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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 rozdělena 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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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Ilona Plachá, učitelka ze ZŠ Dukelských hrdinů,
která u zápisů do prvních tříd a poté i v novém školním roce v lavicích přivítá budoucí prvňáčky. Zápisy
se uskuteční mezi 2. a 25. dubnem 2018.
05 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
První květnový víkend bude v Karlových Varech
opět ve znamení zahájení lázeňské sezóny. Třídenní
slavnosti osloví obyvatele města i jeho návštěvníky.
Celým víkendem, ostatně podobně jako dalšími
významnými akcemi, které se letos ve městě
uskuteční, se bude prolínat výročí 100 let od založení
Československa.
07 CHCEME ČISTÉ MĚSTO
Již podeváté se město Karlovy Vary připojuje k ekologické kampani „Den Země“, která každoročně připadá na 22. dubna. V rámci této kampaně se mohou
dobrovolníci zapojit do úklidu vybrané lokality města
a zúčastnit se již 9. ročníku fotografické soutěže.
11 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
zřizovaných městem Karlovy Vary proběhnou ve
dnech 2. a 3. května 2018 vždy od 14.00 do 16.30

hodin. V průběhu dubna budou zápisům předcházet
dny otevřených dveří v jednotlivých školkách, které
jsou ve městě zařazeny do dvou zastřešujících
organizací.
18 NA SKOK DO LESA. S HOLEMI
Na jaře je všechno jakoby nové. Svět se zelená a my
s chutí míříme do přírody. Tentokrát pro změnu
s holemi. Někdo je má ještě nevyzkoušené, od Vánoc.
Jiný už poněkud ošoupané, byť se nordic walking
k nám dostal teprve nedávno.
21 MILAN KNÍŽÁK – ŽÍT JINAK
Galerie umění učinila výstavou krok vskutku hodný
pozoru. Od doby, kdy se stal mediálně známým, se
bohužel z obecného povědomí téměř vytratilo, že
Milan Knížák je jednou z nejvýznamnějších osobností
mezinárodní umělecké scény druhé poloviny dvacátého století.
28 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY
Do startu zbývají necelé dva měsíce a více než dvě
třetiny čísel jsou vyprodány. Šestý ročník populárního závodu chce dát v letošním roce více prostoru
evropským a českým atletům.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák,
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá, 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)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 10. dubna 2018.
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• STALO SE / STANE SE
SEZONA BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ ZAČÍNÁ
Pravidelná očista místních komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch
na území města začíná v úterý 4. dubna. S týdenním
předstihem bude na blokové čištění upozorňovat přenosné dopravní značení. Začátky jsou stanoveny na
8. hodinu ranní, noční mytí komunikací v lázeňském
území a obchodně správním centru bude začínat ve
20 hodin. Harmonogram najdete na straně 6.

PRÁCE V OKOLÍ DIVADLA OMEZUJÍ PROVOZ

REKONSTRUKCE HORKOVODU
částečně omezí provoz vozidel a pohyb chodců
v drahovické ulici Stará Kysibelská. Opravné práce
budou probíhat od začátku dubna do konce května
a částečně zasáhnou i do komunikace a chodníku. Na
tuto investiční akci Karlovarské teplárenské naváže
město celoplošnou opravou povrchu komunikace
a autobusových zastávek v úseku od Hestie ke konečné zastávce MHD.

NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ
zajišťuje bezpečnější přecházení ulice Závodu míru.
Nové svítidlo již bylo nainstalováno na přechody u křižovatek s ulicemi Krátká a Třešňová. Další přechody
budou osvětleny v nejbližších týdnech.

POSTUPNÁ OBNOVA SEMAFORŮ
ve městě pokračuje. V březnu proběhla výměna
signalizačních světel a dalšího technického zařízení
semaforů na křižovatce ulic Chebská a Starorolská.
Následovat bude rekonstrukce zařízení na křižovatce
ulice Kpt. Jaroše se Závodní u dostihového závodiště
a semaforů u výjezdu od OC Varyáda ve Dvorech.

Do konce dubna se bude pracovat na Divadelním
náměstí. Komunikace a chodníky v této lokalitě
dostávají nový povrch. Práce na opravě částečně
omezují provoz v okolí divadla. Dočasně zde není
možné parkovat na vyhrazených místech, nejsou
obsluhována stanoviště taxi a kočárové dopravy.
Dočasně přesouvány jsou i zastávky MHD. Pokládka
nového povrch je rozdělena na tři etapy, je prováděna
vždy jen v jednom jízdním pruhu a ve zbývající části
komunikace je zachován obousměrný provoz. V místě
začala také rekonstrukce divadla. Kompletní obnovou
včetně výměny břidlice projde střecha, rekonstrukce
se dotkne i fasády objektu. Stavební práce neovlivní
běžný chod ani program divadla, přerušeny budou
pouze po dobu konání filmového festivalu. Termín
dokončení je stanoven na konec října letošního roku.

OTEVŘENÍ PAVILONU KANCELÁŘE ARCHITEKTURY MĚSTA
OCENĚNÍ PRO DÁRCE KRVE
Na transfuzním oddělení karlovarské nemocnice byla
předána tradiční ocenění pro vytrvalé dárce krve.
Medaile prof. MUDr. Jana Janského od Oblastního
spolku Českého červeného kříže převzali i dárci krve
z Karlových Varů. Vedle medailí si odnesli věcné dárky
jako poděkování města za jejich neocenitelný přínos
k záchraně lidských životů.

Nově vzniklá organizace Kancelář architektury města
sídlí od března na náměstí Dr. Marie Horákové v
jednom z bílých pavilonů. Chce být otevřena nejen
odborníkům, ale i široké veřejnosti. Na tiskové konferenci se médiím oficiálně představil ředitel kanceláře
Petr Kropp.

SBĚRNÝ DVŮR V ŽIŽKOVĚ ULICI JE DOČASNĚ
UZAVŘENÝ

PĚŠÍ ZÓNA BUDE PŘEDLÁŽDĚNA
V rámci záručních oprav budou odstraněny drobné
závady a nedostatky na dlažbě pěší zóny v centru
města. Na křižovatce třídy TGM a Zeyerovy ulice bude
předlážděna a nově do betonu usazena část uvolněných dlaždic. Celá pěší zóna pak projde kontrolou
a vybrané úseky budou přespárovány.
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Z důvodu probíhající opravy komunikace v Žižkově
ulici je v současné době uzavřený sběrný dvůr v areálu kompostárny Správy lázeňských parků. Veřejnosti
se opětovně otevře po skončení stavebních prací,
nejpozději na konci dubna. Po dobu uzavírky mají
obyvatelé města možnost odložit nebezpečné složky
komunálního odpadu a objemný odpad na sběrných
dvorech v ulicích 1. máje a Jáchymovská nebo na
sběrném místě v Chebské ulici.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Zahájením lázeňské sezóny se
bude letos prolínat výročí 100 let
od založení Československa
První květnový víkend bude v Karlových Varech
opět ve znamení zahájení lázeňské sezóny. Třídenní
slavnosti osloví obyvatele města i jeho návštěvníky.
V ulicích, parcích, na kolonádách i v lázeňských
lesích se představí hudebníci, divadelníci a další
umělci. Chybět nebudou tradiční prvky, které
k zahájení lázeňské sezóny v našem městě patří již
dlouhá léta, například slavnostní večer s předáním
ceny města a čestného občanství, který se letos
odehraje v Karlovarském městském divadle, žehnání pramenům a slavnostní mše, průvodu družiny
Karla IV. nebo řemeslný trh s dobovými atrakcemi
pro děti zdarma.
Celým víkendem, ostatně podobně jako dalšími
významnými akcemi, které se letos ve městě
uskuteční (půlmaraton, Karlovarský karneval, festival světla Vary září a další), se bude prolínat výročí
100 let od založení Československa. Výročí se
promítne do podoby pískové sochy, kterou sochař
Tomáš Bosambo opět vytvoří u Mlýnské kolonády,
téma se objeví i ve vystoupeních umělců, v ulicích
ulicemi se budou procházet herci v dobových
kostýmech. Lidé se tak budou moci potkat a vyfotit
s velikány, jako byli Becher, Mattoni, Moser, Bayer
a další. Všechna pouliční vystoupení včetně koncertů známých českých interpretů budou zdarma.
Kompletní program Zahájení lázeňské sezóny
2018 přineseme v květnové vydání Karlovarských
radničních listů.

100 let od založení Československa Výročí se promítne do podoby pískové sochy, kterou sochař
Tomáš Bosambo opět vytvoří u Mlýnské kolonády.

Pálení čarodějnic bude letos s Věrou Martinovou,
divadlem a soutěžemi masek
Oslavy filipojakubské noci se v Karlových Varech
tradičně odehrají na dvou místech. Obyvatelé města
se mohou vypravit na Sokolský vrch nebo na Rolavu.
Připraven je pestrý program se soutěžemi masek,
divadelním představením a hudbou. Na Sokoláku
vystoupí první dáma české country Věra Martinová,
na Rolavě zahraje kapela Potíže.

Sokolský vrch – moderuje Kateřina Janstová
17:00 – 20:00 Soutěže pro děti
17:00 – 21:00 Skákací hrad a malování na dětské tváře (zdarma)
17:30
Divadlo dětí Libora Baláka – Kterak housenka Matylda vyhrála broučí závody
18:30
Soutěže masek
19:00
Pěvecká třída Štěpánky Steinové – hudební vystoupení
20:18
Zapálení hranice
20:30
Věra Martinová – hudební vystoupení
Interaktivní galerie Becherova vila
15:00 – 18:00 Výstava „Pastviny Petra Poše“ (vstupné 20 korun)
15:30 – 17:30 Čarodějnická výtvarná dílna – příchozí zájemci si mohou vyrobit čarodějnické
klobouky a další kouzelné doplňky (vstupné pro všechny 30 korun)
Volnočasový areál koupaliště Rolava
16:30 – 20:00 Dětská tvořivá dílna, malování na obličej, tetování na tělo, barevné obrázky z písku (mandaly)
16:30
Zahájení – registrace masek a kostýmů
17:00
Představení „Saxana je hned vedle“
18:00
Překvapení pro děti – Divadlo z bedny
18:30
Seskupení masek pod pódiem a předání cen
19:00
Slavnostní zapálení vatry
19:00
Kapela „Potíže“
20:00
Průvod vynášení Morany
22:00
Ohňostroj
5
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Karlovarský most v Doubí uzavřou
opravy na sedm měsíců
Od 1. dubna 2018 do 30. října 2018 bude úplně
uzavřený úsek silnice I/20 v místě opravy mostu
v Karlových Varech - Doubí. Na základě diagnostického průzkumu z listopadu 2015 provede zhotovitel Eurovia CS během sedmi měsíců sanace
nosné konstrukce a další potřebné opravy.
Objízdné trasy budou pro osobní a nákladní
automobily vedeny směrem od Plzně po ulicích
Studentská, Plzeňská, Západní a Plynárenská,
směrem od Prahy pak po silnici I/6 a ulicích
Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská

a Studentská. Trasa pro vozidla, která nesjedou
směrem „Tuhnice, Dvory“ bude objízdná trasa
pro vozy do 3,5 tuny vedena ulicemi Chebská,
Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská, pro vozy
nad 3,5 tuny po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská,
Západní, Plzeňská a Studentská. Ve směru od
Chebu bude objízdná trasa pro vozy do 3,5 tuny
vedena ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská
a Studentská, pro vozy nad 3,5 tuny pak po silnici
I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská
a Studentská.

Na jaře
budeme znovu
čistit Ohři.
Připojte se
V dobré tradici pokračuje krajská síť místních
akčních skupin. V rámci akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko naplánovala na první dubnovou sobotu dobrovolnické jarní čištění Ohře
s podtitulem Po vodě či po břehu. Pro všechny
účastníky je zajištěno občerstvení a také Soutěž
o největší (nalezenou) kuriozitu. Zapojit se do
akce naplánované na 7. dubna od 9.00 hodin
mohou všichni, kterým není lhostejná řeka Ohře
a její okolí.
Nezapomeňte: čím více dobrovolníků, tím
více uklizeného odpadu, tím lépe vyčištěná
bude i naše řeka Ohře. A tady jsou kontakty
na organizátory jednotlivých úseků Ohře pro
Karlovy Vary. Úsek nad Chebským mostem: MAS
Sokolovsko o.p.s., Mgr. Anna Maria Schröcková,
schrockova@mas-sokolovsko.eu, telefon 731
565 046. Úsek pod Chebským mostem: MAS
Krušné hory, o.p.s., Ing. Jana Blehová, blehova@
mas-krusnehory.cz, telefon 608 734 854.

Rozpis blokového čištění:
3.4. Komunikace: 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
9.4. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova,
Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční,
Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
10.4. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická,
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt.
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou,
Fr. Krejčího, Na Vrchu
11.4. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská,
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová,
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená,
Cihelny
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek,
Česká - parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
12.4. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž.
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p.
6
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527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně
oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky
MHD Blahoslavova
13.4. Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS,
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum,
Třešňová – vnitroblok mezi domy, Dvořákova
16.4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova,
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova,
Mánesova
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 –
24,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
17.4. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská,
Krymská
18.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
19.4. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
Parkoviště: Čankov - otočka autobusů MHD,
Rosnice – restaurace U kaštanu
20.4. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická,
Buchenwaldská spodní část
23.4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová, Východní – směr k Dallasu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,

nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
24.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M.
Horákové, Krále Jiřího - část
Parkoviště: ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2,
Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení
včetně příjezdové komunikace, Moskevská
u bývalého plicního oddělení, Šumavská
za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové
komunikace, Západní – u FÚ
25.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
26.4. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova,
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
27.4. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna,
V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
30.4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová,
Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka,
Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická
kolonie, Nad Dvorem
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena 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 vozidel jsou zpoplatněny.
Změny v rozpisu blokových čištění způsobené vyšší mocí,
poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Chceme čisté město
Již podeváté se město Karlovy Vary připojuje
k ekologické kampani „Den Země“, která každoročně připadá na 22. dubna. Kampaň upozorňuje
na dopady ničení životního prostředí. V rámci této
kampaně se mohou dobrovolníci zapojit do úklidu
vybrané lokality města a zúčastnit se již 9. ročníku
fotografické soutěže „Chceme čisté město“.
Úklidová akce je naplánována pro všechny městské čtvrti v termínu 9. – 30. dubna 2018. Město
poskytne zájemcům o úklid potřebné prostředky
(odpadkové pytle, rukavice) a v případě potřeby
zajistí úklid odpadu po akci. Je tedy nutné nahlásit
kontaktní osobu. Z důvodu koordinace úklidu se
musí každý zájemce přihlásit prostřednictvím
formuláře, který je k dispozici na webu města
(www.mmkv.cz), případně k vyzvednutí u koor-

dinátorky akce nebo pracovníků odboru technického. Přihlášku zájemce odevzdá nebo odešle
koordinátorce Věře Sekyrové (v. sekyrova@mmkv.
cz) do 8. dubna 2018.

Fotodokumentační soutěž
o finanční prémii
Součástí akce je fotografická soutěž o nejlepší
úklid veřejného prostranství. Předmětem soutěže
je dokumentace stavu dané lokality před a po akci.
Lokalita musí být zdokumentována fotograficky
s uvedením data pořízení fotografií. Z pořízených
fotografií a dalšího materiálu zpracují účastníci
prezentaci v libovolném formátu (PowerPoint,
PDF, video, fotoalbum, nástěnné prezentace,
koláže apod.) mimo SMART Notebook. Kromě

obrazové dokumentace je vhodné, aby prezentace
byla doprovázena vybranými fakty z akce (počet
zapojených účastníků, údaje o uklizené lokalitě
a průběhu akce).
Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích
- mateřské školy, základní školy, střední školy,
nepodnikatelské právnické osoby (neziskové organizace, občanská sdružení, společenství vlastníků
bytových jednotek apod.). V každé kategorii bude
rozděleno 10 tisíc korun. První místo bude honorováno 5 tisíci, druhý v pořadí získá 3 tisíce a třetí
v pořadí 2 tisíce korun.
Termín pro odevzdání dokumentace je 11.
května 2018. Podrobné informace k akci Chceme
čisté město a formuláře přihlášek najdete v aktualitách na internetových stránkách magistrátu
www.mmkv.cz.

Kontaktní údaje:
Koordinátorka MA21
Věra Sekyrová, odbor strategií a dotací (kancelář
č. 041, budova magistrátu Moskevská 21),
email: v.sekyrova@mmkv.cz,
tel.: 353 151 152, 727 808 511
Lenka Kostaňuková – odbor technický
(l.kostanukova@mmkv.cz, tel.: 353 151 164)
Petra Soprová – odbor technický
(p.soprova@mmkv.cz, tel.: 353 151 165)

Znovu začíná svoz bioodpadu
Dubnem začíná v Karlových Varech sezóna svozu
bioodpadu. Probíhat bude v režimu, na jaký jsou
obyvatelé města již několik let zvyklí. Nádoby na
bioodpad bude vyvážet společnost AVE CZ, a to
jednou týdně.
Případné žádosti o nově přistavené biopopelnice lze
podávat u pracovnice odboru technického magistrátu
města Ing. Hany Szmitkové (tel.: 353 151 213, email:
h.szmitkova@mmkv.cz).
Běžně jsou přistavovány nádoby o objemu 120
litrů. Velké kontejnery jsou umisťovány pouze k zahrádkářským koloniím. V současné době připravuje
město nákup 650 kusů domácích kompostérů, které
pořídí z dotačních prostředků z Operačního programu
životní prostředí 2014-2020. Obyvatelé si pak budou
moci vybrat, zda budou ke zpracování bioodpadu ze
zahrad a domácností využívat kompostéry zapůjčené
městem nebo nadále třídit do bionádob.
Harmonogram svozu bioodpadu:
Pondělí - Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček, Počerny,
Rosnice
Úterý - Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka,
obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek – Sedlec, Tašovice

Do bioodpadu patří:
• tráva a plevel
• listí (bez smetků z ulice)
• dřevní štěpka z větví stromů a keřů
• spadané ovoce
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky
apod.)
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové
sáčky
• skořápky od vajec
• neznečištěná zemina (bez květináčů)
• pokojové rostliny
• květináče z lepenky a rašeliny
Do bioodpadu nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
• jedlé oleje
• maso, kosti, kůže
• uhelný popel, uliční smetky, kameny
• uhynulá zvířata
• exkrementy masožravých zvířat
• kočkolit
• znečištěné piliny
• pytlíky z vysavače, oharky
• všechny další biologicky nerozložitelné odpady

OMLUVA
Vážení čtenáři,
někteří z Vás mohli v minulém měsíci
zaznamenat výpadek v doručení Karlovarských
radničních listů. Je způsoben personálními
problémy na straně externího doručovatele.
Reklamace stran distribuce březnového i všech
dalších vydání KRL směřujte na společnost
Media, kontakt: Veronika Kalábová, tel. 739 544
446 (kalabova@mediaas.cz). S doručovatelem
situaci řešíme, za způsobené komplikace se
omlouváme.

Redakční oprava:
V článku uveřejněném v březnovém vydání
pod titulkem „Návštěvnost města vzrostla… “
na straně 5 bylo v první větě chybně uvedeno
srovnání: „Návštěvnost města Karlovy Vary
rostla také v uplynulém měsíci.“ Srovnání
ovšem vycházelo ze statistik zveřejněných
Českým statistickým úřadem za poslední
čtvrtletí uplynulého roku, správně tedy první věta
zní: „Návštěvnost města Karlovy Vary rostla také
v posledním čtvrtletí minulého roku.“
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Fórum města Karlovy
Vary určí žebříček 10P
Jak se podařilo vyřešit 10 největších problémů
města předchozího roku a jaký bude žebříček 10P
pro rok 2018 určí Fórum města Karlovy Vary. Tradiční
debata s představiteli města a zástupci městských
společností a organizací se uskuteční ve středu 11.
dubna od 17 hodin v sále Alžbětiných lázní. Účastníci
se budou moci opět zapojit do diskuse na nejrůznější témata.
Po skončení debaty proběhne hlasování, ze kterého vzejde žebříček největších
problémů města. Ten bude následně prověřen anketou na internetu a některém
z příštích vydání Karlovarských radničních listů.
Po celoměstském fóru se rozběhne jarní část debat zaměřených na jednotlivé
městské čtvrti. Jako první se ke slovu dostanou obyvatelé Staré Role a Počeren.
Jejich diskusní fórum je na programu již 25. dubna, v květnu se postupně bude
debatovat o čtvrtích Bohatice, Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky, Cihelny, Doubí,
Dvory a Tašovice.
FÓRUM MĚSTA KARLOVY VARY
Témata k diskusi v rámci Fóra města Karlovy Vary 2018: 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 a sociopatologické jevy  doprava
Termíny jarní série místních fór: 25. dubna: Stará Role, Počerny (ZŠ
Truhlářská), 2. května: Bohatice (Karlovarská teplárenská – jídelna), 9. května:
Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského), 16. května: Cihelny,
Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. Máje - jídelna)
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích
proběhnou v podzimních měsících.
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krl° DUBEN

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

• INZERCE

Obchod/kancelář
68 m2 za 12.500 Kč

Přímý majitel nabízí k pronájmu atraktivní přízemní obchodní, případně kancelářské prostory v naprostém centru Karlových Varů, po
kompletní nákladné rekonstrukci, s velkou výlohou, na skvěle viditelném
a velmi frekventovaném místě, jen několik metrů od třídy T. G. Masaryka.
Prodejní plocha 68 m2 (část lze využít případně i na bydlení), a k tomu venkovní posezení ve světlém vnitrobloku o velikosti 50 m2, s přímým vstupem
francouzským oknem, s možností pronájmu dalších prostor ve dvorním
traktu a v 1PP, případně i bytu v témže domě. Dveře a výlohy jsou v hliníkovém rámu s dvojsklem. Jedná se o pronájem tří prostorných místností
s novou koupelnou, sprchovým koutem a samostatnou kuchyní. Místo
i prostory jsou vhodné k podnikání rozličného charakteru. Lze vybudovat
i sdílené kanceláře pro více oborů pod jednou střechou. Ideální rovněž jako
školící středisko, kadeřnictví, rehabilitace nebo obchod.
Měsíční nájemné jen 12.500,- Kč + DPH 21%, NEPLATÍTE PROVIZI!
Volejte ještě dnes na tel. 733 303 033.
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• ŠKOLSTVÍ

Prvňáčci půjdou
k zápisu v dubnu
Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem se uskuteční mezi 2. a 25. dubnem
2018. Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem
celkem 10 základních škol, ve kterých mohou děti
plnit povinnou školní docházku.
Budoucí prvňáčky přivítá v září také v lavicích ZŠ
Dukelských hrdinů paní učitelka Ilona Plachá. S dětmi a jejich rodiči se potká již během dubnových
zápisů, ze kterých podle zkušené kantorky nikdo
obavy mít nemusí.
„Zápisy na naší škole mají formu hry. Děti
projdou několika stanovišti, na kterých si vyzkouší
nejrůznější dovednosti, například poznávání barev,
zvířat, číslic nebo písmenek, zazpívají písničku nebo
přednesou báseň, nakreslí obrázek. V podstatě nám
předvedou dovednosti, které už znají ze školky. Za
odměnu dostanou dárky, které pro ně připravili naši
páťáci. Vyrobili aktovky z papíru a děti si je postupně vybaví papírovými pomůckami, které dostanou
na každém stanovišti,“ líčí Ilona Plachá.
Zatímco děti budou plnit lehké úkoly, rodiče absolvují nezbytnou administrativní část zápisů. Pokud
učitelky u některého z dětí zaznamenají nějaké ne-

3. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy zahájila ve Varech
praktickou výuku
V pondělí 19. února začal nový letní semestr
a pražští studenti prvního ročníku oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ho zahájili v Karlových Varech praktickou
výukou předmětu Fyzikální léčebné metody.
Dorazilo 28 studentů, kteří byli následně
dopraveni do pěti praxi poskytujících zařízení
v Karlových Varech, Sokolově a Ostrově.
Během semestru přijedou celkem pětkrát.

dostatky ve výslovnosti, doporučí rodičům návštěvu
zkušené logopedky, která na škole dlouhá léta
působí. Zápisy v ZŠ Dukelských hrdinů v Moskevské
ulici proběhnou 17. dubna. Škola v příštím školním
roce otevře dvě první třídy.

TERMÍNY ZÁPISŮ NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH A KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŠKOLA

zápis

více informací

hodina

telefon

www stránky

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7 19.4.2018

14:00-17:00

353 224 241

www.zsdys.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15

3.4., 4.4.2018

15:00-18:00

353 447 021

www.zsazus.cz

ZŠ 1. máje 1

2.4., 3.4.2018

15:00-17:00

353 563 426

www.skoladvory.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31

3.4., 4.4.2018

14:00-17:00

725 043 842, 604 170 950

www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25

17.4.2018

13:00-18:00

353 226 984, 775 855 000

www.zsdukla.cz

ZŠ J .A. Komenského, Kollárova 19

12.4.2018

14:00-18:00

353 300 321, 725 735 601

www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19

24.4.2018

14:00-16:00

353 226 408, 725 595 503

www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25

6.4.2018

14:00-18:00

353 564 119, 353 447 000

www.zskonecna.webnode.cz

ZŠ Krušnohorská 11

25.4.2018

14:00-18:00

353 437 111

www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Truhlářská 19, 1. ročník a přípravná třída

10.4.2018

14:00-17:00

353 562 283, 353 562 901

www.zstruhlarska.cz

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

3.4., 4.4.2018

15:00-17:00

353 561 766, 608 867 999

www.specskoly.cz
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• ŠKOLSTVÍ

Etiketa v kostce.
Od žáků by se
mohli učit i dospělí
Etiketa v kostce, to byl již čtvrtý v pořadí projektový den z cyklu „Škola
naruby“. Tyto dny připravují se svými pedagogy žáci ZŠ Truhlářská od 5. do
9. ročníku. Zaměřené jsou na různá témata v rámci Zdravé školy a pomáhají
vytvářet pohodové a tvůrčí prostředí ve škole.
Tentokrát bylo téma pro naše žáky náročné – předváděli svým spolužákům,
jak se chováme v různých situacích, například v kině, divadle, na úřadě nebo
v autobuse. Přes řadu komických situací žáci dokázali, že o slušném a společenském chování ví hodně a někdy by se od nich mohli učit i dospělí.
Poslední den před jarními prázdninami byl pro všechny zábavný i poučný,
plný smíchu a pohody. Děti ve skrytém bodování samy vybraly nejlepší prezentace. Vítězné kolektivy získaly pěkné společenské hry.
Těšíme se na příští rok, kdy se projektový den zaměří na tradiční řemesla
v regionu.

Jana Fibrichová, zástupce ředitelky školy

ZPRÁVY Z DDM
Taneční soutěže
V dubnu se taneční oddělení Domu dětí a mládeže Karlovy Vary zúčastní
několika akcí. Dětské soubory Aerobik a Kids zamíří na taneční soutěž
do Chodova, která se uskuteční 7. dubna a všichni doufají v úspěch
a pěkné umístění. 28. dubna se pak tytéž soubory zúčastní taneční
soutěže v Chebu.
Lomnické hudební jaro
Hned třikrát vystoupí bubeníci karlovarského Domu dětí a mládeže na
mezinárodním festivalu Lomnické hudební jaro: na open scéně, jako
předkapela na hlavním koncertu v divadle a samozřejmě také v soutěži
samotné, jíž se zúčastní téměř tisícovka účinkujících. Že pořadatelé
hlavního koncertu sáhli při volbě předkapely zrovna po bubenících
z karlovarského DDM, potvrzuje výjimečnost a kvalitu tohoto souboru
a všichni věří, že tato zkušenost jej znovu posune na ještě vyšší úroveň.
Datum konání mezinárodního festivalu je 20. dubna 2018.

Zápisy do mateřských škol
proběhnou až v květnu
Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Karlovy Vary proběhnou
ve dnech 2. a 3. května 2018 vždy od
14.00 do 16.30 hodin. V průběhu dubna
budou zápisům předcházet dny otevřených dveří v jednotlivých školkách,
které jsou ve městě zařazeny do dvou
zastřešujících organizací.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. Mateřská škola Karlovy Vary
24. dubna 2018 (úterý): MŠ Cestička (OP E. Destinnové 1, Drahovice),
MŠ Šikulové (Hornická 66, Olšová Vrata), MŠ Na kopečku (OP
Mozartova 4, Drahovice), MŠ Sluníčko (Východní 6, Drahovice)
25. dubna 2018 (středa): MŠ Barevná školka (Komenského 7, Doubí),
MŠ Kopretina (U brodu 73, Tašovice), MŠ Studánka (Krymská 10,
Tuhnice), Zdravá MŠ (Krymská 12, Tuhnice)
Vždy v dopoledních hodinách od 10.00 do 11.00 hodin a odpoledne od
15.00 do 16.00 hodin, více informací na www.materinkykv.cz.
1. MŠ zvažuje otevření lesní mateřské školy Duběnka na biofarmě
Kozodoj, která bude určena pro zájemce o alternativní vzdělávání
se zaměřením na lesní pedagogiku. Bližší informace získají rodiče
v období zápisů. Otevření jednotřídní lesní MŠ Duběnka k 1. 9. 2018
bude podmíněno úspěšným schválením podané žádosti a získáním
nezbytných finančních prostředků z dotací Státního fondu životního
prostředí.

2. Mateřská škola Karlovy Vary
23. dubna 2018 (pondělí): MŠ Sedlec, MŠ Kpt. Jaroše (Dvory), MŠ
Dvořákova (Stará Role), MŠ Javorová (Stará Role)
24. dubna 2018 (úterý): MŠ Fibichova (Stará Role), MŠ Truhlářská
(Stará Role)
25. dubna 2018 (středa): MŠ Krušnohorská (Růžový Vrch), MŠ
Mládežnická (Rybáře), MŠ Vilová (Bohatice)
Vždy v dopoledních hodinách od 8.00 do 10.00 hodin a odpoledne od
14.00 do 16.00 hodin, více informací na www.2mskv.cz.

Zápis dětí do školy na školní rok 2018/2019
a Dny otevřených dveří
ve dnech 3. a 4. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hod
v budově školy: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role
 do 1. ročníku základní školy
 do přípravné třídy základní školy
v budově školy: Svahová 1169/26, Karlovy Vary
 do přípravné třídy základní školy
 do třídy přípravného stupně základní školy speciální
Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke
každému jedinci;
 výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními
pedagogy a popř. podporou asistenta pedagoga;
 tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;
 nabízíme školní družinu a zájmové kroužky;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním věku (tj. v přípravných třídách ZŠ a od 1. ročníku ZŠ);
 nabízíme nápravnou a edukační činnost se školním speciálním pedagogem (oblast řeči a komunikace, motoriky, vnímání);
 činnost školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického
centra);
 informace na www.specskoly.cz
Základní škola (inkluzivní)
- vhodná pro žáky bez zdravotního postižení nebo se zdravotním postižením. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje
riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.
Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání)
- pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj
a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Nutné je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od roku 1998.
Pozn.: Nástupní formuláře obdrží zákonní zástupci dětí přímo v našich školách. Rodiče
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti
a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu. Telefonní kontakt: 608 867 999.
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Karlovarské sociální komunitní centrum

Karlovarské sociální komunitní centrum poskytuje v Karlových Varech následující registrované
sociální služby.
Cílovou skupinou klientů v rámci Terénních
programů jsou osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny nebo osoby žijící v sociálně

vyloučených komunitách a lokalitách. Klientům
nabízí prosazování práv a oprávněných zájmů,
informace o právech a povinnostech, zprostředkování kontaktu s odborníky v sociálních a právních oblastech, doprovod, pomoc a podporu při
jednání s místními institucemi, doprovod, pomoc
a podporu při jednání s orgány činnými v trestním
řízení a orgány působícími v sociální oblasti nebo
pomoc při vyřizování písemností.
Cílovou skupinou klientů v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsou rodiny
nebo osoby pečující minimálně o jedno dítě,
u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace,

Sociální služby KSK

Terénní programy
 telefonní kontakt: +420 724 804 997
 časová dostupnost poskytování služby pro klienty: pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00 hodin, v případě potřeby po dohodě i mimo uvedenou pracovní dobu
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 telefonní kontakt: +420 724 804 997
 časová dostupnost poskytování služby pro klienty, terénní forma: pondělí až čtvrtek: 9:00
 15:00 hodin, v případě potřeby po dohodě i mimo uvedenou pracovní dobu
Odborné sociální poradenství – Občanská poradna Karlovy Vary
 telefonní kontakt: +420 603 322 094
 místo poskytování služby: Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
 emailový kontakt: poradna@kskcentrum.cz
 časová dostupnost poskytování služby pro klienty, ambulantní forma: pondělí, středa, čtvrtek 10:00 až 15:00 hodin (pro objednané), úterý: 10:00 až 15:00 hodin, v případě potřeby po dohodě
i mimo výše uvedenou pracovní dobu; terénní forma: úterý - čtvrtek 10:00 až 15:00 hodin,
v případě potřeby po dohodě i mimo uvedenou pracovní dobu

kterou rodiče nebo pečující osoby nedokážou s
ami bez pomoci překonat, a kde existují další
rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Jedná se
o rodiny s dětmi do 18 let věku v Karlovarském
kraji. Klientům nabízí finanční poradenství hospodaření s financemi, splátkové kalendáře,
úhrada dluhů, zdravotní osvětu – péče o miminko,
těhotenství, složení stravy v těhotenství a při kojení, doprovod, pomoc a podporu při jednání s místními institucemi, pomoc při vyřizování osobních
záležitostí, objasňování práv rodičů a dětí, právní
poradenství, pomoc při zprostředkování kontaktů
rodičů s dětmi umístěnými do ústavní výchovy či
náhradní rodinné péče, doprovázení dětí do školy,
školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
a doprovázení zpět, podpora rodičů v komunikaci
a spolupráci se školou, zprostředkování doučování dětí, podpora a pomoc při volbě povolání a při
vyhledávání vhodného typu dalšího vzdělávání,
v případě potřeby pomoc při zajištění školních
pomůcek.
Odborné sociální poradenství – Občanská
poradna Karlovy Vary. Cílovou skupinou klientů poradny jsou osoby v krizi. OP Karlovy Vary
poskytuje podporu všem, kteří se na ni obrátí
s nějakým problémem nebo se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Klientům nabízí prosazování
práv a oprávněných zájmů, informace o právech
a povinnostech, zprostředkování kontaktu s odborníky v sociálních a právních oblastech, pomoc
při vyřizování písemností, dluhové poradenství,
oddlužení (insolvence), rodinné poradenství –
rozvody, výživné, svěření dětí do výchovy a výživy,
sociální dávky a důchody, ostatní odborné sociální
poradenství, právní poradenství zajištěné externím
právníkem advokátem (nezastupuje klienty).

Sklad pro pěstouny na přechodnou
dobu je v ubytovně Drahomíra
Sklad pro pěstouny na přechodnou dobu vznikl
nově v Karlových Varech. Nachází se v ubytovně
Drahomíra v ulici Kollárova 539/13 a dostanete se
do něj zadním vchodem. Na návštěvě se telefonicky domluvte vždy předem, to aby ve skladu
někdo byl. Sklad je určený výhradně pěstounům
na přechodnou dobu, kteří se díky novele zákona
o státní sociální podpoře dostali do tíživé situace.
Skladovací prostory ve spolupráci s Diakonií Církve
bratrské poskytl Magistrát města Karlovy Vary, od
dárců se tady přijímá oblečení a potřeby pro děti
od 0 do 18ti let. Ty se pak zdarma půjčují pěstounům na přechodnou dobu z Karlovarského kraje,
kteří o takovou službu projeví zájem.
Kontakt:
Barbora Holubcová, DiS.,
Tel: 607240861
Jaroslava Strašlipková,
Tel: 603892635
Sklad pro pěstouny na přechodnou dobu
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Na snímku je paní Strašlipková při přebírání darovaných věcí.
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Stejná šance i pro zdravotně postižené.
Soutěž ocení zaměstnavatele
rozhodli zaměstnat lidi se zdravotním postižením,
ocenit jejich snahy a rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k široké veřejnosti
a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.
„Dát lidem s postižením stejnou šanci může být
někdy pro zaměstnavatele složité. Ti, kteří takovou
šanci poskytnou, přispívají k zapojení zdravotně postižených lidí do společnosti a je třeba je společensky ocenit,“ říká k soutěži Jiří Novák, vedoucí týmu
podporovaného zaměstnání z Rytmu Sokolov.
Člověk by měl mít v životě stejnou šanci, jako ti
ostatní. Proč by to nemělo platit pro lidi se zdravotním postižením? Pomoci v tom mohou zaměstnavatelé, kteří jim takovou šanci dají. A nejen tím,
že je zaměstnají, ale že jim k práci vytvoří vhodné
podmínky. Takovou vstřícnost podporuje a oceňuje
soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018.
Soutěž v ČR pořádají neziskové společnosti, které
lidem se zdravotním postižením práci zprostředkovávají. V našem kraji ji organizuje obecně prospěšná společnost Rytmus – Od klienta k občanovi.
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na běžném
trhu práce, mimo chráněná pracoviště. Klade si
za cíl veřejně ocenit ty zaměstnavatele, kteří se

Nominovat může kdokoliv

Soutěž Stejná šance se uskuteční v sedmi krajích
napříč republikou. Pořádají ji společnosti Rytmus,
Osmý den, AGAPO a MESADA. „Soutěž ukazuje potenciál, mnohdy skrytý, lidí se zdravotním
postižením - že jsou schopni odvádět kvalitní práci,
vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních
dávkách. Že jsou firmy, které se zabývají společenskou odpovědností a jsou schopny přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší,“ uvedla
k významu soutěže Pavla Baxová, ředitelka pražské
společnosti Rytmus - od klienta k občanovi.

Nominovat zaměstnavatele, který dává pracovní
příležitost zdravotně postiženým, může kdokoliv
z široké veřejnosti. Stačí vyplnit a poslat jednoduché nominační listy, které jsou na webových
stránkách soutěže www.stejnasance.cz. Uzávěrka
soutěže je 23. dubna 2018. Hodnotit nominované
firmy bude odborná porota. Ta hodnotí, jaké podmínky zaměstnavatel zaměstnanci se zdravotním
postižením vytváří. Například typ pracovního vztahu, jak dalece zaměstnavatel upravil pracovní prostředí, zda je zaměstnanec s postižením zapojený
do kolektivu tak, že si například může říct o pomoc,
a podobně. Vyhlášení soutěže se uskuteční v druhé
polovině května.
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Byt zdobí busta Beethovena, na
symfoniky chodívala každý čtvrtek
Úctyhodné 95. narozeniny oslavila v březnu paní
Alžběta Solodunová. Pochází z volyňského Krzemence, ale považuje se za karlovarskou patriotku. Město
si zamilovala od prvního okamžiku, kdy sem v roce
1945 v rámci osidlování pohraničí s rodinou přišla.
Oblíbila si Křižíkovu ulici, kde bydlela nejdříve, i okolí
dnešní ulice I. P. Pavlova, kam se později s rodiči
přestěhovala. „Odsud jsem to měla blízko na Tři
kříže, kam jsem ráda chodila. A také jsem to měla
kousek do divadla, do kina a na koncerty symfoniků.
Na ty jsem chodívala každý čtvrtek,“ vypráví paní
Alžběta. Mezi její nejoblíbenější skladatele patří
Dvořák, Mozart, Bach, Chopin a Beethoven. Ostatně
busta Beethovena zdobí byt paní Solodunové a její
nejoblíbenější televizním programem je ČT Art, kde
ráda sleduje koncerty, operní i baletní představení.
„Teď jsem ale chvíli vyměnila Art za ČT Sport. Když
byla olympiáda, sledovala jsem sportovní přenosy
a fandila,“ překvapuje paní Alžběta. Dalším jejím
koníčkem jsou cizí jazyky. Ovládá jich šest. Hovoří
polsky, německy, francouzsky, rusky, ukrajinsky
a také anglicky. „V angličtině jsem samouk, ale
mám neteř v Americe, tak i díky ní si svou angličtinu
pořád zdokonaluji,“ chlubí se. Svůj profesní život
zasvětila farmacii. Pracovala v hlavní karlovarské
lékárně, několik let ale působila také v Polsku, kde

zastupovala českou farmacii a zajišťovala export
českých léčiv. Již dlouhá léta žije v Tuhnicích a je
zjevně oblíbenou obyvatelkou jednoho z místních
věžáků. „Mám štěstí na dobré lidi. Sousedka mi
uvaří, syn od sousedů mi nedávno pomohl s výmě-

nou televize, občas se někdo ze sousedů zastaví jen
tak, nakouknout, zeptat se, jak se mi daří,“ vypráví
s nadšením paní Solodunová. K jejímu úctyhodnému
jubileu ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a pohodu do dalších let.

„Pavle, na špičky“ aneb jak jsem
spojil život s policejní uniformou
ve Varnsdorfu. Na začátku 50. let se přestěhoval do
Karlových Varů. Začínal na služebně u pošty, časem
přešel k dopravní policii. V Karlových Varech také
potkal svou manželku, původem Slovenku, která
sem přijela na léčení. Společně vychovali syna,
chodívali tančit do Poštovního dvora nebo do Kriváně
a na vycházky na Dianu. Velkým koníčkem pana
Pavla byl fotbal. Dlouhá léta hrál na postu středního
útočníka. Dnes žije v Domově pro válečné veterány
Bílý kříž a tamní obyvatele i pracovníky baví svými
historkami a vtípky. I proto panu Hančákovi přejeme,
ať ho dobrá nálada a smysl pro humor provází i nadále. A samozřejmě přejeme i pevné zdraví.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Významné životní jubileum oslavil v březnu pan
Pavel Hančák. Narodil se v zakarpatském Užhorodu,
v osmnácti letech byl odveden k armádě a jako velitel čety dělostřelectva se stal přímým účastníkem
bojů 2. světové války. Po jejím skončení u armády
zůstal a v jejích řadách se dostal do Olomouce.
„Domů do Užhorodu jsem se vrátit nechtěl, všechno
tam bylo válkou zničené. A když pak v Olomouci
14
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dělala nábor policie, rozhodl jsem se přejít do jejích
řad,“ vzpomíná pan Hančák a přidává zajímavou
historku. „K policii tenkrát brali chlapy s výškou minimálně 170 centimetrů, ale já měl jen 169. Naštěstí
náborečník tenkrát řekl ´Pavle, na špičky´a zahlásil
171.“ A tak pan Hančák svůj život spojil s policejní
uniformou. Nejprve byl odvelen do Prahy, později
působil v pohotovostním pluku v pohraničí, zejména

V pátek 2. března zemřel MUDr. Otakar Partl,
mimo jiné jeden z prvních polistopadových
představitelů Karlových Varů. Doktor Partl byl
členem rady města od roku 1990. Do roku 1992
zastával funkci námětka primátora, následující
dva roky byl radním. Poslední rozloučení
s Otakarem Partlem proběhlo 9. března v kostele
sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech.

• PR/INZERCE

Asklepion představil
trendy v estetické
medicíně
Klinika estetické medicíny Asklepion, která mimo jiné působí
i v Karlových Varech, kde má několik poboček, pořádala 22.
února 2018 v prostorách kavárny Franz Joseph Caffé v Lázních
III. Beauty party pro karlovarské klienty a partnery.
Tématem akce byly trendy v estetické medicíně, které odprezentoval doc. MUDr. Roman Šmucler, majitel Asklepionu,
stomatolog a prezident České stomatologické komory. Akce
se konala v příjemné neformální atmosféře v prostorách stylové
kavárny. Průvodkyní byla během celé Beauty party moderátorka,
zpěvačka a herečka Bára Štěpánová, která hostům zpříjemnila
náladu také pěveckým vystoupením. Přítomní měli v průběhu
večera možnost seznámit se doslova “na vlastní kůži” s profesionální francouzskou kosmetikou Phytomer, kterou představila Ing.
Jana Harvanová.
Celý koncept služeb kliniky Asklepion je úzce spjat s lázeňstvím a lázeňskou léčbou pro Karlovy Vary tak významnou.
Asklepion se zaměřuje na dermatologickou léčbu, léčbu obezity,
hemoroidů, gynekologické potíže, ale také na omlazující procedury, služeb využívají lázeňstí hosté i místní obyvatelé z celého
kraje. Mimo jiné Asklepion provozuje Onkologickou ambulance
v Karlových Varech.

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
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Operační střediska se dočkala integrace
Dnem 25. října 2011 dostaly poprvé úvahy o fyzické integraci operačních středisek Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje a Městské
policie Karlovy Vary reálný obraz. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit věcný záměr, což se
následně i stalo. Od tohoto usnesení uteklo šest let
a koncem roku 2017 došlo k zamýšlené integraci,
jejíž součástí se stala rovněž modernizace MKDS,
konkrétně pracoviště OPIS. Na té se finančně podílelo v rámci projektu prevence kriminality Ministerstvo
vnitra ČR.
Strážníci a nově rovněž krajští hasiči mají k dispozici pohledy z 28 kamerových bodů, které prošly
dvouetapovou modernizací v letech 2015 a 2016.
Vyjma dvou kamer, které jsou statické, všechny
ostatní jsou pohyblivé, takže strážníci mohou reagovat na aktuální situaci a upravovat podle ní perimetr.
Vhodným doplňkem jsou pak bezesporu i vozidlové
online kamery, které přenášejí obrázek na operační středisko a při zásahu mohou poskytnout cenné
údaje pro řízení. Obrázek totiž vydá za tisíc slov.
Výhod integrace je pochopitelně více, od rychlosti
reakce na podněty vedoucí k součinnosti obou složek, přes sdílení informací o činnosti a přizpůso-

bování řadících procesů až po koordinaci sil a prostředků při mimořádné události na území města.
Dne 21. února 2018 byl za účasti zástupců obou

Strážníci stárnou
Doba, kdy průměrný věk strážníka karlovarské městské policie těsně překračoval 30 let je nenávratně
pryč a nic na tom nezmění pravděpodobně ani novelizované ustanovení v zákoně o obecní policii, které
nově umožňuje přijímat zájemce již od 18 let. Za poslední roky se vyjma dvou odchylek hodnota průměrného věku trvale zvyšovala a v roce 2017 dosáhla již 44 let. Městská policie za poslední rok zvýšila
mzdu, zavedla náborový příspěvek či nové bonusy. Podařilo se jí získat i nové posily, bohužel odezvu mezi
mladou generací zatím neeviduje. Vedle zvyšujícího se věku musí městská policie řešit rovněž personální
podstavy. K zajištění všech úkolů je tak nutné čerpat vyšší procento přesčasových hodin. Nárůst započatý
v roce 2014 se zatím nezastavil v loňském bylo čerpáno již více jak 11,5 tisíce hodin.

ZPRÁVY Z ULICE
Průjezdy ulicí Tržiště jsou pod dohledem
Nový detektor průjezdů nainstalovala koncem roku městská policie na ulici Tržiště v lázeňském území,
tedy na ulici, kde je místní úpravou omezen provoz. V případě potřeby se může strážník na operačním
středisku podívat díky integrované kameře na aktuální dopravní zátěž a nasměrovat do místa hlídku.
V současné době to však nebude nutné, neboť počet průjezdů byl v únoru na nejnižší historické úrovni.
Denně tu v obou směrech projelo průměrně 658 vozidel, přičemž nákladní vozidla tvořila 3,5%. Největší dopravní zátěž je detekována mezi 18.00 a 20.00 hodinou, tedy v době zásobování a mimo jiné
také v době střídání hlídek městské policie.
Obecně prospěšné práce ve městě
V roce 2017 administrovala a kontrolovala Městská police Karlovy Vary již 12 rokem výkon obecně
prospěšných prací. V daném roce byla z 38 nově evidovaných sepsána dohoda s 33 odsouzenými,
z nichž 20 odpracovalo ve prospěch města 3.796 hodin a tím si „odpykali“ trest. Zbylým byl vystaven
návrh na přeměnu trestu, protože jejich pracovní návyky byly nulové. Výborná spolupráce s Probační
a medaiční službou je základem úspěšného výkonu náhradního trestu, stejně jako spolupráce se Správou lázeňských parků nebo odborem majetku, kde potrestaní pracují.
Kontroly heren budou dál probíhat
Koncem února provedla městská policie kontrolu heren na území města. V první části probíhala kontrola v součinnosti s Celní správou, do jejíž gesce tato problematika patří. Dále se strážníci věnovali
dodržování Deklarace. Strážníci nezjistili žádné porušení právních předpisů. Vzhledem k probíhajícím
změnám v návaznosti na změnu legislativy bylo mnoho automatů mimo provoz, neboť provozovatelé
čekají na nová povolení. Tři provozovny byly úplně uzavřené, jinde probíhají rekonstrukce prostor.
Cílenou a komplexní kontrolu strážníci zopakují ještě v průběhu prvního pololetí. Pozitivní zprávou je,
že na území města nejsou detekovány nepovolená zařízení typu kvízomatů.
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složek, primátora Petra Kluhánka, náměstka hejtmanky Petra Kubise a zástupce MVČR Tomáše Koníčka tento projekt slavnostně představen médiím.

Skládky, vraky
a další nepořádek
Čistota města je vizitkou jeho občanů. Představa,
že každým sloupem stojí uniforma, která dohlíží
24 hodin na chování jednotlivců a jejich prohřešky
trestá, je bohužel nereálná. Velký vliv na chování
má především výchova z rodiny. Obrázek, nechť si
každý udělá sám.
Strážníci detekovali během roku 2017 celkem
296 nedovolených skládek a 104 skládek
s nebezpečným odpadem. Technický odbor, který
má online přístup k těmto datům, může velmi
operativně reagovat na zjištěné závady. Kromě
přesné lokalizace a fotek poskytne informační
systém MPM i komentář a možnost úředníků
dopsat formu řešení. Většina skládek je v tak
krátké době zlikvidována. Skládky na pozemcích
nepatřících městu jsou řešeny postoupením na
odbor životního prostředí.
Pro zajímavost, nejvíce skládek řešili strážníci
v dubnu - v součtu 60, nejvíce skládek bylo zjištěno ve Staré Roli, kde jich napočítali hned 123,
druhé místo drží Drahovice s jedenadevadesáti
skládkami.
Vedle skládek strážníci rovněž řeší vraky, kterých nalezli třináct, z nichž dvanáct bylo technickým odborem již odtaženo. Trochu jiná situace je
u vozidel, která veřejnost mylně považuje za vraky,
ale ony nesplňují zákonné požadavky, aby za vrak
mohly být označeny. Tzv. právně nezpůsobilá vozidla evidují strážníci rovněž a snaží se zjistit jejich
majitele k zajištění odstranění vozidel. Povedlo se
to ve 45 případech. Ponechání takového vozidla
na komunikaci totiž není přestupkem. Zbylá se
postupně stávají vrakem a následně je s nimi
takto nakládáno.
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» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
» Projektování a výstavba

Laboratorní
rozbory
» »Projektování
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Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
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Na skok do lesa
Na D1 klid
Na jaře je všechno jakoby nové. Svět se zelená
a my s chutí míříme do přírody. Tentokrát pro změnu s holemi. Někdo je má ještě nevyzkoušené, od
Vánoc. Jiný už poněkud ošoupané, byť se chůze
s holemi k nám dostala teprve nedávno.
Nordic walking je velice příjemný druh pohybu.
Tento sport vznikl ve Finsku a poměrně rychle se
rozšířil po celém svět.
Na úplném začátku byla vlastně náhoda. V roce
1988 se připravoval symbolický běžkařský závod
u příležitosti odhalení sochy legendárního finského
sportovce Lauri „Tahko“ Pihkaly u Olympijského
stadiónu v Helsinkách. Jenže sníh před konáním
akce roztál. Ředitel Outdoorová Asociace Finska
se však přesto rozhodl vyslat dobrovolníky ze
sportovní školy v Lahti na trať. Sice bez lyží, ale
rozdal jim alespoň běžecké hůlky. Akce v rámci
odhalování sochy se dostala do televizního vysílání, vzbudila ohlas u diváků a následně se novinka
rozšířila nejprve mezi finskou veřejností a následně i celosvětově. Další rozmach nastal po roce
1997, když firma Exel, finský výrobce běžeckých
a lyžařských holí, představila speciální hole značky
„Nordic Walker“.
K roku 1997 se také datuje vznik oficiálního
anglického pojmenování této chůze „Nordic walking“ a potažmo i pojmenování pro běh „Nordic
Running“.
V České republice propadli severské chůzi první
nadšenci již v roce 2000. V roce 2003 pak vznikla
Česká Asociace Nordic Walking (ČANW). Od března roku 2008 je ČANW členem ČSTV podobně jako
řada dalších českých sportovních asociací.
Ze severské chůze jsou nadšeni i lékaři.

A ted zase dolu...
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Intenzivní namáhání celých skupin svalů údajně
zpomaluje ubývání vápníku z dlouhých kostí, čímž
se snižuje riziko vzniku osteoporózy. Zvýšený je
i výdej kalorií, asi o 20 % ve srovnání s normální
chůzí a hůlky též pomáhají šetřit kotníky a kolena.
Správná činnost rukou s holemi pomáhá zapojit
do pohybu až 90 % svalů v těle. A s holemi se
navíc může chodit kdekoliv, ve městě, v parku, ale
nejvhodnější je přece jen volná příroda.
V současné době se nordic walking díky své
malé náročnosti na kondici dotyčné osoby a právě
díky nesporným zdravotním přínosům, provozuje
ve větším měřítku i v rekreačních zařízeních, ale
také v mnoha lázeňských a léčebných ústavech
jako součást léčebných terapií.
V roce 2014 vydalo karlovarské Infocetrum pro
příznivce severské chůze mapu s šestnácti vyznačenými trasami různé obtížnosti. V terénu jsou pak
vytýčeny dostatečným množstvím jasně čitelných
značek a převážně vedou jen po pěšinách a cestách v lesích v okolí města.
Sedm tras vychází přímo od Infocentra v Lázeňské ulici, což je logické, protože právě tady získáte
praktickou mapu do kapsy, popřípadě dostanete
různé rady anebo si jen stáhnete potřebné údaje
do svého přístroje.
Čtyři trasy pak začínají u KOME a většina ostatních v nejbližším okolí Vřídla a kolonád.
Velmi oblíbenou trasou je cesta z Diany na
Linhart. Především je nejméně obtížná, protože na
kopec vyjedete lanovkou a pak už se jen zlehka
opřete do holí a za zhruba čtyřicet minut budete,
i s krátkými zastávkami na selfie, pohodlnou chůzí
u Linhartu.

Za kamzikem od buku zamilovanych.
Jediná trasa ovšem z lázeňských lesů poněkud
vybočuje. Míří z Doubí do Svatošských skal. V podstatě je to však procházka, jejíž obliba trvá staletí.
A je jedno, zda sem návštěvníci z města horkých
pramenů dojedou na kole, či na koloběžce, nebo
na bruslích, popřípadě dojdou pěšky s holemi,
anebo bez.
Terén v okolí lázeňského města pomáhá zvýšit
obtížnost tras. Ta je odlišená jak barevně, tak
i velkými písmeny na značkách. Na hodně těžkých
trasách pak mnozí obcházejí, některá obzvlášť
neoblíbená stoupání po pohodlnějších vrstevnicových cestách. A tak je na karlovarské D1 zatím
poměrně klid. „Déčko“, tato podle oficiálního
pojmenování „Velmi obtížná trasa“ totiž vede od
Puppu stále do kopce až k Vyhlídce Karla IV. Od
rozhledny pak cesta pokračuje přes sedlo u Ecce
Homo opět směrem vzhůru k Dianě. Po takovém
stoupání tu i vysportovaný chodec vypadá poně-

Kamzik 1851
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kud schváceně, zvláště ve srovnání s návštěvníky,
kteří u rozhledny právě vystoupili z lanovky.
Z Diany se D1 stáčí k Jelenímu skoku a okolo
Kamzíka míří zpět do města. V té chvíli si účastníci
výletu říkají, že to vymysleli ještě docela dobře,
když nevyrazili na „Déjedničku“ opačným směrem. To by totiž bylo to stoupání ještě horší.

D1 mapa

Navíc tady na D1 není ani ten klid. Ke kamzíkovi
a potažmo k bustě cara většinou směřuje, při
své první návštěvě lázní, téměř každý Rus. Tedy
samozřejmě až po vizitaci už poněkud přezlaceného, pravoslavného chrámu. Někteří zvědavci,
a to jsou vybaveni mapou, navigací, a ještě dvěma
průvodci, pak to nebohé zvíře, kterému říkají buď

oleň (олень), nebo srna (серна) s očima přilepenýma na mobil, stejně minou. Les v okolí sochy byl
proto v posledním desetiletí zamořen tabulkami
(v češtině), které k ní ukazují cestu. Nápis Kamzík
je však pro Rusy, kteří už většinou plynně zvládají
angličtinu, ale tak trochu zavádějící. A tak se stále
vyptávají na cestu.
Závěrem lze konstatovat, že výhoda nedávno
vyznačených tras A-D spočívá v tom, že se častí
návštěvníci lesa, kteří už to tady „docela“ znají,
dostanou zase jinou pěšinou na známá místa.
A samozřejmě se občas také dostanou i na místa,
kam dosud nevkročili. A to je na karlovarských lesích právě to úžasné. Stále zde můžete obdivovat
něco nového.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Tady vsude byl...
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KSO uctí výročí Rossiniho Létofest 2018
nabídne na
a představí řadu svých
Rolavě dva dny
hráčů jako sólisty
Dubnový program Karlovarského symfonického
orchestru zavede posluchače do tří různých sálů,
nabídne jim, vedle dalších, i ne příliš často slyšená
díla a také se publiku představí jako sólisté několik
hráčů KSO.
První koncert 12. dubna v Grandhotelu Pupp se
uskuteční k uctění skladatele Giocchani Rossiniho,
od jehož smrti letos uplyne 150 let. Program tvoří
árie a melodie z proslulé Rossiniho opery Lazebník
sevillský, předehra k opeře Straka Zlodějka a především velké duchovní dílo Stabat Mater. S KSO pod
taktovkou dirigenta Jiřího Štrunce vystoupí pěvečtí
sólisté Lucie Kaňková, Jana Piorecká, Jaroslav
Březina a Jiří Přibyl a Pražský filharmonický sbor
pod vedením sbormistra. Uvedení Stabat Mater je
bezesporu výrazným dramaturgickým počinem KSO.
Koncert 19. dubna se odehraje v Karlovarském
městském divadle, kde orchestr s dirigentem
Janem Mikolášem uvede Čajkovského symfonickou báseň Francesca z Rimini, Brahmsovu

Druhou symfonii a pozornosti návštěvníků je třeba
uvést vzácněji uváděný Koncert pro dva klarinety
a orchestr Františka Vincence Kramáře, jednoho
z nejúspěšnějších českých skladatelů, kteří působili
ve Vídni na přelomu 18. a 19. století. Sólisty budou
hráči KSO – vedoucí sekce klarinetů Zdeněk Drholecký a klarinetista Lukáš Böhm.
Na posledním koncertě 26. dubna v Grandhotelu
Ambassador Národní dům se pod vedením svého
šéfdirigenta Jana Kučery představí jako sólisté hned
sedm hráčů KSO – houslista a koncertní mistr KSO
Jakub Sedláček, violoncellista a koncertní mistr
Martin Ondráček, hobojistky Radka Ondráčková
a Kristýna Josková, flétnistka Michaela Petrová,
kontrabasista Jan Jirmásek a fagotista Marek Rothbauer. Své umění předvedou ve dvou Dvořákových
serenádách, dvou koncertech Bohuslava Martinů
a ve skladbě Juraje Filase Ora pro Nobis. Tímto
koncertem KSO pokračuje v linii prezentovat publiku
své vynikající hráče též jako sólisty.

Package Unlimited. Obaly
na více použití
Galerie umění učinila výstavou Milana Knížáka
krok vskutku hodný pozoru. Od doby, kdy se
Knížák stal mediálně známým, se bohužel z obecného povědomí téměř vytratilo, že tento „enfant
terrible“ české kultury je jednou z nejvýznamnějších osobností mezinárodní umělecké scény druhé
poloviny dvacátého století.
Autorův záběr je nesmírně široký - rozpíná se
od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů,
návodů, přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty, básnické a prozaické texty,

reflexe, fotografie, koláže atd. k projevům zcela
nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více
médií. Proto je jeho výstava koncipována jako
„neúplná retrospektiva“ zaměřená především na
výtvarnou část Knížákovy práce. Je totiž v povaze
autorova obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý
nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý
smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní
průlom v umělecké praxi od šedesátých let.
Výstava je k vidění do 22. dubna.

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 Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka,
Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek Ztracený.
Hlavní hvězdou pátečního programu bude skupina 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 zakoupit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz
nebo vybraných Infocentrech. Více informací
najdete na facebooku nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

24—25/8
Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/Mandrage

BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

Předprodej
Ceny 2denních vstupenek (Kč)
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590,–
1/10—31/12
2017

720,–
1/1—31/3
2018

850,–
1/4—31/5
2018

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě

• KULTURA

Muzeum představuje
Karla Čapka jako fotografa
Neobyčejnou výstavu lze navštívit v Muzeu Karlovy Vary, které představuje spisovatele, novináře
a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který
vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo.
Aktivně fotografoval pouhé dva roky, fotografování
vnímal jako jednu z mnoha aktivit, kterou chtěl
poznat a popsat. Zajímal jej především člověk za
kamerou a až v dalším plánu výsledná fotografie.
Jeho snímky se až s odstupem osmi desetiletí
staly uměleckými díly.
Čapek třídil snímky do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květi-

ny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura,
Krajiny. Jeho nejznámějším fotografickým dílem
se stala Dášeňka čili Život štěněte, za nejpozoruhodnější Čapkův fotografický odkaz se považují
portréty osobností, v nichž specifickou roli mají
portréty prvního československého prezidenta.
Největší emotivní náboj mají Čapkovy snímky
zátiší a motivy z přírody, které nejvěrohodněji odrážejí jeho osobnost. Silným dokumentaristickým
talentem a nadčasovostí zaujmou snímky z cest.
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním
technickým muzeem v Praze.

Milan Knížák
- Žít jinak.
Galerie umění
nabízí neobyčejnou
výstavu
Galerie umění učinila výstavou Milana Knížáka
krok vskutku hodný pozoru. Od doby, kdy se
Knížák stal mediálně známým, se bohužel z obecného povědomí téměř vytratilo, že tento „enfant
terrible“ české kultury je jednou z nejvýznamnějších osobností mezinárodní umělecké scény druhé
poloviny dvacátého století.
Autorův záběr je nesmírně široký - rozpíná se
od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů,
návodů, přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty, básnické a prozaické texty,
reflexe, fotografie, koláže atd. k projevům zcela
nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více
médií. Proto je jeho výstava koncipována jako
„neúplná retrospektiva“ zaměřená především na
výtvarnou část Knížákovy práce. Je totiž v povaze
autorova obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý
nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý
smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní
průlom v umělecké praxi od šedesátých let.
Výstava je k vidění do 22. dubna.

21

• KULTURA

Jarní jazz se vrací do Karlových Varů

První akcí je po druhé pořádaný jazz koncert
pod záštitou UNESCO - International Jazz Day
neboli II. Mezinárodní den jazzu v Karlových Varech, který se uskuteční ve spolupráci neziskové
organizace Forte s Klubem Paderewski v Divadle
Husovka v neděli 29. dubna 2018 od 19.30 hod.
V programu uslyšíte jazzovou zpěvačku Petru Brabencovou, jediný karlovarský jazzový sbor Vocal
Band Quartet (VB Q) (Karolína Kučerová, Vlasta
Vodičková, Jan Zapf, Jan Jirmásek), jazzový
oktet Karlovarský Repre Band (KRB) pod vedením
Milana Krajíce a jazz trio Henry Volf Band (HVB).
Program bude plný swingu, jazzu a vzpomínek
na první dekádu existence kapely KRB, která by
měla prokázat a dokumentovat schopnost tohoto
tělesa interpretovat mimo jiné i soudobou tvorbu
legendárního amerického skladatele a kapelníka
Gordona Goodwina. Petra Brabencová uvede
novinky ze svého moderně laděného repertoáru
a Vocal Band Quartet skladby z připravovaného
CD Doctor Jazz 2. Akce je z části podpořena
dotací Statutárního města Karlovy Vary. Vstup 100
Kč, studenti a senioři polovic.
Druhou akcí jsou tradičně hojně navštěvované
Sinatrovské slavnosti u Sv. Linharta v pořadí již
čtvrté, které produkční skupina VOKRAJ Jazz
agentury Forte pořádá v neděli 6. května 2018
od 16. hod v rámci Zahájení lázeňské sezóny
2018. V krásném a nákladně renovovaném areálu
u Sv. Linharta se v programu představí v tradičně
sinatrovském repertoáru Jan Jirmásek, Petra
Brabencová, Vocal Band Quartet (VB Q), Karlovarský Repre Band (KRB) a Henry Volf Band (HVB).
Kapelník KRBu Milan Krajíc sebou tentokrát
přiveze k Linhartu i svůj veleúspěšný Big Band
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, který se stal v roce 2017
vítězem celostátní soutěže uměleckých škol ČR
v Litvínově. Přijďte si poslechnout nejlepší český
mládežnický jazzový big band, který vybojoval
první místo v mnohočetné konkurenci souborů s věkovým průměrem do 16 let. Tradičně
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spolupracující a hostící organizace Lázeňské lesy
Karlovy Vary počítá jako každoročně s provozem parkoviště, lanového centra, výstavní síně
a ukázkami práce dřevosochařů. Letos by měly
být k vidění i ukázky práce s lesní a zahradní
technikou firmy Husquarna. Doprava k Linhartu
před a po představení – MHD bus č.6 . Vstupné
zdarma.
Třetí akcí Jazz agentury Forte a její produkční
skupiny VOVO bude s laskavým svolením řed.
KSO Mgr. Petra Polívky Lázeňský populární jazz
koncert „ FRANK SINATRA STORY“ jehož dějištěm
bude již tradičně Dvořákova koncertní síň lázeňského komplexu Windsor (Lázně III.) v sobotu
12. května 2018 od 19.30 hod. Koncert mapuje
dlouhou uměleckou dráhu jedné z prvních velkých

pěveckých hvězd, která žila a tvořila ve XX. století
nazývaném Století jazzu. Legendární modrooký
Frankie narozený italským rodičům se stává
typickým představitelem americké jazzové scény
a filmu, jehož zdánlivě ležérní způsob pěveckého
a hereckého projevu se časem stane světově
uznávaným fenoménem napříč generacemi. Léta
jeho kariéry provázejí jak velmi úspěšné, tak i neúspěšné události a epizody nejen v oblasti čistě
hudební, ale i celém širokém okruhu šoubyznisu
a společenského života, kde Francis Albert Sinatra
zanechal hlubokou stopu. Jeho aktivity ovlivnily
množství dalších umělců, kteří byli a vyskytovali
se v jeho okolí. Dobrým příkladem je jeho dcera
Nancy Sinatrová nebo společnost jeho veselých
kumpánů, která přijala pojmenování „ Krysí
smečka“ a byla ve své době velmi populární.
Jeho přátelstvím se pyšnily nejen světové hvězdy
jako byl Elvis Presley nebo Beatles, avšak i velcí
a významní světoví politici a osobnosti včetně
prezidenta Johna Kennedyho.
Jak se jméno Frank Sinatra objevilo v návštěvní
knize karlovarské restaurace u Sv. Linharta se
dozvíte z průvodního slova moderátorů koncertu
Vlasty Vodičkové a Jana Jirmáska, kteří provedou
návštěvníky děním na pódiu v češtině, němčině
a angličtině.
Dramaturgie a produkce Vlasta Vodičková
a Jindřich Volf st. Sólisté a zpěváci VOCAL
BAND Quartetu jsou Karolína Kučerová, Vlasta
Vodičková, Jan Zapf, Jan Jirmásek. Doprovodné
trio HENRY VOLF BAND tvoří jazzmani Ali Siládi
(drums a sólo vocal), Roman Hasnedl (baskytara) a kapelník J. Henry Volf (piano a klávesové
nástroje). Zvuk, světla, záznam a technika Sound
99 – Ladislav Šůcha a Bedřich Ziegler. Vstupné
ve všech předprodejích a prodejních místech KSO
od 190,- do 350,- Kč.

• INZERCE

Svěřte provoz a údržbu kotelny
odborníkům

 Údržba technického zázemí a náležitý servis nejsou
pouze otázkou bezpečnosti a funkčnosti, ale též možných
úspor. Pauza mezi jarní a podzimní topnou sezónou je
ideální dobou nejen pro revize zařízení, ale též pro zvážení
a realizaci outsourcingu energetických služeb.
Provoz a údržba veškerého technického zázemí, od
trafostanic přes kotelny až
k lokálním distribučním
sítím energií, bývá často managementem firem
a zastupiteli obcí opomíjena
a řešení provozních nákladů
považováno za nutné zlo.
V každodenní praxi však
klíčový byznys firem a práce
mnoha lidí na spolehlivé
distribuci tepla a energií
doslova závisí.
Outsourcing v oblasti IT
a finančních služeb je dnes
v řadě firem už běžnou praxí, která šetří čas, náklady
na vlastní pracovníky i starosti s administrativou. Už
méně je rozšířené povědomí
o možnosti svěření provozu
a údržby externí firmě v oblasti energetiky a facility
managementu. A kdy jindy
se v této souvislosti nabízí
příhodnější příležitost než
v období po ukončení zimní
topné sezóny.
Hledáte-li partnera, který
vám poskytne odbornou
asistenci a komplexní servis
s působností po celé republice, je nasnadě oslovit společnost ČEZ ESCO. Vyškolený
personál ČEZ ESCO řeší
provoz vašeho tepelného
hospodářství s důrazem na
bezpečnost a spolehlivost.
V praxi tak přebírá odpovědnost za revize, stará se
o údržbu zařízení a v případě hlášení poruch zajišťuje
nepřetržitý dispečink.

Energie a úspory se zárukou
Zákazník si může vybrat
z několika variant, tak aby
mu spolupráce s ČEZ ESCO
co nejvíce vyhovovala.
V praxi to znamená širokou
škálu služeb od obsluhy kotelen přes jejich provoz včetně dodávky paliv a energií
až po kompletní dodávku
tepla bez starostí. Poslední
zmíněná varianta mnohdy zahrnuje i rekonstrukci
kotelny na naše náklady.
Samozřejmostí je i garance

ceny tepla po dobu až 15 let
se sníženou sazbou DPH (15
%) nebo zajištění veškeré
smluvní agendy, provozní
dokumentace a dalších administrativních úkonů.
„Firmy a obce mohou dále
externích služeb využít
i za účelem provozování
vlastní lokální distribuční
soustavy,“ dodává ředitelka
segmentu firmy a obce ČEZ
ESCO Lucie Bedrníčková.
V porovnání s běžnou instalací kogenerační jednotky má nabídka ČEZ ESCO
pro zákazníka řadu výhod
vyplývající z řady synergií
se Skupinou ČEZ. Ušetřit
tak lze například na výhodném nákupu zemního plynu
od ČEZ, vyplatí se i nákup
technologií díky joint-venture s firmou TEDOM. Díky
širokému portfoliu má ČEZ
ESCO coby outourcovaný
partner minimalizované
servisní a provozní náklady
a dlouhodobě propracované
know-how pro investiční
a inženýringové činnosti.

S kogeneračkou
pro čistá města

Příkladem dobré spolupráce mezi samosprávou
a ČEZ ESCO, konkrétně
její dceřinou společností ČEZ Energo, je projekt
pro malebnou a turisticky oblíbenou Bystřici nad
Pernštejnem. Město pohání i hřeje energie získaná
z kogenerační jednotky,
vnořené do systému centrálního zásobování teplem.
Kompletně zrekonstruovaná městská teplárna dostala
i nový záložní kotel na
zemní plyn. „Propojením
současného biomasového
zdroje na výrobu tepelné energie s kogenerační
technologií na zemní plyn
došlo k diverzifikaci rizika
nárůstu ceny paliva a tedy
ke stabilizaci ceny tepla pro
koncové spotřebitele. Kogenerační jednotka je pro nás
dalším zdrojem na výrobu

tepelné energie, který navíc
přináší vyšší bezpečnost
dodávek tepla,“ popisuje
výhody projektu místostarosta města Josef Vojta.
Spolupráce s ČEZ ESCO
obnáší i ekologický faktor investice - nižší emise
tuhých znečišťujících látek

a díky menšímu objemu
dovážené biomasy i nižší
dopravní vytíženost ve městě. Bezpečnostním bonusem
kogenerační jednotky je
vytvoření záložního zdroje pro případ plánovaných
odstávek dodávky elektrické
energie ze sítě.

KOGENERAĆNÍ JEDNOTKA
• Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla
• Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny
poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých
případech plynovou či parní turbínou
Proces přeměny energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) k vykonání
práce (výrobě el. energie) a poté se pracovní látka o nižší teplotě využije pro
pokrytí potřeb tepla.
Výhody kogenerace
• oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě
energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka
teplo k vytápění nebo k přípravě teplé vody a tím šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup
• vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí
• konkrétní úspora emisí závisí na velikosti jednotky včetně jejího provozu
a je vyčíslena k výrobě elektřiny dle energetického mixu České republiky
• pokud nastane tzv. Black-out může kogenerace fungovat jako záložní zdroj
zajišťující dodávku elektřiny
• V případě potřeby je možné vyrábět kromě elektrické energie a tepla
i chlad. V tom případě jde o trigeneraci
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 4.
19.30 Libor Vaculík, Petr Malásek, Václav
Kopta: Edith, vrabčák z předměstí
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky
Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes slavné
kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. Od tuláckého
dětství přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě show-businessu
zachycuje její osudové lásky i souboj s alkoholem, drogami a
zákeřnou chorobou, které nakonec předčasně podlehla. V tanečním muzikálu, divadelní formě v českém divadle nové a unikátní,
zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony Edith Piaf ve strhujícím
podání Radky Fišarové, světově nejmladší představitelky titulní role
muzikálu Evita.
Účinkují: Radka Fišarová, Zuzana Hradilová, Ondřej Izdný/ Zbyněk
Fric, Lýdie Švojgerová, Anna Srncová, Miroslav Hradil, Petr Brettschneider, Martin Šinták/ Vojtěch Jansa, Michal Lenner a další
Režie: Libor Vaculík
3. 4.
19.30 Willy Russell: Shirley Valentine
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hledání
vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willyho
Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl celý svět. Je určena
nejen ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale
všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Herečka ztvárňuje
Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta. Hra získala
řadu cen, třeba Cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii nebo
cenu TONY za nejlepší hru.
Hraje: Simona Stašová, Režie: Zdeněk Kaloč
4. 4.
19.30 Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi...
Pardon me, Prime Minister
Agentura Harlekýn
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá
se rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže – na
šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí skandál. Ze skříní
na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost
pro stranické odpůrce – a potrava pro zvědavou manželku... Situace jako stvořená pro komedii s pověstným anglickým humorem.
Hrají: Petr Nárožný, Jakub Štěpán/ Martin Zahálka jr., Jan Čenský/
Martin Zahálka, Andrea Daňková/ Jiřina Daňhelová, Zuzana Slavíková/ Ilona Svobodová, Máša Málková/ Kateřina Sedláková
Režie: Vladimír Strnisko
5. 4.
10.00 Romain Rolland: Petr a Lucie
- představení pro školy
Divadlo Radka Brzobohatého
Petr a Lucie, to jsou Romeo a Julie, Tristan a Isolda či Tony a Maria, tentokrát z období první světové války… Petr a Lucie – další
ze známých literárních dvojic, jimž osud nepřál… Petr a Lucie – ti,
kteří žili jen svou bezmeznou láskou a svými romantickými sny a ve
velikonočním týdnu se měli oddat jeden druhému…
Hrají: Johanka Nováčková/ Alžběta Fišerová, Štěpán Tuček/ Martin
Šnajdr, Romana Goščíková/ Tereza Nekudová, Lukáš Burian, Milan
Enčev, Vojtěch Havelka/ Marek Helma, Režie: Lukáš Burian
6. 4.
19.30 Gail Louw: Miss Dietrich lituje
Divadlo Ungelt
Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona
Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska
a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s
minulostí. Kdo zvítězí?
Hrají: Regina Rázlová, Simona Postlerová, Režie: Radovan Lipus
8. 4.
19.30 Patrik Hartl: Líbánky na Jadranu
Studio Dva
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i
v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a
koloběhu života nejen na Jadranu. Manželé Eva a Bob si vyjedou
připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se
každodenní důchodové soužití. Vydrží čelit tak velkému množství
společně tráveného volného času? Budou si mít ještě vůbec co
říct? A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí milenci, kteří
si v kempu postaví stan vedle nich?
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marika Šoposká, Václav Jílek,
Štěpán Benoni, Jan Bátorek, Zdeněk Carda, Alena Kočová, Klára
Šalomounová, Režie: Patrik Hartl
9. 4.
19.30 Simon Williams: Polib tetičku aneb Nikdo
není bez chyby
Agentura Harlekýn
Jan Čenský v ženské roli po boku Miroslavy Pleštilové v brilantně
napsané anglické komedii. Nesmělý statistik Leonard žije po
rozvodu s pubertální dcerou a svérázným otcem. Aby si přivydělal,
píše pod ženským pseudonymem milostný román pro atraktivní
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vydavatelku. Ta vydává pouze díla napsaná ženami a s “úspěšnou
autorkou“ se chce setkat. Bravurně se tím rozehrává děj plný
převleků, se svěžím humorem i nezbytným milostným motivem.
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, Pavel Nový/ Karel Vlček,
Eliška Jansová, Hana-Marie Maroušková,Režie: Jan Novák
10. 4.
19.30 První křaplavky jazzové - koncert
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce
vzdát hold těm prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou
éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůstane, neboť doménou
kapely je swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o
dvacet let později. Takže jako obvykle – swingová smršť, až budou
střepy z křaplavek lítat!
11. 4.
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. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti
pravdy a básnické licence. Nová komedie ČKMD je plná tajemných
bylin, lásky a lidskosti. A to vše s příchutí Becherovky!
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
12. 4.
10.00 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů
– představení pro školy
Činohra KMD
15. 4.
15.00 Jana Galinová: Princezna na hrášku
Docela velké divadlo
Pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které
vymění prince Kvída a princeznu Evelínu za děti sluhů a tím způsobí celou řadu zmatků. Král neví, že princ je vlastně myslivecký
synek a sluha Ondřej že je jeho syn. A když do zámku přijde ještě
komorná Terezka, která je vyměněná princezna, zmatky vrcholí.
Díky dvěma drakům, Žofce a Ludvovi, malému zelenému hrášku a
knížce pana Andersena nakonec všechno dobře dopadne.
Hrají: Lukáš Masár, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Petr Kozák, Robert
Stodůlka, Jana Galinová, Iva Boušová a Jitka Raková
Režie: Jurij Galin
16. 4.
19.00 Vyhlášení ankety Sportovec Karlovarského kraje 2017
Karlovarský kraj každoročně oceňuje sportovce, trenéry a sportovní
legendy, kteří dosáhli mimořádných úspěchů či se zasloužili o
rozvoj sportu v našem regionu. Akce je určena pro uzavřenou
společnost.
17. 4.
19.30 Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace. V prostředí školy a divadla v jednom nejmenovaném
okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků,
drobných i větších neštěstí. Barbora Hrzánová obdržela za roli
Helenky cenu Thálie 2003 za mimořádný jevištní výkon.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník
Režie: Jiří Schmiedt
18. 4.
19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
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
nejslavnější 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. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou,
uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – soprán,
Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek/
Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas
19. 4.
19.30 Čajkovskij & Kramář & Brahms
Karlovarský symfonický orchestr
Petr Iljič Čajkovskij: Francesca z Rimini
František Vincenc Kramář: Koncert pro dva klarinety a orchestr č.
1 Es dur op. 35
Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73
Účinkují: Zdeněk Drholecký – klarinet, Lukáš Böhm – klarinet,
Karlovarský symfonický orchestr

Dirigent: Jan Mikoláš
21. 4.
19.30 Michele Riml: Sex pro pokročilé
Studio DVA
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením
vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé? – Jindřich
a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své
stopy. Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Objevování
pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské
komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat
mnohem víc…
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden, ve videoprojekcích Tonya
Graves, Režie: Darina Abrahámová
22. 4.
15.00 Jaroslav Pacovský: Strach má velké oči
Západočeské divadlo Cheb
Baba Magi a loupežník Bujón provozují uprostřed hustého lesa
podivnou živnost: hospodu V Zátiší, v níž vaří začarované polévky,
které nic netušící pocestné mění ve strašidla. Když promění knížecí
dcerku Lesněnku, starostova syna Chytrolína a vyhlášeného
místního siláka Divobije, odvážný dřevorubec Filip se rozhodne je
najít a zachránit. Naštěstí má kouzelnou kliku od flašinetu. Vtipný
pohádkový horor pro děti všeho věku.
Hrají: Radmila Urbanová, Jindřich Skopec, Eva Navrátilová, Karolína
Jägerová, Petr Németh, Pavel Richta, Vuk Čelebić, Pavel Marek
Režie: Zdeněk Bartoš
23. 4.
19.30 Fabrice Roger-Lacan: Cravate club
Divadlo Palace
Architekty Bernarda a Adriena spojuje pevný přátelský vztah. Jsou
partneři firmy, které se dobře daří. Jaký kolotoč neuvěřitelných
situací se však může roztočit ve chvíli, kdy jeden z nich z podivuhodných důvodů nemůže přijít na oslavu kulatých narozenin toho
druhého? Báječná jízda. Svižná, zábavná a nebezpečná.
Hrají: Martin Pechlát, Miroslav Etzler
Režie: Zdeněk Dušek
25. 4.
19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jazzová nahrávka
vydaná na gramofonové desce a okamžitě se stala hitem. Pořad
je věnován jazzovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali a svým
dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet i dnes.
Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna
Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho
aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha
26. 4.
19.30 Zdeněk Izer na plný coole!
Premiéra nového zábavného pořadu, ve kterém se diváci setkají s
jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy
přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a
imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a
zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.
Hrají: Zdeněk Izer
27. 4.
19.30 Iva Janžurová: Veletoč
Divadlo Kalich Herecká legenda Iva Janžurová přichází s novou
autorskou komedií. Boženka, jako bojovný kapitán, uvykla si udílet
rozkazy a všemu nejlépe rozumět, její bratr Arnošt vždy stál na
pozici poslušného a manipulovaného vojáčka. Boženka před léty
Arnošta oženila s nepraktickou bohatou Helgou – a tento manželský svazek rychle vyústil v nudné soužití pod Boženčiným velením.
Stereotyp této manželské trojky se však nečekaným veletočem, do
něhož zasáhnou advokátní poradce a psychiatr, začne měnit...
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina Remundová, Aleš Bilík/ Přemysl Pálek. Režie: Šimon Caban
28. 4.
16.00 Tanec, tanec 2018
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Za finanční podpory Města Karlovy Vary a finančního přispění
Ministerstva kultury ČR srdečně zveme všechny příznivce
tanečního umění na XI. ROČNÍK KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH. Neprofesionální
taneční soubory scénického tance z Karlovarského a Plzeňského
kraje představí divákům choreografie, ucházející se o postup do
celostátního kola, které se uskuteční ve dnech 25. - 28. 10. 2018
v Jablonci nad Nisou.
29. 4.
15.00 Jana Pithartová: Konec strašidel ve
Svatošských skalách
Činohra KMD
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím, inspirovaná pověstmi
Zdeňka Šmída. Strašidýlka jsou vlastně hodní a zábavní tvorečkové. O kolik hroznější je pro ně nemít pro co žít! Jak strašidelně
strašlivé musí být nemilovat! Najde Jan Svatoš svoji lásku?
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová a Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler

• KULTURNÍ SERVIS
KSO karlovarský symfonický orchestr

Ratatouille se představí v sestavě Anaelle Malet – zpěv, kytara &
Peter Hovat – kytara.

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

20. 4.
19.30 Top Dream Company
Kapela funguje od roku 2004 pod taktovkou Petra "Harmyho"
Harmáčka, který dal dohromady desetičlennou partu složenou z
hudebních profesionálů. Vystřídala se zde jména jako Vojta Dyk,
Ondra Ruml, Marta Balážová, Martin Růža a mnozí další. Kapela
Top Dream Company spolupracuje s řadou umělců české a i mezinárodní hudební scény. Hraje ve stylu funk, soul, disco & groove.

12. 4.
19.30 GIOACCHINO ROSSINI
Grandhotel Pupp
Lazebník sevillský – árie a melodie
Straka zlodějka, předehra
Stabat Mater
Lucie Kaňková – soprán
Jana Piorecká – alt
Jaroslav Březina – tenor
Jiří Přibyl – bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek - sbormistr
Jiří Štrunc - dirigent
19. 4.
19.30 ČAJKOVSKIJ / KRAMÁŘ / BRAHMS
Karlovarské městské divadlo
Petr Iljič Čajkovskij: Francesca z Rimini
František Vincenc Kramář: Koncert pro dva klarinety a orchestr č.
1 Es dur op. 35
Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73
Zdeněk Drholecký – klarinet
Lukáš Böhm – klarinet
Jan Mikoláš – dirigent
26. 4.
19.30 DVOŘÁK / MARTINŮ / FILAS
Grandhotel Ambassador Národní dům
Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr
Bohuslav Martinů: Koncert pro flétnu, housle a orchestr
Bohuslav Martinů: Koncert pro housle, violoncello, hoboj a fagot
Juraj Filas: Ora pro Nobis
Antonín Dvořák: Serenáda c moll pro dechové nástroje, violoncello
a kontrabas
Jakub Sedláček - housle
Martin Ondráček – violoncello
Radka Ondráčková – hoboj
Michaela Petrová – flétna
Kristýna Josková – hoboj
Jan Jirmásek – kontrabas
Marek Rothbauer – fagot
Jan Kučera – dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
4. 4.
18.00 Mgr. Karel Hrdlička: Stát Izrael - kořeny,
vznik a vývoj do současnosti
Druhý díl pořadu, ve kterém vám dějiny i současnost židovského
státu Izrael v kontextu s napětím na Středním východě i s konfliktem s Palestinou objasní Mgr. Karel Hrdlička - pedagog, cestovatel
a odborník na dějiny i současnost Státu Izrael. Přednášku Křesťanské akademie spolupořádá Klub Paderewski.
8. 4.
15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Tři klasické pohádky v indiánském hávu pro děti od 4 do 104 let.
Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů,
Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty
a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát
sedm let spící. Účinkují členové Divadelního studia D3.
10. 4.
18.00 Fotografie Milana Martínka (vernisáž)
Po výstavách v Ostrově, Nejdku, Vejprtech, Chebu, Klášterci a
Chodově potěší ostrovského fotografa Milana Martinka, pokud
se na jeho fotografie přijdou podívat také návštěvníci karlovarské
Husovky. Věří, že dívčí akty budou vítaným tématem pro začínající
jaro.
10. 4.
19.30 Jaroslav Hutka
Přední představitel tzv. městského folku, popularizátor Sušilových
sbírek lidových písní, autor stovek písní vlastních, člen sdružení
Šafrán, někdejší disident a exulant i kritik současných poměrů.
12. 4.
19.30 Vince Agwada Blues Band (USA/CZ)
Blues přímo z Chicaga! Vince Agwada (USA) je kytarista, zpěvák,
skladatel a producent, který se na americké bluesové scéně
pohybuje více než čtvrt století. V 80. a 90. letech cestoval po USA,
Kanadě a západní Evropě. Jako kytarista se podílel na mnoha
albech různých umělců, jako jsou Son Seals "Live At BLUES" nebo
Sugar Blue "In Your Eyes".
18. 4.
19.30 Pit et Ratatouille (Francie)
Duo z Francie, hrající převážně „swingující chanson française z
le 50´“ (50. let), šansony Borise Viana, Bobyho Lapointea, George
Brassense, ale i zpívané staré swingy z doby před „Hot Jazzem“.
Zároveň hraje vlastní kompozice v obdobném duchu. Pit et

21. 4.
19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté
války. Tři zběhlí vojáci hledají útočiště na statku obhospodařovaném
strýcem jednoho z nich. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost
– nebo udavačství a 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 a chór těch, kteří vždy přežijí.
22. 4.
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.
23. 4.
19.30 Paul Batto Duo (Slovinsko)
Slovinský jazz-bluesový zpěvák Paul Batto rozhodl vrátit ke svým
kořenům, i když trochu v komornější podobě. Za doprovodu
klavíristy Ondřeje Kříže vystupuje se sbírkou tradiční nadčasové
klasiky - gospelu, spirituálu a jazzových standardů (Ellington,
Gershwin, Arlen, Carmichael). Po loňském obrovském úspěchu se
do Husovky vrací podruhé.
24. 4.
19.00 KV OPEN MIC
OPEN MIC charismatické zpěvačky Lucie Víškové a její pěvecké
třídy. Přijďte si poslechnout známé populární skladby zpívané
mladými nadějnými zpěváky v doprovodu profesionální živé kapely.
Luboš Víšek – saxofon; František Nedvěd – piano, basový synth;
Ali Siladi - bicí
26. 4.
19.30 Roháči & Vojta Kiďák Tomáško
Loketští Roháči tentokrát výjimečně vystoupí v Husovce s běžným
koncertním programem a nikoli vánočním. Připomenou si 40 let
účinkování na folkové scéně. Jejich hostem bude další západočeská folková legenda, písničkář Vojta Kiďák Tomáško.
27. 4.
19.30 Zpívánky pro plavce
Dobročinná akce. Vstupné 50,- Kč.
29. 4.
19.30 II. Mezinárodní den jazzu v Karlových
Varech
V programu uslyšíte jazzovou zpěvačku Petru Brabencovou, jediný
karlovarský jazzový sbor Vocal Band Quartet, jazzový oktet Karlovarský Repre Band pod vedením Milana Krajíce a jazz trio Henry
Volf Band. Program bude plný swingu, jazzu a vzpomínek na první
dekádu existence kapely KRB. Akce je z části podpořena dotací
Statutárního města Karlovy Vary.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
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19.30
11. 4.
17.00

Králíček Petr
Tři bilboardy kousek za Ebbingem
Tátova volha
Králíček Petr
Nit z přízraků
Tátova volha
Tátova volha
No Manifesto.
Film o Manic Street Preachers
Test D
Tátova volha
Filmový klub: Čtverec
Expediční kamera
Sherlock Koumes
Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času
Ztratili jsme Stalina
Králíček Petr
Tátova volha
Gringo: Zelená pilule
Ztratili jsme Stalina
Gringo: Zelená pilule
Projekce pro seniory: Věčně tvá nevěrná
Tátova volha
Projekce pro seniory: Věčně tvá nevěrná

11. 4.
19.30 The Florida Project
12. 4.
17.00 Batalives: Baťovské životy
12. 4.
19.30 Filmový klub: Ústava
13. 4.
17.00 Tátova volha
13. 4.
19.30 Rampage: Ničitelé
14. 4.
14.30 Králíček Petr
14. 4.
17.00 Rampage: Ničitelé
14. 4.
19.30 Slam poetry
15. 4.
14.30 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času
15. 4.
17.00 Nico, 1988
15. 4.
19.30 Fakjů pane učiteli 3
16. 4.
17.00 Fakjů pane učiteli 3
16. 4.
19.30 Pepa
17. 4.
17.00 Projekce pro seniory: Tátova volha
17. 4.
19.30 Absence blízkosti
18. 4.
17.00 Projekce pro seniory: Tátova volha
18. 4.
19.30 Pepa
19. 4.
18.00 Poezie And Jazz
		
– Háló: je tady vichr, vichřice
19. 4.
19.30 Filmový klub: Začít znovu
20. 4.
17.00 Tátova volha
20. 4.
19.30 Hastrman
21. 4.
14.30 Sherlock Koumes
21. 4.
17.00 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času
21. 4.
19.30 Hastrman
22. 4.
14.30 Králíček Petr
22. 4.
17.00 Hastrman
22. 4.
19.30 Pepa
23. 4.
17.00 Pepa
23. 4.
19.30 Hastrman
24. 4.
17.00 Projekce pro seniory: S láskou Vincent
24. 4.
19.30 Pepa
25. 4.
17.00 Pepa
25. 4.
19.30 Hastrman
26. 4.
17.00 Hastrman
26. 4.
19.30 Filmový klub: Zkouška dospělosti
27. 4.
17.00 a 19.30 Avengers: Infinity War
28. 4.
14.30 Coco
28. 4.
17.00 Avengers: Infinity War
29. 4.
14.30 Králíček Petr
29. 4.
17.00 Hastrman
29. 4.
19.30 Až na dno
30. 4.
17.00 Dvě nevěsty
30. 4.
19.30 Avengers: Infinity War

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 22. 4. Milan Knížák: Žít jinak
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.
V Pondělí velikonoční 1. 4. 2018 bude GUKV mimořádně otevřena
od 13 do 17 hodin (pro návštěvníky s pomlázkou vstup zdarma).
DALŠÍ AKCE:
10. 4.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Milana
Knížáka
Mnohostranné a osobité dílo přiblíží samotný umělec a také
autorka výstavní koncepce Rea Michalová.
18. 4.
19.00 Zpívání mezi obrazy: Collegium Vocale
Jiřího Štrunce
Koncert ženského pěveckého sboru, umělecký vedoucí Jarmila
Štruncová, host Veronika Vaníčková (flétna). Program Jaro jako
téma v hudbě 18. - 20. století.
19. 4.
19.30 Mirek Kemel s kapelou & Vladimír Javorský j. h.
Známý autor kreslených vtipů tentokrát v roli písničkáře a hráče na
akordeon představí písničky svébytné poetiky hudebně inspirované
šansonem, blues, klezmer muzikou, městským folkem i hospodskými popěvky. Jako host se představí herec Vladimír Javorský,
tentokrát jako zpěvák a hráč na ukulele.
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• KULTURNÍ SERVIS
INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

mohou vytvořit netradiční papírový obal s vlastním potiskem každý
všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

MUZEUM KARLOVY VARY

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 prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
V Pondělí velikonoční 1. 4. 2018 bude GUKV mimořádně otevřena
od 13 do 17 hodin (pro návštěvníky s pomlázkou vstup zdarma).
DALŠÍ AKCE:
11. 4.
16.00 až 18.00 Glazovací dílna
Během dílny si účastníci přechozích keramických dílen mohou
dozdobit své originální výrobky barevnými glazurami.
18. 4.
10.30 až 11.30 Výtvarná dílna pro nejmenší
Výtvarná dílna inspirovaná probíhající výstavou určená maminkám
a dětem, během dílny vzniknou prstové loutky z plátkové plsti
(návaznost na autobusový spoj č. 4)
30. 4.
15.30 až 17.30 Čarodějnická dílna
Příchozí zájemci si v rámci dílny vyrobí čarodějnické klobouky a
další kouzelné doplňky.
duben: 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
5. 4. až 31. 5.
Martin Chochel: Přírodou štětcem a
paletou (vernisáž 5. 4. v 17.00 hodin)
Výstava obrazů představí tvorbu na Karlovarsku žijícího autora
Martina Chochola. Hlavními motivy obrazů výtvarného autodidakta
jsou krajinná zátiší. Podle autora jde především o okamžité vjemy a
jejich zachycení. Chochol výtvarně navazuje na myšlenku impresionistického hnutí na přelomu 19. a 20. století. Velkým vzorem jsou
pro něj Claude Monet, Václav Radimský a Antonín Slavíček.
19. 4.
18.00 Poezie & Jazz: - Haló, je tady vichr –
vichřice! / expresionismus v básni počátkem 20. století
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit antologii, kterou sestavil básník, dramatik a překladatel Ludvík Kundera a která podává přehled německého uměleckého směru z let 1910-1920. Expresionismus, stojící
v protikladu k impresionismu a naturalismu, se nevyznačoval ani
tak jednotností stylu a koncepce, jako rozmanitostí představitelů.
Expresionistická produkce vyjadřovala ostře kontrastujícím výrazem
(expresí) rozdrásaná nitra účastníků doby, plné otřesů. Ludvík
Kundera se při pořádání antologie snažil čerpat přímo z prvních
expresionistických vydání. Základem je zde lyrika, expresionistická
dramatika a próza je zastoupena jen krátkými úryvky.

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.
do 22. 6. Mladý obal – PACKAGE UNLIMITED – obaly na
více použití
Obyčejná věc v zajímavém obalu jsou dva dárky v jednom.
Mladý obal je mezinárodní soutěž obalového designu, kterou
vyhlašuje každoročně společnost Model Obaly a.s. pro mladé
návrháře. Ta je určena pro studenty a návrháře do třiceti let ve
dvou kategoriích. Do první mohou přihlásit svá díla studenti VŠ a
designéři, do druhé pak studenti středních a vyšších odborných
škol. Součástí výstavy je interaktivní dílna, ve které si návštěvníci
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Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
do 10. 6. Karel Čapek fotograf
Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla
Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní
fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování 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:
12. 4.
17:00 přednáška: Příběh vášnivého fotografa Karel Čapek
Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě
přiblíží v přednášce osobnosti a místa, které nadšený fotograf Karel
Čapek zachytil svým objektivem, odhalí některá tajemství jeho
fotografií a promluví i o dalších zálibách proslulého autora.
Přestože Čapkovo fotografování trvalo poměrně krátce, podařilo
se mu vytvořit stovky fotografií. Karel Čapek tvrdil, že vydařené
zátiší už není fotografické umění, nýbrž zvláštní fotografické štěstí.
Další, snad ještě známější Čapkovou zálibou bylo zahradničení a
pěstování kaktusů. Proto mu dělalo velkou radost, když mohl plody
své práce vyfotografovat.
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 historii
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 dotykových 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

DUBEN 2018
4. 4.
17.00 Společné zpívání v knihovně s Lídou
Každou první středu v měsíci od 17 do 18 hodin.
11. 4.
17.30 Burundi – srdce Afriky
Přednáška s promítáním o životě v malé středoafrické zemi na
pobřeží jezera Tanganjika. V rámci přednášky vás Eva Nduwimana
zavede i do sousední Rwandy a národního parku Serengeti v
Tanzánii.
17. 4.
17.00 Cesta do nitra
Prožitkový večer s Karlem Daňkem - ztišení a cesta do vlastního
nitra v dnešní uspěchané době.
Každý čtvrtek
17.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd. Informace na tel. 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 až 7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz
Vstup na akce je zdarma!

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
4. 4. – 27. 4.
Fotky: obor užitá fotografie a média
Výstava studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary
(vernisáž 4. 4. od 17.00 hodin)
Vstupní chodba
29. 3. – 27. 4.
Stavby Karlovarského kraje 2017
Výstava staveb nominovaných na cenu Stavba KK.
KAVÁRNA
1.3. – 26. 4.
Doteky
Výstava obrazů s abstraktními motivy Jiřiny Romové.
A-klub
do 30. 4. Vážky Karlovarska
Výstava fotografií Martina Štěříka.
PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
5. 4.
17.00 Dokument a jeho místo v české kinematografii
Nový přednáškový cyklus zvukaře, kameramana, scenáristy,
režiséra a producenta Pavla P. Reise.
12. 4.
Force

17.00

Českoslovenští letci bojující v Royal Air

18. 4.
16.30 Protektorát Čechy a Morava
Nový 5-ti dílný cyklus přednášek oblíbeného historika PhDr. Jakuba
Formánka. Agónie Protektorátu
26. 4.
17.00 Večer s dokumenty Pavla P. Riese
Nový přednáškový cyklus zvukaře, kameramana, scenáristy,
režiséra a producenta Pavla P. Reise.
ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ
Sál Dvory
9. 4.
17.00 Beseda se spisovatelkou Markétou
Harasimovou
Talkshow nad knihou. Jak vzniká kniha a jak žije spisovatelka a
nakladatelka na plný úvazek? Zábavné historky z tvorby románů i
televizních scénářů, scénické čtení a prostor pro dotazy nejen na
téma psaní.
Pobočka Lidická
20. 4.
17.00 Irena Dousková
Setkání se spisovatelkou irenou douskovou a autorské čtení z její
nové knihy rakvičky.
ÚNIKOVÁ HRA
Odd. pro handicapované
3., 10., 17., 24. 4. 16.00 až 17:00; 17.30 až 18:30
Strážce příběhů

• KULTURNÍ SERVIS
Zájemci si mohou rezervovat termín na www.utecknize.cz.
6., 13., 20., 27. 4. 16.00 až 17.00; 17.30 až 18:30
Strážce příběhů
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
3., 10., 17., 24. 4. 16.00 až 18.00
Relaxujeme při pletení
a háčkování
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872.
PROMÍTÁNÍ
A-klub
20. 4.
17.30

Ozvěny Ekofilmu

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
6., 27. 4. 15.00 až 16.30 Pátek – bláznivých her svátek
14. 4.
louku

lekce
Úterý 19.30
Jin jóga
Středa 8.00
Jóga pro ženy – ranní lekce
Úterý 8.00 a čtvrtek 17.00 Hormonální jóga – opakovací
lekce pro všechny absolventky HJ

TEDxKarlovyVarySalon
dominikachrastilova@tedxkarlovyvary.cz, www.tedxkarlovyvary.cz,
www.facebook.com/tedxkarlovyvary, +420 721 406 748
Kino Drahomíra
4. 4.
18.30 Ženy, které mění svět k lepšímu
Proč je tak málo žen na vedoucích pozicích? Jaké mají ženy postavení v Hollywoodu? Těšit se ale můžete i na inspirativní přednášku
od řečníka - muže a též živé vystoupení Rostyi Gordon Smith,
která se mimo jiné vypracovala mezi 20 nejúspěšnějších Češek a
založila hnutí Minerva21.

10.00 až 12.00 Čteme o přírodě / Za zvířátky na

25. 4.
16.00 až 18.00 Prostorový obrázek
Tvořivá dílna.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
Závazné rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz.
3., 10., 17., 24. 4. 16.00 až 18.00 Hraní společenských her

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
18.4.
17.00 Den otevřených dveří a následně
Nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků
20. a 21. 4.
Zápis do 1. třídy v Karlových Varech i
Chebu

5., 12., 19., 26. 4. 16.30 až 18.00 Storytelling v popkulturní literatuře
2., 9., 16., 23., 30. 4.
je tu s námi

16.30 až 18.00 Japonská kultura

4., 11., 18., 25. 4. 16.00 až 17.00 Lektorování výtvarných
dílen pro děti
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek
15.00 Herní klub
Pro zájemce od 15 let o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
5. 4.
10.00 až 12.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
19. 4.
10.00 až 12.00 Literární klub seniorů
Téma: Ceny Magnesia Litera 2017

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
4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.

Duhový průsvit
Závěs nad stul - ptáčci
Jarní víla z ovčího rouna
Práce s keramickou hlínou

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky MC
Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová a
Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál v ceně).
Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy
nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857
249.
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, pohadka@
wlastovka.cz, tel: 608 300 991

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
28. 4.
5. 5.

Liščí skály – Tis u Blatna – Žihle – Rabštejn
Jarní setkání na Dianě v Karlových Varech
Saské Švýcarsko - Po pravém břehu Labe
Jarní expedice do Sedmihradska v Rumunsku
Přes Milešov na Krásenskou rozhlednu
Výšlap na rozhlednu Cibulka u Oloví

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
4. 4.
18.00 Zuby jako zrcadlo naší duše
Posezení v kruhu s MUDr. Jindrou Kubínovou.
16. 4.
18.45 Keltská jóga Wyda
Jóga pro energii a zdraví – začátek kurzu.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz
Divadlo Husovka
4. 4.
18.00 Stát Izrael
Kořeny, vznik a vývoj do současnosti. Druhý díl úspěšné přednášky,
kterou přednese Mgr. Karel Hrdlička, pedagog, cestovatel a
odborník na dějiny i současnost Státu Izrael.

KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
10. 4.
18.00 Koncert lidových písní
Známé i méně známé české a moravské lidové písně a tance.
Účinkují: Dětský folklorní soubor Dyleň, Smíšený pěvecký sbor
Chorea Nova. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit
na opravu kostela.

21. 4.
Roztančené pánevní dno
V rytmu čtyř živlů s Ditou Hrubcovou, celodenní prožitkový seminář.

ARMÁDA SPÁSY

24. 4.
17.00 Hormonální jógová terapie pro ženy
Dle Dinah Rodrigues – začátek docházkového kurzu.

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz

Pondělí 17.00 a čtvrtek 18.30 Jóga pro ženy – večerní

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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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary podpoří české atlety
Do startu Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary
zbývají necelé dva měsíce a více než dvě třetiny
čísel už jsou vyprodány. Šestý ročník populárního závodu chce dát v letošním roce více
prostoru evropským a českým atletům. Závod,
který startuje 19. května z nábřeží Osvobození,
rozsvítí i hvězdná štafeta vedená Daliborem
Gondíkem.
Zatímco v minulých letech měl Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary zpravidla africké vítěze, letos chtějí
dát organizátoři šanci v lázeňském městě zazářit
také evropským a především českým atletům. „Vnímáme, že pokud má být evropská a česká atletika
na světové úrovni konkurenceschopná, je nutné,
abychom dali těmto atletům na našich závodech
větší prostor. Doufáme, že tento krok bude pro naše
i evropské běžce novou motivací, a že si třeba už
v Karlových Varech zaběhnou nové osobní rekordy,“
uvádí Tomáš Mirovský, koordinátor závodů RunCzech. Z nejlepších českých běžců by se v Karlových
Varech měli představit například Ondřej Fejfar nebo
Daniela Havránková.
Kromě elitních atletů se karlovarskou kolonádou
proženou také hvězdné štafety v rámci projektu
„Doběhni hvězdu“. „Už několikrát jsem karlovarský
půlmaraton absolvoval jako vodič, ale letos to bude
opravdu originální. Stanu se terčem kolegů - herců,
zpěváků, filmařů a dalších umělců, se kterými se
pokusím změřit síly. Psychicky i fyzicky to budeme
brát jako přípravu na tradiční Karlovarský Filmový
Festival a budu se moc těšit na podporu diváků,
která je ve Varech vždy fantastická. A běžet po
kolonádě? To je vždy zážitek běžecké sezony,“
uvádí kapitán hvězdné štafety Dalibor Gondík. Svoji
běžeckou štafetu složí v Karlových Varech také štáb
nového filmu Úsměvy smutných můžu, chybět by
v ní neměli režisér Dan Svátek, autor knižní předlohy Josef Formánek nebo herec David Švehlík.
Na závod už se těší také Petr Kulhánek, primátor
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Karlových Varů. „Nevynechal jsem ještě žádný
ročník. Letos si podruhé vyzkouším roli oficiálního
vodiče, nebudu tedy závodit, ale spíše se snažit
motivovat a navigovat ostatní běžce na čas, který si
vytkli jako cíl. Má to jednu velikou výhodu – místo
abych běžel na doraz, můžu si vychutnat závod
ve větším klidu, víc si všímat ostatních a třeba jim
i pomoci povzbuzením, když na ně zrovna dopadne
krize. V cíli nám všem pak přeji tu jedinečnou vlnu
pozitivních emocí, jakou člověk jinde nenajde,“ říká
Petr Kulhánek. Na trati ho poznáte jednoduše –
všichni vodiči jsou označeni velkou vlajkou a karlovarský primátor na ni bude mít napsáno 1:50.
Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je
pro tento rok 4 000 běžců a více než dvě třetiny
startovních čísel už zná své majitele. Letos poprvé
běžci budou moci poprvé využít také nové mobilní
aplikace, která usnadní vyzvedání startovního balíčku, nebo možnosti přeregistrace. Trasa závodu tentokrát startovní pole zavede častěji do centra města,
běžci by se tak měli dočkat ještě větší podpory
diváků. „Stavební práce, zejména na Doubském

mostě, nás donutily trasu oproti loňsku pozměnit.
Otočka bude už u KV arény a nepoběží se kolem OC
Varyády a dostihového závodiště. Měla by však být
divácky atraktivnější,“ vysvětluje technický manažer
závodu Tomáš Coufal. Trasa dm rodinného běhu
zůstává beze změn. Novým tahounem doprovodného programu bude letos Sporťáček – festival sportu,
který mládeži v nabídne možnost vyzkoušet si různé
sportovní aktivity pod dohledem zkušených trenérů
z oddílů a klubů z celého Karlovarského kraje.
Zájemci o startovní číslo se mohou stále registrovat na webu www.runczech.com nebo využít mimořádné nabídky Karlovarského kraje: „Velice nás
těší, že můžeme být partnerem tohoto prestižního
závodu, díky kterému do našeho kraje zavítají elitní
běžci a jejich nadšení fandové.
Šestý ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se
rozeběhne v sobotu 19. května a v přímém přenosu
ho bude vysílat Česká televize. Než se do ulic lázeňského města pustí půlmaratonci, šanci dostanou
nesoutěžní běžci – dm rodinný běh určený nejen
dětem a jejich rodičům, nabízí 2 700 startovních
čísel a nenáročnou tříkilometrovou trať.
Organizátoři z týmu RunCzech v Karlových Varech
kromě samotného půlmaratonu pořádají ještě
jeden závod – tím je semifinálové kolo Juniorského
maratonu. Největší běžecký závod pro studenty
středních škol z celé České republiky se v Karlových
Varech ve Smetanových sadech poběží ve středu
11. dubna. Neziskový projekt organizátorů RunCzech běžecké ligy má za cíl rozběhat středoškolské
studenty po celé České republice. Do Juniorského
maratonu se může zapojit každá střední škola
z České republiky i zahraničí. „Stačí dát dohromady
desetičlenný tým, ve kterém musí být tři dívky.
Každý člen týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2
kilometry, dohromady studenti zdolají trať celého
maratonu,“ představuje Juniorský maraton Igor
Murko z týmu RunCzech. Bezplatně přihlásit svůj
tým lze na stránkách www.runczech.com/jmc.
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Město bude hostit MČR v silniční cyklistice
Karlovy Vary budou začátkem léta společně
s Plzní letos hostit silniční Mistrovství České
republiky a Slovenska. Účast už na šampionátu
přislíbili taková esa jako Peter Sagan, Roman
Kreuziger, Zdeněk Štybar nebo Leo König. Na
start se postaví 300 závodníků v pěti kategoriích:
juniorky, junioři, ženy, U23 a Elite muži. Čeká je silniční závod a časovka a právě tu budou 21. června
cyklistice
hostit Karlovy Vary.
„Je to tradiční cyklistické město. Jezdil se tu
oblíbený závod Praha-Vary-Praha a teď sem tu
tradici časovkou aspoň částečně vracíme,“ vysvětluje na svazovém webu za pořadatele šampionátu Michaela Kreuzigerová, manželka úspěšného
českého reprezentanta, který bude také na startu
letošního MČR. Trasu ovšem na míru prá svému
manželovi nevybírala. „Kdyby měla být Romanovi
na míru, tak by se jelo někam do hor. Trasa bude
sedět závodníkům jako jsou Petr Vakoč nebo
Zdeněk Štybar,“ říká.
Trasu konzultovala rodačka z nedalekého Ostrova nad Ohří s lidmi, kteří se tady vyznají. „Aby to
bylo opět co nejjednodušší s ohledem na dopravu,

Evropská šlechta
zve na dostihy

ROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

í

MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ
ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
v silniční cyklistice
v silniční cyklistice

21. – 24. června 2018, Plzeň, Karlovy Vary

21. – 24. června 2018, Plzeň, Karlovy Vary

21. – 24. června 2018, Plzeň, Karlovy Vary

protože se to koná ve všední den. Zároveň jsme
chtěli, aby to bylo atraktivní a lázeňské město
ukázalo své krásy, a to dalo vznik trase časovky,“
vysvětluje.
Pro diváky je připravený doprovodný program
v podobě koncertů či autogramiády, provázet šampionátem v roli moderátora bude Libor Bouček.
„Věřím, že se nám povede naplnit očekávání
závodníků i diváků a že to bude pěkná akce na
úrovni. A pokud se nám povede přitáhnout děti
k cyklistice a sportu, bude to skvělý bonus,“ přeje
si Michaela Kreuzigerová.

Mistr ČR v šachu pro Karlovarský kraj

Medailisté H14, zleva: 2. Jakub Vojta, 1. Jakub
Kůsa, 3. David Bará

Dvanáctiletý karlovarský šachista Jakub Kůsa
dosáhl mimořádného úspěchu na Mistrovství
ČR mládeže, které se konalo ve dnech od 10.
do 17. března 2018 v Koutech nad Desnou.
V uzavřeném devítikolovém turnaji nejlepších
dvacetičtyřech šachistů ČR kategorie do čtrnácti
let zvítězil s jednobodovým náskokem a porazil
největší favority na zisk titulu. Turnaj uzavřel
bilancí pěti výher a čtyř remíz, přičemž neokusil
hořkost porážky. Jako vítěze kategorie teď Jakuba
čeká rozhodnutí, zda se rozhodne reprezentovat
Českou republiku na letošním mistrovství světa
v řeckém Chalkidiki nebo mistrovství Evropy
v Lotyšské Rize.

Poslední dubnový víkend si Karlovy Vary pro
své tradiční setkání vybrali členové evropských
šlechtických rodů společně s významnými
osobnostmi vědy, kultury a obchodu z celé
Evropy i ze zámoří. Bude se zde konat
22. Karlovarský víkend – setkání evropské
šlechty. Organizátoři setkání připravili pro své
hosty tradiční třídenní program, plný tance
a zábavy. Lahůdkou letos jistě bude dostihový
den na závodišti ve Dvorech.
V sobotu 28. dubna od 10.00 hodin zde
proběhne dostihový den, na který se již těší
všichni hosté. Pro pobavení přítomných dam
je připravena soutěž o nejkrásnější klobouk
a všechny dámy berou svou účast v soutěži
velmi vážně – jejich modistky pracují naplno
již několik měsíců. Mladí muži pak trénují na
dostih dřevěných koní, kdy každý z deseti mužů
- závodníků obdrží do rukou dřevěného koně
a s ním pak závodí na dostihové dráze.
Především pak na návštěvníky čeká šest
regulérních rovinových dostihů, z nichž jeden je
netradičně na 3000 metrů. Pořadatelé setkání
„Karlovarský víkend 2018“ srdečně zvou
všechny občany Karlových Varů na společné
sledování letošních prvních dostihů na dostihové
dráze v Karlových Varech - Dvorech. Na tomto
dostihovém dni nebude vybíráno vstupné
a všichni občané města jsou vřele vítáni.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ROKU 2017
Statutárního města Karlovy Vary a okresu Karlovy
Vary za rok 2017, jednotlivci do 15 let (r. 2002 včetně):
Adam MÜLLER (ročník 2003, klub LK Slovan Karlovy
Vary) běh na lyžích: 2 x 1. místo ČP, 1 x 2. místo ČP, 2.
místo MČR - štafety, Celkově 2. místo ČP. Petr ŠPREŇAR
(2003, Šachový klub KV) šachy: MČR 2 x 2. místo. Heidi
JURÁNKOVÁ (2002, X-team BaNo Karlovy Vary) triatlon:
MČR 2. místo, LODM 1. místo, Závod EP 2. místo a 4.
místo, Xterra Zittau 1. místo. Tereza KOLOVRATOVÁ (2006,
LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích: Hledáme nové talenty 2 x 1. místo. Jednotlivci do 18 let: Michaela Lucie
HANZLÍKOVÁ (1999, TJ SKK Mariánské Lázně) krasobruslení: MSJ 16. místo; MS 37. místo; MČR 1. místo v juniorech i seniorech. Ondřej ČERNÝ (1999, LK Slovan Karlovy
Vary) běh na lyžích: MČR 1. místo, MČR 1. místo – štafety,
EYOF 11. místo. Jednotlivci - dospělí: Vendula DUŠKOVÁ
(1998, SK Kontakt KV) plavání hendikepovaných: MS 2 x
2. místo, 2 x 3. místo, MČR 4 x 1. místo. Martin RUBEŠ
(1996, TJ Lokomotiva šerm) šerm: MS 27. místo, ME 5.
místo, 3. místo – tým, Vítěz ČP seniorů, SP 1. místo –
tým. Kolektiv - žáci: BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ - štafeta starší
žáci (LK Slovan Karlovy Vary) běžecké lyžování: MČR 2.

místo. Kolektiv - dorost: BĚH NA LYŽÍCH - štafeta starší
dorostenci (LK Slovan Karlovy Vary) běh na lyžích: MČR
1. místo. Kolektiv - dospělí: VOLEJBAL - družstvo muži
(VK Karlovarsko) volejbal: ČP 2. místo, Extraliga 4. místo,
EP 5. místo. Trenér: Radek HLOUŠEK (1976, FB Hurrican
Karlovy Vary) florbal. Osobnost: Jan TICHÝ (1949, Tri
Ski Klub Karlovy Vary) běh na lyžích. Zvláštní ocenění:
Štěpánka Řehořková (1964), Alena Ženíšková (1963)
a Michaela Vinšová Tůmová (1978), PLAVÁNÍ HENDIKEPOVENÝCH (všechny SK Kontakt Karlovy Vary).
Sportovní unie Karlovarska - České unie sportu za
rok 2017, jednotlivci do 15 let (r. 2002 včetně): Lukáš
JURÁNEK (2002, X-team BaNo Karlovy Vary) triatlon: MČR
1. místo, LODM 1. místo, ČP celkově 1. místo, závod EP
3. místo, Xterra Zittau 1. místo. Filip ZÍKA (2005, Míra
Racing Team Pernink) supermoto: MČR 1. místo, G-Cup
Rakousko – celkově 2. místo. Eliška KUČEROVÁ (2005
rezerva, Triatlet Karlovy Vary) atletika, triatlon: MČR
Xterra 1. místo, LODM 4. místo, European Kids Athletics
games 1. místo. Veronika NOVÁKOVÁ (2005, TJ Jiskra
Nejdek) badminton: MČR - 2x 2. místo, MČR 3. místo.

Jednotlivci do 18 let: Kateřina SALIGEROVÁ (1999, TJ
Lokomotiva - šerm) šerm, kord: MČR 1. místo – juniorky,
3. místo – seniorky. Martin GRAICIAR (1999, FC Slavia
Karlovy Vary - mládež) fotbal: účast na ME hráčů do 19ti
let, 1. místo – TOP 50 Talentů za rok 2017. Jednotlivci
- dospělí: Veronika KUBÍNOVÁ (1997, TJ Slovan Karlovy
Vary) MTBO: MS 2 x 2. místo, 2 x 3. místo, MČR 1. místo,
ČP celkově 2. místo mezi ženami. Karel DUŠEK (1994, X –
team BaNo Karlovy Vary) terénní triatlon: MS 3. místo age
group, EP – 2. místo, 3. místo. Kolektiv - žáci: PLAVÁNÍ
- štafeta starší žákyně (TJ Slovan Karlovy Vary) plavání:
MČR 1. místo a 3. místo 4x50m PZ. Kolektiv - dorost:
BĚH NA LYŽÍCH - štafeta mladší dorostenky (LK Slovan
Karlovy Vary) běh na lyžích: MČR 3. místo. Kolektiv
- dospělí: NOHEJBAL - družstvo (SK Liapor – Witte
Karlovy Vary) nohejbal: SP klubů UNIF Cup 2017 2. místo.
Trenér: Miroslava ŠPIČKOVÁ (1973, TopGym Karlovy Vary)
moderní gymnastika. Osobnost: Jana RŮŽIČKOVÁ (1948,
účastnice OH Mnichov) volejbal.
ěsta 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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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
AKAROID,
ERYTÉM,
ETS, EYRA,
INARI,
KAEA

HORNÍ
ČÁST

NIKOLI
TOTO

CHEM.
ZN. INDIA

INICIÁLY
SPISOVATELE
NEUMANA

MYS
USA
(HAWAII)

CENNÝ
PAPÍR

POPRAVČÍ

HOŘKÉ
ŽALUDEČNÍ
LÉKY

KARETNÍ
VÝRAZ

JEZERO
UNAVOVAT V SEVER.
FINSKU

AUSTRALSKÁ
PRYSKYŘICE

VTISKNUTÍ

HROMADY
(SLÁMY)

NÁZEV
NEZNÁMÉ

FLEKY
SNAD

CHEM.ZN.
TELURU

OSOBNÍ
ZÁJMENO

SMYSLNĚ
ZALOŽENÝ
ČLOVĚK

PROTI

ANGLICKÝ
ZÁPOR

FIREMNÍ
ZKRATKA

FRANCOUZ.
ČLEN
URČITÝ

ANGLICKY
ZADNÍ

LIHOVÝ
VÝTAŽEK
Z BYLIN

SLOVENSKY
LOS

PODBRADEK

CHEM.ZN.
HLINÍKU

DROBNÍ
KOPYTNATCI

ZAKOKTÁNÍ

ZNAČKA
POČÍTAČŮ

AVŠAK

ABSENCE
RESPEKTU

INICIÁLY
SPISOVATELE
SETONA

ZVRATNÁ
ČÁSTICE

JMÉNO
BARTOŠOVÉ

VĚDECKÉ
ZAŘÍZENÍ

INICIÁLY
PĚVCE
MARGITY

KOČKOVITÉ
ŠELMY

LABUŽNÍK

1. DÍL
TAJENKY

MALÉ
PORANĚNÍ

NEROST

KOUŘ

DŮVOD
TRESTU

DOMÁCKY
JEDNOTKA
ELISABETA EL. NAPĚTÍ

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

CIZOKRAJNÁ
ŠELMA

MLÝNSKÝ
KÁMEN

FLAŠKA

PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

NÁMĚSTÍ

ŘÍMSKÝCH
1409

SLOVENSKY
JAK

ZARUDNUTÍ
KŮŽE
(Z ŘEČ.)

AFRICKÝ
SLON
SVĚTLE
REZAVÉ
(VLASY)
ŘÍMSKY
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SEVEROATLANTIC.
PAKT

SETINA
HEKTARU
ČAS (MEZIN.
ZKRATKA)

PŘITAKÁNÍ

NĚMECKY
UMĚNÍ

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

VLAST

MÍT RANDE

RUMUNSKÉ
MĚSTO

ŽENSKÉ
JMÉNO

UKOVAT
DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ
SESTRA

PÍSEČNÝ
PŘESYP

SLABIKA
KVOČNY

NÁVĚSTÍ
(ZAST.)

KANCELÁŘ.
ZKRATKA

UTRHNOUT

RANNÍ
VLÁHA

NĚMECKÁ
DVOUHLÁSKA

PŘEDLOŽKA

DÍRY NA
PUNČOŠE

SPZ MOSTU

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

1000 GRAMŮ
(HOVOROVĚ)

CHEM.
ZN. HOLMIA

OZNAČENÍ
ŠKODY 1000

STĚŽÍ

MRAVNÍ
ZÁKLAD

SOUDNÍ
PŘÍPAD

ŘÍMSKY
514
SIBIŘSKÁ
MAGISTRÁLA

SLOVENSKY
KROMĚ

ZADNĚJŠÍ

VELCÍ
JEŠTĚŘI

HORSKÉ
JEZÍRKO

SPZ
LITOMĚŘIC

OBYVATEL
CHODSKA
REGISTROV.
TUNA

HEK
ŘÍMSKY
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POVEL
K ZASTAVENÍ
POTAHU

2. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY

V TU CHVÍLI

NOTES

UCTÍVAT

MPZ BÝV.
SSSR

OSETÍ

RUSKÝ
PARLAMENT

Tato kamenná stavba pochází z roku 1724 a je jediná svého druhu v Aši. Dříve spojovala evangelický kostel a nedaleký hřbitov. Obojí zaniklo v minulém století.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• INZERCE

Prvních 10 PARCEL
CENA 1.250 Kč/m2
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NoviNky z AsklepioNu

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!

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

