předpokládáme, že celý 
projekt rozdělíme do několika etap, aby 
bylo možné jej realizovat v delším časo-
vém horizontu a nezatížil tak výrazně 
městský rozpočet. Osobně bych byl 
velmi rád, kdyby se nám podařilo najít 
i  nějaký vhodný dotační titul. Pokud 
by to vyšlo, tak bychom z evropských 
peněz mohli v našem městě vybudovat 
moderní vědecko-popularizační cen-
trum s širokou škálou využití,“ myslí si 
Václav Skuhravý (Karlovaráci).

Pokud se podaří sehnat pro pro-
jekt dostatečnou politickou podporu, 
rádi by Karlovaráci začali s  realizací 
projektu již v  následujícím volebním 
období. „Myslím, že by se to mělo stát 
jedním z  témat dalších čtyř let. Pro-
tože společně s novou hvězdárnou by 
naše město získalo špičkové centrum 
se zaměřeném na laickou i odbornou 
veřejnost,“ uzavřel Skuhravý.

Autor: redakce

Náklady na obnovu Císařských lázní vyděsily 
krajské zastupitele
Částka na rekonstrukci 
Císařských lázní je nyní 
téměř o sto procent 
vyšší, než bylo původ-
ně plánováno! Jeden 
a půl miliardy korun, 
to je částka, kterou do 
současné doby utratilo 
a vedení Karlovarského 
kraje a vytvořilo tak 
nový rozpočet na rekon-
strukci Císařských lázní 
v Karlových Varech.
Ta přitom byla naplánována a vysoutě-
žena za osm set milionů korun s tím, že 
polovinu uhradí stát ze svého rozpočtu. 
To ale neseděl v hejtmanském křesle Petr 
Kulhánek (STAN/KOA).

„Je neuvěřitelné, co se s tímto projek-
tem stalo. Současné vedení kraje dostalo 
peníze, dotaci i zahájenou stavbu. V pod-
statě mohlo jen kontrolovat průběh prací 
a poté kolaudovat a slavnostně otvírat. 

Místo toho se stále vymýšlí nové a nové 
věci, projekt se neskutečně prodražuje 
a  já se obávám, že nakonec nebudou 
stačit ani dvě miliardy,“ kritizuje počínání 
hejtmana a vedení Karlovarského kraje 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a krajská zastupitelka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Podobný názor má i exhejtman Petr 
Kubis. Ten je rovněž krajským zastupite-
lem a absolutně se neztotožňuje s kroky 
současného vedení kraje. „Císařské lázně 
jsou velmi cennou památkou. V původ-
ním projektu, podle kterého byla rekon-
strukce stavby zahájena, byl zachován celý 

ráz budovy a kladen byl důraz i na zacho-
vání léčebných procedur v objektu. Nyní 
se ale některé koupelny zrušily a z těch 
dalších bude něco jako muzeum. Léčit se 
tedy v Císařských lázních nebude a to mi 
přijde jako špatné rozhodnutí,“ říká Petr 
Kubis.

Primátorka Karlových Varů Andrea 
Pfeffer Ferklová stále nedokáže odpově-
dět ani na otázku, zda v Císařských láz-
ních bude bydlet Karlovarský symfonický 
orchestr. Město totiž stále nedostalo od 
kraje konkrétní a  jasně specifikovanou 
nabídku k pronájmu prostor pro hudební 
těleso.

Při pohledu na aktuálně utracené 
peníze se těžce dýchalo i  krajskému 
zastupiteli Janu Vrbovi. Ten poukazuje 
na skutečnost, že nelze všechny krajské 
peníze utratit v Karlových Varech. Rozpo-
čet kraje je podle něj určen pro všechny 
obce a města a ne jen pro jedno. „Je pro 
mě neuvěřitelné, že starosta Chebu, 
Mariánských Lázní, Františkových Lázní 
nebo Chodova neprotestují a nevadí jim, 
že místo toho, aby za stovky milionů kraj-
ských korun zvelebovali svá města a obce, 
kryjí dnes už megalomanský projekt hejt-
mana Petra Kulhánka,“ doplňuje Jan Vrba.

Částka na rekonstrukci Císařských lázní 
je nyní téměř o sto procent vyšší, než bylo 
původně plánováno a navýšení ceny zda-
leka nezpůsobila válka na Ukrajině nebo 
zdražování cen materiálů. „Tím zásadním 
důvodem jsou neustálé zásahy do schvá-
leného projektu a  neustálé nesmyslné 
výmysly, které se daly odložit a mohly 
se realizovat později. Dlouhodobě se 
obávám, že vedle astronomické cifry za 
rekonstrukci bude problém i s dodržením 
termínu a ohrožena tak bude i dotace, 
což by mělo pro Karlovarský kraj kata-
strofální následky,“ dodala Jana Mračková 
Vildumetzová.

Autor: redakce

Václav Skuhravý (Karlovaráci)
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Karlovarský dopravní podnik opět zabodoval 
v prestižní celostátní soutěži
Po loňském prvním 
místě v celostátní 
soutěži Sodexo 
Zaměstnavatel regionu 
2021 si i v letošním roce 
zajistil karlovarský 
dopravní podnik 
medailové umístění.
Prestižní ocenění totiž získal znovu 
a tentokrát v podobě stříbrné medaile 
jako Zaměstnavatel regionu 2022 
v Karlovarském kraji v kategorii do 500 
zaměstnanců.

„Dopravní podnik se v  soutěži 
Sodexo zaměstnavatel roku pravidelně 
umísťuje na medailových pozicích již 
od roku 2017, takže i letos jsme měli 
jsme medailové ambice“, sdělil na úvod 
místopředseda Lukáš Siřínek. V zápětí 
dodává „Jsem přesvědčený, že pravi-
delná ocenění naší práce a personální 
politiky, jelikož naším hlavním cílem 
v rámci HR je vytvářet stabilní a kvalitní 
zázemí s možností osobního rozvoje, 
růstu a vzdělávání. Koneckonců meto-
dika Saratoga, kterou používá mezi-
národní elitní daňový a  poradenský 
dům Pricewaterhouse Coopers pro 
srovnání ukazatelů mezi jednotlivými 
společnostmi toto moje přesvědčení 
potvrzuje“.

„Pokud jsme vloni říkali, že nás 
uznání práce v oblasti HR potěšilo, 

letos můžeme říci, že jsme hrdí na to, 
že jsme se i v letošním roce umístili 
na medailové pozici. Rok 2021 byl 
velmi náročný, a  navíc je obhajoba 
získané pozice vždy těžší. Druhé 
místo je obrovský úspěch a  hlavně 
udržení vysoce nastavené laťky,“ říká 
předseda představenstva DPKV Jiří 
Vaněček.

Podle slov prvního náměstka kar-
lovarské primátorky Tomáše Trtka 
(ANO) je tento výborný výsledek 
důkazem skvělého fungování man-
agementu a  představenstva DPKV. 
„Je třeba se na celou situaci dívat 
i  z  pohledu obrovské konkurence, 
a  to zejména ze soukromého sek-
toru. I proto mne další skvělé umís-
tění v  této soutěži těší dvojnásob,“ 
sdělil první náměstek primátorky 
Tomáš Trtek.

„DPKV přečkal v  minulých dvou 
letech složité období. Díky strategic-
kému plánu rozvoje, jasné koncepci 

a vizi, ho dokázal zvládnout, a přesto 
se choval koncepčně“, uvádí k oce-
nění předseda představenstva DPKV 
Jiří Vaněček.

„Bez jejich každodenního pracov-
ního nasazení bychom takové oce-
nění nikdy nezískali. Všem proto patří 
můj obrovský dík. Právě týmovost 
a dobrý kolektiv nám pomáhá posou-
vat společnost správným směrem,“ 
dodal Jiří Vaněček s  tím, že DPKV 
bude i  nadále pokračovat v  rozvoji 
svých zaměstnanců, neboť si uvědo-
muje, že právě zaměstnanci jsou tím 
nejcennějším, co společnost má.

SODEXO ZAMĚST-
NAVATEL ROKU
K nejviditelnějším patří ocenění udě-
lované již 20 let na základě meziná-
rodní metodiky PwC Saratoga, která 
podrobně vyhodnocuje základní 
f iremní ukazatele od nákladů na 
odměňování, či vzdělávání, až po spo-
lečenskou odpovědnost a zisk na jed-
noho zaměstnance. Kromě celostát-
ního pořadí je důraz při vyhlašování 
výsledků kladen také na regiony, kde 
jsou oceněni vždy nejlepší zaměstna-
vatelé v daném kraji.

Mezi celostátní partnery této akce 
patří společnosti jako např. Škoda 
Auto, Komerční banka, skupina ČEZ, 
Plzeňský prazdroj, Mattoni 1873, 
Vodafone, Orlen Unipetrol, Sazka, 
České dráhy a další.

Autor: redakce

Sokolov má nový kruhový objezd
Karlovarský kraj 
nechal přestavět křižo-
vatku u čerpací stanice 
ONO v Sokolově. Na 
financování se podílel 
společně s městem 
Sokolov.
Na stavební akci, kterou řídila Krajská 
správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, získal příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Původní křižovatka silnice II/210 
s ulicemi Stará Březovská a Závodu 
Míru už nestačila zvýšenému pro-
vozu na příjezdu a výjezdu z města. 
„Z  toho důvodu jsme se rozhodli 
pro celkovou přestavbu na okružní 

křižovatku, aby řidiči mohli místem 
projíždět plynuleji a  bezpečně. Na 
financování stavby se spolu s  Kar-
lovarským krajem podílelo město 
Sokolov, kterému bych rád podě-
koval za spolupráci. Teď už chybí 

z mého pohledu jen pomyslná tečka 
za celou akcí, a sice instalovat upro-
střed kruhového objezdu drobnost, 
která by symbolizovala blízkost soko-
lovského golfového areálu, třeba 
artefakt v podobě golfového míčku,“ 

uvedl uvolněný krajský zastupitel pro 
oblast dopravy Jan Bureš.

Celkové náklady stavby činily 33,3 
milionu korun včetně DPH. Společnost 
STRABAG, která stavbu prováděla, 
zahájila práce na začátku března 2021. 
Cílem bylo vybudovat jednopruhovou 
okružní křižovatku s průměrem 42 m 
a čtyřmi rameny. Součástí projektu se 
stalo i odvodnění zpevněných ploch, 
dělicí ostrůvky v místech pro přechá-
zení, přestavba propustku pod silnicí 
II/210, nové dopravní značení a vyvo-
lané přeložky inženýrských sítí. Město 
Sokolov zajišťovalo výstavbu obou 
větví místních komunikací, doplnění 
chodníků, veřejného osvětlení a také 
provedení některých přeložek inženýr-
ských sítí. Nová křižovatka byla dokon-
čena 28. dubna 2022.

Zdroj: KÚ KK
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Goethova lávka opět spojí Císařské lázně 
a Goethovu stezku
V Karlových Varech 
byla v úterý 24. května 
slavnostně otevřena 
zrekonstruova-
ná Goethova lávka. 
Spojnice pro pěší od 
Císařských lázní na 
Goethovu stezku byla 
léta v havarijním sta-
vu a uzavřená.
Město do její obnovy investovalo 
zhruba 4,7 milionu korun. Zhotovi-
telem rekonstrukce byla společnost 
Bauing KV, která břehy řeky Teplé pro-
pojila replikou původní lávky z konce 
19. století.

Jak při slavnostním otevření připo-
mněla primátorka města Karlovy Vary 
Andrea Pfeffer Ferklová, předchozí 
lávka byla dlouhá desetiletí uzavřená 
a  opomíjená. „Jsem ráda, že už to 
neplatí. Myslím, že vynaložené finanční 
prostředky byly investicí význam-
nou pro celou tuto lokalitu, pověst 
města a naše závazky vůči organizaci 
UNESCO.“

Obnova Goethovy lávky byla zahá-
jena v červnu loňského roku. Nosná 
ocelová konstrukce byla silně zasa-
žena korozí, proto bylo navrženo její 
odstranění. Po stavebních úpravách 
části opěr, říms a úložných prahů byla 

osazena nová ocelová konstrukce 
lávky. Most je 20 metrů dlouhý a 3,5 
metru široký. Konstrukce včetně 
kovaného zábradlí a  litinových boč-
nic s ozdobnými prvky vážící zhruba 
20 tun byla na místo usazena letos 
v březnu. Nová lávka je replikou před-
chozí stavby.

„Obnovou lávky jsme se rozhodli 
přispět k  celkové revitalizaci lokality 
kolem rekonstruovaných Císařských 
lázní. Jsme si totiž vědomi potenciálu 
této lávky, jejího významu jak z pohledu 
funkce, tak z  pohledu estetického. 

Proto jsme nevolili jednoduchou, lev-
nou stavbu, která by plnila pouze funkci 
spojnice obou břehů. S  ohledem na 
význam a celkové vzezření lokality jsme 
vsadili na repliku, aby souzněla s oko-
lím,“ uvedl při slavnostním otevření 
náměstek primátorky města Petr Bur-
sík. „V nadcházejících týdnech a měsí-
cích bude lávka sloužit jako alternativní 
spojnice pro pěší mířící ke Grandho-
telu Pupp, protože nás čeká kompletní 
rekonstrukce Festivalového mostu,“ 
dodal Petr Bursík.

Zdroj: MM KV
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Politici schválili 5,2 miliónů na nový krajský web
Krajští politici pod 
vedením hejtmana 
Petra Kulhánka z hnutí 
Karlovarská občanská 
alternativa (KOA), 
schválili 5,2 miliónů na 
nový krajský web. Ve 
srovnání s Karlovými 
Vary, kde politici za 
webové stránky zaplatili 
okolo tři statisíc, má být 
krajský web sedm-
náctkrát dražší!
Na další neefektivní utrácení peněž 
z krajského rozpočtu upozorňují krajští 
zastupitelé, kteří kritizují hospodaření 
současného hejtmana Kulhánka. Ano, 
jsou zastupitelé, kterým není lhostejné 
sledovat populistickou vládu politických 
vazalů, držících pohromadě jen za cenu 
pašalíků a politických trafik, bez jakýchkoli 
ideálů a reálné perspektivy pro občany 
Karlovarského kraje.

Hejtman Petr Kulhánek při jednání 
zastupitelstva na kritiku reagoval odsek-
nutím. Uvedl, že nový web je zásadní 
nástroj k informování veřejnosti. O tom, 
že Kulhánek vytáhl více než pět miliónů 
na webové stránky se nehodlal vůbec 
zabývat.

Po krátké diskusi odsouhlasila vaza-
lská koalice včetně slibovačných Pirátů 
další hloupé utrácení přesně podle not, 
které přednesl mocichtivý Kulhánek 
s tím, že všechny návrhy na úspory byly 

s  arogancí zamítnuty. Přitom krajský 
web funguje a možná kromě Kulhánka 
si nikdo nestěžuje. Miliónová zakázka, 
která pustí žilou krajskému rozpočtu 
se jistě aktivně probírá a zasvěcení jsou 
možná dál, než si ostatní myslí, protože 
Kulhánek je známý tím, že co se týká 
rozdělování veřejných peněz, infor-
mační embargo platí i na kolegy zastu-
pitele, kteří si na jeho netransparentní 
móresy soustavně stěžují.

Krajský pětislepenec opakovaně 
ukazuje občanům, že hodlá dál utrácet 
bezhlavě veřejné peníze ve stylu „Po nás 
potopa“. Karlovy Vary po Kulhánkovo 
osmileté, ekonomické kontrole veřejných 
peněz platí za nejchudší široko-daleko 
se stamiliónovými dluhy. Otázky, které 
dávají jasnější souvislosti jistě bystrým 
napoví:

• Proč tiskové zprávy opozičních politiků 
mizí v koších místních redakcí?

• Proč letos na zahájení lázeňské sezóny 
nepřijela ČT?

• Není náhodou politik Kulhánek bývalý 
novinář a  kamarád mnoha místních 
redaktorů?

• Nemůže být vše jen zástěrkou pro 
mediální kampaň současné populis-
tické propagandy?

• Proč posílal Kulhánek v  Karlových 
Varech stovky tisíc na facebookovou 
kampaň?

Další tisková zpráva, která neměla spatřit 
světlo světa je zde:

Rozhazování krajských peněz nebere 
konce, karlovarský hejtman bohužel 
nechce šetřit

(Karlovy Vary, 12. 5. 2022) – Drahé 
energie, pohonné hmoty, válka na Ukra-

jině, uprchlická krize a před pár týdny 
skončená pandemie nemoci covid -19. 
To vše jsou neočekávané a velmi nemilé 
věci, které naprosto zásadně ovlivňují 
ekonomiku měst, obcí, krajů, států 
i celé Evropy. A zatímco všude zní alarm 
a každý rozumný politik vyzývá k šet-
ření, v Karlovarském kraji se rozhazují 
miliony a nikoho napjatá ekonomická 
situace netrápí.

„O tom, že Petr Kulhánek neumí šet-
řit, se v minulosti přesvědčili obyvatelé 
Karlových Varů, kteří se od něj nedočkali 
ani rozvoje města, ani investic a bohužel 
ani ušetřených peněz,“ říká primátorka 
Karlových Varů a krajská zastupitelka 
Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Ta 
společně s dalšími opozičními zastupi-
teli poukazuje na do slova a do písmene 
zbytečné projekty, za které chce kraj 
nyní utratit mnoho milionů korun.

Tím asi nejvíce do očí bijícím je 
zakázka na modernizaci webových strá-
nek kraje za částku převyšující pět mili-
onů korun. „Naprosto nechápu, proč 
má nyní vedení kraje tak obrovskou 
potřebu modernizovat web, když nikdo 
netuší, co nás bude čekat za týden, měsíc 
nebo příští čtvrtletí. Ekonomové varují 
před dalším zdražováním, neví se, jestli 
bude válečný konflikt na Ukrajině gra-
dovat a ve hře je samozřejmě i otázka 
další koronavirové vlny. Na kraji se ale 
chovají, jako by nic z výše popsaného 
neexistovalo,“ doplňuje kritiku opoziční 
zastupitel Martin Hurajčík (ANO).

Opozice by pochopila, kdyby se 
modernizovalo vybavení dětských 
domovů, investovalo do sociálních 
služeb, případně se peníze použily na 
pomoc seniorům, samoživitelkám a dal-
ším potřebným, kteří pomoc potřebují. 

„Jenže vedení kraje si bude dělat hezké 
webové stránky, a ještě k tomu za další 
miliony rekonstruovat jednu z místností 
krajského úřadu za více jak čtyři miliony 
korun, která má být supermoderní, 
plná audio i videotechniky. Ptáme se, 
k čemu je toto teď nutné, v naprosto 
ekonomicky nestabilní a nejisté době. 
Samozřejmě víme, že k ničemu a určitě 
to není priorita, pro mě by třeba rekon-
strukce nových koupelen a  záchodů, 
anebo nákup nových postelí v domo-
vech pro seniory měly prioritu,“ 
dodává místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny a  krajská zastupitelka Jana 
Mračková Vildumetzová (ANO) a při-
pomíná, že kraj nedávno utratil mnoho 
set tisíc korun za další webové stránky 
nazvané „Měníme kraj“. „Proč? To nám 
nestačí jedny stránky? Kraj to samo-
zřejmě zadal napřímo, bez výběrového 
řízení,“ podivuje se dále Jana Mračková 
Vildumetzová.

„Bohužel v současné době neexis-
tuje cesta, jak rozhazování a naprosto 
nešetrné chování především Petra Kul-
hánka, který stojí v čele kraje a nese 
největší odpovědnost, nějak zastavit. 
Můžeme na nesmyslně utracené a roz-
házené peníze poukazovat, kritizovat, 
ptát se proč, ale to je vše. Na zastupi-
telstvu nás urážejí, posmívají se, snaží 
se umlčet. Jsme v situaci, kdy musíme 
smutně přihlížet tomu, jak námi našet-
řené peníze, určené zejména na rozvoj 
kraje a jeho stabilitu, odtékají na různé 
účty, do různých firem a z tučných kont 
se bohužel za chvíli stanou hubená,“ 
dodala poslankyně parlamentu a kraj-
ská zastupitelka za hnutí ANO Renata 
Oulehlová.

Autor: redakce

Bezpečnostní portál má novou webovou adresu
V březnu 2019 spustil Karlovarský kraj 
ve spolupráci s  HZS Karlovarského 
kraje online Bezpečnostní portál Karlo-
varského kraje. Ten se jmenuje BezPort 
a přináší aktuální informace o krizových 
situacích a dalších mimořádných udá-
lostech.

Od 1. června ho čtenáři naleznou na 
nové webové adrese www.bezport.cz.

Účelem portálu je informovat odbor-
nou i  laickou veřejnost o  preventivně 
výchovné činnosti, krizovém a havarijním 
plánování a také podporovat činnost slo-
žek integrovaného záchranného systému 
při řešení mimořádných událostí a krizo-
vých situací.

BezPort sdílí zprávy o dění v oblasti 
bezpečnosti na území Karlovarského 
kraje, informace preventivního charak-

teru o přípravě na různé typy mimořád-
ných událostí, ale také aktuální výstrahy 
zejména při hrozících vichřicích, povod-
ních nebo sněhových kalamitách včetně 
rad a  doporučení, jak se v  takových 
situacích správně zachovat. Byly zde též 
přehledně zveřejňovány aktuální a ově-
řené informace o opatřeních přijímaných 
v období pandemie koronaviru, o způso-

bech pomoci moravským obcím postiže-
ným tornádem nebo o organizaci pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny.

S ohledem na neustálou snahu Kar-
lovarského kraje a HZS Karlovarského 
kraje o zlepšování a zkvalitňování služeb 
v oblasti bezpečnosti a krizového řízení 
funguje nyní BezPort na nové webové 
adrese: www.bezport.cz

Pořízení původní verze a také pře-
vod na nový systém je financován Kar-
lovarským krajem. O  obsah portálu 
se starají redaktoři z  řad příslušníků 
HZS Karlovarského kraje a úředníků 
Odboru bezpečnosti a  krizového 
řízení Krajského úřadu Karlovarského 
kraje.

Po obsahové stránce bude BezPort 
i nadále poskytovat stejný rozsah infor-
mací jako doposud, nově však budou 
moci i  nepřihlášení uživatelé portálu 
využívat služeb mapového klienta na 
platformě webového geografického 
informačního systému Terinos k zob-
razení datových vrstev z  oblasti kri-
zového řízení a ochrany obyvatelstva 
v mapovém prostředí.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje
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Rotava je město přátelské seniorům
Město Rotava získalo 
krásné první místo 
v soutěži Obec přátel-
ská seniorům 2022, a to 
v kategorii měst a obcí 
do 3.000 obyvatel. Tato 
soutěž, kterou vyhla-
šuje Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí ČR, 
přinesla městu kromě 
samotného ocenění 
i dotaci 350.000 Kč.
Rotava si cenu zasloužila díky akti-
vitám pro seniory, jako jsou Klub 
seniorů, Virtuální univerzita třetího 
věku, pravidelné přednášky, kul-
turní akce apod., na něž bude moci 
finanční prostředky využít.

Cílem soutěže je motivovat obce, 
městyse, města nebo městské části, 
aby připravovaly aktivity podporující 
rodiny a seniory. Soutěž je vyhlašo-
vána ve dvou dotačních oblastech 
(Obec přátelská rodině a Obec přá-
telská seniorům) a v pěti kategoriích 
(podle počtu obyvatel).

„Lidé, kteří žijí v  konkrétních 
městech a  obcích nejlépe vědí, jak 

pomoci rodinám nebo seniorům ve 
svém okolí. V  obcích se odehrává 
řada různorodých aktivit podporu-
jících mezigenerační život. Příkla-
dem může být vytváření kontaktních 
míst, organizování společenských 
akcí, divadelních nebo f ilmových 
představení, plesů, poznávacích 
výletů nebo třeba pomoc seniorům 
formou cenově dostupné taxislužby. 
Soutěž je velmi dobrou možností, jak 
tyto aktivity podpořit,“ uvedl mini-
str práce a  sociálních věcí Marian 
Jurečka (KDU-ČSL).

O  titul „Obec přátelská rodině 
2022“ a „Obec přátelská seniorům 

2022“ se mohla ucházet všechna 
města, obce, městyse, statutární 
města a městské části nebo obvody 
statutárních měst z  celé České 
republiky. Soutěží se v pěti katego-
riích podle počtu obyvatel, které 
byly pro letošní ročník upraveny tak, 
aby lépe odpovídaly rozvrstvení obcí 
podle počtu obyvatel.

Vyhlašovateli soutěže v  oblasti 
rodiny jsou odbor rodinné politiky 
a  ochrany práv dětí MPSV a  Stálá 
komise pro rodinu a  rovné příle-
žitosti Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR ve spolupráci se Sítí 
pro rodinu, Rodinným svazem ČR, 

Svazem měst a  obcí ČR a  Sdruže-
ním místních samospráv ČR. Soutěž 
v této dotační oblasti motivuje obce 
k  uskutečnění projektů a  aktivit 
zaměřených na podporu rodin a roz-
voj prostředí přátelského rodinám.

Vyhlašovatelem soutěže v oblasti 
seniorů je MPSV ve spolupráci se 
Sdružením místních samospráv ČR 
a  Radou vlády pro seniory a  stár-
nutí populace. Soutěž v této dotační 
oblasti motivuje obce k  tomu, aby 
přicházely se zajímavými projekty 
a aktivitami zaměřenými na podporu 
seniorů na komunální úrovni.

Autor: redakce

inzerce
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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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Podnikatelé diskutovali o budoucnosti energetiky
Energetika byla hlav-
ním tématem setkání, 
které pro podnikatele 
a zástupce firem v regi-
onu zorganizovala Kraj-
ská hospodářská komo-
ra Karlovarského kraje 
(KHK KK). Účastníci si 
vyměnili zkušenosti, jak 
náročné období ustát.
„Podnikatelé se v posledních dvou letech 
potýkají s řadou komplikací, na které se 
nemohli připravit dopředu. Šlo třeba 
o  výpadek některých surovin nebo 
vysoké ceny pohonných hmot, s čímž 
souvisí zdražení dalších komodit a slu-
žeb. Nyní je zasáhly dopady nestabilního 
trhu s energiemi. Některé firmy plynem 
`pouze` topí, jiné bez něj nemohou 
vyrábět. Pro obě skupiny ale představují 
vysoké ceny energií a možný výpadek 
plynu obrovský problém. I proto KHK 
KK uspořádala setkání, na kterém si 
účastníci vyměnili zkušenosti a předali 
si cenné rady, jak v  této těžké situaci 
postupovat dál,“ uvedla ředitelka KHK 
KK Lenka Mansfeldová.

„Firmy nyní hledají odpovědi na řadu 
důležitých otázek. Mají investovat do 
přechodu z plynu na elektřinu? Jak má 
společnost postupovat, když jí končí 
smlouva o dodávkách plynu a nemůže 
získat novou nabídku? A jak si v nesta-
bilní době poradit s kalkulacemi svých 
zakázek? Setkání, které KHK KK při-

pravila, pomohla účastníkům získat širší 
pohled na celou problematiku, ale i kon-
krétní zkušenosti dalších firem, které 
v regionu působí,“ sdělil Tomáš Musil, 
jednatel společnosti ept connector.

Základem je diverzifikace zdrojů 
energií a investice do jejich úspor. „Nyní 
jsme ve stavu, kdy nebude krátkodobý 
výpadek plynu představovat zásadní 
problém. Díky naplněným zásobní-
kům má ČR plyn na několik měsíců. 
Nicméně, není to řešení. Musíme stále 
počítat s variantou, že do ČR plyn zcela 
přestane proudit. A to by byl obrovský 
problém,“ vysvětlil David Najvar, mís-
topředseda představenstva Sokolovské 
uhelné a SUAS GROUP.

S tím souhlasil také Rudolf  Borýsek 
ze společnosti Liapor, který dokonce 
inicioval schůzku všech podnikatel-
ských svazů s Vládou ČR. Schůzka už 

proběhla a konkrétní řešení by měl pre-
miér představit v následujících dnech. 
„Stále zůstává reálná možnost, že plyn 
z Ruska přestane proudit. A co nastane 
pak? Jako první bude uzavřen průmysl, 
tedy asi stovka závodů po celé ČR. To 
povede ke kolapsu trhu a následně i ke 
kolapsu bankovního systému. Proto 
se musíme připravit na možnost, že 
budeme fungovat bez plynu. Jenže 
problémem je absence jeho reálného 
substitutu,“ upozornil Rudolf  Borýsek. 
Podle jeho slov bude nutné prodloužit 
těžbu uhlí, což ale nebude jednoduché 
s  ohledem na Grean Deal. Účastníci 
se tedy shodli, že se musí zaměřit na 
obnovitelné zdroje energie. Protože 
plyn – i pokud bude dostupný – bude 
nadále drahý. Pro Sokolovskou uhelnou 
je budoucnost energetiky velké téma 
a sama proto chystá miliardové inves-

tice do zelené energetiky a  integrace 
zdrojů. Jejich úspěšná realizace povede 
k  posílení energetické bezpečnosti 
a soběstačnosti Karlovarského kraje.

Na komplikace se ale aktuálně musí 
připravit také firmy, kterým končí 
smlouva a  hledají nového dodava-
tele plynu. Podle některých účastníků 
setkání je to nyní takřka nemožné. 
Společnosti v  regionu navíc stále řeší 
dozvuky pandemie Covid – 19.

„Například naše společnost má 
v současné době tolik zakázek, že máme 
vyprodáno do dubna příštího roku. Je to 
pochopitelné – naši zákazníci cítí nejis-
totu, a tak chtějí mít plné sklady. Pro 
nás to ale znamená i potíže, protože při 
kalkulaci zakázek na příští rok se těžko 
určují ceny,“ dodal Tomáš Musil, jedna-
tel společnosti ept connector.

Zdroj: KHK KK

Zvýší se kompenzace po pracovním úrazu
Aby ti, kdo pobírají 
náhrady za výdělek, 
o který přišli v důsled-
ku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povo-
lání, případně pozů-
stalí po nich, dostávali 
vyšší kompenzace, 
sáhla vláda k nutným 
změnám.

Na svém jednání dne 18. května roz-
hodla o tom, že se od června budou 
částky valorizovat o  8,2 procenta 
průměrného výdělku, z nichž se tyto 
kompenzace počítají.

„Při výpočtu náhrad hraje roli nejen 
průměrný výdělek, ale také výše vyplá-
cených důchodů. Ty se budou od 
června valorizovat o 8,2 procenta. Aby 
příjemci kompenzací dostali skutečně 
na účet větší částky, je nutné zvýšit 

i průměrné výdělky, podle kterých se 
stanovují zmíněné náhrady,“ zdůvodnil 
změny ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ten dále 
vysvětlil, že jde o kompenzace, které 
zaměstnavatelé podle zákoníku práce 
platí zaměstnancům nebo jejich pozů-
stalým (v případě smrti zaměstnance) 
tehdy, kdy přijdou o příjem kvůli pra-
covnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Při výpočtu uvedených náhrad platí, 
že pokud dojde ke zvýšení invalidního 
nebo pozůstalostního důchodu, sníží 
se o tuto částku i poskytovaná náhrada. 
Pokud by tedy vláda pravidla nezměnila, 
příjemci náhrad by dostávali v součtu 
i po červnové valorizaci stále stejnou 
částku.

Náhrada za ztrátu na výdělku kom-
penzuje snížení příjmu zaměstnance 
po skončení pracovní neschopnosti. 

Zaměstnanci přísluší ve výši rozdílu 
mezi průměrným výdělkem před vzni-
kem škody a výdělkem dosahovaným 
po pracovním úrazu nebo po zjištění 
nemoci z povolání s připočtením pří-
padného invalidního důchodu pobíra-
ného z téhož důvodu.

Náhradu nákladů na výživu 
pozůstalých dostávají pozůstalí po 
zaměstnanci, který jim poskytoval 
výživu nebo měl povinnost ji posky-
tovat. Činí 50 % průměrného výdělku 
zaměstnance, zjištěného před jeho 
smrtí, pokud výživu poskytoval jedné 
osobě, a 80 % výdělku, pokud vyži-
voval více osob. Od částek, které 
připadají na jednotlivé pozůstalé se 
odečte důchod přiznaný pozůstalým 
z  důvodu smrti zaměstnance (např. 
sirotčí nebo vdovský důchod).

Zdroj: MPSV ČR
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Kampaň „Bezpečně na vodě“ cílí na malé plavce
Státní plavební správa 
a Policie České repub-
liky jako každý rok 
spouští preventivní 
kampaň pro návštěv-
níky řek, rybníků, pře-
hrad a vodních nádrží 
„Bezpečně na vodě“.
Trávit letní dny u vody je v posledních 
letech častou a oblíbenou činností, která 
s sebou přináší i rizika. Součástí kampaně 
je i video upozorňující hlavně malé plavce 
na rizika spojená s vodními radovánkami.

„Vnímáme, že je důležité prezento-
vat dobré příklady, aby bylo na vodních 
plochách co nejbezpečněji. I v letošním 
roce se proto vedle represivní kontrolní 
stránky budeme věnovat i  osvětové 
a preventivní činnosti“, uvádí ředitelka 
Státní plavební správy Klára Němcová.

Vodní sporty a  řada rekreačních 
aktivit na řekách, rybnících a  vodních 
nádržích patří neodmyslitelně ke každé 

letní sezóně. Policisté a záchranáři se ale 
setkávají i s případy, kdy vodní radovánky 
skončí nepříjemným zážitkem nebo 
dokonce tragédií. Uvědomují si proto, že 
pouhý dohled a případné trestání poru-
šení zákona nestačí.

„Proto již několik let oslovujeme veřej-
nost i s radami, co lze udělat pro zvýšení 
bezpečí. Témata jako bezpečí koupajících 
se dětí, bezpečnost posádky plavidla, 
bezpečnost plavců, skoky do neznámé 
vody a dodržování pravidel všech účast-
níků v plavebním provozu jsou rozhodně 

namístě. Cílíme hlavně na děti a  jejich 
rodiče. Nezapomínáme ani na bezpeč-
nost osobního majetku či vozidel, které 
s sebou návštěvníci různých koupališť, 
kempů a dalších vodních ploch mají,“ při-
bližuje první náměstek policejního prezi-
denta Tomáš Lerch.

Novinkou v opatření Bezpečně u vody 
jsou v tomto roce vzdělávací spoty, které 
bude Policie ČR ukazovat hlavně na svých 
webových stránkách i sociálních sítích. 
Pracovat s  nimi budou také policejní 
preventisté na besedách s dětmi, a to 

zejména v období před letními prázdni-
nami nebo na letních táborech.

Spoty se věnují tématu bezpečného 
koupání, bezpečnosti na plavidlech, zod-
povědnému plavání i nebezpečí skoků 
do neznámé vody. Cílí zejména na děti, 
proto jsou stylizovány do podoby počí-
tačových her, kdy při chybném postupu 
herní život skončí známým GAME 
OVER. Ve spotech je šance na druhý 
pokus, ta v reálném životě ale nepřichází, 
proto je potřeba zejména děti vést k bez-
pečnému chování.

Státní plavební správa v  rámci pre-
vence navazuje na kampaň z  roku 
2021„Na vodě nejsi nikdy sám“, která 
se snaží podpořit a  více propagovat 
hodnoty jako jsou dodržování pravidel 
a ohleduplné chování všech účastků pla-
vebního provozu. Ve spotech a dalších 
prvcích kampaně je prezentují zástupci 
čtyř moderních aktivit na vodě, s nimiž 
se může stále častěji setkat každý z nás: 
provoz vodních skútrů, provoz jetsurfů, 
wakeboardů a  vodních lyží a  paddle-
boardů.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Hospodářská komora pomáhá lidem z Ukrajiny 
překonat jazykovou bariéru
Krajská hospodářská 
komora Karlovarského 
kraje (KHK KK) pořádá 
další kurzy češtiny pro 
obyvatele Ukrajiny, 
kteří si v regionu našli 
zaměstnání. Aktuálně 
je spuštěno šest kurzů, 
které navštěvuje víc než 
stovka lidí z 12 firem.
KHK KK reaguje na příliv ukrajin-
ských občanů od samého začátku 
ruské invaze. Nejprve zorganizovala 
průzkum, ve kterém zjišťovala zájem 
zaměstnavatelů poskytnout práci 
lidem prchajícím před válkou. Poté 
zřídila v asistenčním centru pro uprch-
líky JobPoint, ve kterém nabízela volné 
pracovní pozice. A nyní uspořádala již 
několikátý kurz češtiny pro ukrajinské 
zaměstnance firem v regionu. „Aktu-
álně máme spuštěno šest kurzů, které 
jsme mohli uspořádat díky finanční 
podpoře od Nadace Rotary a  Kar-
lovarského kraje. Tyto kurzy navště-

vuje přibližně 120 zaměstnanců firem 
z regionu,“ uvedla ředitelka KHK KK 
Lenka Mansfeldová. „Neznalost čes-
kého jazyka bývá v zaměstnání největ-
ším problémem. A protože víme, že 
pro většinu zaměstnavatelů je složité, 
aby sami pořádali jazykové kurzy, sna-
žíme se jim i tímto způsobem pomoci. 
V kraji našly zaměstnání už více než dva 
tisíce uprchlíků z Ukrajiny, kteří pracují 
hlavně ve výrobě, ale také třeba ve 
službách nebo logistice,“ řekla.

A  f irmy tuto nabídku přijímají 
s  povděkem. „Velmi nám tyto kurzy 
pomáhají, protože jazyková bariéra je 
značná. Našim zaměstnancům z Ukra-
jiny to navíc usnadní adaptaci nejen 
v zaměstnání, ale i v běžném životě,“ 
řekla Eva Drozdeková, koordinátorka 
pomoci válečným uprchlíkům ze spo-
lečnosti Františkovy Lázně AQUAFO-
RUM. Pro většinu pracovních pozic 
je nezbytná alespoň základní znalost 
českého jazyka. „Odstranění jazykové 
bariéry znamená i širší nabídku pracov-
ních míst, o které se mohou ukrajinští 
občané ucházet. Bohužel jsou některé 
profese, zejména ve zdravotnictví, 
legislativně omezené,“ doplnila Jind-
řiška Landová ze společnosti Františ-
kovy Lázně AQUAFORUM.

Nabídku jazykových kurzů od KHK 
KK využili také noví zaměstnanci 
Nemocnice Sokolov. „Ocenili jsme 
posílení vlastních kurzů, protože cizinci 
o češtinu jevili velký zájem. Chtějí se co 
nejdříve začlenit jako řádná pracovní 
síla ve svém oboru,“ potvrdila Klára 
Veselá, personalistka Nemocnice 
Sokolov. Už před válkou zde zaměst-
návali 30 pracovníků z Ukrajiny, nyní se 
jejich počet zvýšil na 45.

Zkušenosti s pracovníky z Ukrajiny 
měla už před ruskou invazí společ-
nost WITTE Ostrov. „V  souvislosti 
s konfliktem na Ukrajině jsme přijali 10 
pracovníků z řad rodinných příslušníků 
našich zaměstnanců, které zaměst-
náváme v režimu Ukrajina již od roku 
2017. Celkem aktuálně zaměstnáváme 
zhruba 120 zaměstnanců z  Ukrajiny, 
a  to převážně na pozici operátorů 
výroby, ale řada z  nich se osvědčila 
také na pozicích manipulačních dělníků, 
na technických pozicích ve výrobě, 
nástrojárně, kvalitě a  také na pozici 
production manufacturing engineera,“ 
uvedla Šárka Kutišová, HR Business 
Partner Witte Ostrov.

AZUS Březová je rodinná firma, 
která se také rozhodla podat pomoc-
nou ruku uprchlíkům z  Ukrajiny. 

Zaměstnání nabídli třem mladým 
ženám, které nyní zastávají pomocné 
práce ve výrobě a  pomáhají s  úkli-
dem. „Slečny, které jsme zaměstnali, 
jsou zároveň ubytované v naší rodině. 
Chtěli jsme jim pomoci, aby se mohly 
co nejdříve začlenit do společnosti. 
Díky práci mají zajištěný přivýdělek 
a  zároveň přijdou na jiné myšlenky,“ 
vysvětlila Lucie Trčková, obchodní 
manažerka společnosti AZUS Březová. 
Za kurzy, které KHK KK pořádá, jsou 
proto velmi rádi.

A jak kurzy hodnotí jejich účastníci? 
„Do prvního kurzu jsem se nedostala, 
protože se rychle zaplnil. Jsem proto 
velmi ráda, že se konají další. Vel-
kou výhodou pro mě je, že nemusím 
nikam zdlouhavě dojíždět,“ uvedla paní 
Nataša, která pracuje ve společnosti 
Františkovy Lázně AQUAFORUM.

S  kurzem je spokojená také paní 
Hanna pracující ve firmě AZUS Bře-
zová: „Je profesionální, jsem moc ráda 
za jeho zajištění. Díky zkušeným lektor-
kám navíc hodiny výuky hezky utíkají.“ 
První čtyři lekce má za sebou také pan 
Oleg z Witte Ostrov: „S výukou jsem 
moc spokojený,“ řekl.

Zdroj: Krajská hospodářská komora 
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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Lékařské konzilium bude zachraňovat i na dálku
V rámci rozvoje tele-
medicínských metod 
dospěla Zdravotnická 
záchranná služba Kar-
lovarského kraje (ZZS 
KVK) do fáze, kdy ji 
začala zajímat kromě 
audio video konzultací 
také možnost přenosu 
měřených dat od paci-
enta k lékaři ve vzdále-
ném bodě.
Jedním z  těchto prvků je přenos 
poslechového nálezu pacienta tak, 
aby si ho mohl vyslechnout konzul-
tující lékař a poskytnout tak záchra-
nářům na místě de facto lékařské 
konzilium.

Přenos poslechového nálezu umož-
ňuje elektronický fonendoskop, který 
je v současnosti již dostupný na trhu. 
Pomocí tohoto fonendoskopu lze 
pořizovat nahrávky a archivovat posle-
chové nálezy, ať už se jedná o poslech 
dýchání nebo srdečních ozev. Další 
výhodou je schopnost fonendoskopu 
zesílit poslechový nález, případně 
odfiltrovat ruchy z okolí.

Pro další výzkum v  této oblasti si 
ZZS KVK pořídila zatím tři tyto fonen-
doskopy, s kterými hodlá dále praco-
vat a  testovat je. Původní myšlenka 
používat elektronické fonendoskopy 
více méně pouze k lékařským konzi-
liím byla rozšířena o několik dalších 
prvků, které nabízí technické mož-
nosti těchto zařízení.

Zajímavé je uplatnění těchto posle-
chových nálezů v  diagnostice respi-
račních a kardiologických chorob se 
zaměřením na akutní pacienty v před-
nemocniční neodkladné péči. Pokud 
se zvládne technologická stránka 
problematiky, bude zdravotníky zají-
mat porovnání této diagnostiky s kla-
sickými poslechovými nálezy lékařů, 

zejména porovnání citlivosti a spoleh-
livosti těchto metod.

Jedná se o  poměrně komplexní 
studium, které překračuje možnosti 
samotné Zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje. Z tohoto 
důvodu hodlá do této studie zapo-
jit další subjekty, které jim s danou 
tématikou pomohou. Jednání o spo-
lupráci jsou teprve v počátcích, nic-
méně podoba budoucího týmu je již 
navržena.

V první řadě ZZS KVK hodlá spo-
lupracovat s  Fakultou biomedicín-
ského inženýrství ČVUT. Proběhla 
již řada jednání a  v  říjnu loňského 
roku bylo podepsáno memorandum 
o  spolupráci. Dalším členem týmu 

bude firma MagicWare s.r.o., která 
projevila zájem o tuto problematiku. 
Úkolem těchto spolupracovníků by 
byla především tvorba příslušného 
software pro práci s poslechovými 
nálezy.

Kromě výše zmíněného týmu 
bude volnějším způsobem, formou 
sdílení dat, spolupracovat urgentní 
příjem dětí FN Motol, kde budou 
pořizovány nahrávky dětských akut-
ních pacientů. Obdobný sběr dat 
u dospělých se chystá na urgentním 
příjmu FN Královské Vinohrady. 
Databáze, která takto vznikne, bude 
k  dispozici všem zúčastněným. Ve 
fakultních nemocnicích mohou být 
nahrávky využity k  výukovým úče-
lům, v užším týmu ZZS KVK, ČVUT 
FBMI a MagicWare s.r.o. budou zpra-
covávány dále pro účely popsané 
v odstavcích výše.

Souhrnně řečeno se jedná 
o výzkum, respektive studie v oblasti, 
která je v  současnosti v  plenkách 
a praktické použití těchto metod, pří-
padně jejich definování v rámci sou-
časné diagnostiky je polem z  velké 
části neprobádaným. ZZS KVK tak 
má možnost podílet se na nejno-
vějších trendech v  přednemocniční 
medicíně a dalším směrování medi-
cínského vývoje.

Zdroj: ZZS KVK

Síla čisté přírody i ve vaší koupelně
Jak spolu souvisí krá-
sa, kosmetika a čistá 
příroda? Velmi úzce. 
Čistá přírodní kosme-
tika je totiž ten největ-
ší luxus, jaký můžeme 
sami sobě a hlavně 
naší pokožce nabíd-
nout. Ještě se díky 
ní můžeme chovat 
ekologicky k našemu 
životnímu prostředí.
Klasické konvenční kosmetické pří-
pravky často používají přísady na 
bázi ropy a při výrobním procesu se 
leckdy spoléhají i na spoustu dalších 
chemikálií. Mnohé z těchto látek se 
navíc získávají rozsáhlou těžbou, 
kvůli které jsou každoročně zničeny 
kilometry a kilometry živé přírody. 

Další látky jako například ftaláty či 
parabeny mohou u citlivějších jedinců 
vyvolávat podráždění i silné alergické 
reakce. Proč tedy používat tyto che-
mikálie, drsné k životnímu prostředí 
i  naší pokožce, když si místo toho 
můžeme zvolit kosmetiku šetrnou 
a jemnou – přírodní?

Ekologická kosmetika hýčká naši 
kůži přírodními a hodnotnými přísa-
dami, současně ale chrání také naši 
planetu. Ekologické zásady nedovo-
lují při výrobě používání pesticidů ani 
chemických hnojiv, podporováni jsou 
převážně menší místní dodavatelé, 
což napomáhá rozvoji lokální ekono-
miky. Ta nejlepší přírodní kosmetika 
se také snaží optimálně využívat pří-
rodních surovinových zdrojů, které 
kombinuje s  inteligentním používá-
ním recyklovaných obalů a udržitel-
nými výrobními postupy.

Obzvláště v  dnešní době často 
vybíráme kosmetické přípravky 
ve spěchu, aniž bychom se v  klidu 
zamysleli nad tím, jakým látkám naše 
tělo vystavujeme. Právě pokožka je 

jakousi vstupní branou do našeho 
organizmu a proto je výběr kvalitních 
kosmetických přípravků stejně důle-
žitý, jako výběr toho, co jíme. Ten nej-
větší luxus, který sami sobě můžeme 
dopřát, je v použití čistě přírodních 
a ekologických přípravků, které neza-
těžují naši kůži ani naši planetu. Před 
rychlým zkrášlujícím efektem bychom 

měli dát přednost výrobku, který nám 
zajistí krásu dlouhotrvající. Jen kvalitní 
péče nás odmění zdravou pokožkou, 
která nebude předčasně stárnout 
a bude vypadat krásně a  svěže i  za 
mnoho let. Investice do přírodních 
kosmetických produktů není nikdy 
špatnou volbou.

Autor: redakce
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Přehled přípravných 
utkání HC Energie 
Karlovy Vary
Příprava A-týmu 
HC Energie Karlovy 
Vary: Turnaj 
v Norimberku i derby 
s Plzní a Litvínovem.
Energetici jsou teprve před polovinou 
letní přípravy, už nyní ale znají jízdní řád 
přípravných zápasů na novou sezonu. 
Nechybí tradiční souboje s Plzní a Lit-
vínovem, dojde i na derby se Sokolo-
vem, na začátku září energetici zamíří 
i na dvoudenní turnaj do německého 
Norimberka.

V  KV Areně se karlovarští hoke-
jisté poprvé představí na začátku září, 
z  důvodů nezbytných technických 
úprav bude led v hlavní hale k dispozici 

až začátkem devátého měsíce. Jedno 
utkání tak i v rámci propagace hokeje 
v  kraji odehrají energetici v  Marián-
ských Lázních.

Vstup na toto utkání, stejně jako na 
ostatní přípravné zápasy v KV Areně, 
mají permanentkáři zdarma.

Zdroj a foto: hokejkv.cz

Další posilou VK ČEZ Karlovarsko 
je nahrávač Honza Kasan
Novou posilou karlovarského týmu je 
nahrávač Honza Kasan, který přichází 
z SKV Ústí nad Labem, kde strávil tři 
sezony. Dotáhl to do extraligového 
čtvrtfinále a  zahrál si i  v  pohárové 
Evropě. Teď stojí čtyřiadvacetiletý 
rodák ze Znojma před ještě větší 
výzvou, získal totiž angažmá v mistrov-
ském Karlovarsku.

Kdy jste se vlastně dověděl 
o nabídce Karlovarska?
S  Karlovarskem jsme jednali o  vzá-
jemné spolupráci již dříve, ale byl jsem 
domluvený s ústeckým klubem na více-
leté spolupráci. Navíc jsem potřeboval 
dokončit studium.

A když už byla konečně „ruka 
v rukávě“, jak jste reagoval?
Když ta nabídka přišla těsně před kon-
cem letošní sezony, tak jsem neváhal. 
Jsem rád, že to nakonec klaplo.

Jaká změna to bude po 
třech letech strávených 
v Ústí nad Labem?
Domů do Znojma to budu mít pořád 
daleko, takže v  tomto ohledu asi 
žádná (smích). Ne, jsem ústeckému 
klubu vděčný, že mi před třemi lety 
dali pozvánku do extraligového volej-

balu. A nyní mám možnost poznat tu 
nejvyšší úroveň v mistrovském klubu. 
Jsem plný očekávání, cítím respekt, ale 
moc se na to těším.

Jaká by měla být vaše 
role v novém týmu?
Přicházím na pozici druhého nahrá-
vače, a  jakou roli si v  týmu najdu 

nebo jakou mi dá trenér, to asi uvi-
díme až v průběhu sezony. Hlavně 
se chci posunout jako hráč. A na to 
je Karlovarsko pod vedením trenéra 
Nováka tou nejlepší možností.

Jak se znáte s prvním nahráva-
čem Wesselem Keeminkem? 
Už jste spolu v kontaktu?
Zatím se známe jen přes síť. Je oproti 
mně starší a  zkušenější nahrávač, 
od kterého se mám jistě co naučit, 
a navíc působí jako fajn člověk.

Na podzim vás nově 
čeká i Liga mistrů. Co 
to pro vás znamená?
Minulou sezonu jsme s  Ústím 
nakoukli do CEV Cupu, ale Liga mis-
trů je úplně jinde. Je to možnost hrát 
proti těm největším jménům světo-
vého volejbalu, moc se na tu zkuše-
nost těším.

Už máte představu, kde 
a s kým budete v sezoně 
v Karlových Varech bydlet?
Do Karlových Varů se stěhujeme 
s  přítelkyní, musím poděkovat 
vedení klubu, že nám zařídili bydlení, 
je to pro nás velká pomoc.

Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko
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Destinační agentura Krušnohoří 
podpoří cestovní ruch
Karlovarský kraj při-
chází se záměrem zalo-
žit společně s Ústec-
kým krajem Destinační 
agenturu Krušnohoří. 
Ta by měla intenzivně 
pracovat na rozvoji 
cestovního ruchu a na 
komplexní propagaci 
hornické krajiny Kruš-
ných hor zapsané na 
seznam UNESCO.
Společně by se měla řešit také chybě-
jící infrastruktura a budoucnost pře-
shraničních lokalit Klínovce, pěší Hře-
benovky, cyklotras a  magistrály pro 
běžecké lyžování.

Destinační agentura Krušnohoří by 
měla působnost na celém území Kruš-
ných hor a v kontaktu by byla rovněž se 
sousedním Saskem. „V oblasti cestov-
ního ruchu dosud nikdy nebylo řešeno 
Krušnohoří jako jeden celek, přitom 
se jedná o rozsáhlou oblast dlouhou 
více než 100 kilometrů, na šířku má 10 
až 20 kilometrů. Jde o území s velmi 
významným rozvojovým potenciálem, 
ať už jde o volnočasové aktivity, sport, 
vzdělávací cestovní ruch i  různé kul-

turní a komunitní akce s důrazem na 
tradiční řemesla a tvůrce, kteří se jimi 
dodnes zabývají. Navíc má cestovní 
ruch významný vliv na zlepšení dostup-
nosti a  zvýšení kvality služeb, což 
jistě ocení i místní obyvatelé. Z toho 
důvodu chceme systémově plánovat 
a zastřešit veškeré aktivity, které zatím 
probíhají v  Krušných horách roztříš-
těně, aby dávaly smysl návštěvníkům 
i místním. Naším cílem totiž není navý-
šit počet turistů v Krušnohoří a zkom-
plikovat život tamním obyvatelům, 

ale řízeně rozvíjet turismus v oblasti 
takovým způsobem, aby se naopak 
spokojenost a kvalita života místních 
pořád zlepšovala,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Vojtěch Franta.

S velmi pozitivním ohlasem se záměr 
setkal v  sousedním Ústeckém kraji, 
s nímž Karlovarský kraj v  roce 2020 
uzavřel memorandum o  spolupráci. 
Založení společné oblastní destinační 
agentury mimo jiné umožní koncen-
trovat finanční prostředky na podporu 
cestovního ruchu a mnohem efektiv-

něji s nimi nakládat v rámci celé oblasti. 
„Oblastní destinační management 
bude koordinovat marketingovou stra-
tegii cestovního ruchu oblasti a posky-
tovat svým partnerským subjektům 
marketingové a  servisní služby, a  to 
jak v oblasti cestovního ruchu, tak také 
subjektům z  návazných odvětví. Za 
neméně důležité pak považuji aktivní 
zapojení veřejnosti do plánování roz-
voje Krušnohoří. A  motiv, který by 
měl prostoupit všechny úrovně práce 
oblastní destinační agentury, je ochrana 
jedinečné přírody Krušných hor v sou-
ladu s budováním funkčního turistic-
kého zázemí,“ dodal Vojtěch Franta.

Pro založení oblastní destinační 
agentury se jeví jako nejvhodnější 
právní forma, která nejlépe umožňuje 
dlouhodobě partnerským způsobem 
realizovat činnost této organizace, 
forma neziskové organizace, kterou je 
zapsaný spolek. Financování oblastní 
destinační agentury bude zajištěno 
vícezdrojovým způsobem – na základě 
členství, partnerství, díky vlastní čin-
nosti, pomocí podpůrných programů, 
grantů a fondů z dalších zdrojů veřejné 
správy, a  také s  pomocí sponzorů 
a donátorů. Pokud založení Destinační 
agentury Krušnohoří schválí krajské 
zastupitelstvo, mohla by vzniknout už 
v červenci 2022 a plně zahájit svou čin-
nosti již od roku 2023.

Zdroj: KÚ KVK

Lázeňský trojúhelník obnoví infrastrukturu
Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně 
a  Františkovy Lázně, která tvoří 
známý lázeňský trojúhelník, byla 
v  loňském roce zapsána na Seznam 
světového kulturního a  přírodního 
dědictví UNESCO v  rámci statku 
Slavná lázeňská města Evropy. Letos 
jim kraj přidělí dotace v celkové výši 
6 milionů korun.

„Po zapsání našich tří lázeňských 
měst na seznam UNESCO jsme se 
rozhodli, že je nutné, abychom jim 
pomohli s  vybudováním odpoví-
dající infrastruktury, která vyplývá 
z  poptávky a  také úkolů, k  jejichž 
splnění se města zavázala ve vztahu 
k zapsání na seznam UNESCO. Každé 
ze tří měst mohlo žádat o  dotaci 
v maximální výši dvou milionů korun 
na podporu rozvoje cestovního 
ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana 
s gescí v oblasti lázeňství, cestovního 
ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Celkem bylo doručeno šest 
žádostí o dotaci na podporu pamá-
tek zapsaných na Seznam světového 
a  přírodního dědictví UNESCO. 
Požadované prostředky jsou v sou-
ladu s  alokovanou částkou, proto 
bylo všem šesti žádostem vyhověno.

Město Karlovy Vary zažádalo 
o  dotaci za účelem připravit infra-
strukturu města na očekávaný příliv 
turistů související právě se zápisem 
na seznam UNESCO. Konkrétně 
se jedná o  f inanční prostředky na 
zpracování projektu na vybudování 
dvou parkovacích domů, dále na 
úpravy Zámecké věže, kde bude 
umístěna expozice UNESCO a také 
na podporu výtvarné soutěže na pit-
nou vázu. Ve Františkových Lázních 
chtějí dotační prostředky využít na 
rekonstrukci stávajícího infocentra 
včetně jeho interiéru a  nabídnout 
tak návštěvníkům odpovídající služby 

a  na vybudování veřejných toalet. 
Mariánské Lázně budou z  dotace 
f inancovat výměnu pruhů žulových 
desek na kolonádě za žulové kostky, 
opravu všech přístupových schodišť 

na kolonádu, nákup odpadkových 
košů, laviček a  vybudování dvou 
nových zastávkových přístřešků 
v centru města.

Zdroj: KÚ KK
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Město Nejdek
leží zhruba 15 km 
od Karlových Varů, 
v jednom z nejkrásněj-
ších koutů Krušných 
hor, v údolí řeky Rola-
vy, v nadmořské výšce 
550 - 650 metrů. Od západu, severu a východu je chrá-

něno zalesněnými hřebeny Krušných 
hor.

Nejdek je jedním z nejstarších hornic-
kých měst v Krušných horách a jako vět-
šina měst v  Krušných horách vděčí 
i  Nejdek za  svůj vznik výskytu cíno-
vých rud a důlní činnosti. Město bylo 
založeno někdy kolem roku 1250 jako 
hornická osada při rýžování cínu. Nej-
starší písemná zmínka o Nejdku pochází 
z roku 1340.

Dominantou Nejdku je již po staletí 
starobylá hradní věž. Nejdecká věž stojí 
v centru města na skalním ostrohu obté-

kaném řekou Rolavou. Atraktivitou 
města je obnovená Nejdecká křížová 
cesta vedoucí serpentinovitě z centra 
města na Krásnou vyhlídku.

Město je ideálním východiskem 
pro  turistiku, cykloturistiku a  aktivní 
dovolenou. Hustá síť navzájem prová-
zaných turistických stezek, cyklostezek 
a  zimních lyžařských tras vás zavede 
do míst, která dýchají historií, klidem 
a romantikou.

Zdroj: www.nejdek.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 nabídnout. 
„Lázeňské lesy návštěvníkům nabízí 
spoustu krásných vyhlídek. Goethova 
vyhlídka, Camera Obscura, Maye-
rův altán nebo středisko svatý Lin-

hart s  oborou Johanem Libovským 
s  daňky, s  divočáky. Část obory je 
věnována jelencům viržínským, kteří 
žijou poměrně skrytě, nejdou tak 
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 lano-
vého centra na svatém Linhartu. 
Tam si můžete vychutnat pořádnou 
dávku adrenalinu. „Všichni naši kli-
enti jsou jištěni a po celou dobu je 
sledují instruktoři, kteří je proškolí,“ 
doplnila instruktorka Lanového cen-
tra sv. Linhart Adéla Jírová.

Lázeňské lesy toho nabízejí 
opravdu hodně. Plní terapeutickou 
funkci při lázeňské léčbě, nabízí 
procházky, odpočinek, antistresové 
účinky, blahodárné jonty a  další. 

Pořádají také mnoho akcí. Napří-
klad Den s lázeňskými lesy, rybaření 
a tábory pro děti.

Zdroj: Lázeňské lesy Karlovy Vary

Báje a pověsti o založení Nejdku
Báje a pověsti jsou jed-
ním ze základů lidové 
slovestnosti, tvoří 
součást regionální 
kultury. Nejedno místo 
se může pochlubit 
svým příběhem. Také 
Nejdecko je obestřeno 
svými tajemnými báje-
mi a pověstmi.
Kdysi dávno zabloudil v  krušnohor-
ských lesích lovec z loketského hradu. 
Dlouhé hodiny si namáhavě klestil 

cestu neschůdnou divočinou. Blížil se 
již večer. Na pokraji zoufalství lovec 
vyšplhal na vysokou jedli, aby se poroz-
hlédl, kudy z lesa ven. Ke své radosti 
spatřil v údolí vysokou kamennou věž 
s  novou šindelovou střechou. S  úle-
vou se zbloudilý vydal směrem k věži, 
v její blízkosti se však stal obezřetným, 
neboť jej napadlo, že by se mohlo jed-
nat o sídlo loupeživých rytířů. Připlížil 
se nepozorovaně až těsně k  hrádku 
a  stal se s  hrůzou očitým svědkem 
vraždy. Na ochoz věže byl vyvlečen 
spoutaný člověk, probodnut mečem 
a poté svržen do hlubin.

Jak jen nejrychleji mohl, pospíchal 
otřesený lovec údolím Rolavy na Loket, 
aby tam podal zprávu o zločineckém 

hnízdě v lesích hradního pána. Ten pak 
neprodleně vydal svým ozbrojencům 
příkaz hrádek dobýt, zničit a  lupiče 
zajmout. Zlotřilci však včas zjistili blížící 
se vojenskou družinu a uprchli, takže 
jejich pevnost byla dobyta bez krve-
prolití. Aby místo již nikdy nemohlo 
skýtat útočiště vyvrhelům lidské spo-
lečnosti, byly v údolí vykáceny lesy a na 
příkaz loketského purkrabího založena 
usedlost, nazvaná podle nově pokryté 
střechy hradní věže NEJDEK (podle 
něm. Neudek). Místo, odkud zblou-
dilý lovec spatřil věž, nese do dneška 
jméno Vysoká Jedle.

Zdroj: Burachovič, Stanislav, PhDr.: 
Kouzelná harfa. Pověsti z Karlovarska, 
OKS v Karlových Varech, 1989. str. 26
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Křížovka o výrobky společnosti THUN!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 7. 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.

Čím více chválíte a oslavujete svůj život, tím více toho v životě… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!

Karlovarky, vydání červenec 2022
Datum vydání: 1. 7. 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. 8. 2022
Uzávěrka příjmu inzerce: 15. 7. 2022
evidenční číslo MK ČR E 22675

Ceny:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. cena: Ivan Zavřel 

2. cena: Karel Sýkora 

3. cena: Božena Pásková

Výhercům gratulujeme!jto2207kk001.CDR

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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Rodinné domy - parcely - plochy

RD 01 759,00 m2

RD 02 731,00 m2

RD 03 1.047,00 m2
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RD 05 752,00 m2

RD 06 1.040,00 m2
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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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 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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RD 09 976,00 m2

RD 10 940,00 m2

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

KNECHTL & PARTNERS

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

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