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ŠKOLY SI V DUBNU 
ZAPÍŠÍ NOVÉ PRVŇÁČKY
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www.loyd.cz

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2017015

Nová Role, Jimlíkov

4 x pozemek
cena: od 966 Kč/m²

zakázka č. 2017022

Drahovice

Chata
cena: 440.000,-Kč

zakázka č. 2017021

Karlovy Vary, Dr. D. Bechera

Byt 3+1 PRONÁJEM
cena: 12.000,-Kč

Nebytový prostor
cena: 2.250.000,-Kč

zakázka č. 2016097

Jáchymov, Nové Město
zakázka č. 20170009

Drahovice, Vítězná

Chalupa
cena: 1.290.000,-Kč

Byt 1+kk
cena: 1.100.000,-Kč

zakázka č. 2016088

Šemnice, Pulovice

Chalupa 3+1
cena: 1.776.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Jiří Brož - 602 101 077 Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Čtyři stavební pozemky. Kompletní 
inženýrské sítě vč. plynu. Vybudova-

ná asfaltová komunikace. 2 km 
do Nové Role, 10 km do Karlových 
Varů. Plochy od 897 do 1.097 m². 

zakázka č. 2016101

Teplička

Chata
cena: 450.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková

Pohoda u rybníka. 10 minut autem, 
busem nebo vlakem od KV. Koupelna 

se sprchou , chemické WC, obytné 
podkroví, včetně vybavení. UP 40 m², 

pozemek 573 m².

Zahrádka se zděnou chatou a vlastním 
pozemkem na slunném místě. Ovocné 

stromy, kuchyňská linka, kamna, 
chemické WC. V ceně komplet 

vybavení. UP 22 m², pozemek 306 m².

Byt v centu města. 2. patro, okna 
na pěší zónu. Dvě menší a jedna větší 

místnost, koupelna, kuchyně. Bez 
nábytku. Nízké náklady na služby 

1.800 Kč/měsíc. UP 85 m², PENB: G

Komerční prostory, vhodné jako 
kancelář, provozovna, ordinace apod. 
Dopravně dobře dostupné viditelné 

místo. Rozděleno na několik místností s 
možností úprav.  UP 149 m², PENB: E.

Zděná zateplená chalupa s rovinatým 
pozemkem. Ideální pro milovníky 
zimních sportů, cyklistiky či pěší 

turistiky. Krásná příroda. Dispozice 
3+1. UP 80 m², pozemek 384 m².

Družstevní byt se splacenou anuitou 
z roku 2007. 2. patro s výtahem, 

balkón, parkování u domu. 
V ceně kompletní vybavení bytu. 

UP 32 m², PENB: G

Dům k rekreaci i celoročnímu bydlení 
uprostřed přírody. Terasa, garáž, krb 
a krbová kamna. Výborný udržovaný 
stav, ihned obyvatelný. UP 126 m², 

pozemek 950 m², PENB: G

www.loyd.czwww.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Olga Vrtáčková

zakázka č.2017024

Stará Role, Nejdlova

SL
EV

A

SL
EV

A

zakázka č. 2016007

Bečov nad Teplou, Krásný Jez

Chalupa 7+kk
cena: 1.800.000,-Kč

Dům vhodný k trvalému bydlení 
s velkým rovinatým pozemkem. Klidné 
místo bez sousedů. Dobrý technický 
stav, dům si upravíte na míru. UP 

220 m², pozemek 10.166 m², PENB: G

Makléř: Olga Vrtáčková

SL
EV

A

Pro slečnu hledáme byt 2+1 či 3+kk v cihlovém domě 
v Tuhnicích či Drahovicích v osobním vlastnictví, 
ne přízemí. Předjednaný úvěr = rychlý obchod.

 

Pro našeho stálého klienta hledáme stavební pozemek 
v Jenišově a okolí, minimálně 1000 m².  

Pro starší paní hledáme byt 2+1 v Horních Drahovicích 
v panelovém domě, vyšší patro pouze s výtahem.
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 4/2017 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h. 
pátek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h. 

Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 12. dubna 2017.

01 ŠKOLY SI ZAPÍŠÍ NOVÉ PRVŇÁČKY
Nově až se začátkem měsíce dubna letos rodiče 
nadcházejících prvňáčků zapíší své ratolesti do 
školy, kterou si v Karlových Varech vyberou. „Po-
sunutí termínu je rozumným rozhodnutím. Z praxe 
vím, jak velký pokrok děti dokáží během pár 
měsíců udělat,“ říká Jan Poula, ředitel ZŠ Poštovní. 
Zápisem na jeho škole si prošel také druhák na 
titulním snímku Štěpán Mrhálek.

05 LÁZEŇSKÁ SEZONA
začne letos v Karlových Varech znovu velkolepě. 
Třídenním městským slavnostem bude v neděli 
30. dubna předcházet pálení čarodějnic. Tradiční 
rituály filipojakubské noci se budou opět odehrávat 
na dvou místech města – na Sokolském vrchu 
a na Rolavě.

07 CHCEME ČISTÉ MĚSTO
Vyhlašujeme osmý ročník akce Chceme čisté 
město. Její součástí bude opět účast dobrovolníků 
na úklidu libovolné lokality na území města a foto-
dokumentační soutěž o nejlepší zpracování doku-
mentace z úklidu. Osmý ročník je znovu součástí 
kampaně ke Dni Země, jejímž cílem je upozornit na 
dopady ničení životního prostředí.

09 KONTROLY TAXISLUŽBY
budou pravidelné. Vybraná skupina strážníků po-
řádkové služby už prošla intenzivnějším školením 
a na případné nešvary si posvítila už několikrát. 
V nepravidelných intervalech se bude kontrolám 
věnovat dál.

15 PRO PÉČI DO LADARY
Pokud máte zájem, aby o vašeho rodinného 
příslušníka bylo pečováno doma, je tu pro vás spo-
lečnost LaDaRa. Mobilní hospicovou péči zajišťuje 
speciálně vyškolený tým v domácím prostředí, ve 
smluveném čase a dle ordinace lékaře. 

18 SERIÁL: NA SKOK DO LESA
V rámci dvou předchozích dílů z cyklu Z altánu 
do altánu jsme zatím navštívili dvacet šest altánů 
v karlovarských lesích a okolí. Na jednom ze dvou 
„nejvyšších“ vrchů v okolí jsme byli minule, takže 
nyní se přemístíme na Vítkovu horu.

20 MEZINÁRODNÍ DEN JAZZU
hostí 30. dubna od 19.30 hodin vůbec poprvé kar-
lovarský klub Crux. Pro tento rok zatím neziskovka 
Forte za přispění města připravila malý klubově 
laděný koncert domácích jazzmanů se zastoupe-
ním generačně rozdílných skupin jazzmanů.
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nábytku. Nízké náklady na služby 

1.800 Kč/měsíc. UP 85 m², PENB: G

Komerční prostory, vhodné jako 
kancelář, provozovna, ordinace apod. 
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Zděná zateplená chalupa s rovinatým 
pozemkem. Ideální pro milovníky 
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Pro slečnu hledáme byt 2+1 či 3+kk v cihlovém domě 
v Tuhnicích či Drahovicích v osobním vlastnictví, 
ne přízemí. Předjednaný úvěr = rychlý obchod.

 

Pro našeho stálého klienta hledáme stavební pozemek 
v Jenišově a okolí, minimálně 1000 m².  

Pro starší paní hledáme byt 2+1 v Horních Drahovicích 
v panelovém domě, vyšší patro pouze s výtahem.
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NÁVŠTĚVA Z VELVYSLANECTVÍ USA
Karlovy Vary navštívila ve čtvrtek 23. února politická 
tajemnice pro lidská práva amerického velvysla-
nectví Beth Fernaldová (na snímku vpravo). Hlavním 
tématem setkání s náměstkem primátora Michalem 
Riškem byla  problematika cizinců v Karlových 
Varech. 

PRIMÁTOR UVÍTAL VELVYSLANCE THAJSKA
Thajský velvyslanec Narong Sasitorn navštívil ve 
středu 15. února Karlovy Vary. S primátorem hovořil 
o cestovním ruchu, česko-thajském obchodu, ale 
i o dřívějších významných návštěvách představitelů 
Thajska. Velvyslanec zmínil zájem Thajska navazovat 
mezinárodní spolupráci a partnerství, například mezi 
městy. 

VELVYSLANKYNI ZAJÍMAL ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ
Rumunská velvyslankyně Carmen-Liliana Burlacu  
navštívila 13. března Karlovy Vary. S primátorem města 
mluvili především o stavu a možnostech dalšího rozvoje 
lázeňství v České republice a Rumunsku. Velvyslankyně 
informovala o současné situaci rumunského lázeňství, 
které v současné době není součástí státem hrazené 
zdravotní péče.

LIDICKÁ ULICE SE UŽ VYLEPŠUJE
Začátkem března začaly stavební práce na Lidické ulici 
u zastávek MHD "Slavie". V první etapě budou opraveny 
přilehlé chodníky, úprav se dočkají zastávky autobusů, 
parkovací místa a vznikne nový, velice žádaný přechod 
přes frekventovanou hlavní ulici Horních Drahovic. Práce 
za celkem 1,5 milionu korun musí být hotové do konce 
května.

ZÁMECKÁ VĚŽ JE ZPŘÍSTUPNĚNÁ VEŘEJNOSTI
Vernisáží tří výstav byly na začátku března veřejnosti 
znovu zpřístupněny prostory Zámecké věže. Až do konce 
dubna jsou zde k vidění porcelánové tabulky z Marián-
ské kaple a panelové instalace Karlovarské katastrofy 
a neštěstí a Slavné lázně Evropy. Výstavu doplňuje socha 
Karla IV. Ervína Grubera a přístupné je rovněž gotické 
sklepení věže.

MUZEUM OTEVÍRÁ NOVOU STÁLOU EXPOZICI 
Zcela novou, multimediální podobu má stálá expozice, 
kterou Muzeum Karlovy Vary připravilo ke 150. výročí 
své existence. Po téměř dva roky trvající rekonstrukci 
a instalaci začne historii a přírodu Karlovarska přibližovat 
svým návštěvníkům v nově upravených sálech a s využi-
tím moderních technologií od 20. dubna.

MĚNÍ SE SEMAFORY U CHEBSKÉHO MOSTU
Mezi 12. a 28. dubnem bude provedena výměna 
semaforů na křižovatce u Chebského mostu. Žárovková 
návěstidla nahradí nová s LED technologií, obměnou 
projdou i řadiče semaforů, které v poslední době 
vykazovaly velkou poruchovost. Oprava se dotkne 
zařízení v křižovatkách Chebský most – nám. Republiky 
a Chebský most – Sokolovská. V době dopravních špiček 
bude provoz řídit Policie ČR.

UNESCO. ZÁSTUPCI Z EVROPY SE SEŠLI VE VARECH
Na konci února se v Karlových Varech sešli zástupci 
jedenácti významných evropských lázeňských měst 
ze sedmi zemí, která společně kandidují na zápis do 
seznamu světového dědictví UNESCO. Tématem jednání 
byla forma nominační dokumentace, kterou musí každé 
kandidátské město předložit. Účastníci se také shodli na 
harmonogramu závěrečné fáze nominačního procesu.

VE STARÉ ROLI JE NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR
Od 1. března je obyvatelům města k dispozici nově ote-
vřený sběrný dvůr v Žižkově ulici ve Staré Roli. V areálu 
kompostárny jej provozuje Správa lázeňských parků. Na 
sběrném dvoře je možné zdarma odložit nebezpečné 
složky komunálního odpadu a objemný odpad. Odložení 
stavební suti je zpoplatněno. Sběrný dvůr je otevřen ve 
všední dny od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin.

KONCERT NA OBNOVU ZVONŮ
Mariana Jurečky a jeho hostů proběhne v sobotu 8. dub-
na v 18.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže na náměstí 
17. listopadu v Karlových Varech – Rybářích. Těšit se mů-
žete na hudební díla od baroka po současnost. Výtěžek 
bude věnován na obnovu zvonů rybářského kostela, které 
byly před 75 lety odvezeny nacisty pro válečné účely.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Lázeňská sezóna 
začne velkolepě

Nová lázeňská sezóna v Karlových Varech začne 
opět velkolepě. Třídenním městským slavnos-
tem bude v neděli 30. dubna předcházet pálení 
čarodějnic. Tradiční rituály filipojakubské noci se 
budou opět odehrávat na dvou místech města – na 
Sokolském vrchu a na Rolavě. Samotné Zahájení 
lázeňské sezóny 2017 bude probíhat ve dnech 
5. – 7. května. Městem opět projde průvod Karla 
IV. a jeho družiny, karlovarským pramenům se 
dostane požehnání papežským nunciem, během 
slavnostního večera v Karlovarském městském 

divadle budou několika osobnostem uděleny ceny 
města a čestné občanství. Na mnoha místech se 
budou odehrávat koncerty a divadelní vystoupení, 
chybět nebude řemeslný jarmark, tvořivé dílny 
a atrakce pro děti. Mezi vrcholy slavností bude 
patřit světelná show s vystoupením akrobatů, která 
bude k vidění v několika reprízách po dva večery, 
v pátek na Mlýnské kolonádě a v sobotu u Hlavní 
pošty. Rodinám s dětmi je určen koncert Jaroslava 
Uhlíře s Karlovarským symfonickým orchestrem 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům.

KSO uvede Jaroslava Uhlíře
V rámci Zahájení lázeňské sezony 2017 připravil 

Karlovarský symfonický orchestr koncert populárního 
zpěváka, klavíristy a skladatele Jaroslava Uhlíře. 
Jeho jméno je spjato mimo jiné se spoustou hudby 
k filmovým pohádkám a také písničkám pro děti, 
které zkomponoval spolu s další legendou – Zdeň-
kem Svěrákem. Mnoho těchto hitů včetně písniček 
ze slavného filmového muzikálu „Ať žijí duchové“ 
zazní i na koncertu v sobotu 6. května v Grandhotelu 
Ambassador a v hledišti díky tomuto repertoáru 
jistě můžeme očekávat také spoustu dětí. Jaroslava 
Uhlíře na koncertu doprovodí jeho kapela, v několika 
skladbách také Karlovarský symfonický orchestr pod 
taktovkou Jiřího Štrunce a děti ze sborů Základní ško-
ly a základní umělecké školy Šmeralova. Vstupenky je 
možné rezervovat online na vstupenky.karlovyvary.cz 
a zakoupit ve všech běžných předprodejích.

Čarodějnicím na Sokoláku 
zazpívá Ivan Hlas

Všechny malé i velké čarodějnice i další účastníci 
oslav filipojakubské noci na Sokolském vrchu 
se na večer mohou náležitě připravit. V neda-
leké Becherově vile bude odpoledne otevřena 
čarodějnická výtvarná dílna, ve které si každý 
může vyrobit čarodějnický klobouk a jiné kouzelné 
doplňky. Program na Sokoláku vypukne v 17 hodin 
soutěžemi a otevřením atrakcí pro děti. Hvězdou 
večera bude populární písničkář, interpret hitů jako 
Na kolena nebo Malagelo Ivan Hlas.

Hranice pro čarodějnice na Sokoláku vzplane 
v čase, který odpovídá letopočtu, jak bývá tradicí. 
Tedy ve 20 hodin a 17 minut.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 30. dubna, Sokolský vrch
moderuje Kateřina Janstová
17:00  Soutěže pro děti 
17:30  Dům dětí a mládeže - vystoupení
18:30  Soutěže masek 
20:17  Zapálení hranice 
20:20  Ivan Hlas – hudební vystoupení (do 22:00)
17:00 – 20:30   Atrakce pro děti (zdarma)

Interaktivní galerie Becherova vila
10:00 – 19:00  Za tajemstvím plochy, výšky 
a hloubky / Hollar 1917 – 2017 (vstupné 20 Kč)
16:00 – 18:00  Čarodějnická výtvarná dílna – 
příchozí zájemci si mohou vyrobit čarodějnické 
klobouky a jiné kouzelné doplňky (vstupné 50 Kč) 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 30. dubna, Rolava
16:30  Zahájení - registrace masek a kostýmů
17:00  Čarodějnická pohádka
18:00  Stavění májky
18:30  Překvapení pro děti
19:00  Slavnostní zapálení vatry
19:30  Vyhlášení nejhezčí masky
20:00  Průvod k řece Rolavě - vynášení Morany 
22:00  Ohňostroj

SOUTĚŽE AKCE
16:30  Dětská tvořivá dílna, malování 
           na obličej, soutěže
19:00  Country kapela Petr nebo Pavel

Na Rolavě bude 
čarodějnický sabat

Stejně jako v loňském roce se bude i letos ve 
Volnočasovém areálu Rolava konat „čarodějnic-
ký sabat“. Pro nejmenší je připravena kouzelná 
pohádka „O líných čertech“, kterou zahraje profe-
sionální soubor DIVADLO „M“ – zájezdová scéna 
Praha.  Trampolína, malování na obličej či tvoření 
mandal z barevného písku bude rovněž zajištěno. 
V programu nebude chybět stavba májky, zapálení 
vatry, upálení Morany aj. O hudební zpestře-
ní se postará karlovarská country kapela Petr 
nebo Pavel. Dostatek ohňů a klacků pro opékání 
vlastních vuřtů bude samozřejmostí. Občerstvení 
po celou dobu akce je také zajištěno. Vyvrcholením 
Filipojakubské noci bude pestrý ohňostroj. Na Vaši 
návštěvu se již předem těší KV City Centrum.

Vstupné:  200 Kč
Sleva pro rodiny a děti: 
1 dospělý + 1 dítě do 15 let  200 Kč, 
každé další dítě:  50 Kč
Tyto slevy lze uplatnit pouze na pokladně v Lázních 
III a v pobočkách Infocentra Karlovy Vary.
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Jarní úklid komunikací odstartoval, 
v dubnu začne blokové čištění
V prvních březnových dnech byl v Karlových 

Varech zahájen ruční a strojový úklid města po 

zimě. Na začátku dubna budou úklidové prá-

ce rozšířeny o účinnější blokové čištění, které 

bude s výjimkou festivalového týdne v červen-

ci probíhat nepřetržitě do poloviny října.

Do ručního a strojového úklidu komunikací a ve-
řejných prostranství je v současné době zapojeno 
na čtyřicet pracovníků, kteří odstraňují zbytky 
posypových materiálů, nečistoty, neshrabané listí 
a komunální odpad na komunikacích, chodnících 
a v zeleni. Postupně se také zaměří na čištění auto-
busových zastávek a přístřešků. Začátek úklidových 
prací umožnily příznivé povětrnostní podmínky. 
Část potřebné techniky ze zimní výbavy (sypače, 
radlice) již mohla být upravena na letní (zametací 
zařízení, kropicí vozy). Na jarním úklidu ve městě se 
podílí zejména společnost AVE CZ, odpadové hos-
podářství a příspěvková organizace města Správa 
lázeňských parků, která využívá i služeb pracovníků 
vykonávajících veřejně prospěšné práce.

Práce na očistě byly zahájeny v centru města a na 
dopravně nejvýznamnějších komunikacích. „Po-
stupně zajistíme úklid celého města od Doubí po 
Bohatice, od Olšových Vrat po Počerny. Nemůžeme 
být ale v jeden okamžik na všech místech zároveň, 

proto prosíme obyvatele města o trpělivost,“ 
podotýká 1. náměstek primátora města Čestmír 
Bruštík. „Jsme připraveni reagovat na podněty, při-
pomínky k úklidu nebo na upozornění na vznikající 
černé skládky a jiný nepořádek. K předání těchto 
informací může veřejnost využít rubriku Závady 
a nedostatky na webových stránkách magistrátu,“ 
dodává náměstek odpovědný za údržbu komunika-
cí a veřejných prostranství ve městě.

Blokové čištění a noční mytí komunikací začne 
v pondělí 3. dubna a bude opět zaměřeno nejen 
na místní komunikace, ale také na parkoviště, 
parkovací zálivy, chodníky a další zpevněné plochy. 

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny 
na 8.00 hodin, noční mytí komunikací v lázeňském 
území a obchodně správním centru bude začínat 
ve 20.00 hodin. Na termín konání blokového čištění 
v jednotlivých lokalitách města s předstihem 
upozorní přenosné dopravní značení omezující 
zastavení a stání vozidel. Vozidla bránící provádění 
blokových čištění budou odtažena na parkoviště 
odtahové služby v Západní ulici.

Rozpis blokového čištění je ke stažení na webo-
vých stránkách magistrátu města www.mmkv.cz, 
harmonogram pro jednotlivé měsíce bude zveřejňo-
ván na stánkách Karlovarských radničních listů.

3.4.  Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová 

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

4.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

 Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými 
domy

 Noční mytí:  Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová 
louka, Divadelní náměstí, Mírové náměstí (Festivalový 
most), Vřídelní, I.P.Pavlova - část

5.4.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská - část

 Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní (nad zastávkou 
MHD), Dvořákova, Truhlářská (pod OD Centrum), 
Třešňová - vnitroblok mezi domy 

 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

6.4.  Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín

7.4.  Komunikace: Sedlecká, Krušnohorská, 
Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná 

10.4. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

11.4. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, 
Fr. Krejčího, Na Vrchu

 Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
12.4. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 

Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, 
Cihelny

 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

13.4. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, 
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční 

 Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská  - Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám 
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská 
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená 
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova

18.4. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská

19.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná (úsek od Drahomířina nábřeží k Prašné), 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

 Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu 

u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

20.4. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid) 

21.4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

24.4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová 

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

25.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

26.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská - část

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

27.4. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, 
Mlýnská

 Parkoviště: Čankov - otočka autobusů MHD, 
Rosnice – restaurace U kaštanu

28.4. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská - spodní část

Změny v rozpisu blokových čištěn, způsobené vyšší mocí, 
poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

R o z p i s  b l o k o v é h o  č i š t ě n í :
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Chceme čisté město
Vyhlašujeme osmý ročník akce Chceme čisté 

město. Její součástí bude opět účast dobrovol-
níků na úklidu libovolné lokality na území města 
a fotodokumentační soutěž o nejlepší zpracování 
dokumentace z úklidu. Osmý ročník je opět sou-
částí součástí kampaně ke Dni Země, jejímž cílem 
je upozornit na dopady ničení životního prostředí. 

Úklid veřejných prostranství 
Úklidová akce je naplánována pro všechny 

městské části v termínu 10. – 23. dubna. V tomto 
období město poskytne aktivním účastníkům 
úklidové prostředky (odpadkové pytle, rukavice) 
a v případě potřeby zajistí úklid odpadu po akci. 
Proto je nutné nahlásit kontaktní osobu, a to 
prostřednictvím přihlášky, který je k dispozici na 

webu města (www.mmkv.cz), případně k vyzved-
nutí u koordinátorky akce Věry Sekyrové nebo 
pracovnic odboru technického. Přihlášku zájemci 
odevzdají nebo zašlou do 9. dubna koordinátorce 
Věře Sekyrové.

Fotodokumentační soutěž 
o finanční prémii

Součástí akce je fotografická soutěž o nejlepší 
úklid veřejného prostranství. Předmětem soutěže 
je dokumentace stavu vybrané lokality před 
a po akci. Lokalita musí být zdokumentována 
fotograficky s uvedením data pořízení fotografií. 
Z pořízených fotografií, příp. i dalšího materiálu 
zpracují účastníci soutěže prezentacie v libovol-
ném formátu (PowerPoint, PDF, video, fotoalbum, 

nástěnné prezentace, koláže apod.) mimo SMART 
Notebook. Kromě obrazové dokumentace je vhod-
né, aby prezentace byla doprovázena vybranými 
fakty z akce (počet zapojených účastníků, údaje 
o uklizené lokalitě a průběhu akce).

Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích 
- mateřské školy, základní školy, střední školy, 
nepodnikatelské právnické osoby (neziskové orga-
nizace, občanská sdružení, společenství vlastníků 
bytových jednotek apod.) V každé kategorii bude 
rozděleno 10 tisíc korun. První místo bude hono-
rováno 5 tisíci, druhý v pořadí získá 3 tisíce a třetí 
v pořadí 2 tisíce korun.

Termín pro odevzdání dokumentace je 12. 
května 2017. 

Podrobné informace k akci Chceme čisté město 
a formuláře přihlášek najdete v aktualitách na in-
ternetových stránkách magistrátu www.mmkv.cz.

Kontaktní údaje:
Věra Sekyrová - koordinátorka akce Chceme čisté 
město (v. sekyrova@mmkv.cz, tel.: 353 151 152) 
Lenka Kostaňuková – odbor technický 
(l.kostanukova@mmkv.cz, tel.: 353 151 164)
Petra Soprová – odbor technický 
(p.soprova@mmkv.cz, tel.: 353 151 165)

Psí hromádky označovali vlaječkami v rámci úklidu okolí své školy žáci ZŠ Konečná.

Na území města budou průběžně rozmisťovány 
speciální popelnice a kontejnery na bioodpad. Ná-
doby budou přistaveny na stanoviště, na kterých 
byly k dispozici v loňském roce. Případné žádosti 
o nově přistavené biopopelnice lze podávat u pra-
covnice odboru technického magistrátu města Ing. 
Hany Szmitkové (tel.: 353 151 213, email: h.szmit-
kova@mmkv.cz). Běžně jsou přistavovány nádoby 
o objemu 120 litrů. Svoz těchto bionádob bude pro-
bíhat jednou týdně a bude zdarma. Občané, kterým 
nebude stačit přidělená nádoba, si mohou na vlastní 
náklady přiobjednat u svozové společnosti AVE CZ 
další biokontejner a jeho vývoz. 
Harmonogram svozu bioodpadu: 
Pondělí  - Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček, Po-
černy, Rosnice
Úterý - Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, 
obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek – Sedlec, Tašovice

Do bioodpadu patří:
• tráva a plevel 

• listí (bez smetků z ulice) 
• dřevní štěpka z větví stromů a keřů 
• spadané ovoce 
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky 

apod.) 
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové 

sáčky 
• skořápky od vajec 
• neznečištěná zemina (bez květináčů) 
• pokojové rostliny 
• květináče z lepenky a rašeliny
 
Do bioodpadu nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
• jedlé oleje 
• maso, kosti, kůže 
• uhelný popel, uliční smetky, kameny
• uhynulá zvířata
• exkrementy masožravých zvířat 
• kočkolit
• znečištěné piliny 
• pytlíky z vysavače, oharky
• všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Znovu se začíná svážet bioodpad Anketa: Měli byste zájem 
o zahradní kompostér zdarma?

Statutární Město Karlovy Vary dlouhodobě 
usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání 
s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho 
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří 
významné procento (až 60 %) z celkového objemu 
komunálního odpadu, který končí v popelnicích 
a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně 
podporovat systém domácího kompostování. 

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela 
ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude 
zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto 
však potřebujeme zjistit zájem obyvatel města 
o tyto kompostéry.

V případě zájmu používat kompostér na likvidaci 
biologického odpadu vyplňte anketní lístek, který 
je ke stažení na webových stránkách magistrátu 
a odevzdejte jej do 17. 4. 2017 na infopultu 
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21. 
Uzávěrka ankety byla stanovena s ohledem na 
termín pro podání žádosti o dotaci.
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Diskusní fóra odstartují v Alžbětiných lázních
Jaké jsou největší problémy našeho města? 

Přijďte je s námi a ostatními obyvateli města 
prodiskutovat, pomozte nám vytvořit 10P, tedy 
seznam nejvýraznějších problémů, které by město 
mělo řešit s největší prioritou. 

Tradiční celoměstské diskusní fórum se 
uskuteční ve středu 12. dubna od 17 hodin v sále 
Alžbětiných lázní za účasti představitelů města 
a zástupců městských společností a organizací. 
Fórum také zhodnotí, zda se podařilo vyřešit, nebo 
alespoň zahájit řešení problémů, které vzešly 
z loňské diskuse. 

Po celoměstském fóru se rozběhne jarní část de-
bat zaměřených na jednotlivé městské čtvrti. Jako 
první se ke slovu dostanou obyvatelé Staré Role 

a Počeren. Jejich diskusní fórum je na programu 
již 26. dubna a proběhne od 17 hodin v budově 

ZŠ Truhlářská ve Staré Roli (v sídle II. stupně, 
Truhlářská 19).

Ve Staré Roli se připravuje stavba domova pro seniory
Největší letošní investiční projekt města, dostav-

ba a rekonstrukce Domova pro seniory ve Staré 
Roli, stojí na startu.

S koncem března začíná příprava ploch pro 
stavbu, následovat bude výběrové řízení na zhoto-
vitele. V rozpočtu města je připraveno 55 milionů 
korun, město očekává, že výsledek tendru může 
být i nižší.

Náměstek hejtmanky Petr Kubis potvrdil zástup-
cům města, že ví o dřívějším příslibu Karlovarské-
ho kraje zařadit novou kapacitu do krajského sys-
tému sociálních služeb. Rekonstrukce a přístavba 
Domova pro seniory ve Staré Roli se připravuje už 
několik let. Současná kapacita domova je nedo-
statečných 21 lůžek. Projekt dostavby přinese dal-
ších 40 lůžek. Autorem projektu je architekt Václav 
Zůna. Stavba bude probíhat za provozu současné 
budovy, po dokončení nového křídla se stávající 
budova bude rekonstruovat. Předpokládané do-
končení projektu je podzim 2018.

Diskusní fóra v roce 2017:
Velké fórum 
12. 4. 2017  Alžbětiny lázně – společenský sál

Fóra jednotlivých městských částí, I. série:
26. 4. 2017   Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská)
3. 5. 2017    Bohatice (Karlovarská teplárenská a.s. – jídelna)
10. 5. 2017   Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky 
17. 5. 2017   Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu.

Zámecký vrch a Vřídelní ulice se opravují
Duben přinese rozsáhlé opravy povrchů ulic v lá-

zeňském centru města. Od 12. do 27. dubna se bu-
dou opravovat  povrchy ulic Vřídelní (v úseku kolem 
Vřídla) a Zámecký vrch (v úseku kolem křižovatky 

s ulicí Pod Jelením Skokem). Omlouváme se všem 
chodcům i řidičům za dočasné nepohodlí v uvede-
ných místech, opravy si vyžádají dočasná dopravní 
omezení.

Přijďte se poradit, jak 
získat evropské dotace na 
energetické úspory v bydlení

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
zve na sérii seminářů „Dotace (nejen) pro obce“, 
která pomáhá žadatelům  využít možností 
Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a jeho konkrétních výzev. 

Ve městě se 25. dubna ve spolupráci 
s Eurocentrem Karlovy Vary uskuteční seminář 
určený žadatelům, kteří chtějí získat podporu 
z evropských fondů na projekty zaměřené na 
zvýšení energetických úspor v bydlení. V aktuální 
výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je 
pro ně k dispozici 3,5 miliardy korun z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Na seminář je bezplatný vstup a výrazně vám 
může pomoci ve snaze získat podporu na vaše 
projekty z programu IROP. Kromě užitečných 
informací můžete totiž své projekty konzultovat 
také se specialisty z Centra pro regionální rozvoj 
České republiky, kteří jsou vždy přítomni.

Město hledá zájemce 
o využití staré vodárny

Karlovy Vary zveřejnily popis areálu bývalých 
vodáren v Tuhnicích s cílem oslovit zájemce 
o tento areál. Záměr je zveřejněn jako záměr 
prodeje, ale město se nebrání ani jiným 
formám spolupráce. Areál tvoří přes 2 hektary 
pozemků, některé jsou zastavěné, pod jinými 
se nachází bývalé betonové vodárenské 
nádrže, další jsou volné. Pozemky jsou 
zajímavé svým umístěním mezi volnočasovým 
areálem Meandr Ohře, sportovním areálem 
a atletickým stadionem, sportovními halami 
a bazénovým centrem. Pozemky jsou napojeny 
na Tuhnický most a jeho prostřednictvím na 
průtah D6 městem. Dokumentace k záměru 
je dostupná na webu města www.mmkv.cz 
– úřední deska (záměry, resp. odbor majetku 
města).
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Velikonoční 
trhy 2017

Velikonoční trhy najdete v letošním roce opět 
v Zeyerově ulici u Grandhotelu Ambassador 
Národní dům. Zhruba dvacítka stánků nabídne 
od 8. do 17. dubna jarní a velikonoční zboží a ob-
čerstvení. Chybět nebudou dětské tvořivé dílny. 
V doprovodném programu vystoupí žáci karlovar-
ských mateřských a základních škol a regionální 
hudebníci, divadelníci a tanečníci. Těšit se můžete 
například na skupiny Kozatay, Petr nebo Pavel, 
taneční skupinu RAPpresent, krásenský taneční 
soubor Radost a Máječek nebo Kraslickou cimbá-
lovou muziku.

Velikonoční slavnosti v Karlových Varech uzavře 
tradiční varhanní koncert v kostel Nanebevstou-
pení Páně ve Staré Roli, který se uskuteční v rám-
ci celorepublikové akce Brány památek dokořán, 
kterou zaštiťuje Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.

Velikonoční pondělí letos připadá na 17. dubna, 
velikonoční čas ovšem začíná už Popeleční 
středou, kdy startuje čtyřicetidenní postní období. 
Letos půst končí 9. dubna na Květnou neděli, 
kterou začíná svatý týden před Velikonocemi. 
Státním svátkem je jak Velký pátek, tak i Veliko-
noční pondělí. Velikonoční neděle se slaví vždy 
první neděli po prvním jarním úplňku.

VELIKONOČNÍ TRHY 2017
8. 4. 2017 sobota
15:00 KARLOVARSKÝ PĚVECKÝ SBOR
16:00 PĚVECKÁ TŘÍDA ŠTĚPÁNKY STEINOVÉ
17:00 KOZATAY – hudební vystoupení
9. 4. 2017 neděle
15:00 HARMONIKÁŘ DĚDEK ZÁBRANSKÝ
16:00 Krásenský taneční soubor RADOST a MÁJEČEK 
17:00 ROHÁČI Z LOKTE – hudební vystoupení
10. 4. 2017 pondělí
15:00 2. MŠ MLÁDEŽNICKÁ 6 
 „Jaro je dnes zelené, pentličky má červené…“ 
16:00 Žáci ze ZŠ A ZUŠ A. DVOŘÁKA
17:00  Žáci ze ZŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ  
11. 4. 2017 úterý
15:00 Děti z MŠ KRYMSKÁ 12
16:00 Dívčí formace CRAZY´S – klub k – rockdance
16:30 HAFSA orientální tanec pod vedením Jany Zelené
17:00 Karlovarský dívčí sbor SPŠGA VOŠ KV
12. 4. 2017 středa 
15:00 Děti z MŠ MOZARTOVA
15:30 Dětský pěvecký sbor KORÁLEK 1. MŠ KARLOVY VARY
16:00 HAFSA orientální tanec pod vedením Jany Zelené
17:00 RAPPRESENT – taneční vystoupení
13. 4. 2017 čtvrtek
15:00  CARPE DIEM – taneční vystoupení
16:00  D – TEAM – taneční vystoupení
17:00 MK COLECTIVE – hudební vystoupení
14. 4. 2017 pátek
10:30 – 17:30 VELIKONOČNÍ DĚTSKÉ DÍLNY 
 – VÝROBA VELIKONOČNÍ DEKORACE Z OSENÍ
15:00 Pohádka Divadla z bedny KOCOUR V BOTÁCH
16:00 BÁD BOYS – hudební vystoupení
17:00 Pěvecký sbor ORBIS PICTUS

15. 4. 2017 sobota
10:30 – 17:30   VELIKONOČNÍ DĚTSKÉ DÍLNY 
 ZDOBENÍ VAJÍČEK – vosková technika, mramorování, 
 oblepování – papírové košíčky na vajíčka
COUNTRYÁDA – hudební vystoupení
15:00 TREPKA
16:00 BERRYBAND
17:00  BURG BAND
18:00  POSLEDNÍ VAGON
19:00 VŠEHOCHUŤ
20:00 BYLO NÁS 7
16. 4. 2017 neděle
10:30 – 17:30   VELIKONOČNÍ DĚTSKÉ DÍLNY
 PLETENÍ POMLÁZEK – ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH 
 VAJÍČEK barevnými polevami
15:00 Pohádka O PRASÁTKU ARTUROVI 
 v podání Divadla dětí L. Baláka
16:00  Pěvecký sbor VARYTON
17:00 PETR NEBO PAVEL – hudební vystoupení
17. 4. 2017 pondělí
15:00 Pěvecký sbor CUBITUS
16:00  Folklorní soubor SKEJUŠAN 
17:00  KRASLICKÉ CIMBÁLOVÁ MUZIKA

17:00 VELIKONOČNÍ KONCERT v rámci celorepublikové 
akce Brány památek dokořán, kterou zaštiťuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska – kostel Nanebevstoupe-
ní Páně – Stará Role 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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• ŠKOLSTVÍ

Děti se učily, jak zdravě jíst a žít 
Cukrovka, anorexie nebo dentální hygiena. To vše 

byla témata, která si připravili žáci ze ZŠ Truhlář-
ská – školy pro zdravý a moderní životní styl. Děti 
své spolužáky učily, jak zdravě žít.

Celkem dvě stě dětí z devíti tříd prožilo uplynulý 
pátek „zdravý“ den. Žáci vymysleli devět projektů 
a znalosti předávaly ostatním.„Očekávali jsme, že 
tento projektový den přinese nejen zpestření výuky, 
ale také ponaučení, jak chránit své zdraví. Poučení 
bylo o to cennější, že si ho předávali sami žáci,“ 

říká zástupkyně ředitelky Jana Fibrichová.
A děti se opravdu snažily své projekty udělat 

co nejzajímavěji a nejpoutavěji. Témata i pojetí 
byla různá. Na projekt dentální hygiena dorazila 
do učebny ochotná a milá dentální hygienička. Ve 
třídě s tématem protidrogové prevence si zase žáci 
mohli vyzkoušet, jak se cítí opilý člověk. „Nepily 
alkohol, jen si nasadily speciální brýle a měly 
zkusit přejít rovně po namalované čáře,“ ujišťuje 
Jana Fibrichová.

V některých třídách nechyběla i názorná ukázka. 
V projektu adrenalinové sporty jeden ze žáků 
předvedl tzv.parkur, což jsou nečekané skoky přes 
lavičky, střechy či zábradlí v parku. V učebně takto 
dokázal přeskočit své tři kamarády. Nechybělo ale 
ani ponaučení, co všechno se dětem může stát. 
„Na závěr se učily první pomoc. Samy zkoušely, 
jak poskytnout umělé dýchání a masáž srdce na 
figuríně,“ dodává zástupkyně ředitelky.

Příprava projektů dětem zabrala několik týdnů. 
Samotná prezentace témat musela ale proběhnout 
v 35 minutách. A výsledek? „Děti byly nadšené. 
Všem se projekty velmi povedly. Vítěze si nakonec 
určily samy. Vítězný dort si odnesli žáci 6.A za 
zpracování tématu o návykových látkách.   

Týden s prarodiči pomůže obnovit školní zahrady
Celostátní akce Týden s prarodiči na školní za-

hradě, kterou pořádá iniciativa Skutečně zdra-
vá škola, proběhne od 24. do 30. dubna. Cílem 
akce je umožnit prarodičům a rodičům sdílet 
svoje zahradnické zkušenosti a dovednosti 
s žáky a zároveň pomoci školám znovu oživit 
a obnovit školní zahrady. 

„Přeměna školního pozemku na plodící zahra-
du nebo zkrátka jen jarní příprava zahrady na 
setí a sázení půjde mnohem snáze, pokud se do 
práce zapojí pomocníci z řad rodičů či prarodi-
čů. Pro všechny generace to může být skvělá 
zábava a příležitost ke společnému učení se na 
zahradě. Ze zkušeností z několika škol víme, že 
prarodiče přináší na zahradu nejen své zkuše-
nosti a znalosti, ale také nadšení z toho, že mo-
hou pomoci dobré věci,“ říká Tomáš Václavík, 
ředitel programu Skutečně zdravá škola. 

Neexistuje lepší způsob, jak naučit děti jíst 
ovoce a zeleninu, než jim poskytnout příležitost 
vypěstovat si svoji vlastní. „Vyzýváme školy, aby 
do plánování akce aktivně zapojili své žáky, kte-
ří společně s pedagogy vyberou, které bylinky 
a zeleninu chtějí na školní zahradě pěstovat. 
Vybrané rostliny budou využity nejen ve školní 
kuchyni, ale také v rámci hodin vaření či v rámci 
vyučování v jiných předmětech,“ doplňuje Vác-
lavík.  

Zapojením se do akce a zveřejněním fotek 
a článku na svém školním blogu na webu Sku-
tečně zdravé školy se zúčastněné školy mohou 
zapojit do soutěže o hodnotné ceny.  Akce je 
určená pro všechny školy zapojené do progra-

mu Skutečně zdravá škola. K dnešnímu dni je to 
257 škol z celé České republiky. 

Pobyt na školní zahradě má pro děti řadu pozi-
tivních vlivů. Pohyb na zahradě zvyšuje psychic-
kou i fyzickou odolnost dětí, přírodní prostředí 
zahrady a zdravá míra rizika podporují rozvoj 
řady schopností a dovedností, rozvíjí motoriku, 
kreativitu a sebevědomí žáka. Ideální je, pokud 
je školní zahrada sdílený prostor, o jehož využi-
tí mohou žáci spolurozhodovat a učit se umění 
diskuse. Využití zahrady podporuje vztah žáků 
k místu, ve kterém žijí.  Na zahradě žáci objevují 
zákonitosti přírody a potravního řetězce a péče 
o zahradu učí žáky odpovědnosti za výsledek 
své činnosti. Společná péče o zahradu může 
přispívat ke spoluutváření komunity a může se 
stát místem setkávání a společných aktivit. 

Skutečně zdravá škola je komplexní program 
zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby 
si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly 
si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program 
funguje pod záštitou Ministerstva životního pro-
středí a Ministerstva zemědělství. Do programu 
se mohou zapojit mateřské, základní i střední 
školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, 
stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií pro-
gramu Skutečně zdravá škola. Momentálně je 
zapojeno 257 škol z celé České republiky a 22 
z nich již splnilo bronzová kritéria. 

Program Skutečně zdravá škola je spolufinan-
cován Státním fondem životního prostředí Čes-
ké republiky a nadací RSJ. 

Více na: www.skutecnezdravaskola.cz.

Město Karlovy Vary testuje novou formu likvidace 
gastroodpadu. Do pilotního projektu byla zapojena 
Základní škola jazyků, pro kterou byl zakoupen 
elektrický kompostér využívající technologii 
GreenGood. Škola nyní veškerý svůj bioodpad 
přeměňuje na substrát využitelný v zahradnictví. 
Odběratelem substrátu je Správa lázeňských 
parků.

Kompostér zpracuje všechny syrové i vařené 
zbytky jídel. K přeměně na výživný substrát 
dochází do 24 hodin díky mikroorganismům 
ACIDULO. Technologie disponuje také 
nanotechnologickými filtry, které zamezí produkci 
škodlivých plynů. Celý proces kompostování je 
automatický a bezzápachový. 

V kompostéru budou zpracovávány nejen zbytky 
ze školní kuchyně a jídelny, ale také nedojedené 
svačiny školáků. Ti mají ve škole k dispozici 
speciální odpadkové koše se sáčky z kukuřičného 
škrobu, do kterých mohou zbytky svých svačin 
odhazovat. Jednou týdně je pak předávají do školní 
kuchyně ke kompostování. 

Instalací nového kompostéru škola předchází 
vzniku odpadu a zajistí jeho ekologickou likvidaci. 
Využitím nové technologie také ušetří náklady 
a čas na svoz gastroodpadu.

ZŠ jazyků začíná 
kompostovat 
gastroodpad 

Eva Lidinská, vedoucí školní jídelny, ukazuje vý-
sledný substrát

Tomáš Aulický, regionální manažer JRK BioWas-
te Management s.r.o., dodavatele kompostéru
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Zápis dětí do školy na školní rok 2017/2018 
a Dny otevřených dveří

ve dnech 3. a 4. dubna 2017 od 15:00 do 17:00 hod

v budově školy: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role, 
  do 1. ročníku základní školy,
  do přípravné třídy základní školy.

v budově školy: Svahová 1169/26, Karlovy Vary, 
  do přípravné třídy základní školy,
  do třídy přípravného stupně základní školy speciální.
 
Specifi ka vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke 

každému jedinci;
 výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními 

pedagogy a popř. podporou asistenta pedagoga;
 tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším 

kolektivu zvládnutelné; zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, 
motoriky, vnímání;

 nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v před-

školním věku (tj. v přípravných třídách ZŠ a od 1. ročníku ZŠ);
 činnost školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického 

centra);
 informace na www.specskoly.cz, telefon: 608 867 999 
Základní škola (inkluzivní) 
-  vhodná pro žáky bez zdravotního postižení nebo se zdravotním postiže-
ním.  Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje 
riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. 
Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného před-
školního vzdělávání)
- pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich 
vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Nutné je 
doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od 
roku 1998.
Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd 
budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu. 

• ŠKOLSTVÍ

Zápisy do mateřských škol proběhnou až v květnu
Zápisy do mateřských škol se v letošním roce 

poprvé přesunuly z března na květen. Tento nový 
termín stanovuje novela školského zákona, která také 
zavádí povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, 
a to od 1. září 2017. Zastupitelstvo města schválilo 
novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví 
školské obvody spádových mateřských škol zřízených 
Statutárním městem Karlovy Vary. Nadále platí, že 
rodiče mají právo vybrat si pro své dítě mateřskou 
školu podle svého vlastního uvážení a do této školy se 
dostavit k zápisu. Obecně závazná vyhláška nastupuje 
až v situaci, kdy některá škola zaznamená zájem 
rodičů větší, než je počet volných míst pro umístění 
všech dětí. Pak ředitel školy přijímá přednostně děti 
s trvalým bydlištěm ve školském obvodu a až násled-
ně ostatní děti.  Zápisy v karlovarských mateřských 
školách proto proběhnou 3. a 4. května, v 1. MŠ to 
bude vždy od 14.00 do 16.30 hodin, ve 2. MŠ pak  od 
14.00 do 17.00 hodin.

V dubnu budou zápisům předcházet dny otevřených dveří.

1. Mateřská škola Karlovy Vary
20. dubna (čtvrtek): MŠ Barevná školka (Komenského 7, Doubí), MŠ Kopretina (U brodu 73, 
Tašovice), MŠ Studánka (Krymská 10, Tuhnice), Zdravá MŠ (Krymská 12, Tuhnice). 
19. dubna (středa): MŠ Cestička (E. Destinnové 1, Drahovice), MŠ Šikulové (Hornická 66, Olšová 
Vrata), MŠ Na kopečku (Mozartova 4, Drahovice), MŠ Sluníčko (Východní 6, Drahovice).
Vždy v dopoledních hodinách od 10.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin.

2. Mateřská škola Karlovy Vary
19. dubna (středa): MŠ Fibichova (Stará Role), MŠ Dvořákova (Stará Role)
21. dubna (pátek): MŠ Krušnohorská (Růžový Vrch), MŠ Kpt. Jaroše (Dvory), MŠ Truhlářská 
(Stará Role)
24. dubna (pondělí): MŠ Vilová (Bohatice), MŠ Mládežnická (Rybáře), MŠ Javorová (Stará Role)
27. dubna (čtvrtek): MŠ Sedlec
Vždy v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin.

Prodej vlastních masných výrobků  
a regionálních produktů

Čerstvé kvalitní české hovězí  
a vepřové maso z naší bourárny

Snídaně a obědy v bistru s vlastní kuchyní

Možnost objednání dárkových  
bedýnek a obložených mís

po-pá 7-17 hod (prodejna)  / po-pá 8  -16 hod (bis tro)

P R O D E J N A  A  B I S T R O

Josef Pelant - Doupovské uzeniny  I  Provozovna Žalmanov 83, 364 71 
tel.: 601 347 775  I  WWW.MASO-PELANT.CZ

Facebook : Pelant Doupovské Uzeniny

SLEVA 20%
na nákup po 
předložení ústřižku

ZAVOLAT

AŽ DO DOMU 
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
HOTOVOST

•  MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177 
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000  KÈ

•  
•  

STAÈÍ
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Zápisy prvňáčků se posunuly do dubna
Nově až se začátkem měsíce dubna letos rodiče 

nadcházejících prvňáčků zapíší své ratolesti 
do školy, kterou si v Karlových Varech vyberou. 
Podle odborníků je to dobře, děti jsou na zápis 
více připravené než v lednu. „Posunutí termínu 
je rozumným rozhodnutím. Z praxe vím, jak velký 
pokrok děti dokáží během pár měsíců udělat,“ říká 
Jan Poula, předseda Komise školství, vzdělávání 
a demografie zřízené Radou města Karlovy Vary 
a zároveň ředitel ZŠ Poštovní. 

Zkrácení časového rozestupu mezi zápisem 
a nástupem do školy by mělo zároveň pomoci 
snížit počet dětí, jejichž rodiče žádají o odklad 
povinné školní docházky. Ze statistik totiž vyplývá, 
že do první třídy nastupuje později téměř čtvrtina 
dětí. „Mnoho rodičů hned u zápisu žádalo o odklad 
školní docházky, přestože to nebylo potřeba,“ 
dodává Jan Poula.

Vyslovuje špatně vaše dítě? Je sociálně nezralé? 
Neumí se soustředit? Není samostatné v sebeob-
sluze či se o školu vůbec nezajímá a je mu jedno, 
zda do ní půjde nebo ne? To jsou stručně důvody, 
proč u svého dítěte o odkladu přemýšlet. Obvyklé 
touhy po prodloužení dětství, či stesky nad špatně 
vycházejícími měsíci narození už důvodem pro 
uznání odkladu nejsou.

Pokud se už pro odklad rozhodnete, vezměte 
sebou k zápisu rovnou obě doporučení: z peda-
gogicko – psychologické poradny a od odborného 
lékaře, obvykle pediatra. Žádost o odklad povinné 
školní docházky by měla být podána v době 
zápisu, nejpozději do 31. května. Pokud jste tedy 
včas potřebné posudky nevyřídili, nemusíte to už 

v době zápisů stihnout.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné 

školní docházky, informuje zákonné zástupce 
o povinnosti předškolního vzdělávání. To je totiž 
další z letošních novinek. Do nového školního 
roku mohou být do přípravných přijaty pouze děti 
s odkladem. Ty, co mohou zůstat ve školce i další 
rok, už do nulté třídy nezapíšete.

To ovšem naplatí už pro zápis do první třídy. 
Pokud je vaše dítě mimořádně nadané, může 
nastoupit i ve věku nižším šesti let. „Od loňského 
roku máme takové žáky dva,“ říká Jan Poula. Také 
tady je ovšem důležité splnit všechny podmínky 
stanovené zákonem, tedy opatřit si včas dopo-
ručení od pedagogicko – psychologické poradny 
a odborného lékaře. Doporučení budete potřebovat 
i v případě individuálních vzdělávacích plánů, 
které lze aplikovat už od počátku školní docházky.

Karlovy Vary jsou městem kosmopolitním, proto 
nepřekvapí i vyšší účast dětí cizinců při zápisech 
a tady občas bývají problémy se zvládnutím 
češtiny. „Pokud neumí dítě náš jazyk pořádně, 
dáváme rodičům k podpisu čestné prohlášení, 
že se zavazují už od doby zápisu na odstranění 
nedostatku soustavně pracovat,“ říká Jan Poula. 
I tady se dá navzdory posunutému termínu zápisu 
na zvládnutí českého jazyka u dětí v součinnosti 
s rodiči ještě dostatečně zapracovat.

Máte strach, že vaše dítě nebude u zápisu spolu-
pracovat? Dítě se aktu aktivně účastnit nemusí, 
případně u zápisu nemusí být fyzicky přítomné 
vůbec. Takové řešení ovšem pečlivě zvažte, vždy je 
lepší, pokud učitelé dítě při zápisu také vidí a jak 

říká předseda školské komise: „Zápis bývá pro 
rodiče i jejich děti slavnostní událostí a podle toho 
k němu přistupují.“  Že by dítě u zápisu nebylo  
přítomno, to se prý na  ZŠ Poštovní ještě nestalo. 
„Jedině v případech, kdy se jednalo o odklad, 
a dítě bylo u zápisu už rok předtím,“ dodává Jan 
Poula. A nebojte se ani toho, že by se vám dítě při 
zápisu zablokovalo a nechtělo mluvit. To se stává 
opravdu jen výjimečně, daleko spíš rodiče jejich 
ratolest svým vystupováním u zápisu příjemně 
překvapí. Zkušenější rodiče vám to určitě potvrdí.

Kdy a kam své dítě v Karlových Varech zapsat? 
Možností je celá řada a vybrat vám pomohou ti 
nejpovolanější, ředitelé škol. Pokud pro své roz-
hodnutí potřebujete ještě víc informací, podívejte 
se na webové stránky školy.

Jan Poula Ředitel ZŠ Poštovní je předseda Ko-
mise školství, vzdělávání a demografie zřízené Ra-
dou města Karlovy Vary.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary (Rybáře)
Břetislav Svoboda, ředitel školy: „V září 2017 otvíráme další 1. třídy 
s rozšířenou  výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. I v příštím 
školním roce tedy dáváme šanci budoucím prvňáčkům, u nichž se 
projevuje hudební, výtvarný nebo taneční  talent, aby povinnou školní 
docházku absolvovali ve třídě  s rozšířenou výukou estetické výchovy, 
v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. 
Ve třídách probíhá  vyučování všech předmětů podle školního vzdělávací-
ho programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány  
2 - 3 hodiny týdně. Hodiny hudební, výtvarné a taneční výchovy jsou 
vedeny odbornými učiteli. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního 
vyučování žáci navštěvují  v odpoledních hodinách hudební, výtvarný či 
taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru. 
Zápis je určen i pro děti, které se hlásí do tříd bez estetického zaměření.“

zápis:  3.4.2017 a 4.4.2017, 15:00-18:00
den otevřených dveří:  po předchozí dohodě
více informací: tel.353 447 021
 web: www.zsazus.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31
Jiří Burian, ředitel školy: „Studium cizích jazyků je v dnešní době na-
prosto nezbytná věc. Pokud se nám podaří začít velmi brzy, otvírá se nám 
v budoucnu nespočet dalších možností. Základní škola jazyků v Karlových 
Varech je výborným odrazovým můstkem právě díky své specializaci 
na cizí jazyky. Nabízíme výuku anglického jazyka od 1. třídy, rozšířenou 
výuku jazyků od 3. třídy a vyšší hodinovou dotaci, výuku druhého cizího 
jazyka (německý, francouzský či ruský) již od 5. ročníku, nově ve spolu-
práci s hospodářskou komorou podporujeme polytechnické nadání našich 

žáků, volitelně je k dispozici i výuka základů třetího cizího jazyka (ruština 
a španělština), žáky přípravujeme na Cambridgeské zkoušky a ve spolu-
práci se vzdělávací agenturou nabízíme také výuku s rodilým mluvčím.“

zápis:  3.4.2017 a 4.4.2017, 14:00-17:00
den otevřených dveří:  již proběhl
více informací: tel. 725 043 842, 604 170 950
 web: www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25
Eva Doušová, ředitelka školy: „Dukla, jak jí všichni Varáci již léta 
označují, není žádnou speciální školou s určitým zaměřením. Je to škola 
otevřená pro všechny, kde bystré děti mohou rozvíjet svůj talent a nadání 
a ty méně bystré mají dostatek prostoru, pomůcek, metod a času na 
plnění zadaných úkolů, to vše pod vedením kvalitního pedagogického 
sboru. Dukla je školou akční. Účastní se celé řady projektů, díky kterým 
mohou děti například vyjíždět do zahraničí na jazykové pobyty a zejména 
díky dotacím z EU využívat pro školní práci nadstandardní moderní učební 
pomůcky. Největší devizou školy je však její klima, vládne u nás klidné 
rodinné zázemí, všichni táhnou za jeden provaz a rodič je náš partner. 
Že naše úsilí nese výsledky, o tom svědčí úspěchy našich absolventů při 
studiích na středních školách i v dalším životě.“

zápis:  04.04.2017, 13:00-18:00
den otevřených dveří:  již proběhl
více informací: tel. 353 226 984, 775 855 000
 web: www.zsdukla.cz

ZŠ J .A. Komenského,   Kollárova 19
Monika Preňková, ředitelka školy: „Naše základní škola se nachází 
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v klidné městské čtvrti Drahovice. Ve čtyřech pavilonech jsou umístěny 
oba stupně základní školy, školní družina s přípravnou třídou a jídelna, 
dvě tělocvičny s venkovním multifunkčním sportovním areálem, přírodní 
učebnou a arboretem. Všechny učebny školy jsou vybaveny datapro-
jektory nebo interaktivními tabulemi.  Výuka probíhá podle vzdělávacího 
programu „Učíme se s Amosem“. Cílem je naučit žáky dovednosti 
uplatnitelné v praktickém životě. Naši žáci jsou úspěšní při přijímacím 
řízení jak na víceletá gymnázia, tak na stření školy.  Na druhém stupni 
mají žáci zařazení do programu rozvoje matematického nadání posílenu 
výuku matematiky. Paní učitelky na prvním stupni nabízejí žákům první 
třídy slabikovou nebo genetickou metodu výuky čtení a psaní. U všech 
žáků školy rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Také nabídka mimoškolních 
aktivit je opravdu pestrá. V případě naší školy se snažíme o jednotný 
a rovný přístup k žákům. Úsilí našich žáků se zkušení pedagogové 
snaží podporovat moderními metodami výuky a hlavně individuálním 
přístupem. Na základě individuálního vzdělávacího plánu zpřístupňujeme 
vzdělávání nadaným žákům i žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Velkou váhu přikládáme tomu, aby se naše škola stala bezpečným 
a příjemným prostředím pro všechny, kteří do ní dochází.“

zápis:  12.04.2017, 14:00-18:00
den otevřených dveří:  05.04.2017, 14:00-17:00l
více informací: tel. 353 300 321, 725 735 601
 web: www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19
Jan Poula, ředitel školy: „Na prvním stupni nabízíme naprostý standard 
jako všechny ostatní školy v okolí. Naše škola je umístěna v relativně 
klidném prostředí Karlových Varů, má uzavřené prostory, z budov školy 
vychází děti na nádvoří. Máme nové hřiště, nové fasády, a rok už nám 
slouží i nové parkoviště před školou.  Od druhého stupně se zaměřuje-
me na rozšířenou výuku přírodovědných předmětů: fyziky, matematiky 
a chemie. Díky víceletým gymnáziím už to však nejsou celé třídy, jako to 
bývalo předtím, ale pouze skupiny ve třídě vybraných dětí.“

zápis:  25.04.2017, 4:00-16:00
den otevřených dveří:  po předchozí dohodě
více informací: tel. 353 226 408, 725 595 503
 web: www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25
Jiří Chmelík, ředitel školy: „Jsme moderní škola vybavená kvalitními 
sportovišti. Nabízíme kroužky a různé volnočasové aktivity pod vedením 
zkušených pedagogů, či ve spolupráci se sportovními oddíly, které ve 
škole také působí. Kvalitní výuka se odráží ve výborných výsledcích žáků 
v soutěžích ZŠ pořádaných MŠMT, či AŠSK.“

zápis:  07.04.2017, 14:00-18:00
den otevřených dveří:  již proběhll
více informací: tel. 353 564 119, 353 447 000
 web: www.zskonecna.webnode.cz

 ZŠ Krušnohorská 11
Miroslav Peer, ředitel školy: „Jsme škola se čtyřicetiletou tradicí se 
sportovním zaměřením. Nabízíme anglický jazyk od 1.třídy, výuku plavání 
ve všech ročnících, řadu zájmových i sportovních kroužků.  Školní dru-
žinu i školní klub pro žáky  1.- 5.tříd. Využíváme možnost čerpat peníze 
z EF pro školní projekty, například pro inkluzi ve škole. Máme Školní 
poradenské pracoviště se speciální pedagožkou, využíváme asistenty 
pedagoga při inkluzi. Jsme škola nejen pro sportovce, ale pro všechny.“

zápis:  04.04.2017, 14:00-18:00
den otevřených dveří:  již proběhll
více informací: tel. 353 437 111
 web: www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Truhlářská 19
Hana Janischová, ředitelka školy: „Klademe důraz na oblast sportu 
a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Zapojujeme se do aktivit věnu-

jících se této oblasti: Zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravá 
školní jídelna či Škola přátelská k dětem s alergiemi. Obsah vyučova-
cích předmětů je zaměřen i na hlubší poznávání života v regionu. Náš 
školní vzdělávací program poskytuje dětem všestranné vzdělání, které 
dobře uplatní v navazujícím studiu jakéhokoliv typu. Od 1. třídy se žáci 
věnují studiu cizího jazyka. Velkou část finančních prostředků věnujeme 
na zkvalitnění výuky, podporujeme zavádění a využívání informačních 
technologií do všech předmětů. Tradiční výuku doplňují celoškolní i třídní 
projekty. Našim prvňáčkům se věnují kvalitní a zkušené elementaristky. 
Pravidelně organizujeme akce, do kterých se zapojují společně s dět-
mi i jejich rodiče. Vstřícná a empatická komunikace s žáky i rodiči je 
samozřejmostí. Mimoškolní aktivity podporujeme celou řadou zajímavých 
zájmových kroužků školního klubu. Naši žáci oceňují příjemné a in-
spirativní prostředí, které mohou sami dotvářet prostřednictvím práce 
v Žákovském parlamentu.“

zápis:  04.04.2017, 14:00-17:00
den otevřených dveří:  již proběhll
více informací: tel. 353 562 283, 353 562 901
 web: www.zstruhlarska.cz

ZŠ 1. máje 1
 Jiří Kopárek, ředitel školy: „Jsme úplná základní škola s třídami v 1. až 
9. ročníku a navíc s přípravným ročníkem. Součástí školy je družina pro 
žáky do 5. ročníku. Nacházíme se na západním kraji města - ve čtvrti 
Dvory, proto do naší spádové oblasti patří i několik blízkých menších 
obcí. Škola je však výborně dostupná prostřednictvím městské hromadné 
dopravy. Jsme tradiční škola, od jejího založení uplynulo už 121 let. Bu-
dova školy prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí, po které 
působí zvláště v interiéru příjemným dojmem. Podstatným způsobem 
byla změněna vnitřní dispozice objektu, byly přistavěny šatny, kuchyň 
s jídelnou a především velká nová tělocvična propojená s budovou školy 
průchodem nad místní komunikací. Učebny jsou prostorné a umož-
ňují vyučujícím zařazovat do výuky různé aktivizující činnosti. Kromě 
klasických učeben využívají žáci odborné učebny fyziky, chemie, hudební 
výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, informatiky, přírodopisu, anglické-
ho jazyka, německého jazyka, cvičnou kuchyňku a dílny.“

zápis:  3.4.2017, 4.4.2017, 27.4.2017, 14:00-17:00
den otevřených dveří:  již proběhll
více informací: tel. 353 563 426
 web: www.skoladvory.cz

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary
Klára Píšová, ředitelka školy: „Naše škola se nachází v klidném prostře-
dí Horních Drahovic a má  má šestačtyřicetiletou tradici. Zaaměřujeme 
se na děti se specifickými poruchami učení a poruchami řeči, děti hyper-
aktivní s poruchami koncentrace pozornosti. Žáky přijímáme na základě 
doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologic-
ká poradna, speciálně-pedagogické centrum). Jejich individuální potřeby 
jsou uspokojovány týmem zkušených speciálních pedagogů  s využitím 
speciálně pedagogických postupů, metod a pomůcek. Pomáháme  tím 
dětem překonávat překážky plynoucí z toho, že jsme každý jiný, ale 
požadavky škol jsou pro všechny stejné. Maximální počet dětí ve třídě je 
12.“

zápis: 20.04.2017, 14:00-17:00
den otevřených dveří:  04.04.2017, 11:00-16:00
více informací: tel. 353 224 241
 web: www.zsdys.cz

ZŠ Karlovy Vary, Vančurova 83/2 
(zřizovatel Karlovarský kraj)

zápis: 03.04. a 04.04.2017, 15:00-17:00
den otevřených dveří:  03.04. a 04.04.2017; hodina 10:00-17:00
více informací: tel. 353 561 766, 608 867 999
 web: www.specskoly.cz
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Je důležitý statut 
„statutárního města"?
V České republice je v současné době 25 statu-
tárních měst. Pouze 7 z nich je územně členěno. 
Zbývajících 18 statutárních měst, včetně Karlo-
vých Varů, nevyužívá možnost úpravy poměrů 
ve městě statutem. Obecní samospráva by měla 
sloužit hlavně občanům. V případě územně čle-
něného statutárního města Karlovy Vary by byl 
přínos z pohledu občana zřejmý. Většinu svých 
záležitosti by mohl vyřídit poblíž svého bydliště 
na úřadě, kde jsou úředníci, kteří dokonale znají 
problematiku určité městské části. Stávajícímu 
magistrátnímu úřadu města by se snížila zátěž 
na jeho magistrátních pracovištích. Je ovšem 
velkou neznámou, kolik by se zvýšily náklady 
na provoz budov tzv. malých radnic, případně na 
platy úředníků městských částí. Je docela dob-
ře možné, že by magistrát po redislokaci svých 
úředníků na malé radnice v rámci stávajícího 
platového rozpočtu ještě ušetřil. Z celkového po-
hledu by ale ke zvýšení nákladů zcela jistě došlo. 
Dalším z důvodů pro územní členění statutárního 
města jsou rostoucí počty obyvatel ve městech, 
vznik příměstských satelitních městeček, mož-
nost budoucího přidružování malých obcí, sou-
sedících bezprostředně s velkými městy. Zcela 
paradoxně se s těmito obecnými trendy počet 
obyvatel v Karlových Varech dlouhodobě snižu-
je, což přímo souvisí s tokem financí směrem od 
státu. Například statutární město Karlovy Vary 
by přidružením sousedících obcí, jako Jenišov, 
Mírová, Dalovice, Otovice, Březová a podobně 
získalo řádově o deseti tisíce obyvatel navíc a při 
tom by si tyto obce zachovaly v systému malých 
radnic svou autonomii a rozhodovací pravomoci 
ke správě věcí vlastních. Hlavním důvodem pro 
jejich sloučení se statutárním městem mohou 
být hlavně malé příjmy ze státního rozpočtu, kte-
ré nedosahují například na nákladné investice, 
včetně dotačních titulů. Každé z měst, které má 
možnost se členit na městské části, musí pečlivě 
zvažovat, zda by bylo členění přínosem či nikoliv 
a zda do této vize zapojit právě sousední samo-
statné obce. 
České obecní zřízení prodělalo od roku 2000 

skoro na dvě desítky novelizací, což je nepochyb-
ně velké množství, ale zákonné změny přesto 
nelze obecně hodnotit jako pokrok v normativní 
regulaci místní samosprávy. Jednoznačnou od-
pověď na otázku zda členit či nečlenit statutární 
město Karlovy Vary nenalezneme. Z pohledu le-
titého obyvatele Karlových Varů je mou prioritou 
co nejvíce přiblížit fungování samosprávy po-
třebám občana a tudíž si myslím, že rozčlenění 
Karlových Varů do městských částí by mělo své 
opodstatnění. Možná by odpověď na tuto otázku 
mohla přinést místní referenda v různých čás-
tech Karlových Varů, která mohou odrazit vůli 
občanů k zahájení řízení o tomto kroku. Jaké 
jsou výhody v kostce? Veřejná správa blíže ob-
čanům, rychlejší a efektivnější řešení místních 
problémů, detailní znalost prostředí, či lepší 
kontrola využití veřejných prostředků a práce 
volených představitelů ze strany občanů.

Milan Holý

Chceme čisté město
Dnes a denně slýcháváme, jak jsou špinavé 
silnice, chodníky, všechno znečištěno od psích 
exkrementů, „vajglů“, různých papírů, obalů, 
žvýkaček, …
Sníh je v tomto případě milosrdný, protože za-
kryje na chvíli náš nepořádek. Záměrně jsem na-
psala náš, protože si ho děláme všichni. Pokud 
se projdete kdekoliv, kde postávají lidé, najdete 
tam dnes po oblevě tisíce nedopalků. Příklad za 
všechny je prostor u Tržnice kolem přechodu pro 
chodce od Zeyrovy ulice. A co se týká výše zmí-
něných exkrementů. Mám taky pejska a neumím 
si představit, že bych po něm neuklidila. Pytlíky 
mám neustále v kapse a jsem asi úplně mimo, 
protože vše sbírám i na procházkách v lese. 
Možná je to o velikosti psa, velikosti pytlíků, jež 
jsou k dispozici, možná o lenosti, možná o ne-
zodpovědnosti, kdo ví.
Vloni se podařilo dětem ze Základní školy Ko-
nečná udělat akci – vyznačily praporky psí ex-
krementy na jednom z trávníků před svou ško-
lou. A světe div se – připravené praporky jim 
nestačily!! A myslíte si, že se lidé z přilehlých 

domů poučili? Běžte se na trávník podívat dnes. 
Bude to možná ještě horší. 
A všichni sborově nadáváme na to, že Karlovy 
Vary nejsou uklizené. Nechci se zastávat fi-
rem, které mají úklid na starosti, ale museli by 
mít několikanásobně víc zaměstnanců, aby po 
„čunících“ neustále dokola uklízeli. Pojďme se 
domluvit, že budeme po svých psích miláčcích 
sbírat exkrementy, nebudeme odhazovat nedo-
palky, žvýkačky, apod. na chodníky či trávníky. 
Pojďme udělat něco pro své čisté město. Na jaře 
většinou doma hospodyňky myjí okna, aby se 
první jarní sluníčko mohlo kouknout na kytičky 
na parapetu. A my se nechceme dívat na čisté 
trávníky?
Osobně se zavazuji, že uklidím kolem našeho 
domu, ve kterém bydlí 15 partají. Jen co bude hez-
ky, vezmu koště, lopatu a jdu do toho. Přidáte se?

Věra Bartůňková

V našem městě se velmi 
daří dealerům drog
Vážení občané. 
Ráda bych v tomto příspěvku zaměřila vaši po-
zornost na skutečnost velmi důležitou. Dozvědě-
la jsme se, že se v našem městě velmi daří dea-
lerům marihuany a jiných drog, kteří se vtírají 
mládeži a dokonce školním dětem, aby si z nich 
učinili svoje zákazníky. Dokonce jim nabízejí své 
zboží na školách, na gymnáziích i na Tržnici, 
když jedou děti ráno do škol. Toto město mladé 
velmi potřebuje a také si jich váží, o čemž svěd-
čí například snaha otevřít zde vysoké školy, dát 
pracovní příležitosti, zajistit bydlení. Proto se na 
vás obracíme s prosbou za "naše děti", abyste 
byli vnímaví a při podezření, že jste svědky práce 
dealera třeba zrovna na Tržnici nebo kdekoli jin-
de, zakročili a například zavolali policii. Podobně 
pokud byste viděli, že někdo prodává alkohol 
mladistvým. Postavme se rozhodně proti všem 
takovým lidem, kteří chtějí vydělávat peníze na 
zotročování druhých, určitě bychom neradi, aby 
z našeho města byla nějaká drogová bašta. Je to 
jistě záležitost všech, kteří tady žijeme.

Mgr. Marie Jánská
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pro péči a lásku do Ladary
Pokud máte zájem, aby o vašeho rodinného 

příslušníka bylo pečováno doma, je tu pro vás 
společnost LADARA. Zajistíme služby zdravotně 
ošetřovatelské, rehabilitační, sociální a i péči palia-
tivní (hospicovou) – doprovázení v umírání.

Podstatou zdravotní péče je provádění zdravot-
ních úkonů (převazy, odběry, aplikace injekcí, po-
dávání infuzí), fyzioterapie (cvičení po úrazech, po 
cévní mozkové příhodě). Péči zajišťují registrované 
zdravotní sestry, registrovaní fyzioterapeuti a mo-
bilní hospicovou péči zajišťuje speciálně vyškolený 
tým v domácím prostředí, ve smluveném čase, dle 
ordinace lékaře.  Zdravotní služby jsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění. 

Pracovníci v sociálních službách zajišťují pečova-
telskou službu, službu osobní asistence a tísňové 
péče. Úkony Pečovatelské služby a Osobní asis-
tence jsou zpoplatněny částkou 130 Kč/hodinu. 
Na úhradu těchto služeb lze využít příspěvek na 
péči. Rádi vám podáme informace a pomůžeme se 
žádostí. 

Tísňová péče je vhodným doplněním pečo-
vatelské služby, osobní asistence a také služby 
zdravotní. Je to terénní služba, kterou se poskytuje 
nepřetržitá hlasová a elektronická komunikace 
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 
ohrožení zdraví nebo života. Je zabezpečována 
pomocí mobilních telefonů. Klient je napojen na 
mobilní přístroj a pomocí tlačítka, umístěného 
na zápěstí nebo jako přívěsku na krku si může 
stiskem přivolat okamžitou pomoc. Tísňovou péči 
poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Jakmile získáme na základě vzájemné návštěvy 
či pohovoru informace o možnosti řešit vaše pro-
blémy, sestavíme plán péče a jeho následné plnění 
tak, aby péče vedla k možnosti zůstat doma.

Pokud máte zájem o péči vašich blízkých v do-
mácím prostředí, obraťte se na naši agenturu.

Jsme tu pro vás … LA-DA-RA … „ LAsku 
DAvám RAd“.

Autor: Pavla Andrejkivová,
ředitelka agentury domácí péče LADARA

Kontakty: Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary (bývalá restaurace Picasso – u koupaliště Rolava)
Tel.: 353 563 595 - zdravotní služby, sociální služby
 777 121 142 - Pavla Andrejkivová, jednatelka – zdrav. péče 
 777 143 124 - Ing. Pavel Andrejkiv, ředitel – soc. péče 
E-mail:  ladara.admin@seznam.cz, Web: www.ladara.eu

Kytičkový bál se bude letos konat v sobotu 22. 
dubna. Taneční zábavu pořádanou spolku pro 
integraci lidí s postižením Dveře dokořán bude 
hostit od 14.30 hodin restaurace U Kaštanů 
v Karlových Varech – Rosnicích, kam se dostanete 
městskou autobusovou linkou číslo 9, od Tržnice 
odjíždí ve 14.02 hodin směrem Čankov, vystupuje 
se na zastávce Rosnice. V rámci Karlových Varů je 
možné zajistit i hromadnou dopravu. Vstupné na 
akci je dobrovolné a pozvánka samozřejmě platí 
i pro rodiče a přátele.

V dubnu je 
Kytičkový bál 

Máte záznam v Rejstříku trestů a nemůžete najít práci? 
Rubikon Centrum je nezisková organizace, která 

vám může pomoci při hledání zaměstnání a řešení 
Vaší dluhové situace. Všechny služby jsou zdarma.

Pracovní poradenství
Rubikon Centrum spolupracuje se zaměst-

navateli, pro které není vaše trestní minulost 
překážkou. Pracovní poradce vám pomůže při 
hledání zaměstnání. Společně s vámi vyberou 
vhodné nabídky práce s ohledem na vaše znalosti 
a dosavadní zkušenosti. Naučí vás mluvit o trestní 
minulosti se zaměstnavateli. Umožní vám zvýšit si 
nebo získat pracovní kvalifikaci, pomohou získat 

řidičský průkaz, prodloužení svářečského průkazu, 
oprávnění na vysokozdvižný vozík či práci s křo-
vinořezem.

Dluhové poradenství
Dluhy vám v Rubikon Centru pomůže řešit dlu-

hový poradce. Pomůže zjistit, kde a kolik dlužíte 
a společně s vámi vybere také vhodný způsob ře-
šení, pomůže v komunikaci s věřiteli, soudy a exe-
kutorskými úřady. A poradí také s dluhy z trestné 
činnosti. V Rubikon Centru nabízí odbornou pomoc 
při oddlužení - osobní bankrot. Udělejte první krok 
a domluvte si schůzku s jejich poradcem.

Rubikon Centrum
pobočka Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 151/24, Karlovy Vary
(V pasáži nad Becherovkou, 2. patro)
kontakt: Bc. Petra Třešňáková
tel. 777 496 369
email: tresnakova@rubikoncentrum.cz
Otevírací doba pobočky:
Pondělí 8:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek Zavřeno
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• LIDÉ

Jsou spolu 65 let, oslavili kamennou svatbu
Při současném procentu rozvodovosti je zázrak, 

pokud manželství vydrží a překoná údajnou krizo-
vou sedmiletou hranici, pak přijdou další radosti 
a starosti a najednou je tu stříbrná svatba. Život 
pokračuje a na zlaté svatbě už jsou zastoupeny 
další generace dětí i vnoučat a představte si, že 
slavíte svatbu kamennou! Víte, kolik let musíte 
v manželství vydržet? Prozradím vám to. Ale proč 
já, zeptáme se povolanějších. Manželé František 
a Vlasta Lechnýřovi jsou spolu plných 65 let!

Před šedesáti pěti lety, 16. února 1952, si v ob-
řadní síni v Karlových Varech dali slib manželské 
lásky a věrnosti. V minulých dnech si tento slib 
znovuobnovili.

Jako manželé na svět přivedli tři děti – dcery 
Vlastu, inženýrku ekonomie, dceru Marii, také celo-
životní ekonomku a syna Františka, který pracoval 
na povrchovém dole jako „mašinfíra“. Mají již 
dospělé vnuky – Martina, který se snaží podnikat 
a jak ho znám nenechá si nic líbit, Františka, který 
ač se pomamil a vystudoval ekonomickou školu, za 
barem se cítí líp, Davida, který podniká, Aleše, kte-
rý je nejúspěšnější právě na poli podnikatelském, 
Radka, který pracoval pro lázeňské lesy a kterému 
patří dík za to, že se o dědu s babičkou tak trochu 
stará – hraje s nimi karty, dojde nakoupit, asi i pro-
to, že je jim nejblíž, a jedinou vnučku Olgu, která 

je světoběžnice a ač se jako malá styděla jít do 
obchodu pro rohlíky, dneska je v Londýně a buduje 
zde svou kariéru. A aby byl výčet potomků úplný, 
musím připomenout i nejmladší generaci pravnou-
čat. Nejstarší je už 10ti letý Matěj, přeskočila jsem 
vyženěnou Kamilu, která je už také samostatná. 
Naopak nejmladší z pravnuků je Xaver, který je za-
tím poslední Lechnýř. Nebojte, nezapomněla jsem 

na žáčky dvojčata Denise a Daniela ani pravnučku 
Anežku.  Podařilo se jim vybudovat obrovskou 
a šťastnou rodinu, ve které se mají všichni rádi.

Jejich manželství je pěkným příkladem pro nás 
všechny. Přáli bychom si, aby všechna manžel-
ství vydržela přes veškeré nesnáze a starosti tak 
dlouho, jako to jejich. Hodně zdraví do dalších 
společných let.  Věra Bartůňková

Volejbalová legenda Eva Rodová oslavila osmdesátku
Tento měsíc, konkrétně 12. března oslavila své 

narozeniny Eva Rodová. Zeptat se na ní jejích 
přátel, každý z nich by vám řekl, jak úžasný člověk 
tato žena je. Přátelská, chápavá, nápomocná, ale 
především vytrvalá, což její vášeň pro volejbal 
jen dokazuje. Tato vášeň ji pohltila již v 15 letech 
a přetrvala dodnes.

Hlavním cílem života většiny z nás je najít něko-
ho, kdo vám pomůže v těžkých životních situacích, 
někoho, kdo vás podpoří ve Vašich mnohdy bláz-

nivých plánech a někoho, kdo s vámi bude sdílet 
vaše sny, cíle i vášně, ať jsou jakékoliv. Eva má to 
štěstí, že tuto osobu našla ve svém manželovi Hon-
zovi, se kterým minulý rok oslavila jejich šedesáté 
výročí svatby. Oba dva jsou nesmazatelnou sou-
částí volejbalového dění v Karlových Varech .Eva 
jako  hráčka volejbalového klubu Slovan (později 
Real) a Honza jako  trenér ženského volejbalové-
ho družstva. Jejich společné nadšení se později 
přeneslo i na jejich děti. Proto tedy nebylo žádným 

překvapením, že většinu svého volného času celá 
rodina trávila na volejbalových kurtech. Dříve 
hrávali na parkovišti u bývalé školy Jana Palacha, 
později se  přesunuli na hřiště u parkoviště Kome, 
jež spolu s volejbalovými nadšenci vybudovali. Toto 
hřiště se téměř okamžitě stalo centrem volejbalo-
vého dění. Zahajovala se zde a ukončovala volejba-
lová sezóna a konala se posilvestrovská utkání. Při 
těchto příležitostech samozřejmě nesměla chybět 
přátelská posezení, která se mnohdy protáhla do 
brzkých ranních hodin, protože každý u táboráku, 
opékání buřtů a Evině zpěvu zapomněl na čas. Je 
jedno co děláte, ale pokud kolem sebe nemáte ty 
správné lidi, není to prostě ono, ať se snažíte sebe-
víc, což naštěstí není tento případ. Celá volejbalová 
parta společně trávila víkendy, jezdila na vodu, 
chaty a účastnila se přátelských utkání v Německu 
v Erfurtu.

Je až neuvěřitelné ,jak ve svém věku tato žena 
stále aktivně sportuje. Pravidelně chodí na tré-
ninky s více než o polovinu mladšími hráčkami, 
kterým neustále dokazuje, že věk není překáž-
kou. Jako by toho nebylo málo, ještě se účastní 
Odborářské ligy, kde je stále neuvěřitelným příno-
sem. Tímto se Eva  Rodová stává neuvěřitelným 
vzorem, inspirací, naší volejbalovou legendou 
a hlavně důkazem toho, že nic není nemožné. 
Stačí jen místo výmluv, opravdu chtít a něco pro 
to udělat. Rády bychom také využily této příleži-
tosti a popřály tímto Evě jen to nejlepší do dalších 
let, spoustu zdraví, štěstí, nadšení a sportovního 
elánu jako dosud.

 Volejbalistky, které trénují na ZŠ JAK
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Chebská 370, Karlovy Vary
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S PLAYSTATION®VR
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• NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
• HOSTÉ  • SOUTĚŽE  • DÁRKY

www.oc-fontana.cz

Kontroly taxislužby budou pravidelné
Podněty týkající se kontroly taxislužby v Karlových 

Varech nelze přehlížet a tak vedení města uložilo 
městské policii se touto oblastí zabývat. Kompeten-
ce strážníků se v posledních letech rozšířily i tím-
to směrem. V rámci plnění širokého spektra úkolů 
a vzhledem k náročnosti problematiky byla vytvoře-
na skupina čtyř strážníků, která byla vyškolena a od 
roku 2017 se bude v nepravidelných intervalech 
zmíněné kontrole věnovat.

Vybraná skupina strážníků pořádkové služby, kte-
rá prošla intenzivnějším školením, si na případné 
nešvary posvítila poprvé hned v lednu. Strážníci 
během první akce uložili čtyři blokové pokuty a ke 
správnímu orgánu postoupili dva přestupky a dva 
jiné správní delikty. Dlužno dodat, že většina taxi-
kářů první letošní cílenou kontrolou prošla bez pro-
blémů, v té druhé v únoru ovšem neobstála už více 
než polovina taxikářů. Strážníci řešili třikrát přestu-
pek řidiče a čtyřikrát jiný správní delikt dopravce. 
Vyjma jednoho přestupku, který byl na místě vyře-
šen blokově, byla všechna ostatní protiprávní jed-
nání předána správnímu orgánu. Největší problémy 
tentokrát spočívaly v absenci povinných dokladů: 
smlouvy o přepravě, výpis z evidence či místopis.

Pravidelné kontroly povinností provozovatelů a ři-
dičů taxislužby prokázaly svůj smysl, do budoucna 
by měly probíhat ve spolupráci s dalšími subjekty: 
Policií ČR, ČOI a dotčenými odbory karlovarského 
magistrátu. Strážníci MP budou při kontrolách vy-

cházet i z dlouholetých zkušeností pražských kole-
gů s řešením problematiky taxislužby. Už loni velitel 
pořádkové služby a vedoucí oddělení přestupků, do 
jehož gesce taxislužba spadá, načerpali na školení 
v Praze užitečné poznatky do prvních kontrol a vy-
krystalizovala už také skupina čtyř strážníků pořád-
kové služby, která se bude vedle běžného výkonu 
uvedené problematice cíleně věnovat. V polovině 
února pak zkušení pražští strážníci z Taxi týmu už 
vedli dvoudenní školení v Karlových Varech. Školení 
bylo zaměřeno na praktické zkušenosti opřené o ak-
tuální legislativu. Účastníci si pochvalovali profesio-
nalitu, rozsah znalostí a detailní rozbory vzorových 
příkladů, které by v žádných právních normách ne-
načerpali. Školení primárně určené strážníkům bylo 
rovněž otevřené i pro zástupce odboru dopravy, se 
kterým městská policie bude úzce spolupracovat.

Z VÝKONU 
SLUŽBY

V devatenácti, bez řidičáku a do zákazu vjezdu 
Noční kontrolou porušování zákazu vjezdu 
Na Zámeckém vrchu neprošel ve čtvrtek 2. 
března hned první řidič. Devatenáctiletý mladík 
s pobytem na zdejším magistrátu projížděl zónou 
bez platného povolení, nesplňoval podmínku 
dopravní obsluhy a vrcholem pak bylo zjištění, že 
dotyčný nevlastní a nikdy ani nevlastnil řidičské 
oprávnění. Výmluvy, že řidičák nemá zrovna 
u sebe, neobstály.

Květiny na MDŽ očesali z pietního věnce
Na mezinárodní den žen se muži obvykle shání 
po květinách. Jestli třicetiletý muž ze Staré Role 
na svátek zapomněl a při návratu z hospody, 
který se trochu protáhl, se pokusil situaci ještě 
zachránit nevíme, ale způsob pořízení květin příliš 
šťastně nezvolil. Operační MP si v 5 hodin ráno 
všiml pohybu tří mužů poblíž sochy T. G. Masaryka. 
Hlídku na místo poslal poté, co jeden z mužů začal 
očesávat květiny z pietního věnce položeného 
k uctění památky našeho prvního prezidenta. 
Strážníci na místě zjistili, že muži jsou pod vlivem 
alkoholu, což patrně jednomu z nich dodalo kuráž. 
Za přestupek proti majetku si dotyčný odnesl 
blokovou pokutu 500 korun, takže neušetřil.
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V rámci dvou předchozích dílů jsme zatím na-
vštívili celkem dvacet šest altánů v karlovarských 
lesích a okolí. Na exkurze po těchto stavbách cho-
díme většinou od lesa, respektive vždy začínáme 
na nějaké výšině, na kterou se lze snadno dopravit 
hromadnou dopravou (dále jen MHD). Cesta zpět 
do města je pak pohodlnější a lze se snáz kochat 
krásami přírody.

   Na jednom ze dvou „nejvyšších“ vrchů v kar-
lovarském okolí jsme byli minule, takže nyní se 
přemístíme na Vítkovu horu. I sem jezdí autobus 
číslo osm, „občas“. Mimochodem řada lidí se 
domnívá, že „Vítkovka“ je o něco vyšší kopec než 
návrší s vyhlídkou Goethovou. Co myslíte vy?

   Dnešní první zastavení se nachází hned na 
stráni nad zastávkou autobusu. Zde stojí „Vyhlídka 
na letiště“, která patří mezi poměrně oblíbené 
a vyhledávané. Pokusy postavit tu něco pěkného, 
ale naráží na silný odpor vandalů, a tak při zatímní 
nízké hustotě provozu na místním letišti pár laviček 
pro pozorovatele letadel asi celkem stačí.

   Přes Vítkovku, ze které se časem někam ztratil 
prvorepublikovými návštěvníky velmi obdivovaný 
výchoz čedičových hornin, přejdeme tak, abychom 
se napojili na modré turistické značky. Ty nás do-
vedou ke žlutým a my se jich pak budeme i nadále 
držet. A to od křižovatky Pod Vítkovým vrchem, kde 
cesta prudce klesá až k altánu Básníků. 

   Železná kostra této otevřené stavby udržela 
v roce 1990 i váhu padlého stromu (viz foto). 
Poblíž se též nachází vývěr znamenité vody, jenže 
ta, ač má přímo pohádkový název, je pitná až po 
převaření. 

   Serpentiny Beethovenovy cesty nás pak 
zavedou k překvapivým výhledům na Karlovy Vary 
a také k altánu pojmenovaném po mýtické kněžně. 

Odtud vede zpočátku zvolna a pak prudce klesající 
pěšina smíšenými a různověkými lesními porosty. 
U Beethovenova altánu končí, respektive ústí na 
Okružní cestu. Kdysi u této křižovatky stávala i Per-
níková chaloupka, ale protože ji obsadili a poničili 
bezdomovci, byla nakonec zbourána. 

   Od Beethovenova altánu na dohled se rozkládá 
velké parkoviště, kam návštěvníky lázní přiváží ve 
velkém luxusní autobusy. Ti zde pak přestoupí na 
MHD a jsou zdarma přepraveni k Puppu. My se 
pokusíme, protože máme čas, dostat se s MHD 
zpět na Vítkovu horu a zopakujeme si sestup do 
města jinou cestou. 

   Nyní nás povedou jen modré turistické značky, 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
 Z altánu do altánu (3. díl)

Friederikfelsen 1905

Duby u Richmondu

Beethovenův altán současný stav

Beethovenův altán 80. léta min. století

Altán Básníků po vichřici v roce 1990
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a tak po Beethovenově cestě dojdeme k altánu Nad 
roklí. Odtud cesta pokračuje k altánu Černá Marie 
a pak míří k městu poněkud divokou roklí, přes 
takzvané Milíře.

   Z pěšiny Na Milíři se dá ještě odbočit do údolí 
s potokem, který směřuje k Richmondu, okolo 
v minulosti poměrně známých skal. Bývalo tu malé 
upravené romantické zákoutí. Dnes je to spíše 
méně navštěvovaná část parku za výše zmíněným 
lázeňským sanatoriem. Mimochodem v tomto 
parku se nachází několik starých mohutných dubů, 
ale co hlavně, pověstný karlovarský jelen (bronzo-
vý). Celý areál určitě stojí za návštěvu, stejně tak 
jako japonská zahrada před Richmondem. Poblíž 
se ještě můžete, na dohled od nejmladšího altánu 
nad karlovarskými prameny, sklonit v obdivu před 
velikánem hudby Ludwigem van Beethovenem, 
jehož pomník tu vyčnívá nad okolní zeleň.

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Výšina věčného života

Vítkova Hora - čedičové sloupy
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Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916 
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz
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• KULTURA

Mezinárodní den jazzu hostí klub Crux
My všichni, kteří již podle starosvětského zvy-
ku nechodíme o svatojakubské noci k ohňům 
a vatrám pozorovat sličné čarodějnice a jejich 
rej, se nemusíme této kouzelné noci držet jen 
své oblíbené hospůdky, kavárničky nebo se 
oddávat 

V případě, že jste příznivci jazzu, budete mít 
možnost s námi oslavit jazzový svátek v klubu Crux 
(Smetanovy sady, vchod od Alžbětiných lázní), kde 
30. dubna 2017 od 19.30 hodin započne historicky 
poprvé v Karlových Varech International Jazz  
Day – Mezinárodní den jazzu, který odstartovalo 
UNESCO již v roce 2011. Vyzvalo tehdy všechna 
- města, instituce, kluby, školy, aby následovaly 
oslavu jazzu akcí, která se dotýká tohoto stylu 
hudby. Jako jeden z prvních v České republice 
se nechal zlákat Český rozhlas a uvedl několik 
relací odkazujících na rodící se mezinárodní hnutí. 
Přidávali se další (vloni i proslulý pražský klub Jazz 
Dock) a letos se připojují i Karlovy Vary. Nejsme 
tedy bohužel první (jako kdysi místní organizátoři 
v roce 1962 s Mezinárodním jazzovým festivalem), 
ale určitě ani poslední.   

Co International Jazz Day 
v Karlových Varech nabízí? 

Pro tento rok zatím nezis-
kovka Forte za přispění města 
připravila malý klubově laděný 
koncert domácích jazzmanů 
se zastoupením generačně 
rozdílných skupin jazzmanů. 

Zahajovací blok bude patřit jazzovému dorostu 
– kapele Jazz Company se zpěvačkou Eliškou Hyn-
kovou a s kořeny v jazzovém oddělení  ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary.

Hlavní programovou nabídku obstará swingový, 
místy až mainstreamový jazzový pěvecký kvartet 
Vocal Band (VB Q) s Karolínou Kučerovou, Vlastou 
Vodičkovou, Janem Zapfem a Janem Jirmáskem 
doprovázený jazzovým triem Henry Volf Band (HVB) 
v obsazení  Jindřich Henry Volf - piano, Roman 
Hasnedl - basová kytara a Ali Siládi – bicí. Toto 
seskupení vystoupí s repertoárem CD „Doctor Jazz 
1 +“ kde ono plus v programu znamená obsah 
jejich zánovního audio alba, obohacený o novinky 
repertoáru nastudované v poslední době.

Moderní jazzmany pak bude zastupovat ve třetí 
části koncertu saxofonista Milan Krajíc, který si 
přijde zahrát s HVB a určitě pronese i zdravici jmé-
nem XXXIV.  Mezinárodního jazzfestu Karlovy Vary. 
4.  Pořádající produkční skupina Vodičková – Volf si 
v rámci úcty k cimrmanovské tradici a odkazu vel-
kého pedagoga neodpustí ani nutnou historickou 
přednášku, případně další překvapení večera. Co 
víme zcela jistě je, že vzhledem k dotačním mož-
nostem pořádající neziskové o.p.s. a Města Karlovy 
Vary, bude v rubrice zahraniční host prázdné místo, 
ale možná přijde i vynikající jazzová zpěvačka… 

Je všeobecně známo, že jazz začínal svou pouť 
mezi černochy na plantážích v Americe a při 
míchání s Evropskou hudbou a dalšími vlivy vyrostl 
a dospěl. Zrovna tak je možné, že první akce 
IJD v Karlových Varech se časem třeba rozroste 
a rozvine se přes teenagerovská léta do dospělosti. 

Počáteční, dokonce mezinárodní institucionální 
podporu již má. Přejeme prvnímu  Mezinárodnímu 
dni jazzu v Karlových Varech úspěch, který bude 
mít budoucnost, chopí-li se příležitosti nadějný 
jazzový dorost.

za pořádající Forte produkční skupina 
Vodičková-Volf, za jazzový dorost Jan Horych

VOCAL BAND QUARTET 

HENRY VOLF BAND

KSO představí jako sólisty vynikající české hudebníky 
Karlovarský symfonický orchestr přivítá na 

svých dubnových koncertech jako sólisty význam-
né české hudebníky – violoncellistu Tomáše Jam-
níka, varhanici Michaelu Káčerkovou a klavíristy 
Iva Kahánka a Borise Krajného. Za dirigentský pult 
se vrátí karlovarskému publiku dobře známí bývalí 
šéfdirigenti Martin Lebel a Jiří Štrunc, dirigentské 
umění Petra Altrichtera zdejší pravidelní návštěv-

níci koncertů již také měli možnost ocenit.
Varhany jako sólový nástroj nejsou na kon-

certech KSO ke slyšení příliš často, o to více 
potěšující je, že varhanice Michaela Káčerková 
se představí na Velikonočním koncertě 12. dubna 
v Grandhotelu Pupp, v jehož sále se varhany 
nacházejí, hned dvakrát – v Poulencově Koncertu 
pro varhany, tympány a orchestr a v Saint-Saën-

sově Symfonii č. 3 c moll „Varhanní“.
Mladý vynikající violoncellista Tomáš Jamník 

předvede své umění v Čajkovského Variacích na 
rokokové téma na koncertě 5. dubna v Grandho-
telu Amassador Národní dům. Sedm variací skýtá 
sólistovi možnost ukázat všechny polohy svého 
umění, poslední variace je virtuózním kouskem 
s nároky jak na techniku sólisty, tak na jeho 
souhru s orchestrem. Přední český klavírista Boris 
Krajný vystupoval během své bohaté dlouholeté 
kariéry s nejprestižnějšími českými i světovými 
orchestry pod taktovkou světových dirigent-
ských velikánů. V Karlových Varech se představí 
v Mozartově Koncertu pro klavír a orchestr č. 
24 v Grandhotelu Amassador Národní dům 27. 
dubna.

Novou řadu letošní sezony představuje v drama-
turgii KSO série klavírních recitálů. V jejím rámci 
vystoupí 2. dubna rovněž v Národním domě před-
ní český klavírista Ivo Kahánek, známý širokou 
výrazovou paletou a svými výjimečnými virtuózní-
mi schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od 
baroka po soudobou hudbu.

Karlovarský symfonický orchestr se těší na 
setkání s posluchači, kterým přeje mnoho vynika-
jících zážitků.Ivo Kahánek Michaela Káčerková



21

KREDITKU
KTERÁ VRACÍ

Z KAŽDÉ PROVEDENÉ PLATBY.

NEOMEZENĚ.  
1 % ZPĚT

,

Živnostníci si zaslouží

S námi mohou živnostníci počítat

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy. MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

MONETA_SME_typo_inzerce_92x130mm.indd   3 17. 3. 2017   16:36:09

• KULTURA

Karlovarský Harlekýn uvede Veroničin pokoj
Karlovarský Harlekýn má za sebou první ročník. 

Jedná se o průběžnou přehlídku superkvalitních 
českých ochotnických inscenací – soubory z celé 
České republiky, hrající představení nějakým způ-
sobem výjimečná, jsou zvány do Divadla Husovka. 

Záměrem je nabídnout karlovarským divákům to 
nejzajímavější, co v amatérském divadle vzniká – 
a zároveň se setkat s kolegy a nechat se inspirovat 
pro další tvorbu v Divadelním studiu D3. Drama-
turgie festivalu se neuzavírá; vzniká zejména na 
postupových přehlídkách a soutěžích (např. v Pra-
ze, Lounech, Horažďovicích či v Hronově) – z těch 
nejlepších jsou vybírána pozvaná představení. 
Není podstatné, jestli daný soubor hraje komedii, 
tragikomedii, muzikál nebo pohádku – podstatná 
je kvalita, sdělnost a inspirativnost. 

Název přehlídky odkazuje k festivalu, který Déčko 
s úspěchem pořádalo v minulosti; v současné době 
je za její náplň zodpovědná dramaturgyně Petra 
Richter Kohutová, technické zajištění obstarává 
Petr Johanovský a další členové Déčka, frekvence 
hostujících představení je cca dvouměsíční.

V loňském roce jsme uvedli osm představení, 
z toho jednu pohádku, monodrama, kabaret, 
pozoruhodné zpracování poezie, dokumentární 
drama, dvě tragikomedie a frašku; pět projektů 
lze považovat za autorské počiny. K dosavadním 
nejúspěšnějším titulům patří např. shakespearov-
ská fraška Jak se vám líbí Jak se vám líbí Klubu 
Jirásek Česká Lípa, úprava Dykova Krysaře z Libi-

ce nad Cidlinou, dojímavý příběh o mlékaři Tovjem 
a jeho dcerách Všechno není košér na motivy mu-
zikálu Šumař na střeše a v podání Rádobydivadla 
Klapý, v současnosti nejoceňovanější autorská hra 
amatérského tvůrce Kazimíra Lupince a souboru 
VAD Kladno Upokojenkyně atd. S velkým nadšením 
byl přijat první host letošního druhého ročníku – 
kočovné divadlo Ad Hoc, sdružující vynikající herce 
a hudebníky, sehrálo na počátku března 2017 dnes 
již kultovní komickou mafiánskou operu Il Congela-
tore (Zmrazovač) – a tleskal mu plný sál.  

V dubnu se mohou diváci Husovky těšit na insce-
naci Veroničin pokoj Divadla Navenek z Kadaně. 
Kadaňské ochotníky známe jako šprýmaře a vti-
pálky; tentokrát ale sáhli po jiném žánru – a velmi 

se to vyplatilo. Na jevišti se odehraje mrazivý 
psychologický thriller, na divadle žánr poměrně 
nezvyklý; navíc autorem předlohy je Ira Levin, 
spisovatel podepsaný třeba pod romány Rosemary 
má děťátko nebo Stepfordské paničky. Děj jemně 
vykonstruovaného příběhu a sofistikovaného 
vyprávění o zlu, které se skrývá v každém z nás, 
není radno prozrazovat – ale diváci se mohou 
těšit na napínavý příběh s tajemnou atmosférou 
a čtyřmi fascinujícími hereckými výkony. V režii 
Terezy Gvoždiákové, velmi zajímavé a všestranné 
osobnosti, hrají Markéta Peti, Pavel Volf, Sabina 
Tumpachová a Jiří Nebeský. Do Veroničina pokoje 
můžete na Husovce vstoupit v neděli 23. dubna 
2017 v 19.30 hod.  Petra Richter Kohutová
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

Nashledanou v Nároďáku
V seriálu o karlovarských kavárnách mapujeme 

podniky na třídě TGM. Tentokrát došlo na hotel 
v centru Karlových Varů, na nejrušnější obchodní 
zóně.

Hotel tu vznikl v roce  1901, jmenoval se Střel-
nice a teprve v roce 1930 byl přejmenován na Ná-
rodní dům. My dříve narození jsme tu v 50. a 60. 
letech zažili neskutečné zážitky. Scházeli jsme se 
v kavárně, ve velké místnosti vpravo od hlavního 

vchodu. K typicky pařížskému stylu kavárny to 
mělo hodně daleko. Šlo spíš o pivnici, ale podáva-
ly se tu obědy i večeře. V hale u chodu byla kukaň 
- království výčepáka pana Nátka, který trochu 
šmajdal a kterému jsme pro vysokou hřívu říkali 
Kohout. Vlevo se otáčela šatnářka, páchlo tu WC, 
ještě že kuchyň byla až úplně v zadu. Naše parta 
sedávala v pozadí pod obrovskou zrcadlovou 
plochou,  vedle byly nenápadné dveře, kudy jsme 
občas proklouzli na balkon varieté Orfea, kde 
jsme sledovali varietní program. Kafíčko jsme si 
tu mohli dát v přízemí v Modré kavárně. Zatím co 
ve Francouzském sále poblíž recepce hosté moc 
nevysedávali, v pivnici, do které se vcházelo ze 
Zeyerovy ulice a které se říkalo Kufr, bylo narváno. 
Dopoledne kolem desáté tu svačili karlovarští 
řemeslníci a tak jste si tu mohli v klidu zajistit  in-
stalatéry, elektrikáře i malíře pokojů.  Velice dobré 
návštěvy měl bar Kakadů, často tu hrál na piáno 
a zpíval své bajky pražský bavič dr. Arnošt Kavka. 
Faktem bylo, že se tu často mezi hosty objevovali 
i přední karlovarští sportovci, kteří přijížděli ze 
zápalů a pili buď na vítězství nebo na žal. Pila se 
převážně vodka a rumoví komeníčci - s citronem, 
který byl posypán kávou.

Doba se měnila  Přesto že ve varieté Orfeum 
se denně představoval výkvět artistů, mezi baviči 
řádili Jaroslav Śtercl, Karel Effa, Josef Hlinomaz 
a kariéru tu nedůstojně končil nemocný Vlasta 
Burián, návštěva upadala. Hrálo se už jen o ví-
kendu, skončil i velký orchestr Vojty Mráze, který 

umělce doprovázel. Sál si pronajímaly organiza-
ce, konaly se tu plesy, dětské besídky, nedělní 
dopoledne patřilo boxerům. Natáčel se tu film 
Cirkus Humberto a dokonce po sametové revoluci 
tu zasedali karlovarští poslanci. 

Plánovaná privatizace hotelu nedopadla dobře, 
situace byla komplikovaná. Vše vyřešilo město, 
které objekt v roce 1992 od státu odkoupilo. 
Trvalo to však ještě víc než dvacet let, než se 
v květnu 2015 hotel s novým názvem Grand hotel 
Ambasador Národní dům otevřel.

Co s kdysi oblíbenou kavárnou? Architektům se 
návrh nepovedl – hosté atmosféru nepřijali. Vede-
ní hotelu moudře rozhodlo a doporučilo zpracovat 
návrh stavu, který tolik vyhovoval v 60. letech.

Byl jsem v lednu 2017 mezi prvními návštěvníky 
a byl jsem nadšen. Ředitel Werner Hauptmann, 
mě provedl. „V přední části jsme vyřešili takovou 
lepší formanku. Prostor kavárny má mírně 
vyvýšenou část a jsou zde rozmístěny stoly 
s pohodlnými židlemi. Interiér zdobí měděné pivní 
tanky, které jsou zárukou dobrého piva v ideálních 
podmínkách. K dispozici tu máme 100 míst, další 
přibudou na venkovní zahrádce, která vyroste 
přímo pod schody do budovy“. Ať si lidé říkají, 
že jde o kavárnu, vedení hotelu má jasno, chtějí 
spolupracovat s plzeňským pivovarem. „Našim 
schváleným názvem je Pilsner Urquell…ale pře-
devším zveme hosty do Nároďáku“, vysvětlil mně 
ředitel W. Hauptmann.

 Luboš Zahradníček

Útulné prostředí karlovarských kaváren patří k lázeňskému životu stejně jako jeho horké prameny, ať už 

v příjemné společnosti nebo jen tak „pro sebe“. To se pak šikne i něco příhodného ke čtení. A co třeba 

nový seriál Karlovarské kavárny? Nestor karlovarské novinařiny Luboš Zahradníček v něm provede vyhlá-

šenými podniky a zavzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele.

Mišina´, jak jsme Honzovi Mišingerovi říkali patřil 
k významným karlovarským sportovcům. Hrál sice 
s námi za Lokomotivu basketbal, patřil však spíše 
k šoumenům. Nenastupoval v nikdy základu, větši-
nou střídal až v závěru, ale dovedl si to vychutnat. 
Někdy dokonce utkání rozhodoval střelbou z dálky 
a přes hlavu - to měl nacvičené!

Jeho doménou byla lehká atletika, především 
však oštěp. V 50. letech minulého století patřil 
k předním československým oštěpařům, několikrát 
byl i nominován do reprezentace. Házel hodně přes 
60 metrů a výkonem 69,93 se stal i vítězem závodu 
na slavném Memoriálu Evžena Rosického. Byl i drži-
tele českého rekordu v hodu granátem, když hravě 
přehazoval 100 metrů.

Totalitní režim se na něm bohužel podepsal. Jeho 
časté satirické šlehy a vtipy komunisty dráždilky 
k nepříčetnosti.. Vadily tak, že musel změnit za-
městnání. Z administrativního pracovníka banky se 
stal přes noc instalatér, udržbář a pokrývač. Honzovi 
to nevadilo, byl na tom velice dobře fyzicky a tak 

služební cesty i do vzdáleného okolí zvládal na kole. 
To se mu stalo osudným!

V roce 1981 ho v Rybářích na pověstné ´ypsilonce´ 
srazila Tatra 136. Po těžkém úrazu se musel učit 
chodit, mluvit i číst. Obrovskou vůlí, byl zvyklý tvrdě 
trénovat, všechno zvládl a začal s cyklistikou znovu. 
V roce 1985 zasáhl osud podruhé. U Rokycan smetl 
Honzu neukázněný řidič žigulíku.

Ani tento úraz ho nezahnal do ústraní, s nepo-
hyblivostí se rval. V Thermálu plaval své kilome-

trové dávky, koupil si ´furtšplap´, jak říkal svému 
domácímu cyklistickému přístroji, umístil si ho 
v pokoji a vytrvale trénoval, tak jak byl celý živit 
zvyklý. Někdy to dokonce přepískl tak, že se objevil 
zánět žil. Nerad v tréninku vysazoval. Hodně cvičil, 
dřepy, kliky, ale situace se nezlepšovala, ozvaly se 
srdeční problémy.

Prsty vypovídaly službu. Už si nemohl zahrát 
na svou oblíbenou harmoniku. Mimochodem byl 
i autorem několika  polek a valčíků, které mu hrála 
Polatova jihočeská kapela. Usiloval o studiové 
nahrávaní, ale už se mu to nepodařilo.. S Honzou 
jsem připravoval velký rozhovor. Když jsem se vrátil 
z dovolené už jsem ho nezastihl, mezi námi už  
nebyl. 2. 2. 2000 začal s posledním tréninkem na 
svém šlapohybu. Srdeční záchvat, přes rychlý zásah 
pohotovostního lékaře bohužel nepřežil.

Jan Mišinger se vždy hlásil k našemu lázeňskému 
městu na které nedal dopustit. Ve složitých podmín-
kách se vždy staral o rozvoj karlovarské atletiky. 
Když zemřel bylo mu 68 let. Luboš Zahradníček

Ú r a z y  k a r l o v a r s k é h o  a t l e t a  M i š i n g e r a

Měděné pivní tanky zaručují v Nároďáku ideální 
kvalitu plzeňského piva.

Jan Mišinger ani po těžkých úrazech neztrácel 
humor.
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Lázeňství a balneologie představují klí-

čové obory, které pro� lují Karlovarský kraj 

v mezinárodním měřítku. Zároveň jsou tyto 

obory nejvíce speci� ckou doménou kraj-

ské ekonomiky a Regionální inovační stra-

tegie Karlovarského kraje. Kraj se potýká 

s nedostatkem kvali� kovaných pracovníků 

a nezájmem mladých lidí o studium nebo roz-

šiřování znalostí ve zdravotnických oborech 

důležitých pro lázeňskou péči. Neexistence 

vysoké školy univerzitního typu úzce souvi-

sí s absencí výzkumné a vývojové základny 

v kraji. Přitom provázání vysokoškolského 

studia s budoucím výzkumem v Karlovarském 

kraji by zcela určitě mělo pozitivní efekt nejen 

na udržení mladých lidí v regionu. Po absolvo-

vání vysokoškolského studia by mohli zůstat 

přímo v kraji a díky široké nabídce zaměstnání 

najít vhodné profesní uplatnění. Absence ba-

lneologického výzkumu je negativně vnímána 

také představiteli lázeňských zařízení, kteří 

dlouhodobě a opakovaně prosazují jeho potře-

bu a zároveň nabízejí součinnost a spolupráci 

pro aplikovaný výzkum. 

Z výše uvedených důvodů podporuje Karlo-

varský kraj záměr statutárního města Karlovy 

Vary přivést do lázeňského města renomo-

vanou univerzitu, jež by vzdělávala tolik po-

třebné zdravotnické odborníky pro lázeňství. 

Zároveň ve spolupráci Karlovarského kraje 

a statutárního města Karlovy Vary vznikají 

záměry na obnovení balneologického výzkum-

ného pracoviště. Záměry reagují na potřeby 

vědecko-výzkumného rozvoje lázeňství a ba-

lneologie, udržení odborných pracovních sil 

v Karlovarském kraji včetně přilákání nových 

excelentních pracovníků do kraje.

Při realizaci obou záměrů by významně měla 

pomoci i skutečnost, že podpora aktivit směřu-

jících k obnovení balneologického výzkumu 

v lázeňském trojúhelníku, stejně jako potřeba 

veřejné vysoké školy vychovávající zdravot-

nické odborníky pro lázeňství se stala součástí 

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústec-

kého, Moravskoslezského a Karlovarského kra-

je, kterou pro tři nejvíce postižené kraje chystá 

vláda ČR. Jak Karlovarský kraj, tak i statutární 

město Karlovy Vary se přípravy této strategie 

aktivně účastní. Informace o postupu přípravy 

strategie a akčního plánu je možné sledovat 

prostřednictvím webu www.restartregionu.cz.

Smart Akcelerátor (1. kolo) 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689

Lázeňství 
a balneologie

• INZERCE
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• KULTURNÍ SERVIS

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

3.4. 19.30 Alexandr Sergejevič Puškin: 
  Evžen Oněgin
Divadlo ABC
Příběh nenaplněné lásky petrohradského šviháka a venkovské 
dívky je básnickou sondou do lidské duše. 
Hrají: Jiří Hána, Petra Tenorová, Henrieta Hornáčková, Aleš 
Bílík, Jitka Smutná, Hana Doulová/ Veronika Janků, Jiří 
Schwarz, Jaroslav Vlach, Milan Kačmarčík, Vilém Udatný, 
Lucie Domesová, Stanislava Jachnická, Diana Šoltýsová, 
Hanuš Bor, Michael Vykus
Režie: Pavel Khek

4.4. 19.30 Jean Robert-Charrier: 
  Pro tebe cokoliv
Divadlo Kalich
Francouzská komedie, která s velkým úspěchem baví celou 
Paříž, o mateřské lásce, jež nezná hranic. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowská, 
Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková-Rychlá, 
Kristián Kašpar
Režie: Petr Kracik

5.4. 19.30 Miro Gavran: Vše o mužích
Studio Dva
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný
Režie: Jana Janěková

6.4. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
  a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – 
soprán, Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr 
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

7.4. 10.00 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
 – představení pro školy
Divadlo Různých Jmen
„Dostal jsem se už z jiných průserů a ještě mi poděkovali…“ 
Klasická groteska o klasických lidských vlastnostech – pře-
tvářce, úplatkářství, prospěchářství, ustrašenosti, namyšle-
nosti a všudypřítomné hlouposti. „Čemu se smějete? Sami 
sobě se smějete!“
Hrají: Milan Enčev, Valérie Zawadská/ Stanislava Jachnická, 
Romana Goščíková/ Petra Horváthová, Anna Kulovaná / 
Vendula Křížová, Lukáš Burian, Petr Franěk/ Michal Slaný, 
Jaromír Nosek, Otto Rošetzký
Režie: Lukáš Burian

9.4. 15.00 Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Docela velké divadlo Litvínov
Nová pohádka o dobrodružstvích slavného hrdiny s pun-
tíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory, 
s písničkami Jana Turka a choreografií Lenky Lavičkové.
Hrají: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Zuzana Bartošová, Lenka 
Lavičková, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Hana Marvanová, Jana 
Galinová a Jindřich Lenc
Režie: Jurij Galin

10.4. 19.30 Miro Gavran: Vše o ženách
Studio Dva
Propletené leporelo zábavných příběhů s náročnějším sděle-
ním. Komedie o tom, jak ženy bojují samy se sebou, v rodině, 
v práci, ve vztazích s muži – ale především s dalšími ženami. 
Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková, Jana Krausová
Režie: Jana Janěková

11.4. 19.30 Bude to jinak! - koncert
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Proč to bude jinak? Protože všechny kusy, jež v rámci jubilej-
ního show u příležitosti dvacátého výročí existence bandu naši 
milí swinguchtiví očekávali, se prostě nevešly! 

15.4. 19.30 Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Účinkují: Dalibor Tolaš/ Jiří Hájek, Ivana Šaková/ Iveta Kop-
pová Žižlavská, Ivana Veberová/ Lucie Kašpárková/ Kateřina 
Šmídová Kalvachová, Pavel Horáček/ František Zahradníček, 
Jana Piorecká/ Jana Foff Tetourová, Tomáš Kořínek/ Aleš 
Voráček, Richard Samek/ Aleš Briscein/ Josef Moravec, 
Jevhen Šokalo/ Jan Šťáva, Jan Adamec/ Jan Ježek, Radka 
Sehnoutková/ Adéla Lučanská, Roman Dušek/ David Cody, 
Sbor opery DJKT, Orchestr DJKT, Balet DJKT a externisté
Režie: Jana Kališová

18.4. 19.30 4TET - koncert

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev 
tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou doko-
nalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana 
Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé har-
monie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a “taneční” 
výkony všech aktérů na jevišti – to vše rozhodně nenechá 
nikoho chladným.
Účinkují: David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár

19.4. 19.30 Antonín Procházka: Celebrity s.r.o.
JT Promotion
Divadelní komedie o natáčení nekonečného seriálu. Není 
větší tragédie než pracovat v televizní zábavě... Hrají: Zuzana 
Vejvodová, Lukáš Pavlásek, Kateřina Macháčková, Vladimír 
Kratina, Viktor Limr, Kamila Kikinčuková, Antonín Procházka, 
Štěpánka Křesťanová, Zdeněk Rohlíček
Režie: Antonín Procházka

20.4. 19.30 John Graham: Hexenšus
Umělecká agentura Nordproduction
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé kočky mohou 
ležet klidně za kamny - a přece zafunguje zákon schválnosti. 
Alespoň v této frašce feydeauovského střihu o lidech, kteří 
se sejdou na místě, kde žádný z nich neměl být. Hrají: Lukáš 
Langmajer, Dana Morávková, Radek Zima, Hana Čížková, 
Jan Antonín Duchoslav/ Ivo Kubečka, Tomáš Juřička, Gábina 
Hyrmanová/ Miluše Bittnerová
Režie: Petr Kracik

23.4. 15.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek 
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Činohry 
Karlovarského městského divadla a hudebníci Karlovarského 
symfonického orchestru.
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie. 
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Čech 
pomoci místní policii s případem. Podaří se mu překazit 
ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit 
květ nevinnosti líbezné Květušky? Hrají: Dominick Benedikt, 
Radek Bár, Petr Batěk, Pavel Marek, Karolína Jägerová, 
Vuk Čelebić, Jarmila Šimčíková/ Lucie Domesová, Jindřich 
Skopec/ Karel Beseda, Miroslav Sabadin, Pavla Janiššová, 
Vladimíra Vítová, Barbora Mošnová, David Beneš, Jiří Švec, 
Pavel Richta, Radmila Urbanová, Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš

24.4. 19.30 Martin Čičvák: Urna na prázdném jevišti
Činoherní klub
Komedie na hraně bulvární frašky a s kriminální zápletkou 
o herectví, velké dramatické literatuře a tak trochu i o Evropě 
a ženách vůbec... Hrají: Lenka Skopalová, Veronika Žilková, 
Ivana Uhlířová, Sára Venclovská
Režie: Martin Čičvák

25.4. 19.30 Tennessee Williams: Báječná neděle 
v parku Creve Coeur
Divadlo Kalich
Cituplná komedie o čtyřech ženách, jejichž osudy se z veliké 
vášně a touhy po štěstí v žáru horkého dne protnou. 
Hrají: Sabina Remundová, Iva Janžurová, Barbora Munzarová, 
Lucie Žáčková
Režie: Iva Janžurová

29.4. 16.00 Tanec, tanec 2017 – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Za finanční podpory Města Karlovy Vary a finančního přispění 
Ministerstva kultury ČR srdečně zveme všechny příznivce 
tanečního umění na X. ročník krajské postupové přehlídky 
scénického tance mládeže a dospělých. Neprofesionální 
taneční soubory scénického tance z Karlovarského a Plzeň-
ského kraje představí divákům choreografie, ucházející se 
o postup do celostátního kola. Jako host přehlídky se v letoš-
ním roce představí nominované dětské taneční soubory, které 
se zúčastní květnové Celostátní přehlídky dětských skupin 
scénického tance v Kutné Hoře.

KSO karlovarský symfonický orchestr

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.
kso.cz

5.4. 19.30 Čajkovskij, Rachmaninov
Grandhotel Ambassador Národní dům
Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma op. 33
Sergej Rachmaninov: Symfonie č. 2 e moll op. 27
Tomáš Jamník - violoncello
Jiří Štrunc - dirigent

12.4. 19.30 Velikonoční koncert
Grandhotel Pupp
Igor Stravinskij: Píseň slavíka
Francis Poulenc: Koncert pro varhany, tympány a orchestr 
g moll
Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 3 c moll op. 78 „Varhanní“
Michaela Káčerková - varhany
Martin Lebel - dirigent

20.4. 19.30 Klavírní recitál
Grandhotel Ambassador Národní dům
Leoš Janáček: V mlhách
Fryderyk Chopin: Scherza
Ivo Kahánek - klavír

27.4. 19.30 Bartholdy, Mozart, Beethoven
Grandhotel Ambassador Národní dům
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hebridy, předehra op. 26
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 
24 c moll KV491
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92
Boris Krajný - klavír
Petr Altrichter - dirigent

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

5.4. 19.30 Xavier Baumaxa 
  & Jazz Punk Trio – Idueto tour
Svérázný zpěvák, muzikant a skladatel Xavier Baumaxa, 
vlastním jménem Lubomír Tichý vydává letos v dubnu nové 
album s názvem Idueto. Album IDUETO je devátým stu-
diovým počinem Xaviera Baumaxy, tentokrát věnováno Že-
nám, potažmo i jejich mužům. Nekompromisní hity střídají 
křehké písně, takže posluchač najde vše od hip-hopu az po 
šanson. Páteří alba jsou dueta s vynikajícími zpěvačkami 
z Čech i ze Slovenska a na sve si přijdou i fanoušci J.A.R. 
Prvním singlem alba je píseň Náruč, kterou spolu nazpívali 
Jana Kirschner a Xavi. Jazz Punk Trio doprovodí Baumaxu 
ve složení  Rasťo Uhrík - basa, Matěj Benko - klávesy, 
Bady Zbořil – bicí.

7.4. 19.30 Paul Batto Duo (Slovinsko)
Slovinský jazz-bluesový zpěvák Paul Batto rozhodl vrátit 
ke svým kořenům, i když trochu v komornější podobě. Za 
doprovodu klavíristy Ondřeje Kříže vystupuje se sbírkou 
tradiční nadčasové klasiky - gospelu, spirituálu a jazzových 
standardů (Ellington, Gershwin, Arlen, Carmichael).

21.4. 19.30 Abraxas
Česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách 
pražské skupiny Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od 
samého počátku kytarista a skladatel Slávek Janda, bratr 
slavného Petra z Olympicu. Do Husovky přijede Abraxas 
představit svoje poslední album Nekonečný boogie – Best 
Of (2016).

23.4. 19.30 Divadlo Navenek Kadaň 
  – Ira Levin: Veroničin pokoj
Psychothriller na divadle? Proč ne! Jemně vykonstruovaný 
příběh Iry Levina, autora Rosemary má děťátko nebo 
Stepfordských paniček. Neobyčejně napínavá podívaná, 
odehrávající se v komorním prostoru. Čtyři postavy a jejich 
tajemství. A zlo, které se skrývá v každém z nás. Divadlo 
Navenek Kadaň přiváží úspěšnou inscenaci, u níž prozrazo-
vat děj by byl hřích. Ale přijďte – budete fascinováni jako 
my. V režii Terezy Gwoždiákové hrají Markéta Peti, Pavel 
Volf, Sabina Tumpachová a Jiří Nebeský. Představení je 
součástí přehlídky výjimečných ochotnických souborů 
Karlovarský Harlekýn a Divadlo Navenek je hostem Diva-
delního studia D3.

25.4. 19.30 Jan Vančura s Plavci 
  & Irena Budweiserová
Jan Vančura - excelentní zpěvák a kytarista skupiny Plavci 
a Irena Budweiserová   - jedinečná zpěvačka spirituálů, 
gospelů i blues zpívají, povídají a baví diváky za doprovodu 
nově sestavené kapely Plavci (Mário Biháry - akordeon, 
piano, zpěv, Lukáš Pelc - kontrabas, zpěv, Jakub Racek - 
kytara, zpěv). Na programu jsou nejen plavecké hity (500 
mil, Smutný psaní a řada dalších), ale i úplné novinky. 
Vzpomínat se bude i na kamarády Karla Zicha a Milana 
Dufka.

28.4. 19.30 Antonín Procházka 
  – S tvojí dcerou ne 
(Divadlo Bez zákulisí)

KMD karlovarské městské divadlo
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Komedie, ve které se manželský pár snaží preventivně 
předejít krizi středního věku, která podle slov manželky 
Alice čeká každého. Když se na radu svých přátel vydávají 
na druhé líbánky na hory, požádají svého nejlepšího přítele 
Luboše, aby občas dohlédl na jejich osmnáctiletou dceru 
Sandru. Tím se spouští kolotoč omylů a trapasů, který jako 
by nebral konce. Výtěžek představení poputuje ve prospěch 
Nadačního fondu Ještěřice.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, 
www.kinodrahomira.cz

1.4. 13.00 a 15.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
1.4. 17.00 Masaryk
1.4. 19.30 Ghost in the Shell
2.4. 13.00 a 15.00 Šmoulové
2.4. 17.00 Kráska a zvíře
2.4. 19.30 I dva jsou rodina
3.4. 19.30 Masaryk
4.4. 14.30 a 17.00 Projekce pro seniory: 
  Jacques-Yves Cousteau - Odysea
4.4. 19.30 Trainspotting
5.4. 17.00 Egon Schiele
5.4. 19.30 Bába z ledu
6.4. 19.30 Filmový klub
7.4. 19.30 Masaryk
8.4. 14.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
8.4. 17.00 Power Rangers: Strážci vesmíru
8.4. 19.30 La La Land
9.4. 14.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
9.4. 17.00  Power Rangers: Strážci vesmíru
9.4. 19.30 Masaryk
10.4. 19.30 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
11.4. 17.00 Projekce pro seniory: Strnadovi
11.4. 19.30 Nechte zpívat Mišíka
12.4. 17.00 Vernisáž: 
  Marek FILIP, Milan Frič – Duše lesa
12.4. 19.30 Rodinný film
13.4. 18.00 Jazz&Poezie: 
  Anna Barkovová - Osm hlav šílenství
13.4. 19.30 Filmový klub
14.4. 17.00 Rychle a zběsile 8
14.4. 19.30 Špunti na vodě
15.4. 14.30 LEGO® Batman film
15.4. 17.00 Špunti na vodě
15.4. 19.30 Rychle a zběsile 8
16.4. 14.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
16.4. 17.00 a 19.30   Špunti na vodě
17.4. 14.30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
17.4. 17.00 Špunti na vodě
17.4. 19.30 Proti vlastní krvi
18.4. 17.00 Projekce pro seniory: Psí poslání
18.4. 19.30 Zkouška dospělosti
19.4. 17.00 a 20.00  Zibura 
  – Pěšky mezi buddhisty a komunisty
20.4. 19.30 Filmový klub
21.4. 19.30 Špunti na vodě
22.4. 14.30 Mimi šéf
22.4. 17.00 Ztracené město Z
22.4. 19.30 Masaryk
23.4. 14.30 Mimi šéf
23.4. 17.00 Špunti na vodě
23.4. 19.30 Ztracené město Z
24.4. 19.30 Přes kosti mrtvých
25.4. 14.30 a 17.00  Projekce pro seniory  Bába z ledu
25.4. 19.30 Přes kosti mrtvých
26.4. 19.30 Toni Erdmann
27.4. 19.30 Filmový klub
28.4. 20.00 Blue Condition – Koncert
29.4. 14.30 Mimi šéf
29.4. 17.00 a 19.30   Zahradnictví
30.4. 14.30 Mimi šéf
30.4. 17.00 a 19.30   Zahradnictví

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz

V Pondělí velikonoční 17.dubna bude mimořádně otevřeno od 
13 do 17 hodin (pro Karlovaráky vstup zdarma).

VÝSTAVY:
do 2.4. Václav Šerák a žáci - Oheň / Hlína / Led

Výstavní projekt připravený ve spolupráci s Uměleckoprůmy-
slovým museem v Praze představuje významnou osobnost 
české a evropské keramické tvorby prof. Václava Šeráka 
(1931), jehož díla jsou charakterizována dynamickými tvary, 
velkorysými proporcemi a tvarově i barevně expresivním 
a nekonvenčním zpracováním. Výstavu doplní ukázky děl 
jeho žáků, kteří se prosadili volnou tvorbou i v oboru designu 
a užitého umění. 

6.4. 17.00 Vernisáž: Znak – struktura – životní 
prostor / Zeichen – struktur – lebensraum
Výstava připravená ve spolupráci s Kunstvereinem Hochfran-
ken v Selbu v rámci česko-německého programu MY 2 / WIR 
2 bude prezentací tři českých a tří německých umělců (Karel 
Kocourek, Milan Maur, Pavel Štýbr, Hubert Huber, Sabine 
Richter, Diet Sayler). Všichni autoři svébytně využívají foto-
grafických postupů a prostřednictvím archetypálních znaků 
sdělují své vidění světa. Výstava potrvá do 8.5.

Stálá expozice: České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého 
umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderní-
ho umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, 
J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. 
Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, 
J. Róna aj.

DALŠÍ AKCE:
2.4. 15.00 Komentovaná prohlídka 
  výstavy Václava Šeráka
Tvorbou významného keramika a jeho žáků v rámci dernisáže 
výstavy provede její autorka Dita Hálová.

11.4. 20.00 Ondřej Smeykal, Patrik Hábl: Zjevování
Ojedinělý projekt našeho nejlepšího hráče na didjeridoo On-
dřeje Smeykala, který bude doprovázet malbu Patrika Hábla 
naživo malujícího obraz projekčně přenášený na zeď. Vzniká 
živá malba inspirovaná živou hudbou a hudba inspirovaná 
živým obrazem – imaginativní zážitek pro více smyslů.

18.4. 19.30 Jan Burian: Island jinak aneb 
  Jak žít a tvořit pod sopkami
Přednáška Jana Buriana s projekcí přiblíží ostrovní stát nejen 
z hlediska pamětihodností a přírodních krás. Bude pojednávat 
o Islandu, o způsobu života na tomto svérázném ostrově, kde 
jeho obyvatelé přežili tisíc let nepohody v nevlídném prostředí, 
kde vytvořili zajímavou kulturu a společnost, kde měla příroda 
vliv na jejich duši či na kulturní tvorbu.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

12.4. 17.00 Vernisáž: 
  Marek Filip, Milan Frič - Duše lesa
Výstava vitráží, výrobků ze dřeva, kůže a kostí a fotografií 
tetování je vyjádřením úcty k přírodě a vazby na ni. Vystavené 
výrobky a předměty spojuje svět a život lesa a vnímání přírody 
v její komplexnosti v souladu se šamanskými tradicemi 
a kulturou. Vedle vitráží Milana Friče se prezentuje Marek Filip 
šamanskými bubny, dřevěnými výrobky, zvířecími lebkami 
s ornamenty představujícími princip a řád, který člověka 
převyšuje. Vystavené předměty doplňují fotografie tetování, 
které se používanými ornamenty (i tetovací technikou) obracejí 
k tetování přírodních národů. Vše vystavené souvisí se základ-
ním koloběhem zrodu, žití a zániku, přičemž smrtí nic nekončí. 
Smrt je pouhým přechodem z jednoho příběhu do druhého. 
Výstava potrvá do 12.6.
 
13.4. 18.00 Poezie & jazz: 
  Anna Barkovová - Osm hlav šílenství
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hu-
dební skupina Jazz Apetit čtení z knihy Osm hlav šílenství, 
která poprvé v češtině představuje dílo ruské básnířky Anny 
Barkovové (1901–1976). Kniha je výborem přinášejícím 
poezii, prózu, deníky a korespondenci autorky, jejíž dílo mohlo 
být postupně objevováno doma i v zahraničí teprve po pádu 
sovětského režimu. Autorka kvůli své tvorbě strávila mezi roky 
1934 až 1965 více než dvacet let života v sovětských gulazích 
a další léta v mezidobí ve vyhnanství. Od konce dvacátých let 
mezi její hlavní témata patřil hladomor, zatýkání a všeobjí-
mající strach. Pozdější poezie psaná v lágru a ve vyhnanství 
nabývá niternější, reflexivní podoby, básnířčino alter ego 
se stává zpodobněním celé historie Ruska. V próze, psané 
především ve vyhnanství, zachycuje Barkovová podstatu zla, 
diskutuje se svými postavami o smyslu existence a zobrazuje 
jejich vykořeněnost a nesvobodu.

GALERIE SUPERMARKET WC

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
otevřeno každý všední den od 13:00 do 18:00
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047 

do 23.6. 13.00 až 18.00   Oblékni mě!!!
Šaty vzniknou když: Máš skvělý nápad a chuť tvořit, také 
nějaký materiál a nemusí to být textil. Šikovné ruce a trpěli-
vost … je to zábava, zkus si to i ty. Výstava studentů 2.–4. 
ročníku oboru Oděvního designu SUPŠ Karlovy Vary. Připojená 
interaktivní dílna seznámí s procesem vzniku modelu, od 
prvotní inspirace přes dokonalé řemeslné zpracování až po 
kvalitní dílo.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 

V Pondělí velikonoční 17.dubna bude mimořádně otevřeno od 
13 do 17 hodin (pro Karlovaráky vstup zdarma).

VÝSTAVY:
do 9.4. Jindřich Štreit – Domov (bez) domova
Jindřich Štreit (1946), významný český fotograf a pedagog 
se ve své dokumentární fotografii zaměřuje zejména na 
sociální tématiku. Cykly černobílých snímků zachycující 
venkovský život, sakrální tematiku či osudy lidí bez domova 
nebo drogově závislých se vyznačují neobyčejnou naléhavostí 
a melancholickou poetikou. Vystaven bude cyklus, který vznikl 
ve spolupráci Armádou spásy, největším poskytovatelem 
sociálních služeb pro lidi bez domova.

19.4. 16.00 Tajemství tisku z hloubky 
  - Technikou Václava Hollara 
Grafickou technikou leptu si účastníci workshopu Eduarda 
Milky zpracují jednoduchý přírodní motiv a zároveň se dozvědí 
vše o základech této metody tisku z hloubky, o používaných 
pomůckách, materiálech a barvách. 

Historie objektu
Varchitektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
5.4. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
  Jindřicha Štreita
Výstavou fotografií Domov (bez) domova provede samotný 
autor, významný fotograf a pedagog Jindřich Štreit.

10.4. 16.30 až 18.00   Velikonoční dílna 
  – originální zdobení kraslic
Děti i dospělí si tradičními i netradičními technikami vytvoří 
kraslice. K dekoraci využijí různé druhy barev, stužek, prováz-
ků, krupici, papírové kvítky, přírodniny ad. Vyfouknutá vajíčka 
vezměte s sebou.

19.4. 16.00 Technikou Václava Hollara 
  – výtvarný workshop Eduarda Milky
Grafickou technikou leptu si účastníci workshopu zpracují 
jednoduchý přírodní motiv a zároveň se dozvědí vše o zákla-
dech této metody tisku z hloubky, o používaných pomůckách, 
materiálech a barvách.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze 
pro 2 osoby, konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 
111 nebo 606 928 844.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.
com

25.4. 18.00 Slavné swingové melodie
Slavné swingové melodie G. Millera, G. Gershwina, B. Good-
mana a jiných. Účinkují: Big band ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, řídí 
a na saxofony hraje: Milan Krajíc. 

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, 
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE JE OTEVŘENA OD 20. DUBNA
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální 
podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence 
muzea přibližuje v nově upravených sálech a s využitím 
moderních technologií historii města Karlovy Vary, přírodu 
a dějiny Karlovarska, ukázky mineralogického bohatství. 
Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky měst a hor-
nické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 
15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. 
Expozici mimo unikátních sbírkových předmětů doplňuji 
modely a kopie sbírek, středověké a barokní plastiky, část 
Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, 
karlovarská řemesla, ukázky produkce sklárny Moser a karlo-
varských porcelánek.

od 20.4. Výstava: Jak se dělá expozice?
Výstava dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé 
expozice.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY

Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, 
geologii, hornictví a kraji západočeských lázní. 
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 
13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské 
návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Telefon: 353 502 888

VÝSTAVY:
A-klub
do 30.4. Jak přírodu vidím já
Výstava fotografií Lubomíra Štiky.

Kavárna Dvory
do 26.4. Grafiky a malby
Výstava grafik a maleb Jordana Tenčeva.
Karlovarský malíř, grafik a keramik, absolvent Střední průmys-
lové školy keramické v KV.

Půjčovna Dvory
do 26.5. 110 let s babičkou
Výstava nejrůznějších vydání knihy Boženy Němcové „Babič-
ka“. Vybráno ze sbírky Zdeny Tomsové z Plzně.

Hala Dvory
5.4. 9.30 Vernisáž: Veselé velikonoce na dvorečkU
Výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary. Již 12. 
ročník tradiční jarní výstavy potrvá do 20.4.

4.4. 13.00 Vernisáž: 
  Erasmus / grafika / fotka / oděv / porcelán
Práce studentů uměleckých škol zapojených do projektu 
Art&Design in Our Lives. Výstava potrvá do 30.4.

Pobočka Lidická
do 28.4. Doba Karla IV.
Výtvarný projekt studentů 4. ročníku pedagogické školy pod 
vedením vyučující J. Haladové.

PŘEDNÁŠKY:
A-klub Dvory
4.4. 17.00 Duchovní svět západu a východu 
v literatuře aneb Světová náboženství v kostce
Přednáška Lukáše Bujny, husitského faráře a středoškolského 
pedagoga. Knihy, ze kterých přednášející čerpal, budou při 
přednášce k nahlédnutí.

Sál Dvory
11.4. 17.00 Nepál / Annapurna Range
Cestovatelská přednáška manželů Jana a Jiřiny Melicharo-
vých.

20.4. 17.00 #internetembezpečně
Přednáška pro veřejnost o nástrahách internetu a jak před 
nimi nejlépe chránit své děti.

HUDEBNÍ POŘAD:
Pobočka Lidická
28.4. 18.00 Nejen jazzový podvečer
Povídka, román, poezie, dopisy. Hudebně-literární pořad 
připravený Janem Pelcem. Zajímavosti ze světa jazzu, blues 

i jiné hudby. Novinky i archivní nahrávky proložené slovem 
a četbou, životopisnými informacemi.

HLASITÉ ČTENÍ:
Pobočka Lidická:
5.4. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. Patrik Girgle 
„Vertigo“, čtou herci divadla D3 Klára Kumičíková, Andrea 
Kiralyi, Jakub Johanovský a Adam Fedorek.

19.4. 18.18 A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. „Nic už 
se nestane“ z díla Ingeborg Bachmannové čte Marcela 
Hadravová.

Oddělení pro handicapované
19.4. 14.00 Čtení do ucha
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemož-
ňuje číst tištěný text. „Multikulti pindy jedný český mindy“, 
z knihy Ivy Pekárkové čte Jitka Tichá.

PRO DĚTI:
Oddělení pro děti
5.4. 15.30 až 16.30   Mami, tati, pujč mi knížku
Seznamujeme děti od 6 let a jejich rodiče s novinkami ve 
fondu oddělení pro děti.

8.4. 10.00 až 11.30   Čím budu až vyrostu?
Seznamujeme děti od 7 let prostřednictvím pohádek a soutěží 
s jednotlivými povoláními. Tentokrát na téma Myslivec.

7., 21., 28.4. 15.00   Odpoledne deskových her
Přijďte se seznámit s různými deskovými stolními hrami 
a vyhrát si tak odměnu. Pro děti od 7 let.

PRO SENIORY:
Pobočka Lidická:
13., 27.4.  10.00   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO 9.00 - 17.00
ÚT 9.00 - 17.00
ST 9.00 - 14.00
ČT 9.00 - 17.00
PÁ 9.00 - 17.00
SO 9.00 - 12.00, pouze čítárna, tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 – 17.00
ST 12.00 – 15.00
PÁ 12.00 – 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST ZAVŘENO
PÁ 12.00 – 16.00

4.4. 17.00 Projezte se ke zdraví
Přednáška Jarmily Mandžukové o zdravém životním stylu 
a o správné výživě, neboť to, co jíme a kolik toho sníme, 
působí na každého z nás.

12.4. 17.00 Co může přinést šamanismus a ša-
manské léčení člověku v současném světě?
Na otázky Romana Týgla odpoví Míra Mikeš.

20.4. 17.00 S bylinkami od jara do léta

V pořadí již páté posezení se Zdeňkou Krejčovou o cestě 
ke zdraví s produkty z přírody. Věřme bylinkám a využijme 
přírodní sílu rostlin k posílení organismu, jarní obnovu energie 
a vitality.

25.4. 17.00 Jóga smíchu
Aneb Uvolněná radost Vladimírem Palečkem.

Každé úterý 13.30 Senior klub
Posezení nad knihou pro seniory

Každé úterý 14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.30 až 16.10   Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační 
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let.

Každý čtvrtek 16.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti druhých až pátých tříd.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Centrum zvířat Stará Role

8.4. 14.00 až 17.00   Velikonoční pomlázka 
s prodejní výstavou

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
www.ddmkv.cz, tel. 739 327 132, mail: info@ddmkv.cz

27.4. 16.30 až 19.30   Pálení čarodějnic
Bude pohádka Divadla z bedny, čekají na vás i soutěže, 
stavění máje či pečení buřtů, ty si ovšem přineste vlastní. 
Kostýmy vítány.

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

Areál Svět záchranářů se nachází za KV Arenou hned vedle 
nové míčové haly, Západní ulice 1822, Karlovy Vary
tel.: 608 953 862, 777 572 576, email: info@zachrannykruh.
cz, facebook „Svět záchranářů“, www.svetzachranaru.cz

1.4. 13.00 až 17.00   Staň se záchranářem – zá-
bavné a hlavně naučné odpoledne pro děti a rodiče
5.4. 14.00 až 17.00   Senior akademie -  Preven-
ce násilné kriminality
12.4. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Psycho-
logie vztahů
19.4. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Finanč-
ní a ekonomická gramotnost
26.4. 14.00 až 17.00   Senior akademie – Zá-
chranný kruh – prevence mimořádných událostí 
a rizik

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary 
Tel.: +420 353 304 211
E-mail: info@spa5.cz
Web: http://www.spa5.cz

6.4. 17.00 až 18.00   Keltská jóga Wida
Začátek kurzu, čtyři hodinové lekce pro zdraví a vitalitu. 
Probíhá do 27.4.

7.4. 17.00 až 20.00   Hormonální jóga pro ženy
8.4. 9.00 až 18.00   Hormonální jóga pro ženy
Podle Dinah Rodrigues, seminář na páteční odpoledne 
a sobotu.

25.4. 17.30 až 18.30   Hormonální jógy pro ženy
Opakovací lekce podle Dinah Rodrigues, mohou se přihlásit 
i ženy, které absolvovaly seminář HJ u jiné lektorky.

Lektorkou všech akcí pro ženy je Šárka Vorlová,  certifiko-
vaná lektorka Hormonální jógy a Školy pánevního dna. Více 
informací na www.zivotemkezdravi.cz

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
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• KULTURNÍ SERVIS / INZERCE

2.4. 15.00 Vynášení Mořeny
Vynášení Mořeny do Ohře u Svatošských skal, sraz v 15.00 
hodin u mostu.

8.4. 9.00 až 13.00   Ateliér Archa
Pletení košíků. Lektor Nikolas Vítek Petr, sebou pokud možno 
vlastní nůžky na pruty.

19.4. 17.00 až 19.00 Den otevřených dveří + 
Nultý ročník KV
Den otevřených dveří a setkání nultého ročníku rodičů budou-
cích prvňáčků a další zájemce.

21. a 22.4. Zápis do 1. třídy
Na školní rok 2017/18

PLAVÁČEK - PLAVÁNÍ S DĚTMI

Dáša Štrosová, tel. 777 201 774
email: karlovyvary@plavacek-deti.cz

od 5.4. 14.00 Plaveme s Plaváčkem
Jarní kurz plavání rodičů s dětmi. Naše kurzy jsou každou 
středu a zahrnují plavání, saunu a masáže. Ve vodě sdílíme 
radost se svými dětmi a vedeme je k základním technikám 
plavání. Určeno i pro úplné začátečníky. Kurz je pro rodiče 
s dětmi od půl roku do 7 let.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz

1.4. Jarní setkání na Dianě v Karlových Varech 
-  Memoriál Venduly Surové
8.4. Krajem zapomenutých pramenů – Poutnov, 
Mnichov, Číhaná, Teplá
13.4. Velikonoční expedice na Broumovsko (5 dní)
22.4. Brdy – Z Hostomic na brdský Olymp do 
Fabiánova království    29.4. Mezi Slapskou 
a Štěchovickou přehradou
1.5. Toulky okolím Přebuze v Krušných horách

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City 
Centrum. Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928

7.4. a 21.4.   10.00 Městské farmářské trhy

ARMÁDA SPÁSY

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek 
v měsíci od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

CÍRKEV BEZ HRANIC

Karlovy Vary, Západní 63
tel.: 777 801 350, email: info@cirkevvary.cz, 
www.cirkevvary.cz
Bohoslužby - každá sudá neděle od 10 hodin.

20.4. 18.00 Jordánsko v proměnách času
Vyprávění o zajímavé zemi Blízkého východu. Přednáší 
Ladislav Roboš.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

21.4. 19.00 Odpuštění po česku
Přednáší Jan Valeš, ředitel školy, kazatel a teolog se 
zájmem o život v jeho pestrých barvách.

BOHOSLUŽBY

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, 
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, 
odpolední program od 14:00, 
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00, 
Mládež: pátek 17:15 - 18:00, 
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/

Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
tel.: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, 
telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Šermíř Rubeš triumfoval ve světovém poháru
Zlatou medaili, která nemá v historii českého šermu 

obdoby, si přivezl domů do Karlových Varů z turnaje 
Světového poháru ve Vancouveru kordista Martin 
Rubeš. „Bereme to jako šermířské Nagano,“ shodli 
se jednoznačně členové vítězného týmu českých 
reprezentantů, mezi nimiž byl v kanadské výpravě 
i karlovarský šermíř. „Martin přepsal další milník ve 
své kariéře a jako benjamínek národního týmu má 
lví podíl na zlatém kovu, který přidal mezi své velké 
medaile,“ jásá Martin Rubeš starší, otec dvacetile-
tého šermíře a reprezentační trenér. „Šerm je sport 
jednotlivců, soutěž družstev je pro mě výjimečná, o to 
víc jsem si to užil,“ říká šermíř Martin Rubeš.

Do soutěže byli Češi nasazení jako turnajové 
dvanáctky, podle postavení ve Světovém poháru, 
v boji o šestnáctku porazili tým Argentiny a dostali se 
do hlavní soutěže. O postup mezi osm nejlepších se 
utkali s Koreou, vítězem třech posledních SP a hlavně 
s olympijským vítězem Sand-Young-Parka na sou-
pisce. „Byl to docela oříšek,“ přiznává Martin Rubeš. 
Však museli Češi v souboji s Koreou vývoj duelu ve 
svůj prospěch otáčet. „Nakonec šel na olympijského 
vítěze Pavel Pitra a vypráskal ho,“ usmívá se Rubeš.

O semifinále se Češi střetli s Maďary ověnčenými 
olympijským bronzem a znovu tu byl tým okolo 
Rubeše, kdo v utkání prohrával. Rozhodující zásah 
v prodloužení zavěsil tentokrát Richard Pokorný. Češi 
vyhráli právě o jeden zásah.

A stejně si vedli i v semifinále, kdy o jediný zásah 
v poměru  45:44 přešli přes olympijské vítěze 
z Francie. „Motivací bylo porvat se o postup, aby-
chom nehráli o třetí místo, dvakrát už nám uteklo,“ 
vysvětluje Rubeš taktiku, jak nepřijít o další placku. 
Povedlo se. Po hodinu a půl dlouhé pauze se šlo do 
finále proti Ukrajině. „Byl to nejjasnější zápas, co 
jsme za celý den měli. Měli jsme to pod kontrolou, 
byli jsme v psychické pohodě,“ dodává Martin 
Rubeš. 

Triumfem na SP v Kanadě pomohl v dějinách čes-
kého šermu napsat další radostnou kapitolu. Zatím 
největší úspěch bylo čtvrté místo z Tallinu v roce 
2014 a čtvrté místo z Buenos Aires 2016. Teď mají 
Češi zlato z Vancouveru. Tým za tímto úspěchem 
vedl Jiří Beran z SC Praha a dalšími členy byli Ri-
chard Pokorný z USK Praha, Pavel Pitra ze SC Praha 
a Martin Rubeš z Lokomotivy Karlovy Vary.

Poslední dubnový víkend si Karlovy Vary pro 
své tradiční setkání vybrali potomci evropských 
i zámořských šlechtických rodů společně s vý-
znamnými osobnostmi vědy, kultury a obchodu 
z celé Evropy. Bude se zde konat 21.  Karlovarský 
víkend – setkání evropské šlechty.

Účastníci setkání jsou rozpoznatelní na první 
pohled. Jejich elegantní oblečení, u dam nádher-
né barevné klobouky, rozesmáté tváře – vždyť 
se přece přijeli bavit – a velmi milé a zdvořilé 
chování přináší na karlovarské kolonády závan 
starých dob, kdy etiketa byla základem výchovy 

v rodinách i ve školách. Organizátoři setkání 
připravili pro své hosty tradiční třídenní program, 
plný tance a zábavy. Lahůdkou letos jistě bude 
dostihový den na závodišti ve Dvorech. Pro 
pobavení  přítomných dam je připravena soutěž 
o nejkrásnější klobouk a všechny dámy berou 
svou účast v soutěži velmi vážně – jejich modist-
ky pracují naplno již několik měsíců.  Mladí muži 
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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• SPORT

Chystá se Týden karlovarských řek
Týden karlovarských řek pošle letos lodě mezi 

sobotami 8. a 15. dubna znovu po divoké vodě 
s různým stupněm obtížnosti už ve svém 29. 
ročníku. Hudební nástroje jsou vítány, sjíždět se 
budou znovu řeky a říčky v blízkém okolí Karlo-
vých Varů a vodáci si užijí také bohatý doprovodný 
program: prohlídku města Karlovy Vary, přijetí 
primátorem na radnici, exkurzi do zajímavých 
výrobních podniků Karlovarska a prohlídky zají-
mavých a historických míst karlovarského kraje. 

Pro rodinné příslušníky či další doprovod, který 
divokou vodu nepojede, je připravená jízda na 
raftu po Ohři nebo Teplé (trasy Loket – Karlovy 
Vary, Březová – Karlovy Vary) se zkušeným 
instruktorem. 

Každý účastník dostane tričko 29. ročníku. 
Přihlásit se můžete online na webu kvreky.cz, kde 
najdete také víc informací o akci.

+420 777 334 566  www.rd-magnolia.cz

JIŽ V PRODEJI!

Řadové domy Tašovice

Juniorský maraton se v semifinálovém kole 
vrací do Karlových Varů, největší běžecký závod 
pro studenty středních škol se ve Smetanových 
sadech poběží ve čtvrtek 6. dubna.
Neziskový projekt organizátorů RunCzech 
běžecké ligy má za cíl rozběhat středoškolské 
studenty po celé České republice, což se rok od 
roku daří více a více. Registrace do Juniorského 
maratonu je navíc zdarma.
Do Juniorského maratonu se může zapojit 
každá střední škola z České republiky 
i zahraničí. „Stačí dát dohromady desetičlenný 
tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen 
týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2 
kilometry, dohromady studenti zdolají trať 
celého maratonu,“ představuje Juniorský 
maraton Bojan Nanković z týmu RunCzech. 
Dále už v podstatě stačí jen přihlásit tým na 
stránkách www.runczech.com/jmc a přijet na 
semifinálové kolo do Varů.
V roce 2016 se semifinálových kol konaných 
po celé České republice zúčastnilo 261 týmů, 
tedy 2 610 studentů. Akci provází mediální 
kampaň, jejímž cílem je podporovat kladný 
vztah mládeže ke sportu, zdravý životní styl, 
týmového ducha a preventivně působit proti 
užívání návykových látek.

Víte, že:
 25 840 studentů naběhalo 108 402 

kilometrů v semifinálových kolech od roku 
1997

 137 230 studentů se zapojilo od roku 1997
 v roce 2016 se Juniorského maratonu 

zúčastnilo rekordních 261 týmů
 Juniorský maraton je největší neziskový 

běžecký projekt pro studenty
 studenti, kteří se probojují do finále v rámci 

Volkswagen Maratonu Praha, startují z první 
řady spolu s elitními atlety – ti nejlepší s nimi 
dokáží běžet celý první úsek (více než 4 
kilometry)

Juniorský 
maraton se 
vrací do Varů
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor právní 
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí 
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Více než století starou stavbu nedaleko Aše navrhl drážďanský architekt Wilhelm Kreis, projekt získal ocenění na umělecké výstavě v Drážďanech v roce 1901. Stavbu pojmenovovali po 
říšském kancléři Ottovi von Bismarckovi, jehož jméno nesla do roku 1918 a Bismarckův bronzový reliéf zde vydržel až do roku 1946. Ze čtyř pater objektu, kam vede 122 schodů, uvidíte 
krásy Karlovarského kraje a přilehlé části Německa - Krušné hory s Klínovcem, Doupovské hory, Český les, Kapellenberg s rozhlednou, Zelenou horu s televizní věží, Dyleň s věží, Slavkov-
ský les i Německé Smrčiny s horou Schneeberg. Hledaná památka spolykala asi dva tisíce tun žulových kvádrů, 65 tisíc cihel, 58 vagónů vápna, 3 vagóny cementu. 
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Kdy: sobota 8. dubna 2017, startujeme v 10:00
Kde: Severní ul. , Ostrov

     Byty 1+kk – 3+kk se sklepem a balkónem (2.-5. NP) v ceně bytu!
     Letos k nastěhování!
     Zvýhodněné ceny kuchyňských linek
     Financování hypotéčním úvěrem
     Kolaudace 5-6/2017

www.rezidence-severni.cz

Prodejce: Ronald Majer, +420 608 558 138, ronald.majer@nextreality.cz
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Rezidence
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Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří
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• INZERCE



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY, A.S. 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. kromě své hlavní činnosti nabízí:

• Čerpání motorové nafty a Ad Blue
• Diagnostika vozidel
• Opravy vozidel všeho druhu
• Renovace světlometů vozidel
• Emisní stanice přímo v areálu
• Mytí nákladních vozidel, stavebních strojů i autobusů
• Pronájem autobusů
• Pronájem autovláčku
 
Samoobslužná čerpací stanice motorové nafty a Ad Blue je jedna z nejlevnějších v regionu.

K dispozici je kvalitní motorová nafta dle normy ČSN EN 590 s obsahem biopaliv do 7%.

Čerpání motorové nafty a Ad Blue ve střeženém areálu. Pro registrované zákazníky platba 1 x měsíčně na základě vystavené faktury.

Provozní doba čerpací stanice:

• pro registrované zákazníky NONSTOP
• pro neregistrované zákazníky denně od 6.00 do 14.00 hodin

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz, email: mtz@dpkv.cz, tel.353 505 352 

Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

NoviNky v hubnutí, stomatologické péči
a přípravě pleti na léto!

NoviNkA!

Nová stoMAtoLogická 
ordiNAce v kArLových 
vArech
Hledáte marně dobrého 
stomatologa a dentální hygienu? 
Zajistěte si ještě dnes termín 
vstupního vyšetření v naší nově 
otevřené ordinaci. Špičkové 
vybavení a přímé napojení 
na stomatologické oddělení 
Asklepionu v Praze zajistí tu 
nejlepší péči o vaše zuby od 
bělení zubů až po řešení složitých 
problémů. Spolupráce s OZP.

Náš tip

FoNtáNA MLádí 2017
vyhlazení vrásek, 
hydratace, sjednocení 
tónu pleti, omlazení 
a formování postavy 
kombinací 4 nejúčinnějších 
ošetření, kombinací 4 typů 
ošetření, které se vzájemně 
skvěle doplňují. Nechte své pleti 
sestavit program na míru 
za akční cenu.

hubNutí

perFektNí těLo 
NejeN do pLAvek
Získejte do léta perfektně
 tvarovanou a štíhlou postavu 
s našimi prověřenými tělovými 
přístroji exilis, bodyter 
či lékařskou krylilýzou 
cooltech. Centimetry mizí 
doslova před očima.

V Asklepionu Karlovy Vary na vás čekají prověřené a účinné metody 
v péči o zuby, pokožku i tělo za překvapivě nízké ceny.


