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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:
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.

Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů
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 - 14:00 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.
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Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá, Věra Bartůňková, Iva Lokvencová. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Petr Kropp. Doposud v Německu a Nizozemí půso-
bící architekt českého původu je ředitelem Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary. Připojujeme se tak 
k přístupu k rozvoji města úspěšně uplatňovanému 
v Praze nebo v Brně a zcela běžnému ve světě.

05 VELIKONOČNÍ TRHY
Folklór, divadlo, tvořivé dílny pro děti, vystoupení 
karlovarských školáků a stánky s velikonočním a jar-
ním zbožím. Tak budou v Karlových Varech vypadat 
oslavy příchodu jara. Velikonoční trhy s doprovodným 
programem budou letos situovány u Zeyerovy ulice 
a probíhat budou od 23. března do 2. dubna.

11 V DDM NAUČÍ SEDLAŘINĚ
Horkou novinku chystá DDM na začátek nového škol-
ního roku, od září tady bude pro zájemce připravený 
Sedlářský kroužek. V rámci domů dětí v ČR je takový 
kroužek opravdovým unikátem a v nabídce jej najde-
te pouze u DDM v Karlových Varech. 

13 DĚTSKÝ KLUB CHARKOVSKÁ
V polovině ledna zahájil svou činnost druhý nízkopra-
hový klub pro děti a mládež

v Karlových Varech. Tentokrát na Charkovské. Klub je 
určený pro děti od 6 do 15 let a jeho hlavním cílem je 
zajistit dětem bezpečný prostor pro trávení volného 
času.

17 VLADISLAV JÁCHYMOVSKÝ
Svou roli po nikom nezdědil, od roku 1945 totiž 
kronika v Karlových Varech neexistovala. „Začal jsem 
ji psát až v roce 1957,“ vzpomínal Vladislav Jáchy-
movský. Slavného kronikáře připomene Karlovarská 
kavárna.

20 FESTIVAL: JEDEN SVĚT NESTAČÍ
I stroje potřebují pro správnou funkci pauzu a porov-
nat všechny spoje, data a systém.
Oč více naše tělo! Náš mozek je denně vystaven 
statisícům informací. Někdy prostě potřebujeme také 
vypnout a „dobít baterky“.

28 TÝDEN KARLOVARSKÝCH ŘEK
Už ve svém třicátém vydání se na začátek dubna 
chystá Týden karlovarských řek. Jubilejní ročník jízdy 
na divoké vodě s různým stupněm obtížnosti se letos 
rozprostře mezi dvěma sobotami: trvat bude od 31. 
března do 7. dubna.
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BLÍŽÍ SE ÚPLNÁ UZAVÍRKA DOUBSKÉHO MOSTU
Komplikace v dopravě a zvýšený provoz zejména ve 
čtvrti Dvory přinese blížící se rekonstrukce Doubské-
ho mostu, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic. 
Vzhledem k rozsahu plánovaných prací bude most 
úplně uzavřen a provoz na silnici I/25 přerušen. 
Uzavírka je předběžně naplánována od začátku 
dubna do října, doprava bude vedena po okolních 
komunikacích. Objízdné trasy a další informace budou 
zveřejněny na webu magistrátu.

NOVÁ LÁVKA NA HORNÍ NÁDRAŽÍ DORAZÍ NA JAŘE
Ve Vítkovicích vznikají části budoucí lávky z Růžového 
vrchu na nové Horní nádraží. Nová lávka nahradí tu 
dosluhující a umožní mimo jiné bezbariérový přístup. 
Do Karlových Varů dorazí po částech na jaře a sesta-
vena bude až na místě.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘEDSTAVILY OBOR 
FYZIOTERAPIE
Čtvrtý a zároveň poslední den otevřených dveří 3. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech 
se konal 9. února. Jeho zaměření bylo jednoznačné: 
informovat zájemce o možnosti studia oboru Fyzio-
terapie v Karlových Varech. Stejně jako předešlé dny 
otevřených dveří vyplnily odpoledne na nábřeží Jana 
Palacha zajímavé přednášky či ukázky rehabilitace na 
dobrovolných figurantech z řad veřejnosti, dopolední 
část byla znovu věnovaná přímo studentům vyšších 
a maturitních ročníků středních škol, kteří dostali 
mimo jiné informace o doplňkových přípravných 
kurzech pro přijímací řízení příštího akademického 
roku 2018/2019.

ROSTOU DALŠÍ ÚSEKY CYKLOSTEZEK
Díky příznivým klimatickým podmínkám v předcho-
zích týdnech pokročila stavba dvou úseků. Na páteřní 
cyklostezce mezi Doubským a Dvorským mostem 
a na trase z Tašovic k porcelánce ve Dvorech se zho-
tovitelné firmy zaměřily na pokládku konstrukčních 
vrstev a přípravné práce před vybudováním finálního 
povrchu komunikací.

ZAČÍNÁ SEZÓNA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Čerstvé sezónní potraviny a další sortiment nabídnou 
pěstitelé a prvovýrobci poprvé v letošním roce na 
prostranství u Tržnice v pátek 23. března. V pořadí 
již osmá sezóna karlovarských farmářských trhů 
zahrnuje celkem 17 prodejních pátků a potrvá až do 
21. prosince. 

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO SE SEJDE 
V ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍCH
Druhé jednání zastupitelů v roce 2018 proběhne 
v úterý 27. března od půl deváté ráno. Rokování může 
veřejnost sledovat přímo v sále Alžbětiných lázní nebo 
prostřednictvím živého přenosu na webu magistrátu.

RAPL SE VRÁTIL DO KARLOVÝCH VARŮ
Tvůrci seriálu České televize si pro natáčení scén 
druhé řady úspěšného projektu opět vybrali několik 
lokalit v našem městě. Svérázný detektiv Kuneš 
v podání herce Hynka Čermáka se objevil v několika 
ulicích i v areálu nemocnice.

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU
Karlovy Vary se budou ucházet o titul Historické město 
roku. Naše město bylo nominováno za Karlovarský 
kraj do celostátního kola soutěže, která hodnotí 
nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. Karlovy Vary by mohly zaujmout 
například zrestaurovanou sochou Karla IV. na fasádě 
městské knihovny nebo unikátním zrestaurováním 
historického světlíku v kostele sv. Lukáše na Zámec-
kém vrchu.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U SOCHY T.G.M.
Klub Tomáše Garrigua Masaryka pořádá ve spolupráci 
s městem Karlovy Vary tradiční vzpomínkové setkání 
u příležitosti výročí narození prvního českosloven-
ského prezidenta. Uskuteční se ve středu 7. března 
od 15 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na 
stejnojmenné karlovarské třídě.
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Velikonoční trhy. Oslavíme 
spolu příchod jara

Folklór, divadlo, tvořivé dílny pro děti, vystoupení 
karlovarských školáků a stánky s velikonočním a jar-
ním zbožím. Tak budou v Karlových Varech vypadat 
oslavy příchodu jara. Velikonoční trhy s doprovodným 
programem budou letos situovány u Zeyerovy ulice 
a probíhat budou od 23. března do 2. dubna.

U prodejců bude každý den od 10.00 do 18.00 
hodin k dostání jarní a velikonoční zboží a občerstve-
ní - keramika, drobné dárky, uzeniny, sladkosti atd. 

Doprovodný program bude začínat v 15.00 hodin 
a těšit se můžete například na celodenní Countryá-
du, na představení folklórních souborů Dyleň nebo 
Skejušan, na vystoupení regionálních kapel Kozatay, 

Roháči z Lokte, Petr nebo Pavel a na divadelní 
představení pro děti v podání divadel Libora Baláka, 
Hnedle vedle nebo Z bedny. Velikonoční atmosféru 
naladí také Karlovarský pěvecký sbor. Ve všední dny 
představí děti z karlovarských mateřských a základ-
ních škol.

Dětské tvořivé dílny budou otevřeny o velikonoč-
ním víkendu od pátku do neděle. Program vyvrcholí 
velikonočním varhanním koncertem v kostele ve 
Staré Roli.

Detailní program najdete na webových stránkách 
magistrátu nebo na adrese www.karlovyvary.cz a na 
plakátech na výlepových plochách ve městě.

Cestující v MHD 
mohou nově nakoupit 
také v e-shopu
Cestující v městské hromadné dopravě v Kar-
lových Varech mohou nově využít k nákupu 
časových kupónů a dobití elektronické peněžen-
ky e-shop Dopravního podniku Karlovy Vary 
v pohodlí od počítače.
„V praxi to znamená, že již není nutné navštívit 
Předprodejní kancelář v Zeyerově ulici a je mož-
né si z pohodlí domova zakoupit časový kupon 
na Karlovarskou kartu. Validace zakoupeného 
kuponu je možná přímo na validátoru v auto-
busu za hodinu od provedeného nákupu. Stejný 
postup platí i pro nabití elektronické peněženky 
na Karlovarské kartě,“ uvedl Lukáš Siřínek, mís-
topředseda představenstva pověřený řízením 
společnosti. 
Nákup časových kuponů a dobití elektronické 
peněženky prostřednictvím e-shopu je možný 
nejen v rámci karlovarské MHD, ale stejně tak je 
možné tímto způsobem zakoupit časový kupon 
i pro MHD plzeňskou. Elektronickou peněženku 
pro nákup jednorázového jízdného je možno 
využít v rámci Karlovarské karty jak v Karlových 
Varech, tak v Plzni, ale i v Mariánských Lázních. 
Uvedená novinka patří mezi další slibované 
kroky dopravního podniku směrem ke zvyšování 
kvality veřejné služby směrem k cestujícím. 
Vedle těchto novinek připravuje DPKV i pro rok 
2018 celou řadu novinek, jako např. možnost 
úhrady jízdného prostřednictvím In-karty Čes-
kých drah a opačně, tedy Karlovarskou kartou 
ve vlacích ČD nebo zavedení inteligentních 
zastávek.
„Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt 
dotáhnout k cíli a můžeme tak především našim 
předplatitelům nabídnout velmi komfortní řešení 
při nákupu časových kuponů,“ sdělil Lukáš Si-
řínek, místopředseda představenstva pověřený 
řízením společnosti.

Jak postupovat:
Podrobný návod na je uveden na webu dpkv.
cz v hlavní záložce E-shop, v zásadě se jedná 
o čtyři jednoduché kroky:
1. Provést jednorázovou registraci osobních 

údajů (následně se již pouze přihlásit)
2. Vybrat si časový kupón pro nákup
3. Provést úhradu
4. Zvalidovat zakoupený časový kupon v jakém-

koliv voze MHD

Řidiče taxi čeká výměna 
potřebných dokladů

V nadcházejících měsících skončí mnohým řidičům platnost oprávnění a průkazu řidiče taxislužby, 
které se udělují na 5 let. Odbor dopravy karlovarského magistrátu jako příslušný dopravní úřad doporu-
čuje vyřídit si nové doklady s dostatečným předstihem, optimálně zhruba dva měsíce před vypršením 
platnosti. Vyplněnou žádost s přiloženou fotografií pasového formátu a dokladem o zaplacení správního 
poplatku ve výši 500 Kč mohou žadatelé předat podatelně úřadu. Formulář žádosti a bližší informace 
jsou ke stažení na webu magistrátu města www.mmkv.cz na stránce odboru dopravy. 

Návštěvnost města vzrostla také v únoru
Návštěvnost města Karlovy Vary rostla také 

v uplynulé měsíci. Podle statistik zveřejněných 
Českým statistickým úřadem stále pokračoval 
nárůst návštěvnosti i přenocování, i když už ná-
růsty nejsou v desítkách procent jako na začátku 
roku. Počet klientů vzrostl o šest procent, počet 
přenocování o čtyři procenta. 

Za celý rok 2017 zeřejněná data ukazují, že 
celkem přijelo do Karlových Varů o 13 procent 
klientů více než v roce 2016 a zároveň zde 
strávili o 12 procent nocí více. Průměrná doba 
pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních 

zůstala na 5,9 dne. Nejvíce přenocování bylo 
zaznamenáno u ruské klientely, která se začala 
v roce 2017 vracet (+23% v počtu klientů). 
Tito klienti zároveň zůstávají ve městě nejdéle, 
v průměru 11,7 dne. 

V pořadí návštěvnosti dle počtu klientů v roce 
2017 vedou čeští občané následovaní sousedí-
cími Němci, třetí jsou Rusové, čtvrtí návštěvníci 
z Číny, za kterými v pořadí následuje čínská 
provincie Tchaj-wan, šestí jsou Slováci, sedmí 
Ukrajinci, osmí jsou klienti ze Spojených států 
amerických, devátí Izraelci a desátí Poláci.
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Po Velikonocích začíná blokové čištění města. 
Úklid, čištění místních komunikací, parkovišť, 
parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpev-
něných ploch včetně nočního mytí komunikací 
v lázeňském území a v obchodně správním centru 
bude probíhat až do října (s výjimkou týdne v době 
konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy 
Vary). 
Harmonogram budeme průběžně zveřejňovat 
v každém čísle Karlovarských radničních listů, 
plán úklidu na celé první pololetí je vyvěšen na 
webových stránkách magistrátu www.mmkv.cz 
a na úřední desce úřadu včetně není elektronické 
podoby.
Na termín blokového čištění v jednotlivých ulicích 
města budou s týdenním předstihem upozorňovat 
dopravní značky omezující zastavení a stání. Vozi-
dla bránící provádění blokových čištění budou od-
tažena na parkoviště odtahové služby v Tuhnicích 
(Západní 63). V případě nevyzvednutí v den odtahu 
budou tato vozidla následující den převezena zpět 

do původní lokality. Upozorňujeme, že odtahy vo-
zidel jsou zpoplatněny. Ceny za provádění odtahů 
vozidel jsou stanoveny nařízením města č. 1/2017, 
které je zveřejněno na webových stránkách města 
www.mmkv.cz, pod odkazem Magistrát - Vyhlášky 
a nařízení.
Plán blokového čištění města v roce 2018 
vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, 
a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid 
provádět. Změny v rozpisu blokových čištění, 
způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., 
jsou vyhrazeny. 

Rozpis blokového čištění:
3.4.  Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 

Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Krále Jiřího - část

4.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Varšavská – část, Třeboňská, 
Českých bratří, Hraniční, Mlýnská 

 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

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

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

Sezona blokového čištění se blíží

Balneologický institut hledá ředitele 
a administrativního manažera

Správní rada Balneologického institutu Karlovy 
Vary, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice „Ředitel/ka obecně prospěšné 
společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, 
o.p.s.“ a „Administrativní manažer/ka obecně pro-
spěšné společnosti Balneologický institut Karlovy 
Vary, o.p.s.“

Termín pro podávání přihlášek je do 2. března 
2018, předpokládaný nástup 1. dubna 2018 nebo 

dle dohody. Balneologický institut Karlovy Vary, o.
p.s. byl založen v lednu roku 2013. Posláním BIKV 
je výchova a vzdělávání v oblasti balneomedicíny, 
zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství 
a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi 
v Karlových Varech a regionu, včetně marketin-
gové podpory subjektům působícím ve zdejším 
lázeňství. Věnuje se činnosti informační a popu-
larizační, poradenské a projektové, vzdělávací 

a výchovné, konzultační, vědecké a publikační, 
odbornému znalectví, posudkům a certifikaci 
v oblastech balneologie, balneomedicíny, balne-
oterapie, balneogeologie a ostatních příbuzných 
oborech.

Podmínky pro přijetí a nutné náležitosti přihlášky 
najdou zájemci na webu Balneologického institutu 
Karlovy Vary pod následujícím odkazem: 

http://bikv.cz/cs/aktuality/volna-pracovni-mista

Rekonstrukce 
uzavře schodiště 
vedle magistrátu

Spojnice Moskevské ulice s Vrázovou mezi 
budovou magistrátu a ZŠ Dukelských hrdinů je 
v nevyhovujícím stavu. Po kompletní rekonstrukci 
dostane schodiště novou a pro chodce kom-
fortnější podobu. Původní dlouhé schodišťové 
stupně nahradí větší počet kratších schodů a čtyři 
mezipodesty s betonovou dlažbou. Rekonstrukce 
zahrnuje kompletní obnovu podloží i základů 
schodiště a instalaci nového zábradlí. Práce na 
renovaci byly zahájeny 19. února a v závislosti 
na klimatických podmínkách budou dokončeny 
nejpozději na konci dubna.
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Diskusní fóra v roce 2018:
Nová jsou témata i plakáty

Rozvoj města i jeho částí, celoměstská témata i problémy jednotlivých čtvrtí 
budou i v letošním roce tématem diskusních fór. Na veřejné debaty bude 
letos město zvát mimo jiné prostřednictvím plakátů ve zbrusu nové grafice. 
Novou podobu plakátu vám představujeme již v tomto vydání Karlovarských 
radničních listů.

Sérii diskusních setkání odstartuje tradičně celoměstské fórum v sále 
Alžbětiných lázní. Uskuteční se ve středu 11. dubna od 17 hodin. Účastníci fóra 
budou opět vybírat a hlasováním na místě sestavovat tzv. 10P, tedy žebříček 
největších problémů města. 

Místní debaty zaměřené na jednotlivé čtvrti proběhne následně ve dvou sé-
riích. První je naplánována na duben a květen letošního roku, druhá proběhne 
v říjnu a listopadu.

Fórum města
Karlovy Vary

středa 11. 4. 2018
17.00 hodin
Alžbětiny lázně, společenský sál

Přijďte diskutovat o plánovaném rozvoji města, podělte se

s námi o své názory, zkušenosti a nápady.

Témata k diskuzi     občan a úřad     životní prostředí a čistota města      kultura, sport, volný čas
    zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby     podnikání, ekonomika a cestovní ruch

    vzdělávání a osvěta     sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy    doprava

Máme pro Vás připraveno pohoštění. Těšíme se na Vaši účast!

Více informací v QR kódu nebo na www.mmkv.cz/mistni-agenda-21

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA PRACOVNÍKY 
ZIMNÍ ÚDRŽBY V KARLOVÝCH VARECH 
Zimní údržbu v Karlových Varech provádí společnost AVE sběrné suroviny a.s. 
Ve vybraných lokalitách zimní údržbu zajišťuje Správa lázeňských parků.
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s., provozovna Karlovy Vary, 
Mostecká 95: tel.: 775 599 420 (nepřetržitě od 1.11.2017 - 30.3.2018), 
tel.: 353 176 261 (pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary:
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová  tel.: 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby: Svatava Kopecká: tel.: 353 151 419, 725 533 207
Obyvatelé města mohou nahlásit nefunkční svítidla veřejného osvětlení, a to 
prostřednictvím webové aplikace na stránce kv.verejneosvetleni.cz. Stačí 
zadat číslo nefunkční lampy nebo uvést ulici, ve které se nachází, a informa-
ce se ihned přenese k pracovníkům správce veřejného osvětlení ve městě, 
kterým je Dopravní podnik Karlovy Vary.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Harmonogram přistavení velkoobjemových 
kontejnerů v roce 2018
Obyvatelé města mohou v dubnu využít bezplatný svoz odpadu větších 
rozměrů. V průběhu tří sobot, 14., 21., 28. dubna budou po městě 
rozmístěny velkoobjemové kontejnery společnosti AVE CZ, odpadové 
hospodářství. Kontejnery budou k dispozici v době od 8 do 16 hodin. 
Pokud budou v průběhu dne naplněny, společnost zajistí jejich vyvezení 
a opětovné přistavení.
Do kontejnerů bude možné odložit komunální odpad, který se kvůli 
rozměrům nebo hmotnosti nevejde do běžných sběrných nádob, např. 
starý nábytek, koberce, lino atd. Nesmí se jednat o pneumatiky, vyřazené 
elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný odpad.

I. etapa: 14. dubna
Olšová Vrata, Hůrky
 K Letišti – stanoviště nádob separace u odbočky k hvězdárně  Pražská 
silnice  Josefa Lady – trávník u křižovatky   Hornická - u památné lípy
Lázeňské území
 Krále Jiřího – stanoviště nádob separace u Becherovy vily  Jateční – 
parkoviště na konci ulice  Fügnerova – na konci ulice u stanoviště nádob 
separace  Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“  Hálkův vrch
Drahovice
 Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)  Lidická – pod SPGŠ 
u nádob na separaci  Lidická – konečná autobusu č. 15 (garáže) 
 Maďarská – první parkoviště vpravo u nádob separace  Úvalská – pod 
panelákovými domy u separace naproti hřišti  Palackého náměstí 
 Mozartova – u separace (u rybníčku)  Vítězná - u separace u autobusové 
zastávky    Drahomířino nábřeží – u večerky – u průjezdu do vnitrobloku
 Mattoniho nábřeží – zastávka MHD
Tuhnice
 Brigádníků – u Meteoru  Plzeňská – u zastávky MHD  Krymská x 
Charkovská  -  křižovatka u nádob na separaci   Bečovská - stanoviště 
nádob separace  Vrázova – u zdi pod hřištěm 
II. etapa: 21. dubna
Bohatice
 Táborská – konec slepé ulice u separace  Štúrova – parkoviště u nádob 
separace  Nádražní stezka – za podjezdem u nádob separace 
 Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u nádob separace  Lomená – 
u stanoviště nádob separace
Sedlec
 Merklínská - stanoviště nádob separace naproti garážím 
 Merklínská x Ke hřišti – křižovatka ulic u stanoviště nádob separace  
Rosnice 
 stanoviště nádob separace u koní
Čankov 
 na návsi v zatáčce u stanoviště nádob separace
Stará Role
 Počernická x Zlatý kopeček u stanoviště nádob separace  Dvořákova 
- parkoviště  Okružní  - u nádob separace u konečné MHD  Borová – 
parkovací místa v křižovatce s ulicí Fibichova  Školní – před poštou 
 Partyzánská (Jedlová)  Dlouhá – stanoviště nádob separace 
 Dykova  Husova – stanoviště nádob separace  Vančurova – mezi 
zastávkou a stanovištěm nádob separace naproti Ventopu  Rolavská – 
stanoviště nádob separace  Jabloňová – parčík vedle stanoviště nádob 
separace
III. etapa: 28. dubna
Růžový Vrch
 Plešivecká – roh Plešivecká x Vodárenská  Krušnohorská – stanoviště 
nádob separace u trafostanice
Rybáře
 Majakovského – na konci ulice   Nejdecká – u separace u vchodu na 
Rolavu  U Koupaliště – parkoviště   Mlýnská – za zastávkou u nádob 
separace  Konečná – velké parkoviště  Sokolovská x Šmeralova
Počerny 
 stanoviště nádob separace u rybníčku
Tašovice
 Sopečná – stanoviště nádob separace u hospody  U Brodu - parkoviště 
vlevo před retardérem  Slovanská – před poštou
Doubí
 Modenská - parkoviště   U Vesničky SOS – stanoviště nádob separace
 Svatošská – parkoviště u dětského hřiště  K Přehradě -  u vjezdu do 
zahrádek   Skalní – stanoviště nádob separace
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Kancelář architektury města nemá být další úřad
Od prvního března zahajuje činnost nová pří-

spěvková organizace, Kancelář architektury města 
Karlovy Vary. O jejím zřízení rozhodly orgány města 
už v létě loňského roku, následovalo výběrové 
řízení na ředitele kanceláře, kterým se stal doposud 
v Německu a Nizozemí působící architekt českého 
původu Petr Kropp. Karlovy Vary se tak připojují 
k přístupu k rozvoji města úspěšně uplatňovanému 
v Praze nebo v Brně a zcela běžnému ve světě. Mezi 
menšími regionálními městy se tím stávají lídrem 
tohoto procesu.

Odborná a koncepční péče o město
Při představování své vize pro další směřování 

města Petr Kropp uvedl, že vnímá velkou roztříště-
nost a nespojitost současných Karlových Varů, které 
vznikly srůstáním čtrnácti katastrů dříve samostat-
ných obcí a měst. Za důležité považuje lépe prová-
zat jednotlivé městské části, řešit možnosti dopravy 
včetně parkování, dopravy cyklistické a pěší a mož-
ností přechodu mezi jednotlivými druhy dopravy. 
Páteř dalšího rozvoje města podle něj musí tvořit 
veřejná prostranství a veřejné budovy, které by měly 
zohledňovat lidský rozměr města, tedy být přívětivé, 
přehledné a dostupné pro každého člověka. Ze 
své mezinárodní praxe zná důležitost komunikace 
s veřejností o vizích a záměrech, věří, že společen-
ské rozvojové zájmy nemusí být nutně v rozporu se 
soukromými, a že je lze rozumnou diskusí sladit, 
aby se navzájem ve výsledku podporovaly. 

Otevřenost a spolupráce s obyvateli
Je zřejmé, že kancelář bude do budoucna 

potřebovat kromě podrobné znalosti strategických 
dokumentů také znát, získávat a pečlivě vyhodno-
covat prostorová data, údaje o svém městě, o tom, 
jak jej jeho lidé užívají a jak ho užívat potřebují, jak 
funguje a jak lze zlepšit jeho technická infrastruk-
tura, jak funguje město jako součást své krajiny a 
přírodního prostředí. Tedy využít poznatků z oborů 
sociální geografie, krajinná ekologie, sociologie, 
geoinformatika.

Koordinovaný a kontinuální rozvoj
Kancelář architektury města není a nemá být 

dalším úřadem. Těch je v územním rozvoji činných 
už mnoho, od stavebního úřadu a úřadu územního 
plánování, přes specializované dotčené orgány 
státní správy, úřady v územním plánování nadří-
zené. Rozvojové priority jsou zakotveny v mnoha 
propracovaných dokumentech, od politiky územního 
rozvoje ČR, přes zásady územního rozvoje jednotli-
vých krajů až po územní plány, regulativy, generely 
a studie. Účelem kanceláře architektury města 
je stát se znalcem a spojovníkem všech těchto 
úrovní, který na jejich základě dokáže vydiskutovat 
a formulovat oprávněné zájmy města pro jeho 
další rozvoj. Nejen tak, aby bylo vyhověno všem 
úřadům a dokumentům, ale aby tyto zájmy dávaly 
opravdový smysl, navazovaly na sebe a především 
odpovídaly potřebám lidí, obyvatel a návštěvníků 
města. Kancelář se tímto stává nezastupitelným 
odborným poradním orgánem vedení města, který 
profesionalizuje  řízení města a dává možnost jeho 
dlouhodobého kontinuálního rozvoje, přesahujícího 
jednotlivá volební období. 

Ředitel Kanceláře architektury města Karlovy 
Vary Petr Kropp Karlovy Vary dobře zná a dlouho-
době sleduje. Narodil se v nedalekém Sokolově, 
v Karlových Varech absolvoval středoškolské 
studium se zaměřením na pozemní stavby. V roce 
1983 odešel do Spolkové republiky Německo, kde 
vystudoval architekturu, od roku 1990 pracoval 
pro etablovanou nizozemskou architektonickou 
kancelář. 

Výběrem ředitele se zabývala porota sestavená 
ze čtyř zástupců města (primátor Petr Kulhánek; 
náměstek primátora Čestmír Bruštík; vedoucí 
odboru rozvoje a investic magistrátu Daniel Riedl; 
zastupitel města a předseda výboru strategického 
rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území, 
karlovarský lékař Pavel Bouška) a pěti nezávislých 
odborníků (Tomáš Ctibor – manažer rozvoje měst 
a odborný konzultant, Håkan Cullberg - architekt 
švédského partnerského města Varbergu, Miroslav 
Hofírek – personalista a konzultant, Eva Jiřičná – 
význačná mezinárodně působící česká architektka 
a profesorka, Michal Sedláček – ředitel Kanceláře 
architekta města Brna). 

Město hledá ředitele pro své školy
V současné době je vypsáno konkursní řízení pro obsazení míst ředitelů sedmi základních a jedné mateřské školy. Termín pro přijetí přihlášek byl stanoven do 16. 
března 2018 včetně, termínem nástupu je 1. srpen letošního roku.
Konkursní řízení se týká těchto škol:

• Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
• Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
• Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
• Základní škola jazyků Karlovy Vary
• Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25
• Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25
• Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary
• Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19

Mezi požadavky na kandidáty patří zákonem dané předpoklady pro výkon činnosti, znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy, organizač-
ní a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Termín podání přihlášek je do 16. března 2018 včetně, přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se 
o datum podání k poštovní přepravě. Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Kar-
lovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“). Podrobné informace k náležitostem přihlášky do konkursního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách 
magistrátu města www.mmkv.cz v sekci Magistrát informuje nebo na elektronické úřední desce.
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Chebská 370, Karlovy Vary

Velikonoční
dílny

17. 3. 
14–18 hodin

PŘIPRAVTE SE NA VELIKONOCE VČAS!

www.oc-fontana.cz

• PLETENÍ POMLÁZEK
• ZDOBENÍ PERNÍČKŮ A VAJÍČEK
• ZAJÍC ZE SLÁMY
•  VÝROBA KVĚTIN A ZVÍŘÁTEK Z PAPÍRU

www.OPTIKdoDOMU.cz/cs/sleva-500
OptikDoDomu  tel.: 725 508 845
e-mail:  karlovy.vary@optikdodomu.cz
Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary
OTEVÍRACÍ DOBA:  PO-PÁ: 9:00 - 17:00

Taky máte pocit, že oční optiky rostou jako 
houby po dešti? A čím se liší? Názvem, cenami 
a mírou reklamy. A zákazník má jediný cíl – kva-
litní brýle za dobrou cenu a co nejrychleji.

Jenže kde dobře koupit a neprohloupit? Děsí 
mě představa, jak trávím čas obcházením 
kamenných prodejen a raději pak vezmu cokoliv, 
protože prostě opravdu brýle potřebuji. Jenže kde 
dobře koupit a neprohloupit? Ani já neměla zku-
šenost a brýle jsem potřebovala. Mojí prioritou 
byla rychlost, bez brýlí na blízko se už neobejdu 
a vzhledem k tomu, že potřebuji vyšší dioptrie, 
dostala jsem i lékařský předpis od očního lékaře. 
Zkoušela jsem internet, ale po několika hodinách 
jsem to vzdala. Vsadila jsem na doporučení ka-
marádky a vyrazila do oční optiky OptikDoDomu 
v Karlových varech. Mám to blízko, tak proč to 
nezkusit. A výsledek? 

Už při samém vstupu na Vás dýchne pohoda, 
v prodejně je příjemně a obsluha je velmi milá 
a přitom profesionální. Žádná fronta a nervy 
při výběru brýlí. A to bylo dobře, protože výběr 
byl veliký. OptikDoDomu nabízí unikátní značku 
Icona a Jovita, které opravdu jinde neseženete. 
Na značky zvučných jmen si nepotrpím, kdyby 
tomu bylo jinak, mohu mít super brýle věhlasné 
značky, ale musela bych sáhnout hodně hluboko 
do peněženky.

Kamarádka mi také doporučila, abych si s se-

bou vzala předpis a také si stáhla z internetových 
stránek rodinné optiky OptikDoDomu kupon na 
slevu 30 %. V prodejně jsem měla dostatek času 
si vše prohlédnout, nestepovala u mě prodavač-
ka, naopak mi sdělila, že se mohu na cokoliv 
zeptat, ať si v klidu vše prohlédnu. Opravdu jsem 
si to užívala a ani trochu jsem neměla pocit, že 
bych někoho zdržovala nebo obtěžovala. Byla 
jsem zákazník a tady jsem cítila, jak se říká, 
že „zákazník náš pán“. Já jsem byla režisérem 
a ptala se na všechno, co mě zajímalo. Dozvěděla 
jsem se také něco, co mi zpočátku připadalo, že 
vypadá až moc podezřele dobře – když mi paní 
prodavačka nabídla, že si také mohu sjednat 
bezplatnou a nezávaznou návštěvu Optického 
poradce doma – službu, která je jistě ojedinělá 
a velmi lákavá a pohodlná.

Na mou otázku ohledně záruky jsem dostala 
kompletní odpověď a je pravda, že doživotní 
garance na brýlové obruby mě zaujala velmi. 
Byla jsem ujištěna, že brýle budou hotové do 10 
dnů. Nebyla to pravda, přišly již 5. den v krásném 
pevném pouzdře i s čistícím hadříkem.

Vzhledem k tomu, že už mám představu, 
kolik moji známí za brýle utratí, překvapily mě 
zde ceny až o 50 % nižší. Na místě Vám také 
odečtou slevu na lékařský recept. Celá návštěva 
byla opravdu velmi příjemná a já si ji prostě 
užila, vyzkoušela několik brýlí a představovala 

si, k čemu se mi budou hodit. Odvážila jsem se 
zeptat i na to, jaké brýle se třeba hodí zrovna pro 
mě. Ačkoliv jsem neměla pocit, že musím prostě 
už nějaké koupit, měla jsem spíš problém s tím, 
jestli vyberu jen jedny. Vybrala jsem si nakonec 
jen jedny, ale už vím, kam příště jít, kde dobře 
koupit a neprohloupit. A příště nemám důvod jít 
jinam. Výběr máme každý. Já si vybrala a jsem 
moc spokojená.

Pokud sháníte brýle a Vaší prioritou je čas, 
kvalita a cena, pak tuto kamennou prodejnu Op-
tikDoDomu opravdu doporučuji. Jak jsem si pak 
přečetla i na internetu, nebyla jsem sama, kdo 
připsal další pozitivní hodnocení a to nejen na 
heureka.cz. A pokud toto má být reklama na tuto 
tak trochu jinou rodinnou oční optiku, ať klidně je. 
Nikdo mě k ní nenutil, jen posílám do světa dob-
rou zkušenost. Kamenné prodejny OptikDoDomu, 
jak jsem se dozvěděla, jsou i v Praze,Kladně, 
Trutnově, Rakovníku a v Náchodě. 

Tak trochu jiná oční optika 
• INZERCE
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Problémy v okolí bytového domu v Charkovské 
ulici, které zaměstnávaly strážníky a asistenty 
prevence kriminality MP, ale i policisty, se pokusí 
eliminovat nový klub. Děti získají možnost smys-
luplného trávení volného času v nízkoprahovém 
zařízení, které bude třikrát týdně provozovat Ar-
máda spásy. Dětem ve věku od 6 do 15 let nabíd-
ne různé prvky preventivně vzdělávacích progra-
mů i volnočasové aktivity.

Velitel MP Marcel Vlasák u tohoto projektu 
oceňuje především schopnost hledat a nalézat 
řešení a ochotu se domluvit. „Občané města si 
mnohdy ani neuvědomují, jakou skvělou práci 
lidé z Armády spásy ve městě odvádějí,“ uvedl 
velitel MP a dodal, že dlouholetá spolupráce má 
další konkrétní podobu a pevně věří, že Armáda 
spásy bude schopna od roku 2019 provozovat 
nízkoprahové zařízení v Charkovské ulici pět dní 
v týdnu.

Otevření klubu je jedním z opatření, které vznik-
lo z iniciativy primátora města Petra Kulhánka 
a městské policie v reakci na časté stížnosti oby-

vatel této městské části. Projekt by nebyl možný 
bez vlastníka nemovitosti, který poskytl prostory 
a především pracovníků provozovatele zařízení.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Nízkoprahové zařízení pomůže dětem v Tuhnicích

ZPRÁVY Z ULICE 

Klíče nepasovaly do zámku
Klíče do zámku nepasovaly, ale trvalé bydliště dotyčné souhlasilo. V sobotu večer přijela hlídka na 
oznámení k provozovně McDonalds pomoci plačící sedmaosmdesátileté ženě, která se na personál 
restaurace obrátila s žádostí o pomoc při otevření sousedícího domu. Strážníci tedy začali obvolávat 
ženou sdělené kontakty, až se dovolali manželovi provozovatelky kadeřnictví, který ochotně klíče od 
hlavního vchodu zapůjčil. Strážníci se tedy přesunuli do Staré Role, vyzvedli klíče a paní se tak dostala 
bezpečně domů. Kde je vůle, tam je cíl. Poděkování kromě hlídky patří slečně z McDonalds a pánovi 
ze Staré Role.
Klečel na ženě, dostal pouta
Strážníci služby PCO byli vysláni v jednu únorovou neděli dvě hodiny po půlnoci do Staré Role, kde 
mělo docházet k fyzickému napadání ženy. Hlídka po bleskovém příjezdu na místo spatřila muže, 
který klečel na zemi ležící ženě. Ta sténala bolestí. Strážníci muže za použití hmatů a chvatů omezili 
na osobní svobodě a protože agresivita jedenatřicetiletého muže z úředním pobytem na magistrátu 
směrem k ženě neopadala, přiložili mu rovněž pouta. Strážníci na místo přivolali k ženě záchrannou 
službu a násilníka předali Policii ČR.
Řidič uvízl v myčce
Kuriózní oznámení pak operační středisko přijalo v sobotu odpoledne, kdy se na něj obrátil nešťastný 
řidič, který uvízl v myčce. Na jedné z karlovarských čerpacích stanicích přestala fungovat myčka. 
Nešťastník se pokoušel dovolat na "nouzové" číslo, ale to nikdo nezvedal. Nakonec zvolil linku 156 
a vyslaní strážníci zburcovali obsluhu z letargie. Muž byl tak dle svých slov vysvobozen po 3/4 hodině. 
Inu není služba jako služba.
Děti závodily v nákupních vozících
Další karlovarskou rallye řešili strážníci v únoru, tentokrát to bylo v Meandru Ohře. Skupinka dětí si 
nyní místo popelnice zvolila nákupní vozíky „vypůjčené“ z nedalekého obchodního centra. Vítěze se 
nepodařilo zjistit, strážníci zakročili v průběhu závodu. Vozíky putovaly zpět sloužit svému účelu a děti 
vzhledem k věku a závažnosti jednání vyvázly jen s pokáráním.

Strážníci městské policie disponují startovacím 
zdrojem, který využívají převážně v třeskutých mra-
zech a to nejen pro svoji potřebu, ale i pro potřebu 
občanů, kterým stávkuje auto. Důkaz, že zařízení 
přijde vhod i mimo zimu, potvrzuje případ z přelomu 
ledna a února, kdy se na strážníky obrátil v Tuhnicích 
nešťastný řidič. Ti následně vozidlu „domluvili“ i bez 
použití donucovacích prostředků, pokud pomine 
shora zmíněný startovací zdroj. I toto je služba ob-
čanům.

Když v zimě nestartuje auto

PODĚKOVÁNÍ

Práce strážníků je velmi pestrá. Mnohokrát pomáhají 
lidem v různých životních situací. Je velmi příjemné, 
když se jim dostane zpětné reakce ve formě 
poděkování. Dvě reakce veřejnosti zveřejňujeme 
a přidáváme se k poděkování strážníkům Dušanovi 
Fečíkovi, Zdeňkovi Dvořákovi a Mgr. Josefu Stiborovi.

Dobrý den,
ráda bych pochválila pana Stibora za vstřícné 
a laskavé jednání a pomoc s partou bezdomovců 
v Rybářích dne 3. 2. 2018 v sobotu.

S pozdravem a poděkováním
Markéta Kozemčáková,

OSSZ, K. Vary, Krymská 2A

Vážený pane Vlasáku,
ráda bych touto cestou poděkovala Vašim kolegům, 
kteří v sobotu dne 3. 2. 2018 pomohli mé babičce ve 
velmi svízelné situaci. Velmi děkuji za nadstandardní 
služby, skvělé chování a velkou vstřícnost při řešení 
této napjaté situace.
Moje babička je velmi labilní při svém onemocnění 
a komunikace s ní není jednoduchá.
Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji mnoho pra-
covních i osobních úspěchů.

S úctou 
Nikola Brizgalová
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Fyzioterapie: 
Na přijímačky 
vás připraví 
kurzy
Po čtyřech úspěšných Dnech otevřených 
dveří 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Karlových Varech, kdy se stovkám možných 
budoucích studentů i návštěvníků z řad 
široké veřejnosti představila možnost karlo-
varského denního studia oboru Fyzioterapie, 
navážou od března do května doplňkové pří-
pravné kurzy pro přijímací zkoušky. Přihlášky 
ke studiu se podávaly do konce února, a ti 
studenti, kteří projevili zájem o tolik žádanou 
profesi, mají nyní možnost zvýšit své šance 
na úspěch při přijímacím řízení. Není to 
nabídka samoúčelná, třetí lékařská fakulta 
každoročně čelí mnohonásobně většímu 
zájmu o studium, než kolik může nabídnout 
míst. Přípravné kurzy tedy mohou být tím, co 
rozhodne, zda se student jen přihlásí nebo 
zda bude i přijat. Doplňkové přípravné kurzy 
jsou přitom pro zájemce zcela zdarma.
Kurzy se budou konat, stejně jako předchá-
zející dny otevřených dveří a stejně jako 
budoucí studium, v budově školy na nábřeží 
Jana Palacha. Bude se jednat vždy o sobotní 
dopoledne, kromě Bílé soboty o Velikonocích. 
Začátek bude v 9.00 hodin, kurs potrvá vždy 
čtyři vyučovací hodiny s přestávkou mezi 
10.30 a 11.00 hodinou, konec pak bude 
ve 12.30 hodin. „Vždy se budeme střídavě 
věnovat jeden týden fyzice, další biologii. To 
jsou totiž předměty, ze kterých se skládá pí-
semná část přijímací zkoušky. Ta je dvouko-
lová, druhý den po písemném testu následuje 
ústní část, kde už se nehodnotí jen znalosti, 
ale také schopnosti,“ říká Jan Klíma, měst-
ský koordinátor pro studium fyzioterapie. 
Přijímací zkoušky se letos konají ve dnech 
19. a 20. června. „Na podzim jsme připraveni 
přivítat prvních 20 až 25 studentů,“ dodává 
Jan Klíma, přezdívaný „školník“. Případní 
noví zájemci o doplňkové přípravné kurzy 
se mohou hlásit koordinátorovi na e-mail 
vvskv@mmkv.cz či telefon 602 149 770.
Připravovanou výuku fyzioterapie v Karlových 
Varech představuje nový spot. Dvouminu-
tové video má mezi potencionální studenty 
i širokou veřejností šířit povědomí o možnosti 
absolvovat bakalářský studijní program 
v našem městě. Promo spot je možné stáh-
nout na mmkv.cz - internetových stránkách 
Magistrátu města Karlovy Vary.

Sedlářský kroužek nabídne 
DDM jako jediný v zemi

Horkou novinku chystá DDM na začátek nového 
školního roku, od září tady bude pro zájemce 
připravený Sedlářský kroužek. V rámci domů dětí 
v České republice je takový kroužek opravdovým 
unikátem a v nabídce jej najdete pouze u DDM 
v Karlových Varech. Už se nemůžete dočkat? 
Nevadí, už teď na březen je pro zájemce přichys-
taný první sedlářský workshop. Uskuteční se 24. 
března, začne v 10.00 hodin a potrvá přibližně do 
14.00 hodin. A jeho náplň? Účastníky především 
seznámí se samotným kroužkem, ale také bude 
k vidění ukázka moderní práce s kůží, kterou 
povede jeden z nejlepších nožířů a sedlářů v celé 
republice. Děti, ale také dospělí si budou moci 
ozdobit různými technikami pouzdra na nože 
nebo jiné výrobky. Každý účastník si navíc odnese 
zdarma svůj vlastní výrobek z kůže. Pavel Hudy

First Lego League. Libušina tým 
přivezl zvláštní cenu poroty

Začátkem února se tým žáků ze Základní školy 
jazyků Karlovy Vary zúčastnil semifinále First Lego 
League v Drážďanech. Do tohoto kola postoupilo 
20 nejlepších týmů ze severního a východní 
Německa. Protože karlovarský tým vyhrál 
regionální kolo ve Zwickau, postoupil také - jako 
jediný „zahraniční“ zástupce. Opět se soutěžilo 
v několika disciplínách - v prezentaci výzkumného 
úkolu zaměřeného na ekologii, týmové spolupráci, 
designu robota a robotgame. Aby tým mohl čelit 
silné německé konkurenci, musel vylepšit svoji 
prezentaci a naprogramovat robota pro získání 
více bodů během robotgame. Což se podařilo, 
protože celkově skončil při své premiérové účasti 
v semifinále na osmém místě (v robotgame do-
konce na skvělém šestém) a navíc obdržel zvlášt-
ní cenu poroty za to, že se členové týmu nebáli 
jako cizinci zúčastnit se soutěže v Německu, kde 
museli komunikovat s porotou v anglickém jazy-
ce. Zaujali také tím, že byli důkazem mezinárodní 
spolupráce příhraničních škol, protože impuls 
účastnit se regionálního kola ve Zwickau vzešel 

od partnerské školy Jenaplanschule z Markersba-
chu v rámci projektu Dialogy - společně se učíme 
pro Evropu. Úspěch v Německu podnítil Základní 
školu jazyků k tomu, že se snaží získat souhlas 
s pořádáním regionálního kola FIRST LEGO 
League v rámci ČR (po boku Prahy a Olomouce), 
aby se podělila o svoje zkušenosti s ostatními 
českými týmy získaných v „cizině“. Dana Kubová

Zprávy z DDM:    
Velikonoční trhy
Tradiční velikonoční trhy proběhnou letos v DDM od 19. do 23. března, vždy od 15.00 do 19.00 hodin. 
Letošní novinkou je Velikonoční dílna, kde se děti naučí vyrábět různé velikonoční ozdoby. Vedení se ujme 
profesionální lektor, který nejen že ovládá staré techniky výroby, ale umí o nich také velmi poutavě hovořit. 
Velikonoční dílna se bude v rámci trhů konat pouze dva dny: 19 a 20. března a také tady to bude mezi 15.00 
a 19.00 hodinou.
Vítání jara
Už za pár týdnů se budou také v DDM loučit se zimou. Akce pod názvem Vítání jara proběhne 17. března 
a ponese se v netradiční duchu. Samozřejmostí bude oheň a občerstvení pod party stanem, odměněny 
budou také nápadité masky jara a zimy.
Půl školy za námi
Velmi úspěšnou se letos ukázala pouť DDM pod názvem „ Půl školy za námi“, která jak doufám získá na 
ještě věrší oblibě i příští rok. 
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum Rodinka. Ideální partner k vašemu porodu
Pro maminky s termínem porodu v květnu 

a červnu připravuje Centrum Rodinka nový termín 
Kurzu předporodní přípravy. První informační 
setkání se v centru koná ve čtvrtek 8. března 
v 16.00 hodin. A na co kurz nastávající maminky 
připraví? Jeho obsahem je devět setkání, které 
se zaměřují na následující témata: těhotenství, 1. 
a 2. doba porodní, nácvik dechu během porodu, 
šestinedělí, kojení, manipulace s miminky, diskuse 
s lékařem porodníkem a součástí je také návštěva 
porodního sálu. Na informační hodinu navazuje 
osm sezení, která probíhají taktéž ve čtvrtek od 16 
do 18 hodin. „Věříme, že není potřeba mít obavy 
z porodu. Je jen třeba se na něj pořádně připra-
vit,“ říká Lada Macečková,  porodní asistentka, 
která celým kurzem provází. Můžete jí věřit, vždyť 
porodnictví se věnuje už od roku 1993. A k tomu 
vašemu porodu je Centrum Rodinka tím nejlepším 
partnerem. 

Pro přihlášky či další informace využijte 
kontaktů na facebooku Centrum Rodinka-
-Macečková, e-mailové adrese: 
fabicek@centrum.cz nebo na telefonním 
čísle +420 774 516 079. 

Kurz finanční 
gramotnosti pomáhá 
zdarma

Trápí vás dlužnická problematika? Jste nezaměstnaný a hledáte práci? 
Jste rodiče s malými dětmi a hledáte dostupné bydlení? Právě pro vás je 
určený Kurz finanční gramotnosti.

Kurz obsahuje právní minimum z mnoha oblastí: dlužnická problemati-
ka – platební neschopnost, exekuce, insolvence, rozvodová problemati-
ka, výživné na nezletilé děti, dědictví, uzavření a odstoupení od smlouvy, 
ručení, předváděcí akce, podomní prodej a podobně. Kurz probíhá 
v Karlových Varech a je pro účastníky zdarma, proplaceny jsou jeho 
účasntíkům také náklady na dojíždění na kurz a zajištěno je také hlídání 
dětí během kurzu. 

Kurz finanční gramotnosti je nabízen v rámci projektu „Koordinace 
v Karlových Varech - koncepční přístup při prevenci a řešení sociální 
exkluze“, který realizuje Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností KSK centrum.

KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ: 
• Koordinátorka sociálního bydlení: 
 Mgr. Miroslava Grosserová, 
 tel.: 725 944 346 nebo m.grosserova@mmkv.cz
• Pracovnice v přímé péči: 
 Věra Sládková, DiS., 
 tel. 775 556 110 nebo v.sladkova@kskcentrum.cz

Podmínky a více informací 
na www.fokusoptik.cz

OC Fontána - Chebská 370/81a - Karlovy Vary
T. G. Masaryka 697/5 - Karlovy Vary

OC Dragoun - Dragounská 2529/6 - Cheb
Těšíme se na vás! 

 SKLA PRO ŘIDIČE

MULTIFOKÁLNÍ SKLA

SKLA, KTERÁ BLOKUJÍ 
ŠKODLIVÉ MODRÉ SVĚTLO

Fokus-2018-kampan-01-Inzerce-Karlovar.radnic.listy-1+1-OBECNY-92x130mm-TISK.pdf   1   13.02.2018   14:50:49
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Co s volným časem? 
Dětem nově pomáhá klub Charkovská

V polovině ledna letošního roku jsme otevřeli 
již druhý nízkoprahový klub pro děti a mládež 
v Karlových Varech. Tentokrát na Charkovské. 
Od prvního jednání, kdy nás oslovila s žádostí 
o otevření klubu městská policie, až do samot-
ného otevření klubu, uběhly necelé tři měsíce. 
Děkujeme za to především vstřícnosti města 
Karlovy Vary a majitele ubytovny, ve které jsme 
klub otevřeli. Nadace Delfín pak klub kompletně 
vybavila a připravila k využívání.  

Klub je určen pro děti od 6 do 15 let. Naším 
primárním cílem je zajistit dětem bezpečný 
prostor pro trávení volného času. Místo, kde 
se budou moct setkávat se svými vrstevníky 
a trávit smysluplně volný čas. Našimi dalšími cíli 
a snahou je posilovat např. zodpovědnost dětí 
tak, aby byly schopné se orientovat v rizikových 
situacích a reagovat na ně, aby byly schopné 
posoudit i důsledky svého vlastního jednání. Znát 
nejen svá práva ale i své povinnosti. Chceme, 
aby děti dokázaly navazovat a udržovat zdravé 
vztahy. Učíme děti vyjádřit svůj názor, ale zároveň 
respektovat ostatní, ovládat základy slušného 
chování, umět řešit konflikt i odpouštět. Dále 
podporujeme děti v rozvíjení jejich nadání, uka-
zujeme jim, jak využívat nabídku veřejných zdrojů 
(kroužky, knihovna, atd.). Jak smysluplně trávit 
čas i v době, kdy je klub zavřený. Práci s dětmi 
zajišťují odborně vyškolení pracovníci - peda-
gog a sociální pracovnice. Děti tak mají kromě 
aktivního trávení volného času i možnost poradit 
se, pravidelně se připravovat do školy (domácí 
úkoly, referáty) a zapojit do různých preventivních 

témat, soutěží a výletů.
Kapacita klubu na Charkovské je bohužel 

prostorově omezená. Maximální počet dětí, 
které můžou být v jednom okamžiku na klubu je 
patnáct. Přesto, necelý měsíc po otevření klubu, 
navštívilo tyto prostory již 46 dětí. Zájem je veliký. 
V tuto chvíli můžeme být na Charkovské pouze 
tři dny v týdnu, a to v pondělí, středu a pátek, 

vždy od 13 do 17 hodin. Doufáme, že se nám 
do budoucna podaří navýšit pracovní úvazky 
a zajistit tak provoz klubu na všechny pracovní 
dny, jako je tomu v tuto chvíli v klubu v Úvalské 
ulici v Drahovicích.

Kateřina Čopová, B.A., 
vedoucí přímé práce/sociální pracovnice, 

Armáda spásy Karlovy Vary

Klub Charkovská   Cílem je zajistit dětem od 6 do 15 let bezpečný prostor pro trávení volného času.

Markéta a Marcela připravují program a starají se o náplň volného času dětí z ubytovny v Char-
kovské ulici.

Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež
Cílová skupina: děti ve věku 6 až 15let, které 
potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, 
jako je například:
 časté stěhování a s tím spojená změna školy, 

ztráta kamarádů a adaptace na nové prostře-
dí,

 neúplná rodina (rozvod rodičů, rodič ve 
vězení, úmrtí v rodině..),

 nevyřešená bytová situace, případně rodina 
ve finanční krizi,

 dítě vyloučené z kolektivu, ohrožené šikanou 
nebo naopak negativním vlivem party,

 špatný prospěch ve škole, záškoláctví,
 dítě s výchovnými problémy nebo ohrožené 

odebráním z rodiny,
 problémy s vrstevníky
 závislosti v rodině apod. 
Poslání klubu: pomáhat dětem porozumět sami 
sobě a obtížným situacím, ve kterých se často 
nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, 
růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů 
a zlepšování komunikace se svým okolím.
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V práci potkala Waldemara 
Matušku i svého manžela

Obdivuhodný šarm a energie zdobí další 
únorovou jubilantku, devadesátiletou Růženu 
Šímovou. Oslavenkyni jsme zastihli v klubovně 
Svazu důchodců v Úvalské, který pro ni uspořádal 
jednu z oslav. Další si samozřejmě paní Růžena 
užila s rodinou, o které nám mimo jiné s pyšností 
povyprávěla. Jejím rodištěm byl Chlum nad Malší 
na jihu Čech, kde také za války pracovala v země-
dělství, aby se vyhnula práci v Říši. Po válce se její 
rodina v rámci osidlování pohraničí přestěhovala 
do Karlových Varů. Paní Šímová nastoupila do 
Realistiku, kde mezi kolegy mimo jiné potkala 
Waldemara Matušku, ale hlavně svého budoucího 
manžela. S ním vychovala dceru a syna a později 
se dočkala čtyř vnuků a šesti pravnoučat. Když 
děti odrostly a začaly chodit do školy, nastoupila 
paní Růžena do místního stavebního podniku, kde 
pracovala jako vedoucí čety v blokovně. „Byla to 

dřina. Musela jsem dát lidem práci, dohlížet na 
ně, ale taky sama pracovat. Tahali jsme půlme-
trákové pytle s cementem. Každý den, ve vedru, 
v mrazech…,“ líčí oslavenkyně. Oddech a zábavu 
si pak dopřávala při vycházkách do přírody nebo 
za tancem. A tyto záliby jí vydržely dodnes. „Miluju 
přírodu, chodím do lesa na houby a na borůvky. 
Na ty jsem chodila celé dětství a jejich sběrem 
jsem si vydělávala na školní pomůcky. A zajdu i na 
taneček, třeba do Alžbětiných lázní na akci Klubu 
důchodců,“ vypráví s nadšením aktivní seniorka. 
V létě si užívá slunění a plavání na Rolavě a pečuje 
o okolí domu, kde již 60 let bydlí. „Ráda sázím 
a pěstuji květiny před domem a na dvorku. Ale 
taky vytírám schody v domě, protože to už dnešní 
generace nechce dělat,“ dodává paní Šímová, kte-
ré přejeme, aby jí vitalita, pohoda a dobrá nálada 
zdobily ještě dlouhé roky

• LIDÉ

Gratulace a oslavu 90. narozenin 
si na začátku února užila další 
obyvatelka Karlových Varů, paní 
Anna Kosíková. Blahopřejeme.

Do kariéry lesníka zasáhla válka. Stal se partyzánem
Úctyhodných devadesáti let se v lednu dožil váleč-

ný veterán, účastník 2. světové války Ján Rišian. Na-
rodil se u slovenského Martina, kde také absolvoval 
lesnickou školu. Do jeho lesnické kariéry ale zasáhla 
válka. Ján Rišian se jako člen partyzánského oddílu 
stal přímým účastníkem Slovenského národního 
povstání. Podílel se na jeho přípravách a zapojil se 
do bojů v okolí Velké a Malé Fatry. Zážitky z války 
má dodnes v paměti a s pýchou o nich vypráví. „Náš 
oddíl měl za úkol obsadit dolinu u Rájeckých Teplic, 
zajišťovali jsme tratě železnice, prováděli průzkumy. 
Měl jsem výhodu, že jsem pracoval v lese, tak jsem 
se v lesnatém prostoru dobře vyznal. I tak ale bylo 
náročné pohybovat se v podstatě poslepu v ne-
bezpečném prostoru. Naštěstí Němci byli vždycky 
hlasití, tak jsme se mohli řídit podle sluchu,“ 
nechává nahlédnout do vzpomínek Ján Rišian. Při-
dává i bolestné vzpomínky na okamžiky, při kterých 

umírali jeho spolubojovníci. Pan Ján patřil mezi ty, 
kteří do poslední chvíle bránili město Martin a přežili. 
U armády pak zůstal i po skončení války, absolvoval 
vojenskou akademii a působil mimo jiné jako velitel 
roty v Nýrsku nebo u tankové brigády v Pardubicích. 
Velel rovněž rotě vojenské výpomoci na Mostecku. 
Do důchodu odešel v roce 1980, ale o čtyři roky 
později se stal mistrem u PBH v Mostě, kde měl na 
starosti údržbu otopných soustav. Pracovní dráhu si 
zde prodloužil o pět let. Ján Rišian je trojnásobným 
otcem, šestinásobným dědečkem a několikanásob-
ným pradědečkem. V Karlových Varech v Domově 
péče o válečné veterány Bílý kříž, kde se také 
odehrála oslava jeho devadesátin, žije čtyři roky. Rád 
se prochází po cestách lázeňských lesů a s chutí si 
zajde na dobrou kávu, nejraději irskou a alžírskou. 
K významnému jubileu přejeme panu Rišianovi 
pevné zdraví a životní pohodu.
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Recept na 100 let? Domácí strava a pohyb
Naprosto výjimečné a úctyhodné životní jubileum 

slavil pan Josef Vrabec. 26. ledna mu bylo rovných 
stol let. Na oslavu si v pohodové náladě a s chutí 
připil sklenkou sektu, nepohrdl narozeninovým 
dortem a vyprávěl o svém životě. Narodil se na 
Ukrajině do české rodiny, která měla kořeny 
u Hradce Králové. Tam se také Vrabcovi v roce 
1947 přestěhovali. Svou profesní dráhu odstarto-
val na železnici u dopravy těžkotonážních vlaků, 
po přesídlení do Čech se věnoval zemědělství 
a později se na 15 let stal cestářem. „Byla to těžká 
práce, žádná úředničina,“ vzpomíná. V sedmde-
sátých letech se pak s manželkou přestěhoval do 
Karlových Varů a 10 let působil ve zdejší čistírně 
odpadních vod. Pan Josef pochází z velké rodiny. 
Měl sedm sourozenců, s manželkou vychoval 
dva syny a dceru a postupně se radoval ze šesti 
vnoučat, sedmi pravnoučat a zatím dvou prapra-
vnoučat. 

Recept na dlouhověkost? „Dobrá a kvalitní 
domácí strava a pohyb,“ prozrazuje. Odmalička byl 
zvyklý, že rodina si téměř vše vypěstovala sama 
a v hospodaření pokračoval i v době, kdy měl již 
vlastní rodinu. „Měli jsme domácí zeleninu, ovoce, 
pěstovali jsme obilí, ze kterého jsme si nechá-
vali mlít mouku. Chovali jsme vlastní zvířectvo 
na maso, měli třeba i šedesát králíků, spoustu 
slepic, kachen,“ vyjmenovává s nadšením v hlase 
oslavenec. Každý den chodil na šestikilometrové 

procházky, cvičil, v Karlových Varech pak pravi-
delně chodíval plavat do Thermalu. „A každý den 
po večeři jsem snědl misku jablek,“ přidává další 
z osvědčených receptů na zdraví. I dnes si dopřává 
hodně ovoce i zeleniny, miluje cibuli a česnek, 
rád snídá šunkové koleno s cibulí. Jeho vůbec 
nejoblíbenějším jídlem byl a je ukrajinský boršč. 

„Plný talíř a s krajícem chleba, na tom si nejvíc 
pochutnám,“ prozrazuje pan Josef, který si vedle 
dobrého jídla rád poslechne hudbu. „Mám rád 
písničky, rád si zanotuju pěknou písničku.“ Panu 
Vrabcovi tak přejeme, ať je mu pořád do zpěvu 
a v pohodě, zdraví a dobré náladě stráví další roky 
svého života.

• LIDÉ
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Ad.  Referendum
Po zveřejnění výsledků referenda o Vřídelní koloná-

dě uvedl v tisku jeden z hlavních organizátorů Ota Ře-
zanka: „Jsem na nás hrdý. Je nás ohromné množství, 
kteří chápeme historii tohoto města a to, na čem je 
úspěch Karlových Varů založen.‘‘ Referendum, tedy 
když nic jiného, přineslo dobrou zprávu o tom, že zde 
žije nemalé množství lidí, kteří se o osud svého měs-
ta zajímají. Města naprosto výjimečného, s kterým si 
zatím námi volení zástupci na radnici evidentně neví 
rady. Dlouhodobé řízení našeho města bez jasné kon-
cepce, vycházející z jeho úspěšné minulosti, nás nut-
ně muselo dostat mezi nejchudší části republiky, se 
stálým úbytkem obyvatelstva, souvisejícím s nejniž-
šími průměrnými platy při vysokých životních nákla-
dech. Města, o němž se již dlouhou dobu trefně říká, 
že v něm chcípl pes. O tom, že bychom si všichni přáli 
změnu k lepšímu, snad není třeba pochybovat. 

Prvotním předpokladem takovéto žádoucí změny 
by však muselo být zvolení nového vedení města 
v podzimních komunálních volbách z řad těch, kteří 
nejen znají dobře jeho historii spolu s principy, které 
byly vždy předpokladem jeho bývalé úspěšnosti, ale 
tyto dokáží také aplikovat na současné podmínky 21. 
století. 

K tomu samotná výměna Vřídelní kolonády sice 
stačit nebude, ale může být jedním z mnoha kroků 
na cestě k návratu bývalé prosperity. Výjimečnost 
a atraktivita Karlových Varů spočívající zejména 
v jejich léčivých pramenech, krajině, architektuře 
a historii se nikam neztratila. Stále tu existuje. Jen 
je potřeba zvolit si do čela města konečně takové 
osobnosti, které s ní budou nakládat po vzoru našich 
úspěšných předchůdců Ivan Šendera

Hospodaření města poslali zastupitelé do ztráty
V únorovém čísle KRL byl zveřejněn schválený 

rozpočet města na letošní rok. Po jeho prostudová-
ní  zjistíme,  že výdaje mají být o více jak 313 mil. Kč 
vyšší než příjmy a tento schodek má být pokryt su-
mou 120 mil. Kč z úvěru a 193 mil. Kč z peněz, které 
městu ještě zbyly  na účtu. Tedy jednoduše  řečeno, 
město utratí  v roce 2018 vše, co ještě  má  a navíc 
se do budoucna značně zadluží. Tuto závažnou  in-
formaci voličům, že se z Varů stane dlužník, se  však 
v KRL nedočtete.

Jak je to možné? Kam se poděly ty stovky miliónů, 
kterými současná koalice disponovala na účtech ještě 
před několika lety. Není to složité počítání. Příčina je 
v nezodpovědném nakládání s městskými prostředky. 
Například náklady za prohrané soudní spory vyvolané 
vedením města o (ne)vlastnictví KV arény se odhadují 
na min. 60 mil. Kč, vynaložené náklady na projekty na 
opravu Císařských Lázní, kterých se ale město mezi-
tím zcela vzdalo, činí  přes 60 mil. Kč, z čehož město 
zaplatilo polovinu. Náklady za právní činnost  ve věci 

dalšího osudu  Alžbětiných lázní se pohybují okolo 40 
mil. Kč. Takže  jen  to je  v součtu  130 mil. Kč, které 
městu letos chybí a které si proto musí půjčit.  

Každý ví, že za půjčky se platí úroky a musejí se 
vracet. Úroky a splátky zatíží rozpočet města na další 
léta a o to méně peněz zbude na obecně prospěšná 
vydání. Zadlužování města je cestou k budoucí bídě. 
Jenom letos musí město použít na splátku půjčených 
prostředků 40 mil. Kč, což je stejná částka, jakou 
město plánuje vydat na sociální účely!

Porovnejme si miliónové částky, které dostávají od 
města pražští  advokáti za prohrané soudní spory  
o KV Arénu s výškou  dotací,  které město přidělilo 
v roce 2017 některým žadatelům, například:  
Spolek slepých a slabozrakých občanů, jejich rodin-
ných příslušníků a přátel 4500 Kč 
Svaz důchodců České republiky, z.s. Městská organi-
zace Karlovy Vary 5000 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. míst-
ní organizace Karlovy Vary. 5000 Kč 
Základní organizace Svazu důchodců České republi-
ky, z.s. Karlovy Vary 0 Kč 
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková orga-
nizace 0 Kč
Lesní mateřská škola Svatošky z.s 0 Kč 
(zdroj webové stránky města) 

Je to smutné čtení. Kde se na jedné straně plýtvá, 
tam se musí peněz pro potřebné      nedostávat. 

Ing. arch. Alexander Mikoláš
občan Karlových Varů   

REAKCE MĚSTA
Hospodaření města poslali 
zastupitelé do ztráty

Uvedený úvěr 130 milionů korun město neza-
dlužuje. Je určen na předfinancování dotovaných 
projektů, jejich výdaje je nutno do rozpočtu zahr-
nout, ale příjem dotace zahrnout předem nelze. 
Město buď nebude úvěr čerpat, protože nebude 
projekty realizovat, nebo jej čerpat bude a uhradí 
jej z přijaté dotace.

Částky uvedené u organizací nejsou celková 
dotace, ale jen dotace na drobné volnočasové 
aktivity. Uvedeným organizacím město ale pravi-
delně přispívá na jejich provoz a běžnou činnost, 
některým též například na sport.

Kromě uvedených běžných výdajů do sociální 
oblasti město například vynakládá také 94 milionů 
korun na rekonstrukci a dostavbu Domova pro 
seniory ve Staré Roli.   (Jan Kopál)
zdroj: Schválený rozpočet 2018 a Dotace – pře-
hled schválených dotací
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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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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.
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

První kroniku psal už jako gymnazista

Psal se rok 1923. Nebyl nijak významný. Vznikla 
Turecká republika, byl spáchán atentát na ministra 
financí A. Rašína a komunisti měli svůj první sjezd. 
Událostí však bylo zahájení pravidelného vysílání 
Československého rozhlasu. Pro Karlovy Vary byl dů-
ležitý poslední den roku. To se v Klenčí na Domažlicku 
narodil Vladislav Jáchymovský, který se později stal 
slavným karlovarským kronikářem.

Už na gymnáziu v Klatovech začal psát svou 
první kroniku. Vrozenou preciznost a zodpovědnost 
uplatňuje ve sběratelství po 2. světové válce, kdy 
se objevuje v Karlových Varech. Zajímá se o muzi-
ku, o divadlo, společně s Karlem Nejdlem zakládá 
v lázeňském městě vlastivědnou komisi.

S V. Jáchymovským jsem často navštěvoval jeho 
´trucovnu´´, kterou si vytvořil rozdělením pokoje v pa-
nelovém bytě na Růžovém vrchu. Regály od podlahy 
po strop byly plné historických knih, své místo měly 

svázané ročníky Lázeňských časopisů, Promenády, 
svazky fotografií, výstřižky, vše srovnané podle let 
i podle oborů do statí a podstatí. „Jestli se chcete 
dozvědět něco víc, měl byste mít sebou pyžamo,“ 
přivítal mě karlovarský Kosmas, když jsem za ním 
přišel poprvé. 

Roli kronikáře po nikom nezdědil. Od roku 1945 
kronika v Karlových Varech neexistovala. „Začal 
jsem ji psát až v roce 1957 a protože jsem nebyl 
u komunistů, musel jsem v roce 1972 nuceně skon-
čit. Po sametové revoluci za mnou přišli, jestli bych 
nepokračoval. Nenechal jsem se dlouho pobízet a od 
ledna 1990 jsem byl už zase ve svém živlu.“

Zeptal jsem zda existují nějaká speciální pravidla. 
„Obecní kroniky se píší poměrně snadno, ve vesnič-
kách se toho zas tak moc neděje, všichni se mezi 
sebou znají. Kronika se dá psát i ručně, dá se do ní 
kreslit – taková kronika pak voní intimitou. S měst-

skými kronikami je to už podstatně těžší, děje se toho 
hodně a v Karlových Varech ještě daleko víc. Když 
jsem se vracel z dovolených, vždy jsem si uvědomo-
val, jaký mě čeká velký fofr.“

Kroniku psal pan Jáchymovský 34 let. V počátcích 
začínal chronologicky 1. lednem, zapisoval vše co se 
ve městě dělo. Časem zjistil, že je to nepřehledné. 
Když někdo neznal datum události, musela se projít 
celá kronika. „Vymyslel jsem systém statí a podstatí. 
Statí je 40: historie, doprava, zájmové organizace, 
církve, domy, sport, vše se stále musí ještě doplňovat 
v podstatích. Třeba doprava má kapitoly o letectví, 
MHD, garáže, mosty lávky atd. Rozhodnu se vždy co 
bude příští generace zajímat, selekci provádím sám.“

Koncem roku absolvoval V. Jáchymovský dvě těžké 
operace v karlovarské nemocnici. K 31. 12. 2003 se 
rozhodl ukončit práci na karlovarské kronice. „Své 
rozhodnutí jsem sdělil primátorovi. Měl jsem několik 
důvodů. Jako písmák v 21. století jsem byl už pře-
válcován rozvíjející se technikou. Nabídl jsem městu 
klidnější kronikářskou práci. Je tu velká mezera 
v letech 1924 – 1955. Podklady mám už z 50 procent 
zpracované. Rád bych též dokončil samostatnou práci 
Vývoj urbanismu v Karlových Varech“.

Městská kronika, kterou V. Jáchymovský napsal ob-
sahuje 32 259 stran, počet fotodokumentací je 6575. 
Doklady jsou uloženy v 22 úhledných krabicích. V no-
vinách a časopisech uveřejnil kronikář 2420 článků, 
absolvoval 642 přednášek a proslovů, se studenty 
měl 38 konzultací. Získal 7 významných cen, z nichž 
největší význam přikládá Medaili Antonína Dvořáka 
z roku 1984 za propagaci mistrova díla. Cenu Města 
Karlovy Vary za vedení kroniky obdržel v roce 1996.

V roce 2007 jsme se dozvěděli smutnou zprávu: 18. 
září Vladislav Jáchymovská tragicky zemřel. Vracel se 
z večerního koncertu, hůře slyšel a přeslechl varovný 
signál na frekventované Jáchymovské ulici.

Byli jsme přátelé. Často jsem s ním spolupraco-
val. Kultura byla jeho doménou, byl pravidelným 
účastníkem koncertů, divadelních premiér, zabýval se 
urbanistikou. Patřil k pravidelným účastníkům semi-
nářů Karla Nejdla, kde měl vždy zajímavé příspěvky. 
Na Karlovy Vary nedal dopustit. Vážil jsem si ho.

 Luboš Zahradníček

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš 

Zahradníček vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom 

na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc 

jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější vzpomíná na stránkách 

Karlovarských radničních listů.

Vladislav Jáchymovský
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V předchozím čísle jsme s popisem trasy skončili 
na vyhlídce před Třemi kříži. Nabízí široký rozhled, 
ale nejvíce vždy upoutá, respektive upoutával 
pohled na Vřídlo. Naštěstí si to uvědomil i architekt 
Vřídelní kolonády a nechal ve směru ke křížům 
prosklenou stěnu, takže se dalo z výšiny dobře 
dohlédnout až na stříkající vodu a na docela malé 
lidičky, kteří tu k podivuhodnému dílu přírody 
přicházeli.

Na vrch Tři kříže, se občas vydávali i velmi 
významní návštěvníci lázní. V roce 1811 Theodor 
Körner dokončil sbírku poezie „Vzpomínka na 
Karlovy Vary“. V jedné básni též opěvoval Tři kříže. 
Heinrich Laube napsal o pověstné výšině zajímavý 
esej ve své knize „Cestovní novely“ a proslulá 
německá pianistka, Clara Schumannová, při svých 
vycházkách po okolí horkých pramenů rovněž 
často vyhledávala právě tento vrch.

První vyhlídkový altán, přímo na výšině Tři kříže 
byl ale postaven až počátkem nového tisíciletí. Měl 
bohužel velice krátkou a tím pádem také pohnutou 
historii. Slavnostně byl otevřen 19. 10. v roce 
2000. Pak zde Česká televize natáčela Festivalové 
vteřiny a v roce 2003 (9. 11.) přijeli k altánu pro 
změnu reportéři televize Nova. Jak asi již tušíte, 
stalo se tehdy něco velmi nepříjemného. Neznámý 
vandal, den předtím, někdy v čase před půlnocí, 
altán na Bukové hoře zcela zničil. Zbylo z něj prak-
ticky jen několik fotografií a archivní záběry ČT. Na 
výšině tedy vydržel přesně tři roky a dvacet dní, 
což je asi rekord v celé historii podobných staveb 
v karlovarských lesích.  

Altán byl ale naštěstí pojištěn, takže zanedlouho 
se začal připravovat projekt nové stavby. Tesaři se 

znovu vrhli do práce na podzim roku 2006. Stavět 
se začalo prakticky ihned po sepsání sponzorské 
smlouvy, kterou příspěvková organizace Lázeňské 
lesy Karlovy Vary uzavřela s panem Arnoštem 
Donthem.  Dárce si výslovně přál, aby jeho 
příspěvek byl určen k obnově vyhlídkového altánu 
na výšině Tři kříže. A zanedlouho, přesně 11. 10. 
2006 se u křížů slavnostně předával veřejnosti 
altán, jehož výsledná podoba je dílem tesařské 
firmy Jana Marka, který se řídil plány architekta 
Ivana Štrose.

Znovu se tak zastřešila dávná vyhlídka jejíž 
vzhled se naposledy měnil v období po II. světové 
válce. Tehdy zde, zřejmě na pečlivě vytipovaném 
strategickém místě, bez ohledu na lázeňství a ces-
tovní ruch, vyrostla masivní, betonová pozorova-
telna. Z okýnek bunkru tu měli vojáci dobrý výhled 
na Vřídlo a lázeňskou část města.

Nyní už je ale čas postoupit dál, respektive 
sestoupit z Bukové hory po žluté turistické trase 
opět o několik desítek metrů níž, na místo, které 
v minulosti neslo, po určité období, název Rudol-
fova výšina. Návštěvníci tu s oblibou vyhledávali 
především Cameru obscuru. Původní dřevěný ob-
jekt stával na hraně svahu, poblíž výletní kavárny, 
která tu návštěvníky zvala k malému občerstvení. 

V ztemnělém interiéru stavby se promítaly 
světelné obrazy krajiny. Po druhé světové válce 
celá lokalita svou přitažlivost zřejmě ztratila. 
Objekty chátraly, a nakonec je čekala demolice. 
Až v říjnu roku 1997, v rámci obnovy zaniklých, či 
poškozených vycházkových cílů se podařilo s po-
mocí sponzora (lázeňské sanatorium Sanssouci) 
vystavět alespoň malou připomínku dávné Camery 

obscury, nový vyhlídkový altán. Cesta, která pod 
ním klesá dál do údolí léčivých pramenů pak míjí 
další vyhlídku na stráni Bukové hory. Jmenujeme 
se Panorama a když byl kopec ještě odlesněn, 
nabízel se tu opravdu panoramatický výhled na 
celé údolí řeky Teplé. Panorama má také velmi 
dlouhou historii. Podle kronikáře Lenharta, nechal 
karlovarský měšťan Jan Knoll, v roce 1844, zřídit 
pod Třemi kříži park a zábavní místnost. Byl tu 
i zoologický kabinet s vycpanými ptáky. Název 
Panorama se přenesl i na komunikaci, která se vi-
nula o další desítky metrů níž, než tu vznikla dneš-
ní ulice Na Vyhlídce. Tuto ulici žlutá trasa přetíná 
a míří do parku, který se rozkládá v sousedství 
vily barona Lützowa. V parku stojí na vysokém 
sloupu socha zakladatele města a zadumaně shlíží 
k Vřídlu. Poměr velikosti sochy císaře vzhledem 
k jeho zásluhám o město, karlovarští radní při 
oslavách půl tisíciletého výročí založení města 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Žlutá cesta a okolí

Altán Camera ObscuraAltán Tři Kříže

Altán Panoráma
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špatně odhadli a baron jim to hned vyčetl. Účtenku 
jim vystavil za pomoci další plastiky, kterou umístil 
na svém pozemku, a tak s tím město nemohlo nic 
dělat. Karlovy Vary tedy mají kromě sochy kamzíka 
na špičaté skále, ještě jednu sochu dalšího vysoce 
postaveného zvířete. Lützow byl asi vážně docela 
vtipný chlapík. 

Od vily, to není k Vřídlu daleko, ale ten svah! 
V našem případě, protože jsme vyšli na značenou 

trasu proti směru hodinových ručiček, po něm 
naštěstí sestupujeme. Úzkou uličkou mezi domy 
nad kostelem a pak přímo okolo kostela přijde-
me brzy k Vřídlu, které nyní, díky důmyslnému 
technickému řešení, tryská někde úplně jinde než 
dřív. A právě u jeho par ukončíme naši vycházku 
po žluté turistické trase vinoucí se po nejbližším 
okolí města.

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Vila barona Lützowa 

Kostel Sv. Máří Magdaleny

cena od 32 500 Kč/m2

NOVOSTAVBA
PRODEJ BYTŮ V NOVOSTAVBĚ
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ

STÁNÍ PŘED DOMEM    GARÁŽ
KLIDNÁ LOKALITA

cena od 32 500 Kč/m2cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

BYT 4+KK
S VLASTNÍ ZAHRADOU

BYT 4+KK
S TERASOU

BYT 3+KK
S BALKÓNEM

Vřídlo ještě pod střechou
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Nevypínejte počítač, aktualizujeme 
systém, hlásí festival Jeden svět 

„…nevypínejte, zařízení se aktualizuje… bude 
to chvíli trvat…fatal error“ Znáte tyto hlášky z Va-
šeho počítače a telefonu? A dovádějí Vás někdy 
k šílenství? I stroje potřebují pro správnou funkci 
pauzu a porovnat všechny spoje, data a systém. 
Oč více naše tělo! Náš mozek je denně vystaven 
statisícům informací. Někdy prostě potřebujeme 
také vypnout a „dobít baterky“. 

Pojďte to udělat společně s námi o víkendu 16. 
– 18. 3. 2018 na festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět v kině Drahomíra. 

Jedná se o největší mezinárodní filmový 
lidskoprávní festival, letos se zapojuje po Praze 
dalších 36 měst v ČR. Promítané dokumenty Vám 
zprostředkují jiný náhled na svět kolem nás, ten 
blízký i hodně vzdálený. Dezinformace a mediální 
manipulace jsou jedním z největších problémů 
současného světa. Život v informačním věku 
na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, 
co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít 
názor. „Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá 
řešení a jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené 
emoce ve společnosti jsou živnou půdou pro 
populisty, kteří sami sebe označují za bojovníky 
vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká 
ředitel festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby 
si diváci návštěvou kina mohli dovolit něco, na 
co v každodenním životě plném (dez)infromací 
ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si 
vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na 
věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do 
kontextu.“ dodává Kamenický.  

Letošní téma „Aktualizace systému“ nás 
odkazuje na zastavení se a zamyšlení. „Jak 
moc my sami jsem aktuální? Nepotřebují naše 
názory, postoje, pohledy na svět aktualizaci? Do 
Karlových Varů jsem pro vás vybrali filmy, které 

vám dávají možnost váš systém obohatit. Letošní 
téma festivalu se odráží v každém z promítaných 
dokumentů," vysvětluje koordinátorka festivalu  
Nikola Florianová.  Divák má možnost vidět filmy 
o netradičním rodičovství, o rovnosti žen a mužů, 
o úžasných výkonech ultraběžců, o každodenním 
životě v zemích zasažených válkou, o světových 
oceánech a na další už se přijďte podívat sami.  
Po většině projekcí následuje debata k filmu 
a tématu. A letošní festivalové diskuze budou díky 
jedinečným hostům opravdu zajímavé. Program 
karlovarského festivalu a aktuální informace 
naleznete na facebooku a https://www.jedensvet.

cz/2018/karlovy-vary.
Už loni se Jeden svět rozhodl bořit bariéry 

a zpřístupnit své projekce co největšímu počtu 
lidí, bez ohledu na postižení, věk či jiný mateřský 
jazyk. V aktivitách Jednoho světa pro všechny 
pokračujeme i letos a snažíme se přístupnost 
bezbariérových projekcí znásobit a přiblížit se tak 
co nejvíce divákům. Jeden svět v Karlových Varech 
uvede 2 filmy s titulky doplněné o audio-komentá-
ře pro nevidomé. „Právo na kulturu vnímáme jako 
základní lidské právo, proto se snažíme zpřístupnit 
náš festival všem bez rozdílu.” říká koordinátorka 
Jednoho světa pro všechny Milena Poeta.

Kromě filmů jsme pro Vás připravili vernisáž 
k výstavě Ženy světa ve čtvrtek 1. 3. v 19:00 hodin 
v kině Drahomíra,  před-projekci ve středu 7. 3. 
2018 od 17:30 filmu Hiphop-erace  z filmotéky 
Promítej i ty! v kavárně B Work ve spolupráci s or-
ganizací SK Kontakt Karlovy Vary, další 2 výstavy 
fotografií s příběhem, multikulturní festivalovou 
snídani, sobotní jedinečnou besedu s projekcí 
fotografií  novinářky a cestovatelky Markéty Kuti-
lové, školní projekce pro základní i střední školy, 
sobotní koncert a dílnu na potisk vlastních triček. 

Speciální akcí je nezávodní festivalový BĚH 
PRO JEDEN SVĚT na 3 km. Přijďte se proběhnout 
společně s primátorem Ing. Petrem Kulhánkem 
srdcem našeho města ve středu 14. 3. v 19:00 
hodin, zván je úplně každý! Jarní tréninkový 
rozběh pro sportovce, sranda běh pro rodiny 
s dětmi, svižná procházka pro seniory, kočárkový 
závod nebo akční jízda na invalidním vozíku či 
běh s průvodcem pro nevidomé.  Je jen na Vás, 
jak naplníte představu Jednoho světa pro všechny 
a „aktualizujete svůj systém“ trochou pohybu! 
Jste srdečně zváni!
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VÁLEČNÁ SÝRIE
ZBLÍZKA

S MARKÉTOU KUTILOVOU

sobota 17. 3. 2018 od 13:00 hod.
kino Drahomíra Karlovy Vary 

JEDINEČNÁ BESEDA A PROJEKCE FOTOGRAFIÍ

/NOVINÁŘKA, SPOLUAUTORKA KNIHY „ISLÁMSKÉMU STÁTU NA DOSTŘEL“/

Novinářka Markéta Kutilová se nedávno vrátila  
ze své další cesty do severní Sýrie a přináší tak 
aktuální zprávy o životech lidí v rozbombardo-
vaném Kobani, poodhalí každodenní rutinu bojo-
vých jednotek čelících tzv. Islámskému státu  
a povypráví dechberoucí svědectví přímo  
z frontové linie.

Vstupné 50 Kč. 
Prodej vstupenek na místě. V rámci festivalu Jeden svět.

Běh pro 

Jeden
svět

Více o běhu: https://www.jedensvet.cz/2018/karlovy-vary a na fb

středa 14.3.2018 
start v 19:00
start/cíl prostranství 
před spa hotel thermal

Trasa: nezávodní běh na 3 km lázeňským centrem
Startovné: dobrovolné
Pro koho: úplně pro každého, vítáme běžce, rodiny  
s dětmi, seniory, vozíčkáře, lidi se zrakovým 
postižením… průvodci zajištěni. 

Změřit síly si můžete i s primátorem města Karlovy Vary 
Ing. Petrem Kulhánkem.

Čelovky s sebou!

Výstava „Ženy světa“ 
Místo konání: Kavárna kina Drahomíra
Vernisáž: 1. 3. 2018 v 19:00, doba konání: 1. 3. – 31. 3. 2018

Předprojekce z filmotéky Promítej i ty!  
ve spolupráci s SK KONTAKT Karlovy Vary
Film: Hiphop-erace, https://promitejity.cz/detail-filmu/36-hiphop-erace 
Místo konání: kavárna B Work, K. Vary Dvory (bezbariérová)
Doba konání:  středa 7. 3. 2018 od 17:30
Pro koho: handicapovaní sportovci a klienti SK Kontakt a široká veřejnost

Výstava „Příběh banánu“
Místo konání: Vestibul Krajského úřadu, budova A
Doba konání: 1. 3. – 31. 3. 2018

Výstava „Poznej své boty“
Místo konání: Kavárna B WORK
Doba konání: březen 2018

Běh pro Jeden svět
Doba konání: 14. 3. 2018 v 19:00
Místo konání: lázeňské centrum Karlových Varů
Předpokládaná délka trati: 3 km, čelovky s sebou
Start a cíl běhu: prostranství před SPA Hotel Thermal
Večerní běh městem se uskuteční pod záštitou a za účasti primátora Ing. 
Petra Kulhánka.
Startovné bude dobrovolné, po zaplacení startovného obdrží účastník běhu 
voucher, který promění v kině Drahomíra za vstupenku na festivalový film, 
např. film „Ultra“ o ultra běžcích spojený s debatou s ultramaratoncem 
Milošem Škorpilem.

Beseda „Válečná Sýrie zblízka“
Místo konání: Kavárna kina Drahomíra
Doba konání: 17.3.2018 ve 13:00
Jedinečná přednáška a beseda doplněná projekcí vlastních fotografií novi-
nářky a cestovatelky Markéty Kutilové.
Vstupné: 50,- Kč

 

 

Nevypínejte počítač, aktualizujeme systém, hlásí festival Jeden svět  
 
„…nevypínejte, zařízení se aktualizuje… bude to chvíli trvat…fatal error“ Znáte tyto hlášky 
z Vašeho počítače a telefonu? A dovádějí Vás někdy k šílenství? I stroje potřebují pro správnou 
funkci pauzu a porovnat všechny spoje, data a systém. Oč více naše tělo! Náš mozek je denně 
vystaven statisícům informací. Někdy prostě potřebujeme také vypnout a „dobít baterky“.  
Pojďte to udělat společně s námi o víkendu 16. – 18. 3. 2018 na festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět v kině Drahomíra.  
Jedná se o největší mezinárodní filmový lidskoprávní festival, letos se zapojuje po Praze dalších 
36 měst v ČR. Promítané dokumenty Vám zprostředkují jiný náhled na svět kolem nás, ten blízký 
i hodně vzdálený. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů 
současného světa. Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je 
pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor. „Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a 
jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené emoce ve společnosti jsou živnou půdou pro populisty, 
kteří sami sebe označují za bojovníky vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká ředitel 
festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby si diváci návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v 
každodenním životě plném (dez)infromací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit 
názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu.“ 
dodává Kamenický.   
 
Letošní téma „Aktualizace systému“ nás odkazuje na zastavení se a zamyšlení. „Jak moc my sami 
jsem aktuální? Nepotřebují naše názory, postoje, pohledy na svět aktualizaci? Do Karlových 
Varů jsem pro vás vybrali filmy, které vám dávají možnost váš systém obohatit. Letošní téma 
festivalu se odráží v každém z promítaných dokumentů," vysvětluje koordinátorka festivalu  
Nikola Florianová.  Divák má možnost vidět filmy o netradičním rodičovství, o rovnosti žen a 
mužů, o úžasných výkonech ultraběžců, o každodenním životě v zemích zasažených válkou, o 
světových oceánech a na další už se přijďte podívat sami.  Po většině projekcí následuje debata 
k filmu a tématu. A letošní festivalové diskuze budou díky jedinečným hostům opravdu zajímavé. 
Program karlovarského festivalu a aktuální informace naleznete na facebooku a  
https://www.jedensvet.cz/2018/karlovy-vary. 
 
Už loni se Jeden svět rozhodl bořit bariéry a zpřístupnit své projekce co největšímu počtu lidí, bez 
ohledu na postižení, věk či jiný mateřský jazyk. V aktivitách Jednoho světa pro všechny 
pokračujeme i letos a snažíme se přístupnost bezbariérových projekcí znásobit a  přiblížit se tak 
co nejvíce divákům. Jeden svět v Karlových Varech uvede 2 filmy s titulky doplněné o audio-
komentáře pro nevidomé. „Právo na kulturu vnímáme jako základní lidské právo, proto se 
snažíme zpřístupnit náš festival všem bez rozdílu.” říká koordinátorka Jednoho světa pro všechny 
Milena Poeta. 
 

DOPROVODNÉ AKCE
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Karlovy Vary jsou již po staletí centrem lázeňství, 
tradiční výroby skla a porcelánu, ale také bohatého 
kulturního a společenského života. Již dlouhou řadu 
let jsou místem setkání mladých operních a kon-
certních pěvců. Dokazuje to především Mezinárodní 
pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, na kterou každo-
ročně přijíždí 50-100 soutěžících z celého světa. 

V roce 1991 byl iniciován a realizován první inter-
pretační seminář s profesory Jindřichem Jindrákem 
a Andrejem Kucharským. Úspěch semináře dal 
podnět ke každoročnímu pokračování. V letošním 
roce se posluchači semináře setkají s vyučujícími 
profesory Evou Randovou, Antoniem Carangelem 
z Itálie a Jürgenem Hartfielem ze SRN.   

V interpretačních seminářích se mladí adepti 
operních scén zdokonalují v pěvecké technice 
a interpretaci pěveckých stylů. Do letošních kurzů 
je přihlášeno 30 pěvců z Čech, Slovenska, Rakous-
ka, Maďarska, Arménie, Jižní Koreje a Ruska. Od 
soboty 17. března do pátku 23. března se uskuteční 
již v pořadí 23. mistrovské kurzy v hotelu Kriváň. 
Kromě znamenitých profesorů budou mít mladí 

pěvci k dispozici vynikající klavíristy profesory Lenku 
Navrátilovou, Jitku Nešverovou, Augustina Kuželu 
a Jaroslava Šarouna.  

Karlovarský seminář je však oproti jiným obdob-
ným kurzům v Evropě výjimečný praxí s dirigentem 
Františkem Drsem a Karlovarským symfonickým 
orchestrem. Na orchestrálních zkouškách si mohou 
pěvci vyzkoušet, mnozí poprvé v životě, zpěv operní 
árie s orchestrem, se kterým nakonec realizují veřej-
ný operní koncert. Ze dvou nastudovaných árií umě-
lecké vedení semináře vybere ty nejlepší po jedné od 
každého do programu závěrečného koncertu. Zazní 
árie z oper W. A. Mozarta Cosi fan tutte, Figarova 
svatba a Don Giovanni, Dvořákovy Rusalky a Armidy, 
z Pucciniho oper Bohéma, Turandot a Tosca, Gouno-
dových oper Romeo a Julie nebo Faust a Markétka, 
Verdiho Traviaty, Bizetovy Carmen a dalších. 

Budoucí operní hvězdy 
v Karlových Varech

Létofest 2018 
nabídne na 
Rolavě dva dny 
skvělé muziky  

Po úspěšném tažení v Letním kině se hudební 
festival Létofest 2018 přesune na Rolavu. 
Poslední víkend v srpnu Karlovy Vary ožijí 
multižánrovým hudebním festivalem. Festival 
nabídne dvě pódia, přičemž druhé pódium bude 
patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří 
na Rolavu zavítají, se mohou těšit na  Man-
drage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka, 
Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek Ztracený. 
Hlavní hvězdou pátečního programu bude sku-
pina CHINASKI, která přiveze halový mejdan, 
se kterým aktuálně objíždí vyprodané hokejové 
arény. Umožní jí to v rámci festivalů neviděné 
pětatřicet metrů široké pódium, které dovolí 
přenést nejvýpravnější show skupiny i pod širé 
nebe. Svým jediným vystoupením v ČR v roce 
2018 obohatí sobotní program kapela KABÁT. 
Na své si přijdou také rodiny s dětmi s bohatým 
programem a soutěžemi. Vstupenky lze zakou-
pit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz 
nebo vybraných Infocentrech. Více informací 
najdete na facebooku nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

1/10—31/12 
2017

1/1—31/3 
2018

1/4—31/5 
2018

1/6/2018— 
den před akcí

na místě

590,– 720,– 850,– 900,– 950,–
1denní: 

pátek 450,– 
sobota 550,–

Předprodej 

Ceny 2denních vstupenek (Kč)

Chinaski/Mandrage
BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

24—25/8
Karlovy Vary 

/Rolava

Visací zámek i Michal David. 
V letním kině zazní různé žánry

Hudební fanoušci si letos v letním kině přijdou na 
své. Na pódiu se během léta vystřídá hned několik 
předních interpretů různých žánrů.

Společnost Yashica přiveze do Karlových Varů 
v červnu Michala Davida, který zde vystoupí 
v rámci svého vůbec prvního turné pod širým 
nebem. Speciálním hostem večera bude zpěvačka 
Markéta Konvičková. Vstupenky jsou v prodeji v síti 
Ticketlive. V produkci karlovarské společnosti P+T 
club se v letním kině v květnu představí kapela 
Supergroup, kterou tvoří velikáni české rockové 
scény v čele s Michalem Pavlíčkem a Kamilem 
Střihavkou. Na červen se mohou těšit fanoušci 
Visacího zámku, září bude patřit partičce Wohnout. 
Předprodej vstupenek na tyto koncerty probíhá ve 
Fit klubu Boba ve Svahové ulici a dalších prodej-
ních místech.

Všechny koncerty se uskuteční s finanční pod-
porou města, a to z prostředků na oživení letního 
kina. 

PROGRAM KONCERTŮ V LETNÍM KINĚ:
11. 5. 2018, od 21:00 hod. 
koncert kapely SUPERGROUP
předkapely: Black Moon, Uriah Heep Revival  
16. 6. 2018, od 21:00 hod. 
koncert kapely VISACÍ ZÁMEK
předkapely: SPS, Plesnivý fazole
22. 6. 2018  
koncert Michala Davida se speciálním hostem – 
Markétou Konvičkovou
22. 9. 2018, od 21:00 hod. 
koncert kapely Wohnout
předkapely: Liwid, Loudky 

Milí čtenáři, přijměte pozvání na koncert 
„OPERA GALA“ v pátek 23. března 2018 
v 19.30 hodin v Lázních III. 
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Hráči KSO 
potěšili seniory 
Vivaldim

Karlovarský symfonický orchestr potěšil vystou-
pením svých hráčů obyvatele  Městského zařízení 
sociálních služeb na Východní. Stalo se tak v rámci 
projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. 
Hráči KSO v zařízení seniorům hrají pravidelně, 
tentokrát se však jednalo o koncert mimořádný, 
kdy se posluchačům představili první hráči KSO 
s Vivaldiho Čtverem ročních období. Koncert byl 
obohacen o recitaci sonetů v podání ředitele KSO 
Petra Polívky, na jejichž základě Vivaldi své slavné 
dílo napsal. Posluchači byli nadšeni z výkonů všech 
hudebníků, zejména pak sólisty Jakuba Sedláčka, 
koncertního mistra KSO, i koncertního mistra 
Martina Ondráčka. Ředitel zařízení Milan Martínek 
orchestru poděkoval nejen za tento hudební dárek, 
ale i za pořádání všech akcí pro seniory, kterých se 
během dvou let uskutečnilo již třináct.

Výjimečný březen: KSO uvede 
i Bachovo oratorium Janovy pašije

Výjimečné koncerty připravil na březen Karlovar-
ský symfonický orchestr. Dva z koncertů se usku-
teční v Grandhotelu Pupp a v symfonickém zvuku 
budou hrát důležitou úlohu varhany. Půjde o koncert 
7. března pod vedním vynikajícího dirigenta Leoše 
Svárovského, kdy se v Symfonii pro varhany a or-
chestr č. 1 d moll Félixe-Alexandra Guilmanta před-
staví varhanice Drahomíra Matznerová. Guilmant, 
který psal převážně pro varhany, je nepoužíval jako 
nástroj, který by měl imitovat orchestr, ale jako 
nástroj se svými vlastními novými zvuky. Jeho první 
varhanní symfonii zařadil do programu americký 
dirigent ruského původu Sergej Kusevickij ve 30. 
letech minulého století, ale poté nebyla uváděna až 
do druhé poloviny 70. let.

Varhany rozezní také František Šťastný na 
Velikonočním koncertě 28. března, kdy KSO pod 
vedením svého čestného šéfdirigenta Martina 
Lebela uvede Janovy pašije Johanna Sebastiana 
Bacha, jedno z nejpůsobivějších oratorních děl 
světové literatury. Vedle Matoušových pašijí je to 
jediné v úplnosti dochované Bachovo zhudebnění 
pašijí. V díle naplněném vyhrocenou dramatičností 
a hlubokou symbolikou se představí jako sólisté te-
norista Jaroslav Březina v úloze Evangelisty, basista 
Vojtěch Šembera  v úloze Ježíše, sopranistka Tereza 
Mátlová a altistka Markéta Cukrová a dále Pražský 
komorní sbor pod vedením sbormistryně, dirigentky 

Miriam Němcové. Martin Lebel vedle dirigování 
bude rovněž hrát na cembalo.

Pozornosti posluchačů by neměl ujít ani Slavnostní 
koncert k zakončení Mezinárodního pěveckého se-
mináře MPCAD 23. března v Lázních III a především 
koncert 14. března v Grandhotelu Ambassador Ná-
rodní dům věnovaný dílům Petra Iljiče Čajkovského. 
Na tomto koncertě se představí jedni z nejvýrazněj-
ších talentů mladé hudební generace – houslistka 
Olga Šroubková a dirigent Jiří Rožeň, směřující ke 
světovému renomé.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 3. 9.00 a 10.30 Jana Pithartová: Konec strašidel ve 
Svatošských skalách
Představení pro školy
Činohra KMD
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím, inspirovaná pověstmi 
Zdeňka Šmída. 
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna 
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová a Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler

2. 3. 19.30 Edward Taylor: Vztahy na úrovni
Divadelní společnost Háta
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která 
nevynechává ani milostný život vlivných mužů, sedících v Evropské 
obchodní komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/ Olga Želenská/ Vlasta 
Žehrová, Viktor Limr, Martin Zounar/ Martin Sobotka, Monika 
Absolonová/ Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/ Adéla 
Gondíková, Pavel Nečas/ Zbyšek Pantůček
Režie: Antonín Procházka

4. 3. 15.00 Božena Němcová, Libor Jeník: O stateč-
ném kováři Mikešovi
DivadloZa2
Pohádka na motivy Boženy Němcové. 
Hraje: Divadlo Za2
Režie: Libor Jeník

6. 3. 19.30 Radůza s kapelou – koncert
Tentokrát představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. 
Zazní nejen písně z alba Marathon, příběh běžce a písničky 
z předchozích desek, ale také ty zbrusu nové, které na své vydání 
na nosiči teprve čekají.

7. 3. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních titulů. 
Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. 
I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala 
vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu. 
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ivanov, 
Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas

8. 3. 19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: Čtyři 
dohody
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět 
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně 
a veřejně prospěšný spolek ANAON.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš a Pjér La Š´éz

9. 3. 19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: Pátá 
dohoda
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět 
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní dřeně 
a veřejně prospěšný spolek ANAON.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš a Pjér La Š´éz

10. 3. 19.30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů Becherů
Činohra KMD
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou 
souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné 
a bolestné. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů 
Becherovky, to nebylo jiné. Hořkosladké vyprávění o „třináctém 
karlovarském prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale 
také do časů nedávno minulých. 
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, 
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová, Bára Štěpánová, Jiří 
Švec, František Špaček, Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler

11. 3. 15.00 Vítek Peřina: Tři siláci na silnici
Divadlo Alfa Plzeň
Pohádková komedie o tom, že síla není vše a že táhnout za jeden 
provaz se vyplatí. 
Hrají: Martin Bartůšek, Petr Borovský, Martina Hartmannová, 
Jakub Hora, Josef Jelínek, Robert Kroupar, Radka Mašková, Marie 
Mrázková, Petr Vydarený
Režie: Tomáš Dvořák

12. 3. 19.30 Hana Kofránková: Šunen Romale – Po-
slyšte, Romové
Divadlo Viola
Inscenace Šunen Romale představuje divákům příběhy z rom-
ského života, zastoupené především humoristickými povídkami, 

pohádkami, bajkami a básněmi, protkanými zvuky živé romské 
hudby v podání vynikajícího nevidomého romského akordeonisty 
a pianisty Mária Biháriho.
Účinkují: Bára Hrzánová, Jana Boušková, Mário Bihári
Režie: Hana Kofránková

13. 3. 19.30 The Backwards: Love songs – Beatles 
revival
Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalů 
na světě, o čemž svědčí i dvojnásobné vítězství na prestižním 
Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. 
Účinkují: Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko (Paul 
McCartney), František Suchanský (George Harrison), Daniel 
Škorvaga (Ringo Starr)

16. 3. 19.30 Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola 
Pistoia, Pino Ammendola: Bez předsudků
Divadlo Kalich
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji 
neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. 
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Režie: Roman Štolpa

17. 3. 19.30 Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži 
mají své dny
Studio DVA
Velmi zábavná a ironická černá komedie o těžkém údělu muže 
v současném světě. 
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/ Václav Jílek, Michal Slaný/ Petr 
Bláha, Filip Blažek/ Roman Štabrňák
Režie: Jan Jirků

18. 3. 19.30 Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci
Agentura Harlekýn (převzaté představení Divadla na Vinohradech 
v Praze)
Starý mládenec Manuel každý týden chodí ke hrobu své matky 
a vypráví jí, co nového se mu přihodilo. Když jí jednoho dne 
oznámí, že se konečně chystá oženit, jeho matka Fanny po deseti 
letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. A jelikož syn je jediný, kdo matku 
vidí a slyší, spouští se řetězec komických situací, nedorozumění, 
záměn a zmatků.
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, 
Martin Zahálka, Marcela Peňázová/ Kateřina Seidlová, Ladislav 
Trojan
Režie: Radovan Lipus

20. 3: 19.30 Torben Betts: Kočka v oregánu
Divadlo Kalich
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií, divácký 
hit z roku 2014, u nás uvedený poprvé, nabízí spoustu humoru 
i vážného citu a velké herecké příležitosti. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk 
Velen
Režie: Lída Engelová

22. 3. 19.30 JenomPísničkyTour 2018 - koncert
Kapela Kryštof a Karlovarské městské divadlo

23. 3. 19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Filmová a Divadelní Agentura Praha
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka 
věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. 
Účinkuje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová

26. 3. 19.30 Galakoncert operetních melodií a ever-
greenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců 
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život 
a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje nej-
slavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna 
Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších a za 
poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných umělců. 
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – soprán, 
Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek/ 
Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

27. 3. 19.30 Návštěvní den u Miloslava Šimka
Kulturní portál.cz
Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění věhlasných humoris-
tických autorů Miloslava Šimka, Jiřího Grossmanna, Luďka Soboty 
a Jiřího Krampola. V zábavném pořadu ve stylu legendárních 
Návštěvních dnů Šimka a Grossmanna se představí řada bývalých 
spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější 
scénky, povídky a písničky.
Účinkují: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková, Petr 
Jablonský, Viktor Sodoma, Marie Retková, Jana Svobodová, Jana 
Mařasová, Adriana Sobotová

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

7. 3. 19.30  Grandhotel Pupp
Debussy / Guilmant / Mendelssohn Bartholdy
Claude Debussy: Faunovo odpoledne
Felix Alexandre Guilmant: Symfonie pro varhany a orchestr č. 1 d 
moll op. 42
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 5 D dur op. 107 
„Reformační“
Drahomíra Matznerová – varhany
Leoš Svárovský – dirigent

14. 3. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Petr Iljič Čajkovskij
Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35
Symfonie č. 4 f moll op. 36
Olga Šroubková – housle
Jiří Rožeň – dirigent

23. 3. 19.30  Lázně III
Slavnostní koncert k zakončení Mezinárodního pěveckého 
semináře MPCAD
František Drs – dirigent

28. 3. 19.30 Grandhotel Pupp
Velikonoční koncert
Johann Sebastian Bach: Janovy Pašije BWV 245
Jaroslav Březina – Evangelista (tenor)
Vojtěch Šembera – Ježíš (bas)
Tereza Mátlová – soprán
Markéta Cukrová – alt
Pražský komorní sbor, sbormistryně Miriam Němcová
František Šťastný – varhany
Martin Lebel – dirigent, cembalo

DIVADLO HUSOVKA

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

2. 3. 19.30 Oldáš (Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá) 
Známý český herec a komik Oldřich Kaiser objevil ve spojení 
s Dášou Vokatou svůj rockerský potenciál, oprášil housle a opřel se 
do kytarových strun… Společné živelné duety prokládá hereckými 
gagy a improvizacemi a také recitací básní Ivana Martina Jirouse 
zvaného Magor – bývalého životního partnera Dáši Vokaté.

9. 3. 19.30 Lady I Trio (blues band)
Bluesová skupina „Lady I“ vznikla v roce 1995, po rozpadu BLUES 
BUJÓNu. Hlavní postavou byla a je zpěvačka a hráčka na foukací 
harmoniku Ivana Novotná (Lady I = Lady Ivana), v Česku známá 
pod přezdívkou „ERŽIKA“. V roce 2000 kapela vystoupila spolu 
s B. B. Kingem ve Zlíně na Golem Blues Festu, v Čechách dělala 
předskokana takovým hvězdám jako Duke Robillard či Laco Deczi 
& Celula New York.

10. 3. 19.00 Teatro Pinocchio - Alexej Tolstoj - Bu-
rattino
Dětské hudební divadlo Teatro Pinocchio Vás zve na své představe-
ní Buratino pro dětské i dospělé diváky. Představení bude uváděno 
v ruském jazyce, vstupné 100,-Kč.

11. 3. 19.30 KING/ONA
Propána(štěpána)krále! Nabídka 2 v 1 pro příjemný nedělní večer. 
To chceš! – Kromě dvou mužů v sauně emocí také muž v Tana-
sových (nebo Satanových?) spárech. A v obou případech zpráva 
o tom, proč se dobrým lidem stávají zlé věci… Bude to napínavé, 
bude to zábavné a tu a tam probleskne i humor. Účinkují Marek 
Himl, Luboš Štěpán, Vladimír Kalný a Petra Richter Kohutová. 

15. 3. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté 
války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí 
být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, 
zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by 
nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba 
i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, 
Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliá-
šovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo 
touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš 
Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana 
Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský, 
Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, Andrea Kiralyi 
a Jana Trsová.

23. 3. 19.30 Nezmaři 
- Speciální koncert ke 40. výročí založení Nezmarů

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS
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Přesně na den po pěti letech se na scénu Husovky vrací Nezmaři. 
Stálice na české country scéně již získala řadu ocenění, včetně ně-
kolika Port. Na svém kontě má již 16 alb a svým posluchačům dělá 
radost už 40 let. Právě toto výročí si na svém koncertě připomene.

25. 3. 15.00 Kouzelný nápoj
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro děti 
od pěti let, velmi volně na motivy Roalda Dahla. Podle scénáře 
a v režii Mirky Exnerové hrají Kristýna Šollová, Martina Cirklová 
a Marek Himl s pomocí Jakuba Johanovského, Andrey Kiralyi 
a Terezy Cirklové.

28. 3. 19.30 Will Wilde & Bladderstones
Will Wilde je vynikající britský bluesrockový zpěvák, skladatel, 
opravdu excelentní harmonikář a mimořádně dobrý sólový kytaris-
ta. V rámci British Blues Award byl 5x nominován v kategorii „best 
harmonica player“. V roce 2015 vyhrál „Blues Matters Award“ pro 
nejlepšího harmonikáře. Jeho blues je označováno jako drsné či 
syrové. A pokud hudbu berete víc srdcem než rozumem, skončíte 
u blues. A na tom stojí i The Bladderstones - kapela, která vychází 
z blues, aby se do něj zase vrátila. Will Wilde – zpěv, kytara, har-
monika, Tomaš Frolík - kytara, zpěv, Johnny Judl - baskytara,zpěv, 
Michael Nosek - bicí, zpěv. 

30. 3. 19.30 (Ne)chtěná útěcha – v rámci Karlovar-
ského Harlekýna
Jsou mladí, jsou krásní, jsou z Brna – a vědí, co chtějí říci… DS 
Diverzanti vznikl před dvěma lety právě při realizaci (Ne)chtěné 
útěchy. Autorka scénáře a režisérka Kateřina Volánková vycházela 
z dokumentů o ženských táborech zřizovaných během druhé 
světové války, do kterých Japonci sváželi ženy, aby svými těly 
sloužily vojákům a důstojníkům. Mimořádně emocionální inscenaci 
s výbornými hereckými výkony tleskali diváci vestoje na mnoha di-
vadelních přehlídkách. Po černohumorném HELLBOGENu nabízíme 
tentokrát v rámci Karlovarského Harlekýna inscenaci dramatickou 
a velmi působivou…

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 3. 17.00 Věčně tvá nevěrná
1. 3. 19.00 Vernisáž: „Ženy světa“ FilmCafé
1. 3. 19.30 Filmový klub: Odnikud
2. 3. 17.00 Lady Bird
2. 3. 19.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem
3. 3. 14.30 Coco
3. 3. 17.00 Věčně tvá nevěrná
3. 3. 19.30 Sex Pistols: Anglie tu bude navždy
4. 3. 14.30 Coco
4. 3. 17.00 Padesát odstínů svobody
4. 3. 19.30 Tvář vody
5. 3. 17.00 Věčně tvá nevěrná
5. 3. 19.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem
6. 3. 17.00 Projekce pro seniory: Nejtemnější hodina
6. 3. 19.30 Tvář vody
7. 3. 17.00 Tři bilboardy kousek za Ebbingem
7. 3. 19.30 Nemilovaní
8. 3. 17.00 Tátova volha
8. 3. 19.30 Filmový klub: Sněhulák
9. 3. 13.00 Setkání s Jaroslavem Duškem
9. 3. 19.30 Lady Bird
10. 3. 14.30 Coco
10. 3. 17.00 a 19.30 Tátova volha
11. 3. 14.30 Coco
11. 3. 17.00 a 19.30 Tátova volha
12. 3. 17.00 a 19.30 Tátova volha
13. 3. 14.30 Projekce pro seniory:Zoufalé ženy dělají …
13. 3. 17.00 a 19.30 Tátova volha
14. 3. 17.00 Tátova volha
14. 3. 19.30 S láskou Vincent
15. 3. 17.00 Tlumočník
15. 3. 19.30 Filmový klub: Room
16. 3. Po celý den:  Člověk v tísni
17. 3. Po celý den:  Člověk v tísni
18. 3. Po celý den:  Člověk v tísni
18. 3. 19.30 Tátova volha
19. 3. 17.00 Tátova volha
19. 3. 19.30 Lady Bird
20. 3. 17.00 Projekce pro seniory: Cukrář
20. 3. 19.30 Tátova volha
21. 3. 17.00 a 19.30 Tátova volha
22. 3. 18.00 Jazz and Poezie: Naděžda Plíšková – 
Plíšková sobě
22. 3. 19.30 Filmový klub: Naprostí cizinci
23. 3. 17.00 a 19.30 Pacific Rim: Povstání
24. 3. 14.30 Králíček Petr
24. 3. 17.00 Pacific Rim: Povstání

24. 3. 20.00 FilmCafé: Vítání jara
25. 3. 14.30 Králíček Petr
25. 3. 17.00 Máří Magdaléna
25. 3. 19.30 Pacific Rim: Povstání
26. 3. 17.00 Pacific Rim: Povstání
26. 3. 19.30 Dej mi své jméno
27. 3. 17.00 Projekce pro seniory: Padesát odstínů 
svobody
27. 3. 19.30 Já, Tonya
28. 3. 19.30 Tátova volha
29. 3. 17.00 Tátova volha
29. 3. 19.30 Filmový klub: Jeden německý život
30. 3. 17.00 Tátova volha
30. 3. 19.30 Ready Player One: Hra začíná
31. 3. 14.30 Sherlock Koumes
31. 3. 17.00 Ready Player One: Hra začíná
31. 3. 19.30 Eric Clapton

GALERIE UMĚNÍ

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)

VÝSTAVY:
do 4. 3. Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi
Souborná výstava Antonína Kuchaře (1919–1997) a Gizely Erny 
Kuchařové-Zuberové (1920–1980) představuje jedny z nejvý-
raznějších uměleckých osobností poválečného Karlovarska. Oba 
sochaři tvořili osobitá komorní díla i realizace pro veřejný prostor, 
v nichž se projevovala ojedinělá tvůrčí symbióza naplňovaná 
humanistickými náměty.

do 4. 3. Malířské dílo Karla Rettera
Výstava připravená k devadesátiletému výročí narození karlovar-
ského malíře a pedagoga Karla Rettera (1928–2017) připomíná 
autorovo krajinářské zaměření, v němž uplatňoval také výdobytky 
francouzské moderní malby. Inspirací pro převážně městskou kraji-
nu se mu staly Karlovy Vary a okolí, stejně jako cesty do zahraničí.

8. 3. - 22. 4. Milan Knížák – Žít jinak 
(vernisáž 8. 3., 17.00)
Výstava výtvarníka, performera, hudebníka a pedagoga Milana 
Knížáka (1940), mezinárodně uznávaného umělce a člena světové 
avantgardní skupiny FLUXUS, představuje prostřednictvím obrazů, 
objektů a dokumentů akcí stěžejní aspekty autorova díla, které 
znamená zásadní průlom v umělecké praxi od šedesátých let.

Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého 
moderního 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:
4. 3. 15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Karla 
Rettera a manželů Kuchařových
Výstavami karlovarských umělců provede v rámci derniéry kurátor-
ka Božena Vachudová. 

27. 3. 19.30 Zesilovači - Pavel Fajt & Pavel Koudelka
Dva uznávaní bubeníci, dvě osobnosti brněnské nezávislé hudební 
scény (Bittová, Dunaj, Pluto, Ladakh, Z kopce, BOO) spolu vystupují 
při každoročním festivalu Slet bubeníků a nyní vytvořili ojedinělou 
a výtečnou bubenickou kapelu.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, 
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 17 hodin
Dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na vargova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
do 6. 5. Pastviny Petra Poše
Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do tvorby grafika 
Petra Poše (1944 –2015), k jehož nejznámějším dílům patří 
výtvarné návrhy k Werichově Lakomé Barce ohodnocené v roce 
1987 Cenou Jiřího Trnky.

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:
13. 3. 16.00 Jarní vlasatci
Před Velikonocemi si na výtvarné dílně vyrobíte zvířátka a skřítky, 
kteří pravidelnou zálivkou obrostou jarní zelení.

27. 3. 16.00 Velikonoční kraslice technikou kanzashi
Netradiční zdobení kraslic technikou kanzashi si můžete vyzkoušet 
na výtvarné dílně Pavly Vargové. 

březen  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.

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

do 31. 3. Pavel Nováček – Fragmenty II
Výstava obrazů představuje tvorbu brněnského, od roku 2016 
v západních Čechách žijícího výtvarníka Pavla Nováčka. Věnuje se 
převážně malbě a kresbě.Většinu svých obrazů vytváří kombinova-
nými technikami, kde se prolínají akrylové barvy s tušemi, inkousty 
a tužkou. Má za sebou řadu samostaných a kolektivních výstav.

22. 3. 18.00 POEZIE & JAZZ: Naděžda Plíšková – 
Plíšková sobě
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hu-
dební skupina Jazz Apetit výbor z básnického díla české grafičky, 
keramičky, autorky sochařských objektů a básnířky Naděždy 
Plíškové (1934 – 1999). Své prózy a verše psala od konce 50. 
let minulého století, především pak v 70. letech, zveřejňovala je 
v samizdatových publikacích. Je uvedena v torontském Slovníku 
českých spisovatelů (1982). Její básně považoval kritik Jan Lopat-
ka za jedny z nejlepších v soudobé české poezii. Sbírka Plíšková 
sobě zahrnuje básně, které jsou převážně reflexí osobních vztahů 
od mateřství a přátelských večírků až k stále silnějšímu vnímání 
ztráty lásky, kruté osamělosti, úvahám o konci života. Posmrtně 
vydaná knížka obsahuje především tvorbu let 1997–1999. 

MĚSTSKÁ GALERIE

Karlovy Vary, Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

do 5. 3. Lenka Sárová Malíská

od 6.3. Prodejní výstava
Prodejní výstava obrazů, soch, objektů ze skla, porcelánu, kerami-
ky, dřeva, a užité keramiky, skla a porcelánu od českých umělců.

galerie SUPERMARKET wc

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
(podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz, 
facebook: SUPERMARKET wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

1. 3. až 22. 6. Mladý obal
Studenti a designéři vytvářeli obaly na téma PACKAGE UNLIMITED, 
tedy obaly na více použití. Přijďte se podívat jak si s tím poradili 
a nechte se inspirovat. Připojená interaktivní dílna nabízí stát se 
designérem a vyzkoušet si netradiční obal s vlastním potiskem.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: 
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

VÝSTAVY:
do 4. 3. Svět kostiček®
Výstava exponátů ze světově proslulé stavebnice, která si získala 
srdce dětí i dospělých, představí část rozsáhlé sbírky továrních 
lego setů a část vlastní „MOC“ (My Own Creation – má vlastní 
tvorba) tvorby Ing. Arch. Petra Šimra ("Peesko"). Výstava nabídne 
filmovou tvorbu stavebnice, diorama lego technic, MOC vlaky 
Peesko, ale také Duplo vláčkodráhu a dětský koutek s Duplo stolky 
a kostkami nebo lego classic stolem.

21. 3. - 10. 6. Karel Čapek fotograf
(vernisáž 21. 3.  17.00)
Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla 
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Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní 
fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, foto-
grafování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl 
poznat a popsat.
Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka 
čili Život štěněte, za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se 
považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Největší 
emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody, 
silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí zaujmou 
snímky z cest.
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým 
muzeem v Praze.

DALŠÍ AKCE:
15. 3. 17.00 přednáška: Genealogie – pátrání po 
předcích
Karlovarská genealožka Marta Lihmová přiblíží genealogii – 
pomocnou historickou vědu, která zkoumá vztahy mezi lidskými je-
dinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie 
se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním 
proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti 
bývá označován starším názvem jako rodopis, neboli vytváření 
rodokmenu své rodiny.

24. 3. 12.30-16.30 akce: Velikonoční jarmark
Tradiční malování vajec voskem, pletení několika druhů pomlázek 
a další zvyky si můžete vyzkoušet na Velikonočním jarmarku.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální 
podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea 
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná 
u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení 
lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových 
Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a his-
torii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje 
přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla 
a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století.  
Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho 
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotyko-
vých obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty 
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím 
dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve středu 9.00 
– 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Akce se vstupem zdarma

7. 3. 17.00 Společné zpívání v knihovně s Lídou
Každou první středu v měsíci od 17 do 18 hod.

13. 3. 17.00 Umění intimity
MUENA – hluboké učení lásky, společně s Monikou–Rozárkou 
a Mírou Mikešem, kteří vás zavedou do světa vnímání

13. 3. 17.00 Tvůrčí dílna: Uháčkuj si záložku

20. 3. 17.00 Čtěte pomalu
Autorské čtení Heleny Machové z její nové knihy Čtěte pomalu 
(soubor příběhů z cest, úvah a básní)

27. 3. 17.00 Dřímá ve mně spisovatel?
Dílna tvůrčího psaní se spisovatelkou Lídou Křivancovou

„Kdo ví, odpoví“, soutěž o knihu - Daniel Brown: Počátek
Pro všechny návštěvníky knihovny.

„Pošta nejen přes poštu“ - pomoc seniorům s emailem - 
čítárna, všechny pobočky

„ČTU aneb Úsměv prosím“ – fotografická soutěž, pošlete foto 
se svou oblíbenou knihou na email: l.krivancova@mestskaknihov-
nakv.cz

Každý čtvrtek 17.00    Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd - dětské oddělení. Informace na tel. č. 
353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová.

Každé úterý 14.00    Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity 
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí 
domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: a.jandova@mest-
skaknihovnakv.cz

DRAHOVICE
„Přijďte si vybrat svoji knihu“ - každý návštěvník pobočky si 
odnese svou knihu

RŮŽOVÝ VRCH
6. 3. 13.00 až 17.00   Knihovna s čajem či kávou
„Z knihovny se svou knihou“ - nabídka knih zdarma návštěvníkům 
Omalovánky  - JARO, VELIKONOCE - pro děti 
„JARO“ - soutěž pro děti

STARÁ ROLE
Tvoření záložek do knih
„Lidé a knihy“ – 3 besedy

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 353 224 034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hala Dvory
1. 3. až 29. 3. Abstrakce ve fotografii
Výstava Jiřího Zágnera.
Vernisáž 1. 3. od 17.00 hodin.

1.3. až 18. 3. Vzkazy čtenářů
Výstava pořádaná k Březnu měsíci čtenářů.
Vzkazy vzešlé z výroční ankety „Co byste chtěli vzkázat knihovně?“

Vstupní chodba
5. 3. až 28. 3. Pozemkové úpravy
Výstava fotografií Státního pozemkového úřadu Karlovy Vary.

Půjčovna pro dospělé
10. 3. až 29. 3. Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na 
BIB 1967-2017
Výstava Mezinárodného domu umenia pre deti Bratislava a Památ-
níku národního písemnictví v Praze.

Kavárna
1.3. až 26. 4. Doteky
Výstava obrazů s abstraktními motivy Jiřiny Romové.

A-klub
1.3. až 30. 4. Vážky Karlovarska
Výstava fotografií Martina Štěříka.

Pobočka Lidická
19. 2. až 30. 3. Běžnodennosti
Veronika Landa vystavuje své autorské fotografie.
Setkání s autorkou 2. 3. v 18.00 hodin.

PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory

1. 3. 17.00 Vietnam – země dětí
Inspirativní večer plný zábavného vyprávění i hraní o zemi kónic-
kých klobouků, peněz, smlouvání, kýče, imitace a rýže s Klárou 
Štěpánkovou a Robertem Márou. Nečekejte klasický cestopis ale 
psychologopis.

8. 3. 17.00 První filmové představení
Nový přednáškový cyklus zvukaře, kameramana, scenáristy, 
režiséra a producenta Pavla P. Reise.

13. 3. 16.30 Protektorát Čechy a Morava
Období cukru a biče – Heydrich v Praze. Nový 5-ti dílný cyklus 
přednášek oblíbeného historika PhDr. Jakuba Formánka.

14. 3. 17.00 Petr Kopfstein – Red Bull Air Race
aneb Fascinace leteckou akrobacií. Povídání s karlovarským 
pilotem.

21. 3. 17.00 Pěšky přes Kavkaz od moře k moři
Cestovatelská přednáška Viktorky Hlaváčkové.

27. 3. 16.30 Protektorát Čechy a Morava
Kulturní život za protektorátu. Nový 5-ti dílný cyklus přednášek 
oblíbeného historika PhDr. Jakuba Formánka.

Odd. pro handicapované
15. 3. 17.00 Duchovní probuzení II aneb usmívej se 
ze srdce
Přednáška Světlany Hrušovské tentokrát věnovaná soucitnosti, 
laskavosti a lásce.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

3. 3. Toulky na jih od Prahy – Dolní Břežany
10. 3. Velký Rybník – Lužec – Nejdek
17. 3. Na tatarský biftek ze Stráže n. O. do Vojkovic n. O.
24. 3. Setkání turistů Karlovarského kraje ve Skalné
30. 3. Velikonoce na Chodsku (do 2. dubna)
31. 3. Bečovské rybníky: Teplička - Hlinky - Bečov

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžběti-
nými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz

5. 3. Relaxační a meditační večery
Začátek dalšího kurzu.

17. 3. a 18.3. Hormonální jógová terapie pro ženy dle 
Dinah Rodrigues.
Víkendový seminář.

24. 3. Tajemství ženského pánevního dna II.
Celodenní seminář prohlubující znalosti Tajemství I.

27. 3. Ženství jako dar
Začátek cyklu (kurzu) vědomého ženství

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

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

18.3. 15.00 Vynášení Mořeny (na Svatošských 
skalách)
21.3. 17.00 Nultý ročník pro rodiče budoucích 
prvňáčků

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, pohadka@
wlastovka.cz, tel: 608 300 991, 737 857 249, 
e-mail: pohadka@wlastovka.cz

středeční dílničky 9.00 až 12.00
7. 3. Brož z filcu
14. 3. Pučení jara - vrstvený suchý pastel
21. 3. Zdobení vajíček včelím voskem
28. 3. Velikonoční prostírání - suché plstění v ploše
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KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

Fara v Rybářích:
16. 3. 19.00 Co jsou Češi?
Úvaha nad dílem filosofa Jana Patočky. Přednáší Mgr. Martin 
Kočí, Ph.D. Teolog a filosof, výzkumný pracovník v Centru teologie, 
filosofie a mediální teorie při Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy.

KOSTEL SV. ANNY

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

9. 3. 19.00 Jan Anselm Fridrich: Musica in luctu 
(pašijové oratorium)
Účinkují: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, sólisté, 
dirigent Marek Štryncl
Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém utrpení 
Krista, vybrané z předpovědi Proroků, složeno v hudební oratorium 
a provedeno u hrobu Páně.
Za naprosto unikátní se dá považovat nedávný objev pašijového 
oratoria od českého barokního skladatele Friedricha (Ábela), jehož 
pašijová tematika se okázale snoubí s operním a takřka virtuózním 
aspektem. Musica Florea se dá považovat za prvního realizátora 
tohoto díla. Ačkoli byl skladatel varhaníkem působící ve Žďáru nad 
Sázavou, bylo toto dílo prvně provedené v Želivě, odkud rukopisný 
opis pochází.
Předprodej na http://www.musicaflorea.cz/

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).

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63 , Karlovy Vary, mobil 777 801 350, 
e-mail info@cirkevvary.cz
Bohoslužba každou sudou neděli od 10 hodin .
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: martinlindtnear@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 29A, telefon:  732 957 261
e-mail:  karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677

Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund, 
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary, 

E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou, 
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
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 - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
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: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Týden karlovarských řek proběhne už po třicáté
Týden karlovarských řek se na začátek dubna 

chystá už ve svém třicátém vydání. Jubilejní 
ročník jízdy na divoké vodě s různým stupněm obtíž-
nosti se letos rozprostře mezi dvěma sobotami: trvat 
bude od 31. března do 7. dubna. A co na účastníky 
čeká? Samozřejmě se budou především sjíždět 
řeky a říčky v blízkém okolí Karlových Varů. To vše 
doplní bohatý doprovodný program: prohlídka města 
Karlovy Vary, přijetí primátorem na radnici, exkurze 
do zajímavých výrobních podniků Karlovarska a pro-
hlídky zajímavých a historických míst karlovarského 
kraje. Pro zájemce (doprovod apod.), kteří nepojedou 
divokou vodu, je připravena jízda na raftu po Teplé 
nebo Ohři (po trasách Březová – Karlovy Vary nebo 
Loket – Karlovy Vary) se zkušeným instruktorem. 
Zájem o raft stačí uvést v přihlášce. Tady také 
nezapomeňte udat svou velikost, každý účastník ju-
bilejního ročníku dostane od pořadatelů na památku 
tričko. Hudební nástroje jsou vítány, aktualizované 
informace o přihláškách, startovném, stravování, 
ubytování a všem dalším o Týdnu karlovarských řek 
najdete také na webu kvreky.cz.

Juniorský maraton: Hledá 
se nejrychlejší střední 
škola v kraji  
Za okny ještě vládne zima, ale jaro se nezadržitelně 
blíží. A s ním i dvaadvacátý ročník Juniorského 
maratonu. Největší běžecký závod pro studenty 
středních škol z celé České republiky opět zamíří do 
Karlových Varů a registrace jsou již v plném proudu!  
Která škola v kraji bude ta nejrychlejší? To se uvidí 
už ve středu 11. dubna ve Smetanových sadech.
Juniorský maraton je projektem organizátorů závo-
dů RunCzech, jehož cílem je rozběhat středoškolské 
studenty po celé České republice. „Stačí dát dohro-
mady desetičlenný tým, ve kterém musí být alespoň 

tři dívky. Každý člen týmu běží svůj štafetový úsek 
o délce 4,2 kilometry. Studenti tak postupně zdolají 
celou maratonskou vzdálenost. Cíl je jednoduchý 
a sice společným úsilím dorazit do cíle dřív než 
soupeři,“ představuje Juniorský maraton Igor Mu-
rko z týmu RunCzech. Účast v projektu je zdarma. 
Svůj školní tým lze registrovat na stránkách www.
runczech.com/jmc.
Vítězné týmy z krajských kol postupují do finále. To 
se uskuteční v neděli 6. května v rámci Volkswagen 
Maratonu Praha a studentské štafety odstartují 
z první řady po boku nejlepších světových vytrval-
ců! „Pro nejlepší týmy je to fantastická příležitost, 
jak si zazávodit s nejlepšími světovými vytrvalci. 
Ti nejrychlejší studenti s nimi doběhnou třeba až 
na Karlův most,“ dodává Murko. V roce 2017 Ju-

niorský maraton absolvovalo 2 550 běžců a zájem 
o registrace naznačuje, že letos by toto číslo mohlo 
být překonáno.
Každý účastník se kromě sportovního zážitku 
může těšit také na běžecké tričko, startovní číslo, 
občerstvení a bohatý doprovodný program. Junior-
ského maratonu se kromě studentů mohou aktivně 
zúčastnit i učitelé, kteří kromě podpory svého týmu 
také skládají vlastní učitelské štafety.
Ambasadorem projektu je v letošním ročníku 
televizní moderator Karel Kašák. Záštitu nad akcí 
převzala hejtmanka Karlovarského kraje Jana 
Vildumetzová a primátor města Karlovy Vary Petr 
Kulhánek. Bližší informace o Juniorském maratonu 
včetně registračního formuláře do semifinálových 
kol najdete na www.runczech.com/jmc.
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Mladé olympioniky podporoval Lukáš Bauer
Alpské lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, 

skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, 
rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční 
soutěž a šachy. V jedenácti soutěžích se utkali 
mladí sportovci z celé republiky na zimní olympi-
ádě dětí a mládeže, kterou letos hostil Pardubický 
kraj. Zázemí mladým olympionikům poskytly 
areály v Litomyšli, České Třebové, Vysokém Mýtě, 
Chocni, Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Mora-
vě. Talentované sportovce podporovali na spor-
tovištích i mimo ně bývalí i současní olympionici, 
jedním z nich byl také  Lukáš Bauer. A jak pod 
dohledem trojnásobného olympijského medailisty 
dopadli s cenými kovy ti nejúspěšnější od nás?

Marie Kreisingerová
Local Parks Boží Dar
Zlatá medaile: snowboarding - slopestyle, starší 
dívky 
Matyáš Peterka
Snowbeasts
Zlatá medaile: snowboarding - snowboardcross, 
mladší chlapci 
Marek Štěrba
LK Slovan Karlovy Vary
Zlatá medaile: lyžařský orientační běh - medium, 
mladší chlapci
Stříbrná medaile: lyžařský orientační běh - štafeta 
MIX, mladší

Stříbrná medaile: Lyžařský orientační běh sprint, 
mladší chlapci 
Matyáš Bauer
LK Slovan Karlovy Vary
Stříbrná medaile: běžecké disciplíny - 3 km 
klasicky, starší chlapci
Bronzová medaile: běžecké disciplíny - 3 km 
volně, starší chlapci
Tobiáš Pastor
HC Energie Karlovy Vary
Bronzová medaile: rychlobruslení - 333 m, mladší 
chlapci
Bronzová medaile: rychlobruslení - 500 m, mladší 
chlapci

Medaile z šachu byla na dosah, Kůsa skončil čtvrtý
Na zimní olympiádě dětí a mládeže v Pardu-

bickém kraji se utkala také šachová elita. Náš 
kraj reprezentovala pětičlenná výprava pod 
vedením trenéra  Lukáše Vlasáka. Za olympijské 
šachovnice pak usedli Petr Špreňar,  Jakub Kůsa, 
Jaromír Kodet a Karin Beranová.

Nejlépe se vedlo Jakubu Kůsovi, který po 
velkém boji skončil těsně za medailovými 
pozicemi čtvrtý. Ve svých dvanácti letech má 
nevídaný zájem o šachy. Vedle rozvoje svých 
šachových dovedností se také mimořádně zajímá 
o dění v tuzemském a světovém šachu a cizí mu 

rozhodně není ani historie šachu. Jakub Kůsa je 
odchovancem Karlovarského šachklubu Tietz. 
V současné době hájí barvy Klatovského šach-
klubu, se kterým se pokouší o obhajobu prven-
ství v extraligové soutěži mládeže. Pravidelně se 
účastní mládežnických republikových mistrovství 
jednotlivců (MČR 2017, MČR 2016, MČech 2016, 
2015, 2014). 

Nyní se intenzivně připravuje na mistrovství 
ČR mládeže. Vrcholný turnaj sezony proběhne 
v polovině března v Koutech nad Desnou, kde 
bude jistě bojovat o přední umístění.
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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

Stavebníkem dodnes zachovaného pozdně barokního domu byl obchodník a panský Žid Joel Baruch, který roku 1769 koupil, respektive přikoupil zadní část 
budovy hospody a vzápětí zde postavil rozlehlý dům, dokončený roku 1771. V podlaze sklepu byla nalezena středověká rituální očistná lázeň - mikve - s dřevě-
nými schůdky.
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KANCELÁŘ.
ZKRATKA

PROUD

ANGLICKY 
NEBO

ITALSKÉ
MĚSTO

CITOSLOV.
PŘEKVAPENÍ

POCHU-
TINA

Z RAJČAT

DRÁHA
POCHODU HLEMÝŽDI VYMLETÁ

JAMKA

OZN.
NAŠICH

LETADEL
ŘÍMSKY

999

NEMOCNIČ.
ODDĚLENÍ

ČÁSTI
DVEŘÍ

BRNĚNSKÝ
JAZZMAN
(GUSTAV)

SLUŠNOST

NÁZEV
SYKAVKY

ELEGANCE
(HOVOR.)

ÚSTA 
(MED.)

MŘÍŽOVÉ
DVEŘE

ŘÍMSKÁ
4

CENNÝ
PAPÍR

MUŽSKÉ
JMÉNO

CITOSL.
POCHOPENÍ

ŘÍMSKY
49

SPZ
ČESKÉHO

KRUMLOVA

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA
SLABIKA
KVOČNY

SIBIŘSKÝ
VELETOK

LVICE
ADAMSO-
NOVÝCH

MPZ 
LIBANONU

NĚKDY 
POZDĚJI

MPZ
NIZOZEMÍ

TĚLOCVIČ.
PRVEK

ČÁST
VOZU

PLOŠNÁ
MÍRA

KACHYŇOVY
INICIÁLY

VHODNÁ
K ORBĚ

ODPOR-
NOST

AMERICKÝ 
POLÁRNÍ 
BADATEL

ŽABÍ 
CITO-

SLOVCE

JEDOVATÁ
BYLINA

FRAN-
COVKA

JMÉNO
HERCE
RACKA

ANGLICKÉ 
HRABSTVÍ
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• INZERCE

NoviNky z AsklepioNu 

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19,  +420 353 344 557-8

AsklepioN phytoMer Club
odMěňujeMe vás zA věrNost
Staňte se členem Asklepion Phytomer klubu 
v Karlových Varech a získejte skvělé dárky v hodnotě
přes 4000 Kč a perfektní pleť s mořskou kosmetikou!

teN prAvý čAs NA oMlAzeNí lAsery
Vypnutá pleť bez vrásek, žilek, jizviček a pigmentací? 
S našimi lasery a radiofrekvencí eMatrix ji do jara máte. 
Kombinujeme pro vás to nejlepší.

do plAvek s NovýM těleM!
Lékařská kryolipolýza Cooltech vás spolehlivě zbaví 
nechtěných špíčků v podbřišku, na stehnech, bocích
i pažích. Vsaďte na naše prověřené hubnutí v leže!




