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11. 9. 2015 / kino Kyselka / oslava výročí 10 let založení  PROTEBE live o. s. 

 

Na oslavu výročí 10 let založení PROTEBE live přijal pozvání i hejtman Karlovarského kraje, 

který k nám urazil dlouhou cestu z roku 2025, aby přednesl slavnostní projev o stavu 

našeho regionu v roce, ze kterého přicestoval. Zde je plné znění projevu: 

 

Projev hejtmana Karlovarského kraje 

 

Vážení a milí hosté, 

Jsem velmi rád, že jsem mohl přijmout pozvání na setkání lidí tak různorodých profesí a 

zájmů, které však spojuje jedna velmi důležitá věc. 

Na setkání s vámi se všemi, kteří jste se tu sešli proto, že vám není lhostejné místo, ve 

kterém žijete, nebo již nežijete, ale máte zde své kořeny. 

Poslední rozsáhlé celostátní výzkumy potvrzují, že se podařilo – nám všem a společně – 

přeměnit náš region jako celek v jedno z nejoblíbenějších a turisticky nejnavštěvovanějších 

míst v České republice a v region s nejvyšší životní úrovní a spokojeností jeho obyvatel.  

 

Ještě před pár lety byl náš nejmenší region na západě Čech postižen útlumem tradiční těžby 

hnědého uhlí a s ním související industrializace na straně jedné, a nenápadným, avšak 

plíživým dlouhodobým poklesem zájmu o lázeňství a cestovní ruch na straně druhé. 

 

Celý region čelil odlivu kvalitních lidských zdrojů do (tehdy) exponovanějších lokalit naší 

země nebo jiných zemí Evropy. Městům v našem kraji hrozilo vylidnění a sociální kolaps. 

 

Houževnatým a ambiciózním západočechům se však podařilo region před pádem zachránit. 

Přibližně před 10 lety jsme poprvé a se vší vervou vsadili na nejmodernější technologie, 

kreativní přístupy k řešení problémů a inovace v oblasti podnikání a výroby, komerčních 
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služeb a v neposlední řadě – což se tehdy zdálo jako něco nevěrohodného – v oblasti služeb 

veřejné správy, sociálních služeb a vzdělávání.  

 

Po dobu posledního desetiletí jsme byli svědky takřka neuvěřitelné proměny. Někdejší 

proslulou korupci nahradila kreativita. Neosobní byrokratické a pragmatické hlavy nahradila 

otevřená a lidská srdce bijící den co den pravidelně a bez přestání pro zdraví našeho 

krásného kraje. 

Na scénu přišla nová generace lidí, kteří se tu narodili a zapustili kořeny. „Naplavenina“ – jak 

nám tehdy říkali starousedlíci s jiných koutů Čech – našla pevnou půdu pod nohama, na 

které se podařilo postavit kvalitní základy dlouhodobého a trvale udržitelného rozvoje. Praha 

přestala být pro lidi symbolickou nezbytnou podmínkou osobního rozvoje a úspěchu.   

 

Na tomto místě se sluší, abych připomněl, čemu vděčíme za proměnu našeho „kreativního 

regionu“ – jak nás začali nazývat naši kolegové v Evropě, kteří sem za námi pravidelně jezdí 

pro inspiraci ke zlepšení situace a kvality života v jejich regionech. 

 

Před 10 lety se podařilo několika nadšencům ze spolku PROTEBE live přesvědčit podnikatele, 

politiky, úředníky, ale i lidi ve vzdělávací sféře a sociálních službách o tom, že design nejsou 

pouze pěkné a funkční věci. Tehdy se v celém světě začal projevovat přínos inovací řízených 

designem. Vznikl zde Designpark, který v České republice nemá obdobu.  

Najednou tu vzniklo místo mezioborových setkávání specialistů za účelem objevování 

inovací. Začali se zde profesionálně designovat služby – komerčními počínaje, ale i služby 

městské hromadné dopravy, městské policie, úřadů, škol, nemocnic, i nejrůznějších center 

paliativní péče. Designpark vedl k tomu, že se pro nás stalo běžnou praxí vyvíjet a inovovat 

produkty a služby s ohledem na skutečné potřeby lidí – jejich uživatelů – a to doslova od 

narození až do smrti. 

Design začal ovlivňovat tvořivým způsobem celé generace našich žáků a studentů, kteří začali 

přicházet na vysoké školy a do zaměstnání lépe připraveni. Podnikatelé zde získali a stále 

využívají obrovský zdroj inspirace a znalostí pro rozvoj jejich konkurenceschopnosti. 

 

Hranice mezi Německem, která fyzicky přestala existovat již dávno, ale před deseti lety 

v našich hlavách byla stále ještě zakořeněná, již konečně zmizela. Spolupracujeme v rámci 

Evropy a se světem. V době videokonferencí, dálnic, všudypřítomného internetového 

propojení a bezplatného telefonování se nám daří přinášet znalosti a zkušenosti ze světa 

k nám a přitom si užívat domova a místa, kde jsme se narodili a máme své rodiny. 

 

Ano, nebylo to zadarmo. Stálo nás to mnoho odvahy, energie a v neposlední řadě také 

peněz. Zásadní ale byla spolupráce! Někdo přispěl nápady, někdo znalostmi, někdo penězi. 

Peníze samy o sobě však nejsou hodnotou. Samy o sobě nic neznamenají. A tak když jsme 

jich mnoho investovali, dnes můžeme s čistým svědomím připustit, že tato investice se 
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mnohonásobně zhodnotila v kvalitě našeho života a věřím, že těchto hodnot si budou moci 

užívat i naše děti a děti našich dětí.  

 

Děkuji vám všem jménem všech vedoucích představitelů našeho regionu za váš díl 

dlouhodobého úsilí na tomto pozoruhodném výkonu. 

Chci Vám vyjádřit díky i přes to, že to není nic proti tomu, že vy sami každý den sklízíte plody 

tohoto úsilí.  

 

Děkuji Vám za pozornost. 


