MÁME RÁDI SPORT
Karlovarský kraj je domovem vrcholných sportovních akcí
a turnajů. Pravidelně hostí mistrovství světa, starého kontinentu, i domácí šampionáty. V moderním komplexu sportovišť
kolem karlovarské arény se pravidelně hrává nejvyšší soutěž
v hokeji, volejbalu i basketbalu, na vzestupu je prvoligový
florbal. Kdo dává přednost fotbalu, ten si přijde na své v druholigovém Sokolově, který už poslal do světa takové hráče, jakými
jsou současné opory reprezentace Michael Krmenčík nebo
Vladimír Darida. Tradiční je Česká fotbalová liga v Karlových
Varech, které navlékají slávistické dresy, kraj však mívá v posledních letech také trojí zastoupení v divizích, fotbalu si tady
zkrátka užijete spoustu.

SPOLU A AKTIVNĚ
Dáváte s rodinou přednost aktivnější zábavě? Je toho dost, co
nabízí podhorsky rozmanitá krajina zasazená do západního
koutu země. Pro cyklisty jsou tu krásné trasy, výživnější jízdní
profily najdete v Krušných horách nebo Slavkovském lese,
rovinatější zas na Chebsku či podél páteřní řeky Ohře, která
v současné době patří k vůbec nejlépe splavným řekám v zemi.
Pokud jste si tady z paluby ještě nikdy nezakřičeli „Ahoooj“,
určitě to v létě napravte. A v zimě zkuste lyžovačku. V současné
době už s Neklidem propojený Klínovec nebo stále novotou
vonící Plešivec jsou přímou konkurencí nejen pro velká
krkonošská střediska. Skutečně doma je ovšem v Krušných
horách běžecké lyžování. Z Nových Hamrů jsou obě současné
reprezentační jedničky - sourozenci Petra a Michal Novákovi,
stále ve stopě doma na Božím Daru můžete potkat Lukáše
Bauera nebo Petra Nováka. Zaslíbený je Karlovarský kraj také
pro golfisty, kde jinde v republice najdete pohromadě tolik
krásných hřišť, kde o sebe navíc nezakopávají hráči? To vše je
z valné části snadno dosažitelné díky propojení s rychlostní
silnicí D6. Hned vedle jednoho ze zdejších hřišť bydlí třeba
Marek Eben. To je lákavá představa, že?

Karlovarský kraj, skvělé místo pro život

UPLATNÍ SE VŠICHNI
Neustálý boj o místo ve velkoměstech s sebou nese řadu stresujících situací, spočítat všechny ty minuty strávené čekáním ve
frontách si pak můžete večer před spaním, stejně to nějakou
chvilku zabere, než usnete. A ráno znovu. A znovu. Víc a víc
unavený. Jak ven ze začarovaného kruhu, než začnete být ke
všemu lhostejný, než se začnou hlásit zdravotní problémy, když
nechcete přijít o všechny ty vymoženosti moderního světa?
A co to zkusit z opačného konce?
Nejméně zalidněným je v zemi Karlovarský kraj. Zároveň je také
nejmenší, díky propojení moderní rychlostní silnicí D6 se do
většiny míst dostanete pohodlně a často i rychleji než přes
Prahu. Práci tu najde celá rodina, lázeňský trojúhelník je na cestě
do UNESCO, v hornatém kraji najdete krásnou a čistou přírodu,
množství památek, velká a moderní zimní střediska s běžeckými
trasami, na kterých rostou čeští reprezentanti, skvělá je svou
kvalitou i rozmanitostí zdejší síť cyklostezek a vyprávět o golfu
v kraji, když se tady pro naší zemi před více než sto lety vlastně
narodil? To si spíš spočítejte poměr zdejších hřišť k počtu hráčů.
Že golf nehrajete? Tyhle počty můžete využít u řady dalších
příkladů, stačí se jen na chvilinku zamyslet. Čas je vůbec to
nejcennější, co máme. A pro rodinu je to vždy ten nejkrásnější
dárek.

ZÁPAD NA DOSAH

MÍSTO PRO ŽIVOT

Karlovarský kraj sice nepatří k místům s nejvyššími výplatami
v zemi, ale díky sousední hranici s Německem má co do pracovních příležitostí ohromný potenciál. Česká ekonomika je silně
zaměřená na export a odsud je to směrem na západ zkrátka
nejblíž, takže výplaty tady mohou růst stejně utěšeně jako
v posledních letech ceny bytů v Praze, stačí pro to nastavit jen ty
správné podmínky. Úspěšně už tady běží řada rozvojových
projektů a další se chystají, velmi aktivní jsou díky situaci na trhu
práce také zdejší zaměstnavatelé. Máme nejnižší nezaměstnanost v novodobé historii, ani v rámci Evropské unie žádná jiná
země nemá tak málo lidí bez práce. Firmy musí o své lidi bojovat
a to je vždy výhoda pro toho, kdo něco umí. Zorientovat se
v místním prostředí a pomoci s výběrem přesně padnoucím
celé rodině zase umí Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Tak na co ještě čekáte?

Rozlohou patří Karlovarský kraj k nejmenším v zemi, o to víc
nabízí památek, přírodních krás či zážitků. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Jáchymov. Každé
z pětice lázeňských měst má svou neopakovatelnou atmosféru
i tradici, milovníky historie z celé země zas láká historický Cheb,
kouzelný Bečov s tajemným relikviářem a dětskými prohlídkami
či majestátní Loket s hrůzostrašnou mučírnou. Čilý je však v kraji
také současný život, nabízí festivaly filmové, hudební i taneční,
slavnosti všeho druhu, bujaré karnevaly, prohlídky, projekce,
koncerty i představení. Vyhlášený je mezinárodní filmový
festival, místními chloubami jsou divadla, galerie i muzea,
proslulý je také Karlovarský symfonický orchestr založený
Josefem Labickým už v roce 1835. Víte jen tak mimochodem, že
Antonín Dvořák je spjat s Karlovými Vary nejen světoznámou
kontinentální premiérou „Novosvětské symfonie“ ale také
festivalem Dvořákův karlovarský podzim?

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
Boženy Němcové 2042, Sokolov
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KRAJ SLAVNÝCH ZNAČEK
Moser, Becherovka, Mattoni… jsme krajem slavných a tradičních značek. Také díky nim se náš lázeňský trojúhelník ve světě
proslavil. Více než století je svou kvalitou proslulý i zdejší porcelán a příkladů se najde ještě celá řada, jen z tradice se tady však
nežije. V kraji utěšeně rostou průmyslové zóny, dynamicky se
tady rozvíjí především strojírenské obory. Progresivní segment
je například automotive, na Sokolovsku začne už brzy stavět
svůj zkušební polygon automobilka BMW, v závodě firmy Witte
v Ostrově je vůbec nejmodernější lakovací linka na vnější kliky
na světě... zdá se, že zdejšímu trhu investoři věří. Přidáte se?

