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zakázka č. 2019007

zakázka č. 2019002

zakázka č. 2018097

Drahovice, Gagarinova

Sadov, Podlesí

Stará Role, Krátká

Byt 1+kk
cena: 1.295.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 850.000,-Kč

Byt 2+1 s garáží
cena: 995.000,-Kč

Byt 1+kk
cena: 799.000,-Kč

2. patro novostavby z r. 2005. Perfektní
stav bytu. Orientace na jih. Bezpečnostní vchodové dveře. Balkon
s markýzou. V domě sušárna
a kočárkárna. UP 47 m2, PENB: C

Přízemí panelového domu.
Klidná ulice mimo komunikaci. Byt
po rekonstrukci. Zděné jádro. Plastová
okna. K užívání balkon v mezipatře
domu. UP 40 m2, PENB: C

Byt v podílovém spoluvlastnictví (1/2
dvojdomu). Situován je v 1. patře.
Udržovaný stav. V ceně garáž
u domu. V nájmu vlastní zahrádka
za domem. UP 67 m2, PENB: G

Atypický byt v 1. patře cihlového
domu. Rekonstrukce před 5 lety.
Plastová okna, podlahové vytápění
koupelny a předsíně. Podíl
na zahradě. UP 30 m2. PENB: G

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2019004

Doubí, Studentská

zakázka č. 2018095

zakázka č. 2018094

zakázka č. 2018083

Dvory, Závodní

Dvory, Závodní

Rybáře, Sedlecká

Byt 2+1
cena: 1.245.000,-Kč

Kanceláře
cena: 28.394,-Kč/m2

Kanceláře
cena: 80.840,-Kč/m2

Pozemek
cena: 1.490,-Kč/m2

Předposlední patro zrekonstruovaného panel. domu. Původní stav
bez závad. Plastová okna s hezkým
výhledem. K užívání lodžie
v mezipatře. UP 53 m2, PENB: C

Moderní kancelářská budova z r. 2014.
Část druhého patra: pět kanceláří
(od 22 do 33 m2). Kuchyňka, sociální
zázemí. Bezproblémové parkování.
UP 135 m2, PENB: A

Reprezentativní kanceláře. Celé patro
o ploše 385 m2. Celkem 12 kanceláří
od 22 do 33 m2, dvě jednací místnosti
s dataprojektorem. Kuchyňka, sociální
zázemí. PENB: A

Umístěn je u silniční komunikace
směr Rybáře - Sedlec. UP: bydlení
městského typu. Zastavitelnost
60%. IS: vodovod, kanalizace
350 m, elektřina 35 m, plyn 30 m.

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mgr. Jiří Brož

Makléř: Mgr. Jiří Brož

Makléř: Mirka Čiháková

SL
E

VA

zakázka č. 2019009

Stará Role, Hlávkova
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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
Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
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, registr řidičů, registr vozidel,
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, povolení k vjezdu do lázeňského území, parkovací
karty, obecní živnostenský úřad:
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.
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
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01 V ROLI UČITELE NA TITULNÍ STRANĚ
je Viktor Braunreiter. Stálý host Činohry Karlovarského
městského divadla prošel jako rodilý Karlovarák snad
každým souborem, který zde existoval. V rámci páté
spolupráce na společném projektu se Západočeským
divadlem v Chebu se teď zhostí role profesorské v retro
hudební komedii Škola základ života. Karlovarská
premiéra se chystá na 9. března, den předtím proběhne
veřejná generální zkouška.
07 ROZPOČET MĚSTA 2019
Investovat budeme do školských objektů, kolonád,
mostů i komunikací. Karlovy Vary budou v roce 2019
hospodařit s příjmy ve výši 1,141 miliardy korun. Výdaje
budou činit 1,374 miliardy. Schodek ve výši 233 milionů
bude kryt z rezerv a částečně čerpáním úvěru na
předfinancování dotací.
11 KARLOVARSKÁ KARTA
V letošním roce končí platnost většiny Karlovarských
karet, vydaných v roce 2014. Z tohoto důvodu bude od
1. dubna 2019 probíhat jejich výměna. Prováděna bude
postupně od dubna 2019 až do dubna 2021 formou
vyhlášení výměny dané číselné řady karet.

12 ÚZEMNÍ PLÁN. CO TO JE?
Územní plán je základním nástrojem, který určuje
podobu a využití všech ploch katastrálního území města,
a tím i jeho charakter. Je proto v zájmu nás všech, aby
byl smysluplně dokončen a schválen.
14 ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
V dubnu proběhnou zápisy do prvních tříd. Budoucí
prvňáčci a jejich rodiče mohou jednotlivé školy města
navštívit a pohlédnout si v rámci dnů otevřených dveří
nebo individuálně po předchozí domluvě.
21 BÁSNÍCI S KYTAROU
Březnové pokračování cyklu Poezie & Jazz v Galerii Drahomíra představí 14. března výběr z tvorby písničkářů,
jejichž texty jsou svébytnou poezií. Z autorů světových
zazní texty Boba Dylana, Joni Mitchellové, Leonarda Cohena, Paula Simona a Toma Waitse, české autory budou
zastupovat Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák.
22 FESTIVAL: JEDEN SVĚT
Jak chápat sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Po tom
bude pátrat letošní 4. ročník Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová,
Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák,
Jan Kopál, Helena Kyselá • REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
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739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 12. března 2019.
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• STALO SE / STANE SE
STATISTICI ZKOUMAJÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Statistici se budou ptát na životní podmínky, možná
navštíví i vás. Do května provedou speciálně vyškolení
tazatelé šetření, jehož cílem je získat údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel 34 evropských zemí.
V Karlovarském kraji osloví statistici 292 domácností.
Terénní pracovníci se musejí vždy prokázat průkazem
tazatele a pověřením.

PRIMÁTORKA JE KAŽDÝ MĚSÍC K DISPOZICI
OBČANŮM

MEZINÁRODNÍ DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU
V pondělí 4. února se v Karlových Varech uskutečnilo
už sedmé setkání u příležitosti Mezinárodního dne
obětí holocaustu za přítomnosti představitelů Židovské obce Karlovy Vary, primátorky města a dalších
hostů. Předseda Židovské obce Karlovy Vary Pavel
Rubín připomněl, že 27. ledna uplynulo už sedmdesát
čtyři let od osvobození nacistického koncentračního
s vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Tento den
byl vyhlášen Mezinárodním dnem obětí holocaustu
na zasedání Valného shromáždění OSN o šedesát let
později, v listopadu 2005. O osudech svých nebo své
rodiny hovořili Helena Brázdová, Jarmila Weinbergerová a Petr Lewi.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová bude každý
měsíc k dispozici občanům města pro setkání nad
jejich problémy a podněty. Konat se budou zpravidla
poslední pondělí v měsíci v době od 15.00 do 17.00
hodin v její kanceláři v 5. patře magistrátu v Moskevské ulici. Ve stejné době mají občané města také
možnost využít zdarma právní poradny PRO BONO.
Aktualizované termíny jsou vždy s předstihem anoncovány na webu www.mmkv.cz.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ S KLUBEM TGM
U příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pořádá
město ve spolupráci s Klubem TGM tradiční vzpomínkové setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 7. března
od 14 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na
stejnojmenné karlovarské třídě.

MĚSTO NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC STÁTU
PALESTINA

PROŘEZÁVKY BŘEHU OHŘE UZAVŘOU CYKLOSTEZKU
Práce na břehu Ohře dočasně uzavřely cyklostezku
na Bohatice. Do 30. března bude vždy na hodinu
dopoledne a hodinu odpoledne uzavřena část stezky
za zatáčkou pod čerpací stanicí OMV směrem k Drahovickému mostu. Důvodem uzavírky jsou práce na
prořezávkách prostoru břehu Ohře a vjezd a výjezd
potřebné mechanizace. Stezka bude uzavírána každý
den vyjma nedělí v časech 8.30 až 9.30 hodin a 16.00
až 17.00 hodin.

ZAČÍNÁ SEZÓNA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

Karlovy Vary navštívil Khaled Alattrash, velvyslanec Státu Palestina. S primátorkou Karlových Varů
Andreou Pfeffer Ferklovou hovořili nejen o historii
a současnosti Palestiny, ale také například o cestovním ruchu. Palestina je z tohoto pohledu velice zajímavým územím, na jejím území se nachází prastará
města jako Betlém, Hebron nebo Jericho. Velvyslanec
pozval primátorku na již tradiční prezentaci turistické
nabídky Státu Palestina na veletrhu cestovního ruchu
Holiday World Praha na konci února, ale také na
osobní návštěvu území palestinské samosprávy. Podle
údajů palestinských úřadů roste v poslední době zájem návštěvníků z České i Slovenské republiky. Mnozí
z nich po své návštěvě potvrzují relativní bezpečnost
území Západního břehu Jordánu, přestože status
těchto území je stále otázkou palestinsko-izraelského
sporu.

Sezóna farmářských trhů začíná. Ty karlovarské bude
opět organizovat městská společnost KV City Centrum. Pěstitelé a výrobci z regionu i okolních úrodných
oblastí nabídnou své produkty celkem sedmnáctkrát.
Poprvé se před Tržnicí představí v pátek 29. března,
tradičně od 9 hodin. Další termíny farmářských trhů:
12. a 26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června,
19. července, 16. srpna, 6. a 20. září, 4. a 18. října, 1.
a 15. listopadu a 6. a 20. prosince.

STUDENTSKÝ PARLAMENT ŘEŠIL BUDOUCNOST
MĚSTA
Únorové jednání studentského parlamentu přineslo
celou řadu zajímavých otázek. Od školních spojů
autobusů po strategickou vizi budoucnosti města, od
Doubského mostu až po Thermal. Studenti se zajímali
i o budoucí možnost vysokoškolského studia přímo
v Karlových Varech.
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LÁVKU U DRAHOVICKÉHO MOSTU ČEKAJÍ
OPRAVY
Havarijní stav schodiště uzavřel lávku u Drahovického
mostu. Práce na opravě budou zahájeny v průběhu
března a ukončeny by měly být nejpozději 21. června.
Vedle samotného schodiště bude sanována i nosná
konstrukce a jeho další součásti. Upravena bude i plocha pod schodištěm. Za dočasné uzavření spojnice do
Bohatic se omlouváme.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě
Karlovy Vary pro volební období 2018 - 2022
Koalice složená z Hnutí ANO 2011, Hnutí Karlovaráci a ODS si na základě mandátu, získaného
od občanů pro volební období 2018–2022, vytyčila následující kroky, které považuje za klíčové
při správě a rozvoji města Karlovy Vary.
Cílem všech zvolených členů koalice je rozvoj města s dlouhodobou koncepcí, která musí mít
podporu nejen odborné veřejnosti, ale i co nejširšího spektra zvolených zastupitelů a občanů.
Proto budeme pečlivě zvažovat veškeré návrhy a náměty bez ohledu na to, kdo je předloží.
Členové koalice se zavázali k maximální spolupráci v rámci koaliční dohody a k vzájemnému
prosazování všech cílů, směřujících zejména ke zlepšení kvality života občanů města Karlovy
Vary a ke zkvalitnění služeb pro všechny občany města Karlovy Vary.
Koalice se při správě města Karlovy Vary bude řídit
především těmito principy a zásadami.
Kvalitní a transparentní výkon veřejné správy:
• Dodržovat zásady efektivity, kvality a průhlednosti.
• Výkon veřejné správy profesionálně a transparentně
• Upřednostnění stávajících zákonných možností
před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami či nařízeními.
Efektivní vynakládání prostředků města:
• Formou promyšlené úspory a efektivního vynakládání běžných provozních výdajů docílit navýšení
výdajů na investiční výstavbu města,.
• Adekvátně reagovat na aktuální změny ve
vyhlašovaných operačních programech tak, aby
město bylo schopno čerpat co nejvíce finančních
prostředků z mimorozpočtových zdrojů.
Důraz na plánované financování rozvojových
aktivit dle přijatého střednědobého plánu:
• Vypracování střednědobého integrovaného plánu
rozvoje města jako základního výchozího materiálu pro plánovité investování a hospodaření města.
• Účelné směřování finančních zdrojů na jasně
a jednoznačně stanovené priority.
Podpora podnikání a propagace města:
• Upřednostnění dlouhodobých podnikatelských
záměrů s předpokladem trvalého působení ve
městě.
• Propagace města Karlovy Vary jako významného lázeňského centra s bohatými historickými,
duchovními a kulturními tradicemi, a to nejen
v zahraničí, ale zejména v České republice.
Ochrana zdraví, života a majetku občanů:
• Bezpečnost města, jeho obyvatel a návštěvníků je
jednou ze základních koaličních priorit.
• Městská policie působící především jako prevence
na ulicích, před školami a na potenciálně rizikových místech.
Informovanost občanů:
• Včasně, cíleně a aktuálně informovat občany města o významných skutečnostech a připravovaných
rozhodnutích veřejné správy.
Hospodaření a správa majetku:
Základním úkolem hospodářské politiky je dlouhodobě vyrovnané hospodaření.
Budeme řádně spravovat majetek města a odpovědným hospodařením s majetkem zabezpečíme
podmínky pro život a podnikání svých občanů.
• Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města
bude stabilní rozpočet města.
• Budeme klást důraz na hospodárné nakládání
s majetkem města.

• Budeme důsledně využívat nástroje pro zajištění
úspor.
• Budeme orientovat grantovou a dotační politiku
města na podporu veřejně prospěšných aktivit
obohacujících život v Karlových Varech.
• Budeme vyhledávat dotační možnosti v jednotlivých operačních programech, tak jak budou
vypisovány.
Výstavba, územní rozvoj a investiční politika:
• V rámci tvorby nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit
pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel
města v posledních letech, resp. dosáhnout jeho
nárůstu.
• Zkvalitníme přípravné práce pro jednotlivé investiční projekty
• Budeme podporovat projekty, které přispějí
k revitalizaci města a zároveň vytvoří pracovní
příležitosti pro jeho obyvatele.
• Budeme pokračovat v úsilí zlepšit stav veřejných
prostranství a městské zeleně.
• Nastavíme systém odborných kontrol všech
mostů, lávek ve městě, opěrných zdí.
• Zajistíme údržbu a obnovu veřejné infrastruktury
• Ubytovnu Drahomíra zrekonstruujeme a upravíme
na byty a startovací byty pro mladé rodiny.
• Podpoříme bytovou výstavbu v lokalitě Krokova
v Drahovicích.
• Dokončíme územní plán města.
• Zrealizujeme opravu a zprovoznění karlovarského
krematoria.
• Zajistíme prostředky z evropských fondů na
ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád.
• Vyhodnotíme současný stav dopravy v lázeňském
území a zpracujeme studii změny dopravního režimu směrem k jejímu omezení a naplnění funkce
klidové zóny.
Sociální politika a zdravotnictví:
Budeme usilovat o rozšíření současné nabídky
služeb pro seniory. Hlavním cílem sociální politiky
bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb
potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně,
zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku
budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení
i podpory specializovaným neziskovým organizacím.
• Podpoříme případnou výstavbu nového domu pro
seniory s volitelnou pečovatelskou službou.
• Podpoříme modernizaci domů s pečovatelskou

službou.
• Formou grantů a účelových dotací budeme
podporovat neziskové organizace, které poskytují
sociální a podpůrné služby pro různé skupiny
obyvatel.
• Nastavíme spolupráci s Karlovarskou krajskou
nemocnicí.
• Zřídíme nové kontaktní místo na Magistrátu města
pro seniory - SENIOR POINT, kde zaškolený úředník pomůže seniorům vyřídit jejich záležitosti.
• Vytvoříme program na podporu volnočasových
aktivit pro seniory.
Školství a volnočasové aktivity:
Budeme podporovat vzdělávání a školství jako
zásadní investice do budoucnosti. Koncepci rozvoje
jednotlivých škol budeme i nadále vytvářet s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání.
• Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících
školních budov včetně vnitřního vybavení.
• Podpoříme preventivní programy na zlepšení
školní atmosféry, prosazování zdravého životního
stylu a práce s žáky ve smyslu prevence rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, projevy
rasismu a xenofobie, vandalství, apod.).
• Zasadíme se o uplatňování zásad zdravé výživy
a moderních trendů v jídelních provozech.
• Podpoříme aktivity, které nabízejí celoživotní vzdělávání občanů ve všech oblastech jejich života.
• Schválíme příspěvek jeden tisíc korun českých Kč
dětem při nástupu do první třídy ZŠ.
• Budeme podporovat činnost neziskových
organizací v oblasti sportovní výchovy mládeže,
mimoškolní činnost dětí a mládeže a společné
aktivity rodin s dětmi.
• Budeme podporovat otevření pobočky státní
vysoké školy ve městě.
• Zatraktivníme areál Rolava, vybudujeme zázemí
pro maminky s dětmi.
Kultura a společenské aktivity:
Budeme podporovat obohacení života prostřednictvím kulturních a společenských aktivit. Budeme je
rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví, dlouhodobým tradicím. Budeme nadále usilovat
o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí
zřizovaných městem.
• Budeme podporovat snahu KSO zvýšit samofinancování tělesa, včetně propagace a marketingu
v rámci lázeňského trojúhelníku podporou prostoru pro vlastní komerční činnost.
• Budeme se snažit zapojit KSO ve větší míře do
aktivit směrem k obyvatelům města.
• Podpoříme vznik mladé divadelní scény.
• Budeme se snažit oživovat veřejný prostor formou
projektů podporujících zapojení veřejnosti.
• Zachováme a podpoříme tradiční kulturní akce,
jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival
apod.
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• Podpoříme kulturní akce pro mladé lidi – kluby,
festivaly.
• Využijeme KV Arenu také jako kulturní centrum pro
významné akce.
• Podpoříme kulturní aktivity v Lidovém domě jako
kulturně společenském centru ve Staré Roli.
• Budeme hledat smysluplné využití bývalého areálu
Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity
v návaznosti na stávající areál Meandru.
• Zajistíme podporu PR kulturních aktivit města
v médiích ostatních měst i Karlovarského kraje.
Sport a tělovýchova:
Budeme podporovat sport a tělovýchovu, které
umožní účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti.
Chceme při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat
na sportovní tradice města, respektovat specifické
podmínky jak města, tak regionu. Dále zachovat
a rozvíjet postavení města Karlovy Vary jako regionálního centra sportu a tělovýchovy.
• Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového systému a budeme hledat další
finanční zdroje pro jeho rozvoj.
• Budeme rozvíjet sportovní zařízení v majetku
města, vypracujeme Koncepční materiál o správě,
údržbě a rozvoji sportovních zařízení.
• Budeme podporovat výkonnostní a mládežnický
sport, včetně podpory dobrovolných trenérů
mládeže, tj. klubů a oddílů, které dlouhodobě
a kvalitně s mládeží pracují.
• Podpoříme sportovní kluby, které na nejvyšší
úrovni vrcholového sportu v kategorii dospělých,
zásadním způsobem napomáhají zviditelnění
a propagaci našeho města nejen na republikové,
ale i na mezinárodní úrovni a které mají významnou podporu veřejnosti.
• Vyřešíme chybějící sociální zařízení a zázemí
v areálu Meandru.
• Připravíme projekt na rekonstrukci sportovního
areálu v Drahovicích.
• Budeme se snažit o využití všech sportovišť ve
městě.
• Budeme pokračovat ve výstavbě cyklistických
stezek.
• Budeme podporovat vrcholné sportovní akce
národního a mezinárodního významu.
Doprava a životní prostředí :
Zajištění dopravy v odpovídající kvalitě a rychlosti služeb, zvláště pak ve specifickém prostředí
lázeňského města. Chceme mít zdravé a čisté město,
ve kterém se bude občanům města dobře žít, ale
i pobývat lázeňským hostům z celého světa.
• Budeme komplexně řešit opravu chodníků a jejich
osvětlení, vystavíme chodník mezi Sedlecem
a Růžovým Vrchem.
• Dokončíme studii dopravy v klidu s podporou výstavby parkovacích domů a záchytných parkovišť.
• Podpoříme zachování zdroje tepla CZT s cílem
dosáhnout minimalizaci emisí.
• Podpoříme obnovu a další rozšíření vozového
parku autobusů MHD s důrazem na ekologii
a ekonomiku jejich provozu.
• Upravíme sazby ročního předplatného v MHD: děti,
studenti základních a středních škol a důchodci
6
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od 65 let zdarma, u ostatních budeme hledat
možnosti postupného zlevňování MHD.
Budeme podporovat optimalizaci jízdních řádů
a provozu MHD.
Dále budeme rozvíjet projekt Karlovarské karty.
Budeme podporovat elektromobilitu
Prodloužíme dobu vjezdu do obchodně správního
centra pro zásobování
Rozpracujeme možnost vypsání komplexního
výběrového řízení pro svoz a likvidaci odpadu s cílem minimalizace ceny za odvoz pro domácnosti.
Zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic.
Budeme podporovat kvalifikované posouzení
zeleně a vzrostlých stromů a následné odborné
a koncepční zásahy.
Budeme spolupracovat při obnově lesních altánů,
památných míst a vyhlídek.
Z evropských zdrojů (Evropské investiční banky)
chceme podpořit výstavbu dendrologické stezky.
Využijeme tvořivých schopností mladých a zájmových akcí škol při péči o jednotlivé části parků.

Lázeňství a cestovní ruch:
Budeme rozvíjet Karlovy Vary jako tradiční lázeňské
a kulturně-historické destinace, podpoříme lázeňství
a cestovní ruch jako klíčové oblasti pro ekonomiku
města a největšího nositele zaměstnanosti ve městě.
• Opravíme technologie pramenů i Vřídla pod
stávající Vřídelní kolonádou a začneme s přípravou
vypsání veřejné architektonické soutěže na řešení
prostoru dnešní Vřídelní kolonády.
• Zaměříme se na cílenou a efektivní propagaci
města v rámci České republiky a zahraničí.
• Budeme využívat potenciálu Karlových Varů v oblasti cestovního ruchu jako destinace s kulturně-historickým dědictvím města a regionu, destinace
hostící vrcholné sportovní události, destinace
golfové a kongresové.
• Podpoříme vytvoření navigačního a informačního
systému.
• Budeme klást důraz na podporu kvality služeb
v lázeňství a cestovním ruchu s odpovídající
strategií v oblasti investic, marketingu a dalších
činností zajišťujících podmínky pro návštěvníky
města a fungování systému jako celku.
• Podpoříme rozvoj kongresové turistiky s rozvojem
nových trendů v cestovním ruchu.

• Podpoříme vznik vzdělávacího systému v lázeňském lékařství, balneologii, fyzioterapii - zakotvení
fakulty/katedry veřejné vysoké školy ve městě.
• Budeme spolupracovat s Karlovarským krajem na
rozšíření leteckých linek.
• Budeme se snažit přiblížit lázeňství obyvatelům
města.
• Budeme podporovat rekonstrukci venkovního
bazénu v hotelu Thermal.
Bezpečnost a Smart City
Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit
města Karlovy Vary. V následujících letech budeme
podporovat Městskou policii a to především v jejich
snaze o navýšení počtu strážníků, ve zkvalitňování
jejich technického vybavení a zázemí pro výkon
služby.
• Budeme pokračovat v modelu mobilní a pochůzkové služby městské policie, zvýšení efektivity její
činnosti i v okrajových částech města.
• Podpoříme rozšíření MKS - městského kamerového systému, modernizaci služební techniky.
• Budeme klást důraz na profesionalitu městské
policie.
• Budeme zvažovat adresné vyhlášení tzv. „bezdávkových zón“ v problémových lokalitách.
• Budeme aktivně řešit problematiku bezpečnosti
města, zejména ulic Sokolovská a Šmeralova ve
spolupráci Městské policie a Policie ČR.
•
• Budeme podporovat zavádění moderních technologií v oblasti informatiky.
• Připravíme projekt výměny veřejného osvětlení za
moderní, bezpečné a úsporné LED osvětlení.
• Necháme zpracovat koncepci moderního města
„Smart City”
Podnikání:
Rozvoj podnikání vnímáme jako jednu z největších
priorit. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého
a středního podnikání v Karlových Varech.
• Budeme podporovat malé a střední podnikání.
• Zasadíme se o zlepšení vztahů s podnikateli
v Karlových Varech a zapojíme je do společných
projektů s magistrátem města.
• Budeme organizovat pravidelná setkání podnikatelské obce s představiteli magistrátu města.
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Rozpočet města 2019: Investovat budeme do
školských objektů, kolonád, mostů i komunikací
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Monitoring a kontrola stanovišť
s nádobami na separaci
Město začalo důsledně kontrolovat stanoviště
nádob na separaci, u kterých se čím dál častěji
hromadí nepořádek a nepatřičný odpad. Jeho
likvidace a úklid pak přijde ročně na více než 1,5
milionu korun.
„S nepořádkem u nádob na tříděný odpad se
potýkáme dlouhodobě, je častým tématem stížností
obyvatel a návštěvníků města. Bohužel někteří
občané si tato místa pletou se sběrnými dvory
a odkládají zde ledničky, pračky, gauče, různý
další nábytek a věci, které sem nepatří. Odložení
nepatřičných předmětů k nádobám je ale založením
černé skládky,“ upozorňuje radní Martin Dušek,
do jehož kompetencí spadá mimo jiné i oblast
odpadového hospodářství. Stanoviště, zejména
ve vytipovaných problematických lokalitách, jsou
proto denně kontrolována. U nevhodně odloženého
odpadu probíhá ve spolupráci s městskou policií
zjišťování jeho původce. Tomu hrozí sankce za
neoprávněné znečišťování veřejného prostranství,
která v případě fyzické nebo právnické osoby může
činit i 50 tisíc korun.
V loňském roce strážníci městské policie za znečištění veřejného prostranství uložili 38 pokut. Jen
v průběhu jednoho únorového týdne se strážníkům
podařilo odhalit hned několik „hříšníků“, a to jak
díky vlastní kontrolní činnosti, tak díky všímavosti
obyvatel města. Za svou pohodlnost a pohodlnost
a neohleduplnost zaplatili pokuty v řádu tisíců korun.
„Důslednější kontroly evidentně přinášejí výsledky.
Budeme v nich pokračovat. Městská policie je také
připravena operativně reagovat na všechna oznámení k zakládání černých skládek prostřednictvím
operačního střediska 353 153 911. Zvažujeme také,

že bychom pro městskou policii pořídili mobilní
kamery, kterými bychom monitorovali ta opravdu
nejproblémovější místa,“ doplňuje radní Martin
Dušek.
„S nepořádkem kolem kontejnerů, ale i na jiných
veřejných místech, se nehodláme smířit. Proto vedle
přísnějších kontrol vytipováváme nové lokality pro
umístění nádob na separovaný odpad. Zajišťujeme
náhradní svoz přeplněných kontejnerů na tříděný
odpad mimo běžný harmonogram, pokud někde
zjistíme problém nebo nás o přeplněných nádobách
informují občané. Likvidaci nepotřebného nábytku
a odpadu větších rozměrů usnadníme obyvatelům
města přistavením velkoobjemových kontejnerů,
které budeme do všech čtvrtí rozmisťovat v průběhu
dubna a září letošního roku,“ doplňuje náměstek
primátorky Petr Bursík.
Velkoobjemové kontejnery budou obyvatelům
města k dispozici zdarma postupně během tří
dubnových sobot. Přesný harmonogram najdete na
webu magistrátu města www.mmkv.cz . Dubnové
termíny a seznam stanovišť zveřejníme v příštím
vydání Karlovarských radničních listů.

Úřední hodiny
jsou od března
každý pracovní
den
Od prvního března se úřední hodiny občanských agend karlovarského magistrátu
rozšíří na každý pracovní den. Podobně už dnes
fungují občanské průkazy a cestovní pasy v budově na Moskevské ulici, zde přibude například
matrika, evidence obyvatel, povolení k vjezdu,
místní poplatky a parkovací karty. V druhé
budově magistrátu U Spořitelny 2 v Rybářích se
tato změna bude týkat registru řidičů, registru
vozidel a obecního živnostenského úřadu.
Úřední hodiny všech uvedených pracovišť
budou:
Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Pátek
8.00 – 12.00
Každodenní úřední hodiny se netýkají
správních agend v přenesené působnosti, které
vyžadují přítomnost úředníků v terénu na území
města nebo ostatních 38 měst a obcí od Nových Hamrů po Pšov, které tvoří spádovou oblast karlovarského magistrátu. U těchto agend
je možná návštěva mimo úřední hodiny, ale po
předchozí domluvě s dotyčným pracovníkem.
Jde například o stavební úřad, odbor životního
prostředí, odbor památkové péče a podobně.

Sezona blokového čištění se blíží
Se začátkem dubna začne pravidelné blokové
čištění města. Poprvé se technika rozjede v pondělí 1. dubna v ulici Krále Jiřího a navazujících
ulicích v lázeňském centru a pokračovat bude
podle předem stanoveného harmonogramu až do
poloviny října. Sledujte harmonogram a dopravní
značení umisťované v jednotlivých lokalitách
s týdenním předstihem. Vyhnete se zbytečným
komplikacím a finančnímu postihu spojenému
s nezbytným odtahem vozidla, které bude bránit
provádění úklidu.
Očista se týká nejen komunikací, ale také
parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších
zpevněných ploch.
Harmonogram budeme průběžně zveřejňovat
v každém čísle Karlovarských radničních listů,
plán úklidu na celé první pololetí je vyvěšen na
webových stránkách magistrátu www.mmkv.cz.
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací
budou prováděna od 20 hodin. Vozidla, bránící
provádění blokových čištění, budou odtažena na
8
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parkoviště odtahové služby (Západní 63). V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou
tato vozidla převezena zpět do původní lokality
následující den. Odtažení, případně vrácení
vozidla zpět na místo odtahu, je zpoplatněno.
Takzvaný úplný odtah přijde na 1 600 korun,
odtah se zpětným převozem stojí 3 300 korun.
Ceny stanovuje nařízení města č. 1/2017. Plné
znění najdete na webových stránkách magistrátu
pod odkazem Magistrát - Vyhlášky a nařízení.
Plán blokového čištění města v roce 2019
vypracovala společnost AVE sběrné suroviny,
a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid
provádět. Změny v rozpisu způsobené vyšší
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.
Rozpis blokového čištění:
1.4. 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

2.4.

3.4.

4.4.

5.4.

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Svahová, Moskevská - část,
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská,
nám. M. Horákové, Krále Jiřího - část
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská,
Horova, Varšavská – část, Třeboňská,
Českých bratří, Hraniční, Mlýnská
Parkoviště: Svatošská – parkoviště
u zahrádek
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
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana
Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova,
Jateční
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova,
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Nominace do UNESCO
byla potvrzená v Paříži

Karlovy Vary jsou o krok blíže k zápisu na
Seznam světového dědictví UNESCO. V úterý
22. ledna byla na českém velvyslanectví v Paříži
slavnostně podepsána nominační dokumentace jedenácti evropských lázeňských měst,
která společně o zápis usilují. Významného
ceremoniálu se zúčastnila také delegace města
Karlovy Vary vedená primátorkou Andreou Pfeffer
Ferklovou.
Součástí nadnárodní kandidatury jsou vedle
Karlových Varů také Mariánské Lázně a Františ-

kovy Lázně, německá města Baden-Baden, Bad
Ems, Bad Kissingen, belgické Spa, francouzské
Vichy, italské Montecatini Terme, rakouské
Baden u Vídně a britské City of Bath.
Po více jak osmileté fázi přípravy takzvané sériové nominace bude nyní následovat hodnotící
proces ze strany UNESCO. Hlasování o zařazení
Slavných lázní Evropy / The Great Spas of Europe
na Seznam světového dědictví UNESCO by mohlo
proběhnout v létě roku 2020 na zasedání Výboru
světového dědictví UNESCO.

Ulice Moravská, Hynaisova
a náměstí Svobody čeká
rekonstrukce
V průběhu března bude zahájena celková rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí
Svobody. Stavební práce si vyžádají zpočátku
částečné a postupně také úplné omezení provozu. Ulice v centru lázeňské části města dostane
mimo jiné nový povrch, asfalt a čedičové kostky
budou nahrazeny žulovou dlažbou. Stávající
kanalizace bude rekonstruována bezvýkopovou
technologií a v části ulice Moravská a náměstí
Svobody, které spadá do ochranného pásma
pramenů, bude vybudována kanalizace nová.
Rekonstrukcí projdou i schodiště z Moravské
ulice do Libušiny a Petřína.
Po dokončení rekonstrukce budou ještě provedeny sadové úpravy a stávající veřejné osvětlení
nahradí nové lampy na sedmimetrových rustikálních stožárech.
V průběhu dubna město ještě opraví vozovku
v ulici Petřín. Nový povrch zajistí komfortní průjezd komunikace, po které bude vedena jedna
z objízdných tras při úplné uzavírce rekonstruovaných ulic Moravská a Hynaisova.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Úklid a údržba městských komunikací v Karlových Varech probíhají v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Úklid je zaměřen zejména na odstranění spadaného listí, pokračuje ruční očista
města, případně strojové metení. V období spadu sněhu je zimní údržba zaměřena na jeho odstraňování a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných prostranství. Zimní údržbu provádí
společnost AVE sběrné suroviny, ve vybraných lokalitách ji zajišťuje Správa lázeňských parků.
Důležité kontakty
Dispečer zimní údržby AVE - nepřetržitě do 30. 3 .2019
775 599 420
MM Karlovy Vary - odbor technický, Ing. Eva Pavlasová
602 120 072
MM Karlovy Vary - odbor technický, Svatava Kopecká
725 533 207

Tyflocentrum chce
nevidomým pořídit kuchyni
Slepotou život nekončí. Podpořte nás na cestě
k naší soběstačnosti. To je dlouhodobé heslo Tyflo
centra v Karlových Varech, které pomáhá zrakově
postiženým občanům k maximální míře samostatnosti a zkvalitnění života. Do projektu Tesco „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ se přihlásili s cílem
pořídit klientům kuchyni, ve které by se naučili
samostatně pohybovat.
„Vzhledem ke svému handicapu naši klienti často
řeší situace, které nám - vidícím - nečiní nejmenší
problém. Někteří trpí vadou zraku od narození,
jiným se stupeň postižení prohlubuje během života.
Často tak stojí před problémy, jak si například ohřát
potraviny nebo uvařit jednoduché jídlo. V sou-

časnosti je ovšem vybavení kuchyně pro klienty
nebezpečné. Proto bychom rádi z projektu zakoupili
indukční troubu a sporák. Díky tomu jej budou moci
ovládat sami. V případě, že se projekt podaří uskutečnit, budou mít naši klienti možnost významně
zkvalitnit svůj život a zvýšit svoji nezávislost na
pomoci jiných,“ řekla ředitelka Šárka Kalinová.
Tyflocentrum Karlovy Vary poskytuje sociální
služby pro zrakově postižené občany, kteří se ocitli
v těžké životní situaci následkem poškození zraku
nebo postižením od narození. Služby jsou klientům
poskytovány individuálně, případně prostřednictvím
skupinových setkání. Forma služeb je ambulantní
nebo terénní.

Krematorium:
Oprava pece
začíná
V druhé polovině června budou obnoveny
kremace v karlovarském krematoriu. Havarijní
oprava nefunkční pece bude zahájena počátkem
měsíce března a přijde na zhruba sedm milionů
korun. Zařízení je mimo provoz od konce srpna
roku 2017, kdy došlo k havárii pece včetně
související technologie jejího ovládání. Samotná
oprava v sobě zahrnuje nejen samotnou pec, ale
také navazující technologie potřebných pro provoz, tedy například strojní část, elektroinstalaci,
rekuperaci a odtah spalin. Opravou bude pec
odpovídat současnému standardu a požadavkům, včetně oblasti ochrany životního prostředí.
Správa lázeňských parků zároveň zahájila práce
na rozšíření urnového háje. Na dosud volné louce
v areálu hřbitova u krematoria vznikne ještě letos
řádově 400 nových hrobových míst.
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• VOLBY

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Datum a hodiny konání
• 24. 5. 2019 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
• 25. 5. 2019 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin
Právo volit
1) Občan ČR (dále jen „volič“) má právo hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu (dále jen
„volby do EP“) na území ČR za předpokladu, že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu
z důvodu ochrany zdraví lidu
- je u obecního úřadu v místě svého trvalého
pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do
EP, popř. hlasuje na voličský průkaz.
2) Občan jiného členského státu EU (dále jen
„volič“) má právo hlasovat ve volbách do EP za
předpokladu, že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
na území ČR (tj. nejméně od 10. 4. 2019)
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu
z důvodu ochrany zdraví lidu
- je u obecního úřadu v místě svého pobytu
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Seznamy voličů
Volič si může na obecním úřadě ověřit svůj zápis
ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy
voleb na území ČR, nebo po 14.4.2019 svůj zápis
přímo v seznamu voličů pro volby do EP.
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy
voličů pracoviště evidence obyvatel v budově
Moskevská 21. Úřední hodiny každý den 8-12
hodin, pondělí a středa také 13-17 hodin, úterý a
čtvrtek 13-14 hodin.
Možnosti hlasování na území České republiky
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Bylo-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič
ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam
podle místa svého bydliště patří. Magistrát města
zveřejní nejpozději do 9.5.2019 způsobem v místě
obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních
místností.
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou
jít voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna na obálce, ve které voliči obdrží hlasovací
lístky.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů magistrát města a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
10
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obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímá požadavky na hlasování do přenosné volební schránky
p. Zdeňka Raková, tel. 353 151 220.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti
na území ČR, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličské průkazy
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je
u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden.
Volič s trvalým, resp. přechodným pobytem
(cizinec EU) musí žádost o voličský průkaz doručit Magistrátu města Karlovy Vary některým
z níže uvedených způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy
Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
(podle § 8 odst. 2 písm. f/ zák. č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích je ověření podpisu
osvobozeno od správního poplatku), nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost
nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče),
a to nejdéle do 17. května 2019 do 16.00 hodin,
nebo
c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská
2035/21 – 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle
do 22. května 2019 do 16.00 hodin. Žadatel
podepíše žádost před pověřeným úředníkem po
prokázání své totožnosti platným občanským
průkazem.

Osobně podané žádosti přijímají:
• Jan Drobil – kancelář č. 315,
tel. 353 151 289
• Lubomír Kousal – kancelář č. 314,
tel. 353 151 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
(ve středu 22.5.2019 do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek
8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin
pátek
8.00 – 12.00 hodin.
Žadatel je povinen před podpisem žádosti o vydání
voličského průkazu prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným průkazem.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu
je k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné
podobě na informačním pultu Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21.
Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo
zabráněno jeho možnému zneužití, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou
adresu,
nejdříve však 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 9.5.2019.
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat
v kterémkoli volebním okrsku na území České
republiky.
Další informace k volbám jsou k dispozici na
stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.

• DPKV

Informace k výměně Karlovarské KARTY˚
V letošním roce končí platnost většiny Karlovarských karet, vydaných v roce 2014. Z tohoto důvodu bude od 1. dubna 2019 probíhat jejich výměna.
Výměna bude prováděna postupně od dubna 2019 až do dubna 2021 formou vyhlášení výměny dané
číselné řady karet. Pro každou číselnou řadu je stanoven kalendářní měsíc, ve kterém bude potřeba
výměnu karty provést. Informace o jednotlivých termínech bude možno nalézt v Karlovarských radničních listech, internetových stránkách DPKV a na letácích umístěných v autobusech DPKV. Držitelé si
ve stanoveném termínu přijdou do Přepravní kanceláře v Zeyerově ulici č. 19 podat žádost o vystavení
nové karty (žádost o vystavení duplikátu karty). Cestujícím, kteří dodrží termín, bude přiznána sleva za
vystavení karty. Po dobu výměny bude původně vydaná Karlovarská karta funkční, a to pouze v případě,
že bude karta nepoškozená. Nová Karlovarská KARTA˚ bude opět platná 5 let od data vydání a datum
platnosti bude uvedeno na kartě.

Kde lze podat žádost o výměnu
Karlovarské KARTY˚
• Přepravní kancelář – Zeyerova 19, Karlovy Vary

Co je potřeba k podání žádosti?
• formulář (formuláře – žádost o vystavení duplikátu karty jsou k dispozici v Přepravní kanceláři
nebo jsou ke stažení na webových stránkách
DPKV). Při podání žádosti budete pracovnicemi
přepravní kanceláře požádáni o podpis
• aktuální dokladovou fotografii (ne starší než 1
rok)
• občanský průkaz nebo cestovní pas
• 100 Kč (v případě dodržení vyhlášeného termínu pro podání žádosti o výměnu) – hradí se při
podání žádosti
• 170 Kč (v případě nedodržení vyhlášeného
termínu pro podání žádosti o výměnu – pozdní
podání žádosti) – hradí se při podání žádosti
• Nová Karlovarská karta bude připravena k vyzvednutí do 20 pracovních dnů.
U dětí do 15 let žádá o Karlovarskou KARTU˚

zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané
v občanském průkazu nebo předložit rodný list
dítěte.
V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové
Karlovarské KARTY˚ třetí osobou je nezbytné
předložit ověřenou plnou moc (formulář je k dispozici v Přepravní kanceláři nebo ke stažení na
webových stránkách DPKV).

Co je potřeba k vyzvednutí nové Karlovarské KARTY˚
• kontrolní útržek žádosti (obdržíte při podání
žádosti)
• původní (starou) Karlovarskou kartu
• občanský průkaz nebo cestovní pas
U dětí do 15 let:
• zákonný zástupce, který podával žádost – stačí
občanský průkaz
• zákonný zástupce, který nepodával žádost –
občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno
nebo rodný list dítěte
• kontrolní útržek žádosti o duplikát

Časový harmonogram výměny
Karlovarské KARTY˚ podle číselné řady:
Období výměny
DUBEN 2019
KVĚTEN 2019
ČERVEN 2019
ČERVENEC 2019
SRPEN 2019
ZÁŘÍ 2019		
ŘÍJEN 2019
LISTOPAD 2019
PROSINEC 2019
LEDEN 2020
ÚNOR 2020
BŘEZEN 2020
DUBEN 2020
KVĚTEN 2020
ČERVEN 2020
ČERVENEC 2020
SRPEN 2020
ZÁŘÍ 2020		
ŘÍJEN 2020
LISTOPAD 2020
PROSINEC 2020
LEDEN 2021
ÚNOR 2021
BŘEZEN 2021
DUBEN 2021

Číselná řada
201 000 001 – 201 001 000
201 001 001 – 201 002 000
201 002 001 – 201 003 000
201 003 001 – 201 004 000
201 004 001 – 201 005 000
201 005 001 – 201 006 000
201 006 001 – 201 007 000
201 007 001 – 201 008 000
201 008 001 – 201 009 000
201 009 001 – 201 010 000
201 010 001 – 201 011 000
201 011 001 – 201 012 000
201 012 001 – 201 013 000
201 013 001 – 201 014 000
201 014 001 – 201 015 000
201 015 001 – 201 016 000
201 016 001 – 201 017 000
201 017 001 – 201 018 000
201 018 001 – 201 019 000
201 019 001 – 201 020 000
201 020 001 – 201 021 000
201 021 001 – 201 022 000
201 022 001 – 201 023 000
201 023 001 – 201 024 000
201 024 001 – 201 025 000

CENÍK SLUŽEB
Vystavení nové Karlovarské karty
Vystavení Karlovarské karty, Firemní Karlovarské karty
Vystavení duplikátu Karlovarské karty z důvodu ztráty, zcizení, mechanického, elektromagnetického nebo tepelného poškození karty a z důvodu změny údajů na kartě vytištěných
Vystavení Karlovarské karty, Firemní Karlovarské karty, duplikátu Karlovarské karty – expres do 24 hodin
Manipulační poplatek při vracení části nevyužitého jízdného na kartě ve zvlášť závažných případech, vyjma případů vrácení karty z důvodu
úmrtí držitele karty, vyjma případů vrácení karty z důvodu úmrtí držitele karty
Manipulační poplatek za vrácení zůstatku elektronické peněženky na kartě
Zablokování a odblokování Karlovarské karty
Změna údajů v evidenci bez nutnosti vystavení nové karty
Manipulační poplatek při vracení zůstatku elektronické peněženky při ukončení smluvního vztahu
První Karlovarskou kartu je možno vyzvednout počínaje desátým pracovním dnem od podání žádosti.
Výměna Karlovarské karty z důvodu skončení platnosti (po 60 měsících)
Vystavení duplikátu Karlovarské karty z důvodu vyhlášené výměny
Vystavení duplikátu Karlovarské karty z důvodu vyhlášené výměny – sleva 70,-Kč při dodržení termínu pro podání žádosti o výměnu
Nová Karlovarská karta bude připravena do 20 pracovních dnů.

170 Kč
170 Kč
250 Kč
60 Kč
40 Kč
zdarma
zdarma
zdarma

170 Kč
100 Kč

Zablokování karty se provádí buď osobně v přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici č. 19, nebo telefonicky na číslo 353224166 v době od 8:00 do 17:00
hodin v pracovních dnech. Při zablokování karty telefonicky je nutno sdělit údaje potřebné k identifikaci karty a jejího držitele. Telefonické zablokování je pak
nutno do 10 dnů písemně potvrdit v předprodejní kanceláři. K zablokování karty dojde nejpozději do 48 hodin od nahlášení.
Reklamace se podávají v písemné podobě v předprodejní kanceláři DPKV, na emailu haskova@dpkv.cz, případně poštovní zásilkou na adrese společnosti.
Ceník je platný od 1. 2. 2019.
Foto: Krausová, studentka SUPŠ
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• KAM KV°

Kancelář architektury města

Co je územní plán a v čem
spočívá jeho důležitost?
Platný územní plán Karlových Varů z roku 1997
už neodpovídá současným potřebám městského
organismu a ztrácí platnost dle stavebního zákona
koncem roku 2022. Aby se město Karlovy Vary
mohlo v budoucnosti rozvíjet, zadalo v minulosti zpracování nového územního plánu. Návrh
územního plánu byl připraven k tzv. veřejnému
projednání, které proběhlo 26. února 2019 v sále
Lidového domu ve Staré Roli.
Cílem procesu tvorby územního plánu je najít
podmínky pro udržitelný rozvoj území a dotváření
charakteru území. Územní plán má ve veřejném
zájmu rozvíjet kulturní hodnoty dotčeného území,
chránit krajinu a architektonické dědictví a určovat
podmínky pro výstavbu. Je to závazný dokument,
který definuje urbanistickou koncepci rozvoje
města. Stanovuje plošné a prostorové uspořádání
sídelních struktur, které určují, jak se město bude
v budoucnosti rozvíjet.
V hierarchii struktury územního plánování státní
správy České republiky navazuje územní plán
města na Zásady územního rozvoje, které určují
požadavky na uspořádání území kraje a koordinují
politiku územního rozvoje republikového významu.
Město je pořizovatelem zadání územního plánu,
územní plán poté schvaluje a vydává zastupitelstvo města.

Vlastní tvorba územního plánu je komplexním
procesem, neboť při jeho projednání je třeba
zohlednit jak zájmy města, tak zájem soukromých
vlastníků pozemků, včetně zájmů státní správy. To
z části vysvětluje, co je důvodem tak dlouhodobého a komplikovaného procesu.
Z pohledu KAM KV° by nový územní plán pro
Karlovy Vary měl být přehledným dokumentem
a podkladem pro rozhodování o daném území
města, který v souladu s platnou legislativou
ochraňuje krajinu a její siluetu, jednoznačně vymezuje hranice urbanizovaného území
včetně jeho historického jádra s definovaným
veřejným prostorem, který je základním prvkem
urbanistické kompozice, zahuštěním stávajících
struktur a posílením městského centra dotváří
zevnitř rozmanitou tvář celku, ve kterém je nutná
městská infrastruktura podřízena městu a krajině.
Dokumenty územního plánu definují prvky celku,
krajinu a kompoziční prvky veřejného prostoru,
architektury a památkové ochrany, mobilitu
a technickou infrastrukturu. Dále by měly popsat
požadavky pro trvale udržitelný rozvoj a potenciál
regenerace problémových lokalit pro jejich nový
rozvoj. Plán je podrobným popisem toho, jak bude
uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany
životního prostředí, rozmístění průmyslových areá-

lů nebo komunikací či rodinných domků, vymezuje
plochy komunikací pro občanskou vybavenost
a podmínky pro jejich výstavbu.
Územní plán je tedy základním nástrojem, který
určuje podobu a využití všech ploch katastrálního
území města, a tím i jeho charakter.
Je tedy třeba se zabývat tímto důležitým a po
schválení závazným dokumentem, který určuje
vhodné umístění staveb, rozmístění různých
činností v území a jejich vzájemné vazby, dopravní
dostupnost a hospodárné využití ploch, které mají
podstatný vliv na rozvoj území, na úroveň životního prostředí, na život lidí, sociální politiku, ochranu
zdraví a bezpečnost, ale i na ekonomický rozvoj.
Je proto v zájmu nás všech, aby byl smysluplně
dokončen a schválen.

KAM KV°

PÁTEK 1. 3. v 15:00/17:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041,
Karlovy Vary
KAM slaví 1. rok v Karlových Varech – přijďte
ho s námi oslavit!
Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví
1. března své první výročí. Přijďte ho s námi
oslavit příjemným programem.
15:00 – 17:00
Odpoledne otevřených dveří – přijďte se
podívat k nám do kanceláře
17:00 – 17:15
Krátké shrnutí dosavadní práce KAMu
17:15 – 18:15
Slam poetry - vystoupí: Dr. Filipitch (mistr
ČR 2017), Tukan (vicemistr ČR 2017), Honza
Dibitanzl, Siegfried
18:30 – 21:00
Aiko (alternative pop)
Jan Lichtenberg & Ricardo Delfino (blues &
jazz rock)
Vstup zdarma.
ÚTERÝ 5. 3. v 17:00
Základní škola 1. máje 58/1, Karlovy Vary Dvory
KAMjdeme° - 4. veřejné setkání s občany
města
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory
a zkušenosti, které pak KAM může přímo
využít v otázkách rozvoje města. Přispějete tak
k zlepšení úrovně bydlení nejen ve Dvorech.
Jak se žije ve Dvorech? Máte ve své městské
části příjemné veřejné prostory? Těšíme se na
diskusi s Vámi.
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Den zdravého mozku a paměti

SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ

ál za Vídeň i Dynamo

www.hrajunakytaru.cz
tel.: 777 940 555 www.softwarovaskola.cz

Iva Kulatá

VÝUKA HRY NA KYTARU

INZERUJTE
V RADNIČNÍCH
LISTECH
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz
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Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
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Tel.: 776 722 611, Krymská
5, 776
Karlovy
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Poruchy
tel.:tel.:
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353940,
220 554
602940,
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353 220orbis@orbispreklady.cz,
554
www.orbispreklady.cz
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
a technické
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stěHování – rYdol
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Ynce

SC-331569/02

Překládáme veškeré
Překládáme veškeré
evropské jazyky
evropské jazyky
včetně soudního ověření
včetně soudního ověření

 

Y
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ál za Vídeň i Dynamo

Obsluha infocentra
Instruktor lanového parku
Zájemci pište na e-mail:
maskova@llkv.cz

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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V dubnu proběhnou
zápisy do prvních tříd
Budoucí prvňáčci a jejich rodiče mohou jednotlivé školy města navštívit a pohlédnout si v rámci dnů
otevřených dveří nebo individuálně po předchozí domluvě.
ŠKOLA

ZŠ 1. máje 1

den otevřených dveří
datum
hodina
19. 3. 2019
11:00 - 16:00
4. 4. 2019
11:00 - 16:00
kdykoliv po předchozí dohodě
již proběhl

ZŠ jazyků, Libušina 31

již proběhl

ZŠ Dukelských hrdinů,
Moskevská 25
ZŠ J .A. Komenského,
Kollárova 19
ZŠ Poštovní 19

12. 3. 2019

14:00 - 17:00

již proběhl

14:00 - 17:00

ZŠ pro žáky se specifickými
poruchami učení, Mozartova 7
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15

ZŠ Konečná 25

kdykoliv po předchozí dohodě
6. 3. 2019
16:00 - 18:00

ZŠ Krušnohorská 11

20. 3. 2019

ZŠ Truhlářská 19
1. ročník a přípravná třída

12.
3. 2019

8:00 - 10:45
15:00 - 17:00
8:00 - 12:00
14:00 - 16:00

více informací
telefon, www stránky
353 224 241
www.zsdys.cz
353 447 021
www.zsazus.cz
353 563 426
www.skoladvory.cz
725 043 842, 604 170 950
www.jazkvary.cz
353 226 984, 775 855 000
www.zsdukla.cz
353 300 321, 725 735 601
www.zskomenskeho-kv.cz
353 226 408, 725 595 503
www.zskvary.cz
353 564 119, 353 447 000
www.zskonecna.webnode.cz
353 437 111
www.zsruzovyvrch.cz
353 562 283, 353 562 901
www.zstruhlarska.cz

ZŠ Truhlářská se zapojila
do projektu Laborky.cz

Do projektu s názvem Celorepubliková síť
Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném se zapojili
pedagogové přírodovědných oborů Základní školy
Truhlářská, Karlovy Vary. Odpolední „Laborky“
jsou pro zájemce z řad pedagogů připraveny
formou otevřených setkání, kdy nad daným
tématem z oblasti přírodních věd a stanoveným
cílem probíhá vzájemná diskuze. Vzdělávání
a předávání zkušeností probíhá mezi pracovníky
14
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centra, pedagogy naší školy, jakožto lídry a zástupci z řad odborné veřejnosti nejen z okolních
škol, ale popřípadě i s dalšími aktéry poskytujícími vzdělávání v daném území: MAS, DDM, NIDV,
ČŠI a podobně. První setkání v rámci projektu
proběhlo již koncem ledna na téma „Proč se solí
silnice?“. Všichni účastníci z řad pedagogů i žáků
ZŠ nadšeně spolupracovali a odnesli si zajímavé
poznatky.

ABECEDA PENĚZ:
KŘÍŽALÁCI ZVOU
NA VELIKONOČNÍ JARMARK
„Jablka sušíme, za
svou práci ručíme!“
aneb Křížaláci vás
zvou na Velikonoční
jarmark.
Drobné dárky pro
radost, velikonoční
dekorace, občerstvení a především báječné křížaly, které si
příznačně vetkli do názvu své fiktivní firmy,
pro vás nachystali žáci 4.D z karlovarské ZŠ
Poštovní - vše v rámci zážitkového vzdělávacího programu Abeceda peněz. Určený je pro 1.
stupeň základních škol a organizuje ho Česká
spořitelna. „Na naší škole tento projekt probíhá
letos poprvé, dvě třídy na projektu pracovaly na
podzim, naše třída a 4.C nyní,“ dodává třídní
učitelka Zdeňka Jírovská. Děti díky Abecedě
peněz hravým způsobem nahlédnou do světa
podnikání, učí se společné práci a zodpovědnosti.
„Nejdříve jsme navštívili pobočku, kde se děti
s obsahem projektu seznámily, prohlédly si
banku a uzavřely s bankou smlouvu o půjčce
na částku 3000 korun. Následně pracovaly
na podnikatelském plánu. Společně jsme
rozhodovali, v jaké oblasti budeme podnikat.
Děti mohou vytvářet různé výrobky, mohou
také nabízet služby, například hrát divadlo,“
vysvětluje Zdeňka Jírovská.
Pak už zbývalo vymyslet „jen“ název firmy
a logo. A že se obojí znamenitě povedlo, to
určitě oceníte sami. Mimochodem - reklamní
slogan vymyslel Jan Szalay, za nejlepší logo
vybraly děti to od Šimona Benedy a název firmy
Křížaláci je z hlavičky Petra Stýbla.
Peníze ovšem nestačí jen vydělat, děti také
musí vymyslet, jak se ziskem naložit, také proto
se chystají ještě zasednout nad rozpočtem
svého projektu. Od A do Z. To je Abeceda peněz.
Školáci při realizaci podnikatelského nápadu
vyrábějí své produkty, pracují na reklamě
a propagačních materiálech. Vymýšlejí letáčky
a plakáty, či slogany, které se na nich objevují.
Na co se děti však nejvíc těší, to je druhá
návštěva pobočky ČS a tedy samotný Jarmark.
Tady budou děti své produkty nabízet a prodávat. „Nazdobí si zapůjčené stánky, vystaví
zboží, budou obsluhovat zákazníky, vypisovat
ceny na paragony i přijímat a vracet peníze,“
vypočítává jejich třídní učitelka. Aby si děti Abecedu peněz lépe zapamatovali, zakončí projekt
slavnostní okamžik: předání certifikátu.
KŘÍŽALÁCI - Velikonoční jarmark
Kdy: 11. 4. 2019, 14.00 - 17.00 h.
Kde: třída T. G. Masaryka, budova České
spořitelny
Co vás čeká: drobné dárky pro radost, velikonoční dekorace, občerstvení a báječné křížaly

• LIDÉ

99 let. A stále v dobré náladě

Naše kamarádka, paní Vlastimila Kaštánková,
se dožívá 6. března požehnaných 99 let. Narodila
se v Kostelní Radouni v okrese Jindřichův Hra-

dec. Měla jednu mladší sestru, která již nežije.
Vlastička, jak jí říkáme, absolvovala dvouletou
obchodní školu a pracovala od svých sedmnácti
let jako účetní u různých firem. V roce 1945 se
přistěhovala do Karlových Varů, kde se poznala
se svým manželem Karlem Kaštánkem, za kterého se 30. 12. 1946 provdala. Jejich manželství
bylo šťastné, narodily se jim dvě děti – Karel
a Vlastimila.
Celý život Vlastička pracovala jako účetní, až
do svých 72 roků. Práce ji bavila, potom odešla
do důchodu. Jejími koníčky bylo pletení, čtení
a cestování. Má ráda společnost, ráda zpívá
a vypráví vtipy. Je stále v dobré náladě, i když
nemoci se jí nevyhýbají. Od dubna 2018 žije
v Domově důchodců ve Staré Roli, dnes již v nově
přistavené budově, a je tam spokojená. Přejeme
naší Vlastičce, aby se dožila slíbené „stovky“
a zatančila nám kankán. My jí to věříme, nikdy
nás nezklamala.
Její kamarádky Anička, Bohunka,
Eva, Jaruška, Jiřinka, Maruška,
Matylda a Zdeňka

Můj muž vždycky říkal, že jsem
se narodila pro kolonádu
Neuvěřitelnou devětadevadesátku si na konci
ledna užila paní Marta Henclová. Až překvapivě
vitální a usměvavá dáma, rodačka z Čáslavi,
ale již dlouhá léta obyvatelka Karlových Varů.
Do města přišla za bydlením. „Po válce jsem
se vdala, ale s manželem jsme žili jen v jedné
místnosti, tak jsem hledala práci s bydlením.
A našla jsem inzerát s nabídkou práce v kanceláři
v Karlových Varech. Hledali někoho, kdo uměl
pracovat s odběrovými listy a s těmi já dělala za
války,“ vysvětluje paní Henclová, jak se ocitla
v Karlových Varech. „Bydleli jsme v Jaltské ulici
v malém bytečku. Později, to už jsme měli holky,
jsem ve Sklípku zaslechla paní, která si stěžovala,
že má moc velký byt a že by ho nejraději vyměnila. Tak jsme se domluvily. Úřad nám to sice
nejdřív zamítl, ale nakonec se to povedlo a my
získali velký byt v ulici Krále Jiřího. Tam jsme žili
patnáct let. Pak jsme se kvůli špatnému stavu
domu museli znovu stěhovat, na Růžový vrch,“
vypráví paní Marta. Jejím nejoblíbenějším místem
v novém bydlišti se stala kolonáda. „Můj muž
vždycky říkal, že jsem se narodila pro kolonádu.
Ráda jsem se tam procházela, zašla do Elefantu
na kávu a dort.“ S manželem vychovala dvě
dcery, díky kterým se postupně rodina rozrostla
o čtyři vnoučata a osm pravnoučat. Jedna z dcer
Henclových na konci šedesátých let emigrovala
do Ameriky. „Díky tomu jsem se poprvé v roce
1975 podívala do New Yorku, kde tehdy dcera
žila. Byl to neskutečný zážitek,“ vyznává se paní
Henclová. O cestách do Ameriky, kde byla díky
dceři několikrát a na dalekou cestu si troufla

i v 88 letech, s nadšením vypráví. Ve svém věku
se stále udržuje v tělesné i duševní kondici, stále
chodí na krátké procházky, hraje karty a různé
hry na procvičení mozku a postřehu na počítači,
luští křížovky. A chystá se na stovku, ke které
spolu s rodinou dává dohromady rodokmen. Zatím má 150 členů. Tak přejeme úspěšné bádání
a k tomu zdraví a pohodu na cestě k té příští
životní metě, paní Marto.

Malování se stalo
celoživotní láskou

Krásné devadesátiny oslavila v únoru paní
Marie Pludková. Pochází z Prostějova, ale téměř
celý život prožila v Karlových Varech. „U nás na
Prostějovsku byla velká nezaměstnanost, takže
když tatínek dostal práci v Karlových Varech, tak
jsme se s celou rodinou přestěhovali. A ještě jsme
utekli před Hitlerem,“ vysvětluje paní Pludková,
jak se ve třech letech stala Karlovaračkou. „Sice
jsme se ještě na Moravu na chvíli vrátili, ale po
válce jsme se nadobro usadili v Karlových Varech.“ Zde si také později vzala svou první lásku,
Milana. „Strávili jsme spolu 57 let. Byl laskavý.
Když jsem malovala, nechal mě a klidně udělal
večeři,“ vzpomíná s láskou paní Marie a odhaluje
tak i svou druhou celoživotní lásku – malování.
„Měla jsem v mládí úraz, ze kterého jsem se dlouho léčila. A tak jsem si rekonvalescenci začala
krátit malováním. „Učila jsem se u akademického
malíře Václava Lokvence. Kreslili jsme, malovali,
učili se portréty. Než jsme je ale začali malovat,
modelovali jsme, třeba lebku. Museli jsme se
naučit anatomii. Až pak došlo na portréty podle
skutečných modelek.“ Postupem času začala
paní Marie malovat všemi možnými technikami,
vedle portrétů se pustila i do krajinek a fantazijních obrazů. „Často mě v noci napadla nějaká
myšlenka, tak jsem vstala a hned si udělala náčrtek, který jsem později dopracovala. U krajinky je
důležité vnímat krajinu, vidět jednotlivé detaily,“
dává nahlédnout do své umělecké kuchyně. Za
svou tvorbu získala i řadu ocenění, jedno například i v Drážďanech. Pyšná je na svůj podíl na
obnově obrazu Pany Marie s Ježíškem v kostele
v Nejdku. Své zkušenosti a umění předává paní
Marie dál, v klubovně důchodců v Úvalské ulici
vede malířský kroužek a to ji viditelně naplňuje.
Životní oporou je paní Pludkové vnučka její sestry
s rodinou. Oslavenkyni ještě jednou přejeme pohodu, štěstí, pevné zdraví a neutuchající fantazii
při umělecké tvorbě.
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Třídíme dobře, teď ještě
ukládat odpad kam patří
Člověk škodí sám sobě. Toto tvrzení platí v mnoha
oblastech lidské činnosti včetně nepořádku, který
si lidé sami vytváří v místech, kde žijí. Strážníci každoročně naleznou stovky skládek a nebezpečného
odpadu. Někdy je až s podivem, co je původce ochoten podniknout, aby se odpadu zbavil mimo místa
k tomu určená. Ne vždy se jedná o firmu, která se
tímto způsobem zbavuje například pneumatik, aby
ušetřila pár korun. Jde totiž často i o běžný domovní
odpad. Ušetřený mrzký peníz jedince však stojí společnost výrazně více na zajištění následného úklidu.
Strážníci ve spolupráci s technickým odborem
mapují stav s cílem odhalit některé přestupce,
mnohdy pomáhají i občané včasným oznámením.
Během krátké doby byl sankcionován provozovatel

večerky, který odložil svůj odpad vedle nádob na
separovaný odpad. Strážníci jeho počínání ohodnotili pokutou tisíc korun na místě v příkaze.
Například v polovině února se podařilo strážníkům
i díky oznámením občanů dotáhnout dva případy.
V odpoledních hodinách dohledali původce domovního odpadu v Sedleci kousek od zámečku a počínání muže z Růžového vrchu ohodnotili strážníci
pokutou v příkaze na místě ve výši 3 tisíce korun,
největší nepořádek a největší pokutu však uložili již
dříve. Už dopoledne totiž prověřili oznámení v Nerudově ulici a následně vypátrali i původce velkého
nepořádku. Počínání muže z Nové Role generovalo
pokutou uloženou na místě v příkaze ve výši 5 tisíc
korun.

Alkohol či drogy za volantem?
Stále nic mimořádného

větapadesát. K tomu je však nutné ještě připočítat 6
případů maření výkonu úředního rozhodnutí, z nichž
většina souvisí právě s řízením pod vlivem návykové
látky a dva případy útoku na úřední osobu, kdy
známá karlovarská figura jezdila opakovaně pod
vlivem drog a agresivita se projevila i ve zmíněném
napadení.
A jak vypadá situace letos? Začátek roku nasvědčuje tomu, že na lepší časy příliš nesvítá.
V sobotu 26. ledna po dvacáté hodině obdržela městská policie informaci o řidiči, který má
údajně jezdit po požití alkoholu. Při první kontrole
strážníci sice nalezli auto, ale to bylo odstavené
a bez řidiče. O hodinu později však situace byla jiná.
Vozidlo v pohybu a za volantem pětatřicetiletý řidič

Řidič pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky není bohužel nic mimořádného. Ohlédneme-li se za loňským rokem, pak zjistíme, že strážníci
zadrželi 13 osob, které řídili pod vlivem alkoholu.
Vedle 11 mužů se toto jednání týkalo také 2 žen.
Karlovaráci byli zastoupeni v 5 případech. Nejmladší
hříšník měl 23 let, nejstarší 61.
Případů, kdy strážníci přistihli za volantem osobu
pod vlivem omamných a psychotropních látek, se
stalo loni celkem pět. Karlovaráci se podíleli třemi
případy a také zde je jednou zastoupena žena.
Nejmladšímu hříšníkovi bylo 31 let, nejstaršímu de-

s úředním pobytem na karlovarském magistrátu
a dechová zkouška prokazující hodnotu převyšující 2 promile. Řidič navíc nepředložil ani řidičské
oprávnění. Případ byl předán pro podezření ze
spáchání trestného činu Policii ČR.
Poslední lednový den prováděli strážníci městské
policie kontrolu v Rybářích. Krátce po půl desáté
večer hlídka služby PCO zastavila vozidlo, jehož
řidič hůře artikuloval a byl značně nervózní. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla
negativní, zato orientační test na omamné psychotropní látky vyšel přesně opačně. Jedenadvacetiletý
muž z Karlových Varů poté přiznal, že užil pervitin.
Mladík, který není strážníkům neznámý, byl předán
Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

ZPRÁVY Z ULICE
Senior se pral i cestou na záchytku
Na samém konci ledna, v pondělí v podvečer přijalo operační středisko informaci
o opilém muži, který leží na komunikaci
v centru města. Hlídka kontrolou na místě
zjistila, že oním opilcem je osmašedesátiletý
Karlovarák, který nebyl schopen provést ani
orientační dechovou zkoušku. Nejednalo
se o žádného „záchytkového štamgasta“,
vzhledem k jeho stavu však bylo rozhodnuto
o převozu na protialkoholní záchytnou stanici.
V průběhu převozu se chování muže rapidně
změnilo a strážníci museli použít donucovací prostředky včetně pout. Překvapivé
agresivní chování pokračovalo i na záchytce
a muž dokonce způsobil škodu na brýlích
zasahujícího strážníka. Nakonec se konal
obrat o 180 stupňů, kdy se už za účasti PČR
Sokolov začal muž všem omlouvat. Lítost za
své chování prokázal i následující den, kdy
se dostavil na MP a strážníkovi se opětovně
omluvil a uhradil mu rovněž způsobenou
škodu.
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hyde park
Jestlipak moje vnučky také zvednou
kotvy
Vážení spoluobčané, vážení radní,
dočítáme se, že počet obyvatel Karlových Varů za
poslední období poklesl o 10.000 osob. Není sice
udáno, jaká věková kategorie odtud odchází, ale
tuším, že jsou to mladší lidé. Je to alarmující zjištění
a jistě mi dáte za pravdu, že příčinou je dlouhodobý
deficit kvality komunální politiky. Jako příklady devastace nádherného historického města - lze
uvést problematiku Horního nádraží, Císařských lázní
se zmizením vnitřního vybavení, Národního domu,
dláždění hlavních ulic, KV arena, Termál, Lázně V,
rozprodej městského majetku, zejména nádherných
budov v lázeňském centru, zmizení historické kavárny Elefant, rekonstrukce Městského divada, snaha
rozpustit nejstarší hudební těleso v Čechách atd.
Tuším, že mnohdy se uvedené aktivity děly za kriminálních podmínek a aktéři jsou vysmátí a spokojení
a obyvatelé města se stěhují. Co hlasů karlovarských
občanů se ozývalo, poukazovaly na různé nešvary,
které se ve městě odehrávaly a co se změnilo?
Nic! Nevím, jestli mám doufat v obrat k lepšímu,
zaregistrovala jsem pozitivní zprávu z poslední doby,
že snad budu moci být spálená v Karlových Varech.
Je to potěšující zpráva a doufám, že se toho dožiji.
V devadesátých letech jsem sledovala výstavbu
podzemních garáží na Náměstí Dr.M.Horákové, samozřejmě bylo nutné vybudovat ve městě parkovací
místa, ale co se stalo? Z Magistrátu se opět vypařil
zdravý rozum, estetické a asi i mravní cítění, těm,
kteří rozhodovali o akci. Jediné náměstí v krajském
městě se zlikvidovalo, postavily se tam – říkám
tomu „psí boudy“ ve kterém dominovaly záchodky
s prodejem potravinových produktů a nesmírným
nepořádkem při vstupu do prostor tolik potřebných
zařízení. Hurááá, byly k dispozici veřejné záchodky
a to rovnou v centru na bývalém náměstí, nikoliv
celodenním ale s víceúčelovým provozem.
Ještě bych chtěla občanům sdělit další konkrétní obrázek života v našem městě: Maturitní ples
v Puppu 19.ledna. Vnučka maturuje a na ples se
těšila celá rodina. Přijeli jsme v 19.30 h, začátek
programu byl stanoven na 20.00h, fronta k šatně
končila u vchodu do budovy. Zjistili jsme, že v šatně
jsou 3 šatnářky, vybírají za kabáty á 20 Kč,(dříve,
údajně, než se občané ozvali i 50,00Kč), mnozí
nemají drobné a otec maturantky mohl odevzdat
do šatny kabáty za 3/4 hodiny a v důsledku toho
zmeškal zahájení plesu. Při vstupu do sálu jsme byli
označkováni lepící páskou, což jsem vnímala jako
potupný,nedůstojný akt, - vždyť má každý vstupenku. Ples pokládám za společenskou akci, kam chodí
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necenzurované názory politiků a občanů města

lidé za zábavou. Vzájemná komunikace je základní
prostředek mezilidských vztahů i zábavy. Bohužel
i zde pořadatelé a hudebníci nerespektovali fakt, že
lidé chtějí spolu mluvit a do reproduktorů nastavují
řev v hodnotě cca 80 decibelů. Tento nešvar je běžná
praxe, mnozí lidé trpí a hygienici mlčí, ačkoliv jde
o ubližování na zdraví a omezování zábavy. Jak se
tento nešvar vloudil i do Puppu?.
Za nemorální jednání kompetentních osob
pokládám i stanovené ceny občerstvení- pivo
70,00Kč,chlebíček 45,00Kč atd. Bývalo dobrým
zvykem, že studenti mívali „studentské ceny“ a velká
část přítomných byli babičky a dědečkové, kteří
pobírají český důchod.
Maturanti odešli, aby v kruhu svých spolužáků
ukončili svůj maturitní ples v jiném podniku ve městě. Odcházeli jsme po ukončení velice rozmrzelí, vystáli půlhodinovou frontu pro kabáty a odjeli domu,
kde nás překvapila naše maturantka. Spolužáci se
rozešli, protože v tom nejmenovaném „zábavném
podniku nemohli vydržet“ pro nadměrný hluk a tmu
(elektřina je také drahá!).
Končím a v duchu se táži, jestlipak moje vnučky po
dostudování také zvednou „kotvy“ a vyhledají město,
kde radní vykonávají svoji práci k radosti svých
voličů - občanů, kde by se žilo lépe než v bájných
Karlových Varech?
MUDr. Terezia Štuksová

investici cca. 6 mil. Kč, kterou by muselo uhradit
Letiště Karlovy Vary, potažmo kraj. F AIR by platila
za pronájem prostor cca. 600 tis. ročně, celkem cca.
2,5 mil včetně poplatků za pohyby letadel. F AIR
se nechala slyšet, že by sem létala stejně tak i bez
základny. Smlouva s F AIR je v plánu na deset let.
Z toho plyne, že ekonomický argument obou pánů je
směšný a následky tohoto počinu znehodnotí kvalitu
životů nejen tisícům lidí v blízkém okolí. Týká se to
i občanů Karlových Varů, lázeňských hostů a turistů.
A to už jsou desítky tisíc lidí. Je nehorázné, že by
dva lidé měli tímto způsobem poškodit veřejný zájem
spokojenosti občanů pro čistě soukromý zájem
společnosti F AIR.
Závěrem chci poukázat na to, že nikdo nezpochybňuje činnost veřejného Letiště Karlovy Vary. Ať
slouží tedy zájmům veřejným. Mezi ty patří podpora
lázeňství a cestovního ruchu a turistiky – veškeré
lety ze všech možných destinací na světě. Dále by
letiště mělo sloužit k zájmovým a sportovním účelům, být k dispozici záchranným složkám. Dokonce
ani společnosti F AIR nemůže nikdo zakázat, aby
sem létali. Avšak záměr pro zbudování základny na
Letišti Karlovy Vary v těsné blízkosti světoznámého
lázeňského města je snad špatným vtipem.

Vít Halámek

Letecká škola F AIR, věc soukromá

Pohledem na pamětní desky, busty a vyhlídky se
jmény světových osobností jsme se znovu utvrdili,
jak jsou Karlovy Vary již po několik století navštěvovány významnými lidmi kulturního a společenského
života. Znovu jsme si uvědomili, v jakém krásném
a výjimečném městě žijeme. Tu sílu oné historie,
kolik význačných osobností bylo stejně okouzleno
krásou a léčivou mocí našeho města jako my. Věříme, že se město a lázeňství bude i nadále rozvíjet
v tomto duchu pro další generace a nebude ničeno
nevhodnými projekty.
Poetiku těchto povánočních chvilek nám mnohokráte kazil pronikavý hluk malých letadel, které kroužily nad městem i stráněmi. Hořce jsme si uvědomili
realitu chystaného záměru na zřízení letecké školy
na letišti v Karlových Varech. Napadá nás myšlenka,
že ti, co tento záměr schvalují, dosud nepochopili
velikost daru naší matky přírody a neprošli těmito
místy.
Stejně tak skličující byl pohled na parkoviště
KOME, kde se u nedůstojného objektu WC tvořila
dlouhá řada návštěvníků z velkého počtu autobusů.
Z úst se mi dralo: “Lázně jsou dar od boha, probuďte se proboha!!!!”

Přemysl a Eva Sadovských

O záměru společnosti F AIR s.r.o. se již pár článků
napsalo. Vesměs se jedná o agitaci této letecké
společnosti, která má zájem zřídit si základnu na
karlovarském letišti pro své aktivity. Jedná se o leteckou školu, která zde bude školit především čínské
zájemce stát se piloty.
F AIR má v plánu na letišti umístit kolem deseti
letadel, které budou sloužit pro výuku. Předpoklad
pohybů, tzn. vzletů a přistání, je 24 tis. za jeden rok.
Budou se k tomu využívat 2 letecké koridory, jeden
z nich přímo protíná území města Karlovy Vary někde
nad polovinou Pražské silnice. Provoz proto svým
hlukem významně zasáhne celé údolí Karlových Varů
včetně lázeňských lesů. Provoz sice má být omezen
o víkendech a svátcích, nicméně v ostatní dny může
být ve vzdušném prostoru zaznamenáno i několik
desítek letů s tím, že mohou být ve vzduchu až 4
letadla najednou a tím se hlukové zatížení znásobí.
Dá se říci, že záměr F AIR prosazují dva lidé, jednatel Letiště Karlovy Vary a 1. náměstek hejtmanky
Karlovarského kraje. Argumentují tím, že letiště
je již několik let ve ztrátě, řádově 10 – 13 mil.,
a příchod společnosti F AIR pomůže ekonomickou
situaci výrazně vylepšit. Vybudování základny obnáší

Povánoční procházení lázeňskými lesy
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Škola základ života
Činohry Karlovarského městského divadla
a Západočeského divadla v Chebu se chystají
představit pátý společný projekt. Karlovarská
premiéra je v sobotu 9. března.

Překvapivě muzikálová komedie o študácích,
kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, biflování
a nostalgických vzpomínkách. Muška jenom zlatá
a básník ve formě trpaslíka, středověká příšera
latina a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení
mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství
světa v kopané a konference za dveřmi! Živě doprovázejí hráči karlovarského Big Bandu a hosté!
Jedenáct písní a dva voicebandy!
Umělecký šéf a režisér Zdeněk Bartoš zvolil jako
podklad páté spolupráce Činohry Karlovarského
městského divadla a Západočeského divadla
v Chebu komedii Škola základ života. Autor Jaroslav Žák, středoškolský profesor, ji napsal podle
vlastní „přírodopisné studie“ Študáci a kantoři. Na
konci třicátých let byla látka zfilmována a dodnes
se na obrazovky vrací, mimo jiné proto, že režisér
Martin Frič byl skutečný komediografický mág –
a také proto, že ve filmu hrála tehdejší herecká
elita, např. Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk,
Ladislav Pešek, František Filipovský, Jaroslav
Průcha, Josef Kemr a další. Vedle Cesty do hlubin
študákovy duše se Škola základ života řadí mezi
nejoblíbenější prvorepublikově idylické sondy do
prostředí středoškolské mládeže. V době vzniku to
ale taková idylka nebyla – např. při předválečném
brněnském uvedení byl středoškolákům zakázán
vstup na představení, aby nedošli mravní újmy…
Oblibu divadelní podoby komedie dokazují
mnohá uvedení na českých jevištích. Snad to
způsobuje univerzálnost tématu (opravdovost
a touha po životě studentstva versus zkostnatělost a pokrytectví profesorů) a všeobecná znalost
a obliba školního prostředí. Příčinou je i lehkost
a vtip, které Žákově komedii nelze upřít, a hlášky,
které zlidověly („Muška jenom zlatá!“, „To jste
studenti? To jste barbaři!“, „Básník touží státi se
trpaslíkem.“). Svou roli jistě sehrávají přidaná
hudební čísla – a také půvab retra, jež si diváci
stále častěji s potěšením vychutnávají.
Nyní tedy přichází Škola základ života i na
západ Čech – jako pátý koprodukční projekt
„spojených divadel západočeských“. Režisérem je
Zdeněk Bartoš, podepsaný také pod předchozími
inscenacemi hudebně-dramatického žánru, jež
bylo nutno přizpůsobit podmínkám karlovarského
i chebského jeviště (Divotvorný hrnec, Adéla ještě
nevečeřela, Boryš umí po skalinách). O hudební
aranžmá a nastudování se postará Matěj Kroupa
s pomocí korepetitorky Ireny Žídkové; hudební
doprovod náročných pěveckých čísel obstará tentokrát karlovarský Big Band a hosté; choreografie
se již tradičně ujímá Ivana Dukić. A ve scéně Jana
Brejchy a kostýmech Andrey Králové se budou
pohybovat herci karlovarští i chebští. Radek
Bár, střídající se s Petrem Baťkem v roli češtináře Kolíska, Viktor Braunreiter jako němčinář

a latinář Lejsal, Karel Beseda coby ředitel ústavu,
Magdaléna Hniličková nebo Tereza Švecová
jako aspirantka profesury Boženka Lachoutová,
Pavel Marek coby nestor profesorského sboru,
přírodovědec Gábrlík, Michal Švarc alternovaný
Davidem Benešem v roli znalce studentské duše,
angličtináře, franštináře a tělocvikáře Armanda
Cafourka, Vladimíra Vítová a Radmila Urbanová
jako profesorky historie či fyziky a chemie. Výkvět
studentstva pak hrají Jan Hanny Firla (footballového idiota Holouse), Karolína Jägerová („Lotosový
květ“ Martu Jánskou), Pavla Janiššová (správnou
žábu Andulu Pařízkovou), Ondřej Král (švencíře

a repetenta Ádu Čuřila), Petr Németh (správného
kluka Jindru Benetku), Pavel Richta (šplhouna
Krhounka) a Jiří Švec (estéta a básníka Boukala).
Definitivního školníka Mlezivu hraje Jindřich Skopec, zemského inspektora a továrníka Krhounka
představuje František Špaček.
A pozor – v naší muzikálové komedii se setkáte
s jinými hudebními čísly než těmi, se kterými bývá
Škola základ života obvykle spojována – a k tomu
nekončíme vyloučením sextána Benetky jako ve
filmu či v jiných divadlech: u nás se dozvíte, jak
to se všemi študáky a kantory nakonec dopadlo!

Petra Richter Kohutová

Jaroslav Žák: Škola základ života.
Režie: Zdeněk Bartoš, účinkují herci a herečky Činohry Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu. Foto ze zkoušky. Veřejná generálka v Karlovarském městském divadle
v pátek 8. 3. 2019 v 10 hod., premiéra v sobotu 9. 3. 2019 v 19.30 hod. Veřejná generálka v Západočeském divadle v Chebu v pátek 15. 3. 2019 v 11 hod., premiéra v sobotu 16. 3. 2019 v 19.30 hod.
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Březen s KSO - klavírní recitál, operní
árie i pocta americkému králi popu
První jarní měsíc zahájí Karlovarský symfonický
orchestr pokračováním řady klavírních recitálů,
jejich zařazení do programové skladby koncertní
sezóny před dvěma roky se u posluchačů setkalo
s velmi příznivou odezvou. Tentokrát se 6. března
v Grandhotelu Ambassador Národní dům představí
klavírní virtuos Tomáš Víšek. Nositel mnoha ocenění
z mezinárodních soutěží zvolil ze svého velmi obsáhlého repertoáru, obsahujícího slavná díla světové
hudby i neprávem zapomenuté autory a skladby,
díla jedněch z největších velikánů světové klavírní
tvorby – Chopina a Liszta.

Mnohaletá spolupráce KSO s Mezinárodním
pěveckým centrem Antonína Dvořáka pokračuje
8. března v Lázních III slavnostním koncertem
k zakončení mezinárodního pěveckého semináře
nazvaným Opera Gala. V jeho programu zazní nejznámější árie ze světových oper za řízení dirigenta
Františka Drse.
I v následujícím koncertě 14. března v Karlovarském městském divadle zazní operní árie na koncertě Slavné árie a scény z oper Giacoma Pucciniho
a Georga Bizeta. Pod taktovkou Jiřího Štrunce se
představí sopranistka Maria Kobielska a tenorista
Tomáš Víšek
Paolo Lardizzone a koncertní mistr KSO, houslista
Jakub Sedláček. KSO děkuje za spolupráci při přípravě koncertu panu Aloisi Ježkovi, řediteli MPCAD.
Poctou americkému zpěvákovi Michaelu
Jacksonovi, neoddiskutovatelnému králi popu, bude
koncert Michael Jackson Symphony 21. března ve
Velkém sále hotelu Thermal. Projekt vznikl v loňském roce jako pocta k nedožitým šedesátinám
Michaela Jacksona. Jeho tvůrcem je hráč na klávesové nástroje, skladatel a dirigent Martin Kumžák.
Největší hity Michaela Jacksona zazní v jedinečných
Kumžákových aranžích a pod jeho taktovkou v podání jeho Moondance Orchestra a Karlovarského
symfonického orchestru. Pěveckých partů se ujmou
vynikající sólisté Moondance Orchestra Dasha,
Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko.
Posledním březnovým koncertem bude Dirigentský masterclass ve spolupráci s Conservatorio della
Svizzera italiana v Luganu. Pod vedením adeptů dirigentského umění školy zazní 29. března v Lázních
III skladby Musorgského, Brahmse a Sibelia.

Moondance Orchestra

Pat a Mat možná neporadí, ale rozhodně pobaví
Kdo by neznal dva pověstně nešikovné kutily,
kteří si umí ale vždy poradit a své kutění si
i patřičně užít. Na výstavu věnovanou Patovi
a Matovi můžete do Muzea Karlovy Vary navíc
zamířit hned z divadla - Městské divadlo uvede
v neděli 3. března představení o Patovi a Matovi
a týž den začíná interaktivní výstava v muzeu.
Mimochodem - příběhy dvojice kutilů jsou známé
po celém světě. Poprvé se dvojice kutilů objevila
v roce 1976 v seriálu „... a je to!“, pod jmény Pat
a Mat jsou známí od roku 1985.
Na interaktivní výstavě se návštěvníci seznámí
s originálními scénami a loutkami z oblíbeného
večerníčku, s historií natáčení seriálu i s dějinami animace jako takové. Nechybí herna
a fotokoutek, potěšení nabídne animační dílna
s praxinoskopem, předchůdcem kinematografu. Malé děti si mohou skládat veselé obrázky
s Patem a Matem z molitanových kostek, starší
pak mohou zúročit své nabité znalosti z výstavy
při luštění křížovky. Všichni návštěvníci, dětští
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i dospělí, určitě ocení možnost navštívit komorní
kino, které bude promítat film PAT a MAT i film
o tom, jak se takový film natáčí.

Výstava začíná tentokrát bez vernisáže a v neděli 3. března, kdy výstava začne, bude muzeum
mimořádně otevřené do 18.00 hodin.
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Víc než jen hlas. Básníci s kytarou

Březnové pokračování cyklu Poezie & Jazz
v Galerii Drahomíra představí 14. března výběr
z tvorby písničkářů, jejichž texty jsou svébytnou
poezií. Z autorů světových zazní texty Boba Dy-

lana, Joni Mitchellové, Leonarda Cohena, Paula
Simona a Toma Waitse, české autory budou
zastupovat Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák.
Písničkáři hráli a hrají v hudebních - a leckdy i politických - dějinách významnou roli.
Neexistuje ale žádná přesná definice pojmu
„písničkář“. Tento výraz, v angličtině singer-songwriter, označuje obecně umělce, který
píše texty, hudbu, je jejich interpretem a sám
se i instrumentálně doprovází. Nejčastějším
nástrojem písničkářů je kytara, případně klavír.
Velký rozmach zaznamenalo umění autorské
písně, které sahá hluboko do hudební minulosti jak ve světě, tak u nás, především v 60.

letech minulého století v souvislosti s renesancí
folkového hnutí ve Spojených státech a následným rozšířením do světa. Velká část písničkářů
má proto nejblíže k folku, nebo měla alespoň
v začátcích své kariéry. Další vývoj jejich tvorby
v souvislosti s hudebním vyjádřením je přivedl
nezřídka i na pole rocku, jazzu či popu. O tom,
že literární část tvorby písničkářů lze vnímat
jako samostatnou kategorii, svědčí nejlépe
skutečnost, že Bob Dylan dostal Nobelovu cenu
za literaturu.
V pořadu Poezie & Jazz účinkují Poetická skupina Drahomíra a skupina Jazz Apetit. Začátek
je v 18 hodin.

Joni Mitchell

Bob Dylan

Leonard Cohen

Domov Rudné u Nejdku

Domov Rudné u Nejdku

přijme do pracovního poměru

přijme do pracovního poměru

Vedoucí/vedoucího přímé péče

VRCHNÍ SESTRU

Požadujeme:
 vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání se zaměřením
na sociální práci nebo zdravotnictví
 praxe v oblasti sociálních služeb
 řídící schopnosti, managerské dovednosti
 zdravotní způsobilost
 bezúhonnost
Informace o pozici:
 koordinace a vedení úseku přímé péče
 metodická činnost sociální práce
 spolupráce se zdravotními pojišťovnami a lékaři
 řízení procesu standardizace kvality sociálních služeb
 ranní směny po - pá
 nástup od 1.4.2019 nebo dle dohody
Nabízíme: zaměstnanecké benefity, 5 popř. 6 týdnů dovolené,
zázemí organizace veřejné správy, plat 46 000 - 55 000 Kč dle praxe
a pracovních výsledků + pravidelné odměny
Strukturovaný životopis zašlete na: reditel@dozprudne.cz

Požadujeme:
 minimálně střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (obor
všeobecná zdravotní sestra)
 zkušenost na vedoucí pozici a s vedením zaměstnanců
 zkušenost s vykazováním na zdravotní pojišťovny
 ochota se dále vzdělávat
Informace o pozici:
 řízení kolektivu 8 zdravotních sester
 plánování směn
 vykazování zdravotním pojišťovnám
 spolupráce s lékaři
 ranní směny po - pá
 nástup od 1.4.2019 nebo dle dohody
Nabízíme: zaměstnanecké benefity , 6 týdnů dovolené
zázemí organizace veřejné správy , plat 46 000 - 54 000 Kč dle praxe
a pracovních výsledků + pravidelné odměny

Strukturovaný životopis zašlete na: reditel@dozprudne.cz
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Identita, jistota, bezpečí. Jeden svět.
Dokumentární festival hledá, co nás spojuje
Kdo jsem a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky
jsou v době politických krizí, rozdělené společnosti
a na prahu nevratné klimatické změny stále složitější. O to více potřebujeme najít vlastní identitu,
která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat
sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit
přitom ve společnosti hlubokou propast? Po
tom bude pátrat letošní 4. ročník Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět, který se koná v Karlových Varech od
29. do 31. 3. 2019 v kině Drahomíra.
Bezpečná blízkost odkazuje na stav, kdy si lidé
ve společnosti, ač je každý jiný, dokáží porozumět
a naslouchat. „Nenávistné šermování s identitou
se stalo zbraní v rukou některých médií a politiků,
kteří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé.
Vzniká tak propast – my versus oni. Chceme
zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to,
co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně
blízko,“ říká Ondřej Kamenický, ředitel Jednoho
světa.
„Všichni víme, že jsme obyvateli stejného
jednoho světa a přesto o odlišeném a jiném často
pochybujeme a klademe si otázky. Možná vnitřně
soupeříme s předsudky a strachem. Zapomínáme,
kolik máme společného. Bezpečná blízkost bude
prostupovat každý z promítaných dokumentů,“ vysvětluje Nikola Florianová, koordinátorka festivalu
v Karlových Varech.
Diváci budou mít možnost vidět filmy s ekologickými tématy, o Alzheimerově nemoci, o netradičním cestování, o zemích zasažených válkou,
o slumech v Africe a dalších lidskoprávní témata.
„Letos jsme se zaměřili především na zahraniční
tvorbu, protože tyto kvalitní snímky mají diváci
možnost shlédnout pouze na našem festivalu. Nechat si tuto příležitost ujít, by nám přišlo škoda,“
říká Nikola Florianová.
Po většině projekcí následuje debata k filmu
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a tématu. A letošní festivalové diskuze budou díky
jedinečným hostům opravdu zajímavé.
I letos bude Jeden svět opravdu pro všechny.
Usilujeme o přístupnost našich projekcí a doprovodných akcí pro co nejširší spektrum diváků,
včetně lidí s postižením. Letošní ročník uvede
filmy s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, které
barevně rozlišují mluvčí a signalizují relevantní
zvuky. Festivalové kino i kavárna Drahomíra jsou
bezbariérové. Program promítání festivalu Jeden
svět v Karlových Varech bude známý do konce
února, ke každému filmu bude i stručná anotace.
Kromě festivalových filmů je letos připravená
také předprojekce z filmotéky Promítej i ty! v kině
Drahomíra. Film „Stát se tím, kým jsem byl“
se bude ve spolupráci s organizací SK Kontakt
sdružující handicapované sportovce promítat ve
čtvrtek 14. března v 17.00 hodin.
V programu se toho ovšem najde ještě mnohem
víc. Připravená bude pro návštěvníky výstava
fotografií s příběhem „Poznej své boty“, multikulturní festivalová snídaně, sobotní jedinečná
beseda „Migrace do Evropy“ s projekcí fotografií
novinářky a cestovatelky Markéty Kutilové, školní
projekce pro základní i střední školy, večerní
koncerty či dílna na potisk vlastních triček.
Speciální akcí je nezávodní festivalový „Běh pro
jeden svět“ na 3 kilometry. Proběhnout se srdcem
Karlových Varů máte možnost v pátek 22. března
v 17.00 hodin. Jarní tréninkový rozběh pro sportovce, srandaběh pro rodiny s dětmi, svižná procházka pro seniory, kočárkový závod nebo akční
jízda na invalidním vozíku či běh s průvodcem pro
nevidomé. Je jen na Vás, jak naplníte představu
Jednoho světa pro všechny a okusíte „bezpečnou
blízkost“ trochou pohybu. Jste srdečně zváni.
Nikola Florianová,
koordinátorka festivalu Jeden svět
v Karlových Varech

JEDEN SVĚT

Doprovodné akce
karlovarské sekce festivalu
Výstava „Poznej své boty“
místo konání: Kavárna kina Drahomíra
doba konání: 1. – 31. 3. 2019
Předprojekce z filmotéky Promítej i ty!
film Stát se tím, kým jsem byl
ve spolupráci s SK KONTAKT Karlovy Vary
místo konání: kino Drahomíra
doba konání: 14.3. v 17:00
pro koho: široká veřejnost a handicapovaní
sportovci a klienti SK Kontakt
Běh pro Jeden svět
doba konání: pátek 22. 3. 2019 v 17:00
místo konání: start/cíl prostranství před SPA
hotelem Thermal
délka trati: 3 km
Nezávodní běh městem se uskuteční pod záštitou primátorky Ing. Andrey Pfeffer Ferklové.
Startovné bude dobrovolné, po zaplacení
startovného obdrží účastník běhu voucher,
který může
vyměnit za vstupenku na libovolný festivalový
film v kině Drahomíra.
Snídaně s vůní dálek 2
místo konání: Kavárna kina Drahomíra
doba konání: 31. 3. od 10:30
Ve spolupráci s Centrem pro podporu cizinců
pro Vás připravíme báječné mezinárodní
pochoutky, přijďte s námi posnídat!
Hudební program
místo konání: kavárna kina Drahomíra
doba konání: 29. a 30.3. 2019 večer
Živé koncerty kapely COLORband a kapely
LUKO & hosté.
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Rukodělné výrobky nabídne Róby nechte
již po třetí Jarmark kreativity doma, hlavní
Nakoupit originální „hand made“ výrobky
a podpořit lokální tvůrce mohou všichni zájemci
27. března v sále Krajské knihovny od 10.00 do
17.00 hodin. Předchozí dva trhy pod názvem Fler
market se setkaly s nebývale příznivým ohlasem
jak kupujících návštěvníků, tak prodávajících
výrobců zboží všeho druhu. Vzhledem k datu
bude třetí jarmark zaměřený především na jarní

tématiku. Nakoupit můžete různé veselé jarní
dekorace, obrázky, polštáře, košíky, keramika,
šperky, kabelky a nebudou s blížícími se Velikonoci chybět ani kraslice – madeirové, drátované
i s voskovým reliéfem. V dopoledních hodinách se
uskuteční též vystoupení dětského sboru Štěpánky Steinové, k dispozici bude i kavárna a dětské
tvořivé dílny.

jsou taneční
botky
Už opravdu mnoho let se snažíme pro občany
v našem městě udělat nějakou akci, při které
by se potkali, popovídali si, zatančili, zazpívali,
prostě se odpoledne trochu pobavili. Uvítáme
všechny zájemce, kteří by chtěli trochu výše
zmíněných aktivit prožít v sobotu 16.března
2019 od 14.00 do 17.00 hodin ve Společenském sále v Alžbětiných lázních. Není třeba
žádných večerních rób, postačí pohodlný,
trochu společenský oblek a hlavně taneční botky. K tanci i poslechu hraje a zpívá Jan Zumr.
Akci pořádá Levicový klub žen Karlovy Vary pod
vedením Jiřiny Krejčové za přispění OV KSČM.
Přijďte, dozvíte se o dalších podobných akcích,
které pořádáme vždy v Alžbětinských lázních ať
už 1. května 2019, kdy jde o Májovou zábavu
anebo na podzim kdy se můžete přijít podívat
12. října 2019 na Jiřinkovou zábavu. Jste
všichni srdečně zváni.

NOVOSTAVBA
PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo

euforického bezvědomí!

Tomáš Víšek – klavír

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

17. 3.
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. Hrají: Lukáš Masár, Petr Erlitz, Lenka
Lavičková, Petr Kozák, Robert Stodůlka, Jana Galinová, Iva
Boušová a Jitka Raková
Režie: Jurij Galin

8. 3.
19.30 Opera Gala
Lázně III
Slavnostní koncert k zakončení Mezinárodního pěveckého
semináře MPCAD. Díky více než padesátileté tradici Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka jsou Karlovy Vary uznávanou
Mekkou mladých pěvců. Účastníci Mistrovských pěveckých kurzů,
jedné z aktivit MPCAD, navštěvují souběžně se seminárními
setkáními ve třídách profesorky Magdalény Hajóssyové a Maestra
Antonia Carangela orchestrální zkoušky s Karlovarským symfonickým orchestrem. Kurzy vrcholí tradičním koncertem OPERA
GALA, v jehož programu zazní nejznámější árie ze světových oper.
František Drs - dirigent

1. 3.
10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel
Richta, Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába
2. 3.
19.30 Jean-Claude Islert: Jo, není to jednoduché
Divadlo Palace
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou podle hesla „zamilovat se je
vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“ Hrají: Jiří
Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář/
Jakub Slach/ Radim Kalvoda, Karolína Krejčová
Režie: Petr Hruška
3. 3.
15.00 M. Beneš, Z. Tomeš, M. Dufek, P. Skoumal: Pat a Mat jedou na dovolenou
Kulturní portál.cz
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný
loutkový film a živé herce – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku
o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty. Hrají: Michal Dufek,
Zdeněk Tomeš, David Kubásek
Režie: Martin Zoubek
8. 3.
10.00 Jaroslav Žák: Škola základ života
- veřejná generální zkouška
Režie: Zdeněk Bartoš
9. 3.
19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
- premiéra
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. Muška
jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká příšera latina
a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení mloci – a hlavně
splašené sardele, mistrovství světa v kopané a konference za
dveřmi! Představení doprovází živá swingující desetičlenná
kapela!
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter,
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína
Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr
Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, Michal
Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš
10. 3.
19.30 Patrik Hartl: Hvězda
Studio DVA
Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího
týdne jejího života. Hraje: Eva Holubová
Režie: Patrik Hartl
13. 3.
19.30 Patrik Hartl: Vysavač
Studio DVA
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát
každodenní starosti z hlavy? Hraje: Bohumil Klepl
Režie: Patrik Hartl
14. 3.
19.30 Slavné operní árie a scény z oper Wolfganga Amadea Mozarta - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni
Dirigent: Jiří Štrunc
15. 3:
19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních titulů
s hudbou vrcholného hudebního romantismu.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas
16. 3.
19.30 Rhapsódie v modrém pokoji
aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi
nebem a jazzem...
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva velcí skladatelé,
dva obdobné osudy. Zážitek, který vám vyjazzuje mozek až do
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19. 3.
19.30 Minipárty – talk show
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
Zábavný pořad, který volně navazuje na oblíbenou Všechnopartičku.
21. 3.
19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: Čtyři
dohody
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících
názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš a Pjér La Š´éz
22. 3.
19.30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: Pátá
dohoda
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda nás
zavádí do hlubší roviny sebeuvědomování a vrací k našemu
vrozenému pravému já.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš a Pjér La Š´éz
24. 3.
19.30 Alain Reynaud Fourton: Rukojmí bez
rizika
Agentura Harlekýn
Francouzská komedie s kriminální příchutí.
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/ Svatopluk Skopal, Jana
Boušková/ Jana Malá/ Marcela Peňázová, Martin Zahálka/ Martin
Davídek, Lenka Zahradnická/ Barbora Šťastná/ Kateřina Petrová,
František Skopal/ Martin Zahálka ml.
Režie: Jan Novák
25. 3.
19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor,
Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas
29. 3.
19.30 Ray Cooney: Velké lásky v malém hotelu
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl začínat
s vdanou sekretářkou.
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková/ Betka Stanková, Mahulena
Bočanová/ Olga Želenská, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková/ Pavla Vojáčková, Pavel Nečas/ Zbyšek
Pantůček/ Roman Štolpa, Juraj Bernáth/ Martin Sobotka, Sandra
Černodrinská/ Kristýna Kociánová, Radka Pavlovčinová
Režie: Roman Štolpa
31. 3.
19.30 Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques: Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?
Divadlo Palace
Nestálý Christian nevydrží s žádnou ženou a již dvakrát předstíral
vlastní smrt, aby se vyhnul komplikacím s rozchody.
Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira Kateřina Hrachovcová, Jaromír Dulava,
Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl/ Jiří Štrébl
Režie: Petr Palouš
JIŽ V PŘEDPRODEJI
17. 4.
19.30 Janek Ledecký – Akustické turné 2019
Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své
písně v akustických aranžích. Stane se tak poprvé od roku 1994,
kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a zlatou
videokazetu od Warner Home Video za nejprodávanější hudební
video roku. Přijďte se podívat, které z jeho největších hitů prošly
sítem doby a stále se těší oblibě samotného interpreta i diváků.
Dojde samozřejmě na Žentour a pár coververzí hudebníkových
největších vzorů, jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
6. 3.
19.30 Klavírní recitál – Tomáš Víšek
Grandhotel Ambassador Národní dům
Fryderyk Chopin
Sonáta č. 2 b moll op. 35
Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur op. 22
Franz Liszt
Sonáta h moll S. 178

14. 3.
19.30 Slavné arie a scény z oper Giacoma
Pucciniho a George Bizeta
Karlovarské městské divadlo
Georges Bizet: Arlézanka (L' Arlésienne)
Georges Bizet: Carmen
Giacomo Puccini: Suor Angelica
Giacomo Puccini: Tosca
Giacomo Puccini: Manon Lescaut
Giacomo Puccini: Madame Butterfly
Jules Massenet: Thais
Giacomo Puccini: La Bohéme
Maria Kobielska – soprán
Paolo Lardizzone – tenor
Jakub Sedláček – housle
Jiří Štrunc – dirigent
21. 3.
19:30 Michael Jackson Symphony
Thermal – Velký sál
Největší hity krále popu zazní v jedinečných aranžích Martina
Kumžáka a v podání jeho Moondance Orchestra a Karlovarského
symfonického orchestru. Projekt vznikl v loňském roce jako
pocta k nedožitým šedesátinám Michaela Jacksona.
Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár, Dušan Marko - zpěv
Moondance Orchestra
Karlovarský symfonický orchestr
Martin Kumžák – dirigent
29. 3.
19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci
s Conservatorio della Svizzera italiana v Luganu
Lázně III
Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysé hoře
Johannes Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56
Jean Sibelius: Symfonie č. 2
Marc Kissoczy - dirigent, umělecký garant

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
2. 3.
18.00 Vernisáž: Umění kolem nás
Svou tvorbu představí členové karlovarského Klubu přátel fotografie, který letos slaví již šestnácté výročí od svého založení. Za
dobu svého trvání Klub přátel fotografie uspořádal přes sedmdesát výstav v různých výstavních prostorách nejen v našem kraji,
ale například v Plzni, Svitavách, Německu či Švédsku.
2. 3.
19.30 Katarzia (Slovensko)
Katarzia je slovenská alternativní písničkářka žijící v Praze. Její
skladby jsou charakteristické otevřeně pojmenovanými momenty
a příběhy z dnešních životů i vztahů. Nedávno vydala ve slovenském vydavatelství Slnko records třetí album Antigona.
6. 3.
19.30 Matt Long Trio (GB)
Nová hvězda britského blues, Matthew Long, fenomenální 22letý
kytarista a zpěvák, který svými sóly dokáže pravidelně zvednout
diváky ze sedadel. Na mladíka svého věku z něj vyzařuje až
neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Má před sebou skvělou
kariéru – je to budoucí britská bluesová hvězda ve stádiu tvorby
s nominacemi na British Blues Awards. Matt Long – kytara
a zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí.
10. 3.
15.00 Viktor Braunreiter: Pověsti Vašeho kraje
- poprvé na Husovce
Komedie nejvtipnějšího karlovarského divadelníka podle knihy
nejpopulárnějšího karlovarského spisovatele pro děti od 5 let.
Viktor Braunreiter a Zdeněk Šmíd ve vynikající symbióze. Lakomá
selka, pracující vrchnost a válčící lesní a domácí zvířátka se těší
na děti i jejich rodiče! V režii Luboše Štěpána účinkují členové
a členky DS D3.
12. 3.
19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách… ženách???

• KULTURNÍ SERVIS
Dirigent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka… mykolog trpící gigantismem… vynálezce čili autor penalty v boxu…
úředník finančního úřadu, jenž touží po vztahu se ženou. Jedna
noc, která je svede dohromady, a srnky, které se objeví bůhvíodkud a bůhvíjak – a chtějí bůhvíco… V režii Petra Richtera účinkují
členové a členky DS D3.
15. 3.
19.30 Tomáš Kočko & Orchestr
Tomáš Kočko zhudebňuje poesii básníka píšícího v dialektu
beskydských horalů – Ladislava Nezdařila, barda, který své dílo
zasvětil rodným horám, jejich obyvatelům a slavným hrdinům.
V zahraničí je kapela řazena do prostoru mezi švédské Hedningarna a maďarské Muszikás. V ČR se jí dostalo přízvisek jako
beskydské Chieftains či moravské Jethro Tull.
16. 3.
19.30 Tom Walker Band
Z Tom Walker působil více než sedm let jako lídr bluesového Tom
Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů v nejprestižnějších
hudebních místech Velké Británie. V triu se sešel s věkově
staršími hráči, kteří psali historii britské pop music – v sestavách
The Moody Blues, Manfred Man, The Blues Band a The Move. Od
léta 2018 píše Tom C Walker novou hudební kapitolu své hudební
dráhy, společně se svou novou čtyřčlennou kapelou „Tom C
Walker Band“, zaměřenou kromě blues i na funk a soul.
21. 3.
19.30 Poutníci
Legendární bluegrassová skupina je na scéně už neuvěřitelných
49 let. Jejími řadami prošly za dobu její existence takové legendy
jako skladatel a zpěvák Robert Křesťan, nebo jeden z nejlepších
českých banjistů Luboš Malina.
23. 3.
19.30 Alan Ayckbourn: Spojovací dveře - KLAS
Klášterec nad Ohří - v rámci Karlovarského Harlekýna
Komedie s detektivní zápletkou britského dramatika vzdáleně připomíná českou filmovou komedii Zítra vstanu a opařím se čajem.
Také zde je cestování časem příležitostí pro tři ženy změnit svůj
osud a ještě přitom zlikvidovat nebezpečného vraha. Vynikající
herecké výkony a humor, který Vás zlomí v pase! Představení je
součástí přehlídky výjimečných amatérských souborů Karlovarský
Harlekýn.
25. 3.
19.30 Dorota Barová Trio
Zpívající violoncellistka Dorota Barová, známá z kapel Tara Fuki,
Vertigo, Tugriki, Aneta Langerová, a taky ze spolupráce s Josefem
Ostřanským, Lenkou Dusilovou, Beatou Hlavenkovou vydala v září
2019 své první sólové album. K hudební spolupráci si přizvala
kytaristu Miroslava Chyšku a baskytaristu Jakuba Vejnara.
Všechny skladby jsou v polštině.
30. 3.
19.00 Teatro Pinocchio – Ještě jednou o Červené Karkulce
Hudební divadlo Teatro Pinocchio představuje muzikální pohádku
(ještě jednou o Červené Karkulce). Pokračování příběhu o děvčeti,
které chtějí ulovit a pomstít se zlí vlci, za předešlý nepovedený
pokus ji sežrat. V představení je použit námět a hudba (skladatel
A. Rybnikov) z filmu o Červené Karkulce z roku 1977. Pro děti od
3 let a pro dospělé. Představení je v ruském jazyce.
31. 3.
19.30 Teodor Kravál: V Kadani je krásně
Minikomedie mladého karlovarsko-ostrovsko-ústecko-loketského
autora, jehož jméno řve, řičí a řádí. No Satisfaction, Endless
River a E-G-A. A rockeři, co jsou v… garáži. V režii Petry Richter
Kohutové účinkují členové a členka DS D3.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
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Úhoři mají nabito
Ženy v běhu
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Úniková hra
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Ženy v běhu
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Všechno nejhorší 2
Na střeše
Ženy v běhu
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Zrodila se hvězda
Galerie Drahomíra: Prezidenti
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Captain Marvel
Ženy v běhu
Jak vycvičit draka 3
Ženy v běhu
Captain Marvel
Co jsme komu zase udělali?
Zelená kniha
Ženy v běhu
Captain Marvel
Bohemian rhapsody
Ženy v běhu
Jazz and Poezie: Básníci s kytarou
Jeden svět: Stát se, kým jsem byl
Filmový klub
Ženy v běhu
Skleněný pokoj
Burza LP
Jak vycvičit draka 3
Na střeše
Slam Poetry
Kouzelný park
Ženy v běhu
Skleněný pokoj
Captain Marvel
Ženy v běhu
Projekce pro seniory: Psí domov
Složka 64
Skleněný pokoj
Bohemian Rhapsody
Zelená kniha
Filmový klub
Manželské etudy: Nová generace
Zrodila se hvězda
LEGO® příběh 2
Ženy v běhu
Bohemian Rhapsody
Kouzelný park
Zrodila se hvězda
LOVEní
LOVEní
Favoritka
Projekce pro seniory: Bohemian Rhap-

19.45 Zelená kniha
17.00 Ženy v běhu
19.30 LOVEní
17.00 LOVEní
19.30 Filmový klub
Festival Člověk v tísni
Festival Člověk v tísni
Festival Člověk v tísni
19.30 Westwood: Punk, Icon, Activist

KINO ČAS
T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary.
Telefon: 721 095 095, www.kinocas.info
Pokladna kina je otevřena denně od 14.00 do 20.00 hodin.
1., 12., 25. 3. 17.00 Léto s gentlemanem
1., 6., 12., 18., 26.- 27. 3. 19.30 Ženy v běhu
2.- 3., 30. 3. 14.30 Jak vycvičit draka 3 (3D)
2.- 3., 5., 8., 11., 22. 3. 17.00 Ženy v běhu
2.- 3., 5., 9., 16.- 17., 29. 3. 19.30 Úhoři mají nabito
4. 3. 17.00
Co jsme komu zase udělali?
4. 3. 19.30
Bohemian Rhapsody
6., 13., 20. 3. 17.00 Bohemian Rhapsody
7. 3.
17.00 Zelená kniha
7.- 8., 10.- 11. 3. 19.30 Captain Marvel
9. 3.
14.30 LEGO® příběh 2
9.- 10., 23. 3. 17.00
Captain Marvel
10., 31. 3. 14.30 Jak vycvičit draka 3
13 .3.
19.30 Zelená kniha
14.- 15. 3.17.00 Skleněný pokoj
14.- 15. 3.19.30 Captain Marvel
16., 23. 3. 15.00 Kouzelný park
17., 24. 3. 15.00 Kouzelný park
16.- 18. 3.17.00 Captain Marvel
19. 3.
17.00 Úhoři mají nabito
19.- 20. 3.19.30 Skleněný pokoj
21. 3.
17.00 Manželské etudy: Nová generace
21., 24. 3. 19.30 Pašerák
22.- 23., 25., 28., 30.-31. 3. 19.30 LOVEní
24., 26.- 27. 3. 17.00 LOVEní
28. 3.
17.00 ARCTIC: Ledové peklo
29.- 31. 3.17.00 Dumbo (3D)
30. 3.
17.00 Dumbo

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody).
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček
galerie umění.
Stálá expozice z provozních důvodů uzavřena do 4. 2. 2019.
Přízemí z provozních důvodů zavřeno do 13. 3. 2019.
vernisáž – čtvrtek 14. 3. 2019 v 17 hodin
Mapa světa Karla Teigeho
Výstava prezentuje Karla Teigeho (1900–1951) jako výtvarného
teoretika, organizátora, umělce, typografa a vůdčí osobnost
evropské avantgardy. Jedna část představí Teigeho vlastní
umělecká díla od raných počátků až po surrealistické koláže
s erotickým nábojem, druhá část pak výběr malířských děl
Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců,
jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.
(potrvá do 1. 5. 2019)
Stálá expozice:
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat
příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím
autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané
umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky
vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město
Karlovy Vary.
DALŠÍ AKCE:
úterý 5. 3. 2019, 19.30 hodin, vstupné 180,- Kč
Jiří Schmitzer
Vynikající český herec, člen Ypsilonky, baví své diváky také
kytarovými recitály s nevšedními vlastními písněmi. Sám o své
nezařaditelné hudbě hovoří jako o acoustic-punku…
úterý 19. 3. 2019, 17 hodin, vstupné 50,- Kč
Komentovaná prohlídka stálé expozice 100 let – 100 děl /
100 umělců – 100 osudů
Novou stálou expozicí provede v poslední 3. části komentované
prohlídky kurátorka galerie Božena Vachudová.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606
928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844
nebo na vargova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY
28. 2.
17.00 Vernisáž: Uloženo v paměti – Porcelán
Ladislava Švarce
Průřez celoživotní tvorbou významného karlovarského výtvarníka
Ladislava Švarce (1933–2018), který si svým dlouholetým
působením v oblasti výtvarného zpracování porcelánu, dokonalým
zvládnutím malířského řemesla, porozuměním specifickým
vlastnostem porcelánové hmoty i touhou experimentovat, získal
uznání v karlovarském regionu i mimo něj.
(potrvá do 31. 3. 2019)
1. 3.
Proměny regionu ve fotografii ke 100 letům
republiky
Výstava výsledků soutěže Karlovarského kraje o nejzajímavější
fotografický záznam proměny různých měst a míst regionu po
100 letech. Vítězné snímky prezentují co nejvěrnější pohled na
aktuální podobu míst z historických záběrů.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
12. 3.
16.00 – 18.00 Porcelánový šperk
Pomocí jemné kresby porcelánovými barvami vznikne originální
keramický šperk.
14. 3.
10.30 – 11.30 Porcelánová dílna pro nejmenší
Na výtvarné dílně děti objeví porcelán, porcelánové výrobky
a jejich výrobu v sádrových formách.
26. 3.

16.00 – 18.00 Dot-painting na porcelánu
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• KULTURNÍ SERVIS
Dílna Pavly Vargové se soustředí na dekorování porcelánu technikou tečkování. Kkonkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224
111 nebo 734 788 029.
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.

Galerie SUPERMARKETwc
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
14.3.
od 17.00
Cesta SUPŠ…
Přijďte s námi zahájit novou výstavní sezónu galerie a podívat se
jak vzniká design porcelánu a jakou cestu musí studenti urazit
v rámci studia. Součástí výstavy je i dílna, kde se na chvíli můžete
stát designérem.
Výstava potrvá do 28. 6. 2019.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
do 31. 3. Radomír Kletečka – Moje Vary
Radomír Kletečka vystavuje své obrazy s motivy Karlových Varů,
jejich nejbližšího okolí a lázeňských lesů. Používá olejové barvy,
akvarelové barvy a kvaš. Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství Praha se věnoval řadu let fotografii, vystavoval
v Praze i dalších městech. Velmi dlouhá léta také kreslí a maluje.
Mimo vystavených žánrových obrazů maluje pro své blízké známé
i portréty. Tvoří pro radost.
7. 3.
18.00 Dramatický večer: Prezidenti
V podání Dramatické skupiny Drahomíra a hudební skupiny Jazz
Apetit zazní inscenované čtení úpravy hry Terezy Lexové Prezidenti. Hru upravila Gabriela Pelcová. Ve hře se objevují postavy
prezidentů Masaryka, Beneše, Gottwalda a Husáka a jejich
manželek Charlotty, Hany, Marty a Viery.
14. 3.
18.00 Poezie & Jazz: Víc než jen hlas – Básníci
s kytarou
V pokračování cyklu předatví Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit básně-texty několika nejvýraznějších světových a dvou českých písničkářů, konkrétně Boba
Dylana, Joni Mitchellové, Leonarda Cohena, Paula Simona, Toma
Waitse, Vladimíra Merty a Vlastimila Třešňáka. Výraz písničkář,
v angličtině singer-songwriter, označuje umělce, který je
interpretem vlastních textů a melodií a zpravidla se i sám rovněž
instrumentálně doprovází. Bob Dylan je prvním písničkářem, který
dostal Nobelovu cenu za literaturu.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy
VÝSTAVY
do konce března
David Szalay: Bronzové plastiky
Robert Vician: Obrazy
KONCERT
8. 3.
19.00 Skupina Jožin Gang
Jedná se o komponovaný pořad skupiny Jožin Gang, plný písniček, humoru a skeče nejenom z tvorby Ivana Mládka.
BESEDA SE ČTENÍM
22. 3.
19.00 Iva Wolfová a Libor Baselides
Autorské čtení tří povídek Ivy Wolfové a Libora Baselidese,
známého jako moderátora Snídaně s Novou, herce např. „Jak
ukrást Dagmaru“ a také spisovatele. Čtením a vyprávěním mimo
jiné představí svoji knížku „Anděli můj, tak mě veď“. Zpěvem vás
provedezpěvačka Helena Kadeřábková Tašnerová se svou dcerou.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY
3. 3. - 28. 4.
Pat a Mat
(bez vernisáže
3. 3. otevřeno mimořádně do 18.00 hodin)
Z divadla rovnou do muzea – Městské divadlo uvede v neděli
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3. března představení o Patovi a Matovi a hned poté mohou
návštěvníci zamířit do muzea na tuto výstavu.
Interaktivní výstava zavede návštěvníky do světa dvou pověstně
nešikovných kutilů známých jako PAT a MAT. Zájemci se mohou
těšit na animační dílnu s PRAXINOSKOPEM, originální scény
a loutky z oblíbeného večerníčku, na hernu a fotokoutek „na
návštěvě u Pata a Mata“, seznámí se s historií natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové. Malé děti určitě
zaujmou molitanové kostky, ze kterých budou moci skládat veselé
obrázky s Patem a Matem, starší děti budou moci zúročit své
nabité znalosti z výstavy při luštění křížovky. Všichni dohromady
ale určitě ocení možnost navštívit komorní kino, které bude pro
návštěvníky výstavy promítat film PAT a MAT i film o tom, jak se
takový film natáčí.

4. 3. až 29. 3.
Jan Amos Komenský v obrázcích
Soutěž pro děti ZŠ o sladkou odměnu v půjčovně pro dospělé
1. patře.

DALŠÍ AKCE
7. 3.
17.00 přednáška: 4. a 5. březen 1919 v Karlových Varech
Přednášející Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního
archivu Karlovy Vary, přiblíží březnové události roku 1919. Vznik
Československé republiky v říjnu 1918 představoval v pohraničních oblastech nového státu nárůst sociálního a národnostního
napětí, jež kulminovalo 4. března 1919 masovou demonstrací
německého obyvatelstva a jejím násilným potlačením československou armádou. Přednáška nastíní rekonstrukci této události
a zároveň poukáže na její příčiny a důsledky.

6. 3.
17.00 Zpívání s Lídou
Přijďte si zazpívat, malí i velcí, každou první středu v měsíci
s knihovnicí Lídou.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla,
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby,
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Expozice ve druhém patře 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 pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků –
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí,
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet
vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047,
email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz
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 1		
2.00 – 16.00
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘů
4. 3. až 29. 3.
Lázně za 100 let
Výstava soutěžních prací žáků z karlovarských ZŠ k 100. výročí
založení republiky, ve vstupních prostorách knihovny a v půjčovně
v 1. patře.
4. 3. až 29. 3.
Jan Amos Komenský
Výstava knih v půjčovně pro dospělé 1. patře.

4. 3. až 29. 3.
Můj tatínek, můj vzor
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Svahová na pobočce MěK
KV, Tuhnice.
5. 3. a 7. 3.
13.00 Posezení nad knihou s kávou
nebo čajem. Na pobočce MěK KV, Růžový vrch
6. 3. až 30. 4.
Vážky
Výstava fotografií Miloše Váši na pobočce MěK KV ve Staré Roli,
vernisáž začíná v 15.00 hodin.

13. 3.
18.00 Promítání v knihovně: Za hranicemi
možností
Promítání filmů z cyklu Jeden svět na pobočce MěK KV,
Čankovská
Intimní portrét odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě za dokonalostí překračuje všechny
meze. Kolik ponížení musí člověk snést, aby vyhrál?
20. 3.
17.00 Teodor Kravál
Autorské čtení člena umělecké skupiny Pohrabáč a dvojnásobného vítěze Literární ceny Vladimíra Vokolka.
26. 3.
17.00 Promítání v knihovně: Krev v mobilech
Promítání filmů z cyklu Jeden svět v půjčovně v 1. patře.
Pátrání dánského režiséra Franka Piasecki Poulsena v dolech na
vzácné minerály v Demokratické republice Kongo.
27. 3.
17.00 Toskánsko
Cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka.
28. 3.
18.00 Čtení pro duši: Robert Fulghum – výběr
z povídek
Každý poslední čtvrtek v měsíci pravidelná literární posezení
doprovázená klasickou hudbou s Karlem Daňkem a Ludmilou
Křivancovou na pobočce MěK KV, Čankovská
Maminko, babičko čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV,
Stará Role. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní škole
Truhlářská a společnou četbou upevňuje vztah mezi nejmladší
a nejstarší generací našich čtenářů.
Každé úterý
14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888,
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY
Hala Dvory
1. 3. až 26. 4.
Tajemství stepi: 15 let České archeologické expedice v Uzbekistánu a mnohem víc
Výstava fotografií, pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
V Uzbekistánu již patnáct let působí archeologická expedice pod
vedením Ladislava Stanča. Podílela se na ní řada archeologů
i studentů archeologie, především z Univerzity Karlovy, ve
spolupráci s dalšími zahraničními kolegy. Výstava prostřednictvím
fotografií a posterů představí výsledky práce tohoto mezinárodního týmu.
Doprovodná akce
8. 4.
17.00 Tajemství stepi: přednáška
Zavítejte s námi na okamžik do srdce střední Asie, do stepí
jižního Uzbekistánu, a poslechněte si, jak zde probíhá každoroční
česká archeologické expedice. Dozvíte se nejen o archeologických nálezech, nově objevených lokalitách a skalním umění,
budete mít možnost nahlédnout také do každodenního života
místních obyvatel a stejně jako do praktických stránek fungování
expedice.

• KULTURNÍ SERVIS
Vstupní chodba
4. 3. až 30. 3.
Letci Plzeňského a Karlovarkého kraje
v RAF
Výstava PhDr. Daniela Švece
Kavárna Dvory
1.3. až 26. 4.
Symbióza
Výstava klasické a experimentální fotografie autorů Jany Vážné
a Jána Bocka. Autoři jsou členy Klubu přátel fotografie Karlovy
Vary.
Půjčovna pro dospělé
5. 2. až 28. 2.
Aprílové knížky – Humov v knižní vazbě
Výstava děl Libora Michaláka.
Pobočka Lidická
4. 3. – 29. 3.
Lubomír Štika
Výstava fotografií.
PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
7. 3.
17.00 Appalačská stezka – 3500 km pěšky po
nejstarší dálkové trase v USA
Cestopisná přednáška Petra Kosíka s promítáním fotografií.
Appalačská stezka je nejstarší a nejpopulárnější dlouhá turistická
trasa v USA. Její tradice sahá do 20. let minulého století a bílá
značka se v Americe stala symbolem dobrodružství. Na první
pohled jde o nejlehčí z trojice nejdelších světových pěších tras
- výborné značení, nadmořská výška jenom párkrát přesáhne
2000 metrů, každých 15 kilometrů jednoduchý přístřešek pro
přenocování, snadné zásobování a možnost zaskočit si téměř
každou druhou noc přespat do civilizace.
21. 3.
17.00 Co je a co odhaluje grafologie
Přednáška o grafologii jako takové, vysvětlení této vědecké
metody a jejího významu. Ukázky písma a obrázků. Přednáší
Irena Michaláková. Druhá část cyklu o grafologii proběhne 4. 4.
s tématem Grafologické metody.
A-klub
20. 3.
17.00 Gabriela Čanigová
Přednáška a autorské čtení z knih Duchovní antidepresivum,
Životní plány duše, Frekvenci lásky, Čistá hlava.
ŽIVOTNÍ STYL
sál Dvory
14. 3.
16.30 Den zdravého mozku a paměti
Seznamte se s novinkami v oblasti výzkumu mozku, paměti
a efektivní učení pro 21. století. Bude zde připraven zajímavý
doprovodný program: testování IQ (Mensa), představení přístroje
na měření aktivity mozku tzv. biofeedback, kurzy trénování paměti
pro studenty a seniory, model mozku a mnoho dalšího. Kapacita
akce je omezena. Zájemci o účast se mohou přihlásit již od 11. 2.
2019 na webu www.zlepsipamet.cz.
27. 3.
10.00 Jarmark kreativity
Zveme vás na jarmark kreativity, kde budou k vidění a zakoupení
výrobky s velikonoční tématikou a hlavně výrobky, které mají svoji
originalitu a duši.
Centrální hala Dvory
20. 3.
16.30 Světový den ústního zdraví
KŘEST KNIHY
sál Dvory
16. 3.
16.00 V oblacích i na zemi
Křest knihy PhDr. Daniela Švece o životních příbězích letců
z Karlovarského kraje v RAF, autorské čtení.
Zahájení programu v 9.00 hodin výstavou artefaktů. Ukázka věcí
denní potřeby, výstroje a četných dokumentů, dobových uniforem
RAF a čs. letectva. Výstava o životních osudech letců RAF
z Plzeňska a Karlovarska. Ukázky leteckého briefingu letců RAF.
Hudební vystoupení a mnoho dalšího.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
5., 12., 19., 26. 3. 16.00 až 18.00 Relaxujeme při pletení
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky z domovů pro seniory. Zájemci prosím kontaktujte Evu
Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
PROMÍTÁNÍ
A-klub
29. 3.
17.00 Ozvěny Ekofilmu
Ve vybrané pátky v měsíci Vás srdečně zveme na promítání ozvěn
filmového festivalu Ekofilm, který je jedním z mezinárodních filmových festivalů o životním prostředí s nejdelší tradicí. Promítání

filmu Svět podle termitů (ČR, režie Josef Hošek, 52 minut).
PRO DĚTI
Oddělení pro děti
1., 8., 15., 22. 3. 15.00 až 17.00 Velká pátrací akce
Každý pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v oddělení pro děti. Každý měsíc nová hádanka… nový autor, nová kniha.
Záleží jen na hráčích, zda přijdou až na konci měsíce a vyluští vše
najednou, nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné
vylosované pátrače čeká odměna.
2. 3.
10.00 až 12.00
Za pohádkou do
knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení.
13. 3.
16.00 Veselá stonožka
Tvořivá dílnička pro děti. Veselá stonožka – praktický pořadač do
každého pokojíčku, pod vedením Romany Vlčkové. Zájemci se
musí dopředu přihlásit – omezená kapacita (max. 12 dětí).
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub, závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na
vodickova@knihovnakv.cz
ÚT 5., 12., 19., 26. 3. 16.00 až 18.00 Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
ST 6., 13., 20., 27. 3. 16.00 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková.
ST 6., 13., 20., 27. 3. 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová.
ST 6., 13., 20., 27. 3. 16.00 až 17.00 Lektorování
výtvarných dílen pro děti
Lektorka Jana Burianová. Místo konání: Pobočka Lidická.
ČT 7., 14., 21., 28. 3. 16.30 Storytelling v popkulturní
literatuře
Lektor Teodor Kravál. Místo konání: Gymnázium Ostrov.
ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé ÚT a PÁ od 16.00 a 17.30 Strážce příběhů;
Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si
vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Obě hry jsou založené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz.
LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
20. 3.
18.30 Spolek přátel krásné literatury a sladkých koláčů
Hlasité čtení a povídání o literatuře. Medailonek Amos Oz, čte Lev
Havlíček z knihy Odvedu vás do Sierry Madre / Forest Carter.
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
Každý ČT 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
14. a 28. 3.
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!

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz,
astro-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny),
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém
klubu a akcích pro děti a mládež
15. 3.
Den hvězdáren
Hvězdárna otevřena v rámci Dne hvězdáren a planetárií na prohlídku a pořady dle vlastního výběru mimořádně odpoledne také

od 16.00 do 19.30 hodin. Začátky každou celou hodinu.
Ve 21.00 hodin proběhne mimořádně přednáška Jaroslava
Maxy - SID monitor a elektrické hodiny do každé rodiny. Chceš
vlastní radioteleskop a nevíš jak na to? Na karlovarské hvězdárně
tě seznámíme s moderní vědeckou metodou, představíme naše
vědecké výsledky. I žák školou povinný může pomáhat při studiu
ionosféry. Přednáška je přístupná všem zájemcům, doporučený
minimální věk je 9 let. Po skončení přednášky se uskuteční
pozorování oblohy Dorůstající Měsíc.
BŘEZEN 2019
(bez nutnosti registrace předem)
1. 3.
19.30 Hvězdářský večerníček
1. 3.
21.00 Za drahokamy Orionu
8. 3.
19.30 Hvězdářský večerníček
8. 3.
21.00 Za drahokamy Orionu
9. 3.
15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
9. 3.
17.00 Neviditelný vesmír v obýváku
15. 3.
19.30 Hvězdářský večerníček
15. 3.
21.00 Dorůstající měsíc
22. 3.
19.30 Hvězdářský večerníček
22. 3.
21.00 Měsíc kolem úplňku
29. 3.
20.30 Hvězdářský večerníček
29. 3.
22.00 Klenoty jarní oblohy
30. 3.
15.00 Pohádky s hvězdičkou
30. 3.
17.00 Neviditelný vesmír v obýváku
5. až 7. 4. Dubnový astronomický víkend na hvězdárně
Padá hvězda, něco si přej... aneb bezměsíčný svět mlhovin pana
Messiera. Vhodné pro zájemce o astronomii od 9 let. Programem
víkendu je základní seznámení s astronomií a astronomickou
technikou „ve dne si o hvězdách a dalekohledech povídáme, učíme se je používat a také odpočíváme, abychom v noci neusnuli
při pozorování“. Bližší informace obdržíte formou sms zprávy při
zaslání sms přihlášky do 20. března na telefon +420777953421
ve tvaru: jméno a příjmení, datum narození, třída základní školy.
LETNÍ ASTRONOMICKÁ ŠKOLA HROU
Pro zájemce o astronomii od 9 let nabízíme letní expediční tábor
na hvězdárně v Karlových Varech v termínu 31.7. až 10. 8. 2019.
Bližší informace na telefonu +420777953421 nebo na webu
astropatrola.cz/tabory, kde najdete také předběžnou přihlášku.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
2. 3.
9. 3.
16. 3.
23. 3.
30. 3.

Praha – Procházka Šáreckým údolím
Lány – Den s T. G. Masarykem
Planá – Homole nad Kosím potokem
Vítání jara v Blatně u Chomutova
Údolím Střely z Rabštejna do Chýše

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

TCG KARLOVY VARY
Slovenská 2021/5a, 360 01 Karlovy Vary
Head Coach: Marcela Kotěšovcová, 603 207 063, info@tcgkv.cz
Tajemník klubu: Jan Kučera, 603 379 692, kucera@tcgkv.cz
Správce areálu: Roman Dytrych, 603 946 312, dytrych@
cmagency.cz
9. -12. 3. Pohár TCG
Halový turnaj dorostenců – kat.C
23. - 27. 3.
Pohár města Karlovy Vary
Halový republikový turnaj žen – kat. A3
Všechny turnaje se odehrají v nové (jedné z nejmodernějších
v republice) tenisové hale se 4 kurty s povrchem Green set
v areálu Gejzírpark Karlovy Vary.

STUDIO ŽIVA
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30
Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.
ÚT 19.30 Jin jóga
Hluboce relaxační jóga.
ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga
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• KULTURNÍ SERVIS
Opakovací lekce.
PO 9.30 (od 11. 3.)
Živé pondělky v Živě
S aktivní meditací.
PÁ 18.00 (od 29. 3.) Mohendžodáro
Ženské aktivní meditace.
18. 3.
18.45 Keltská jóga Wyda
Začátek kurzu.
23. a 24. 3.
Hormonální jóga pro ženy
Víkendový seminář.
31. 3.
16.00 Pranic Healing
Přednáška a meditace.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organizuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel.
774434525.
29. 3.
9.00 Městské farmářské trhy
Další termíny v roce 2019: 12. a 26. 4., 10. a 24. 5., 7. a 21. 6.,
19. 7., 16. 8., 6. a 20. 9., 4. a 18. 10., 1. a 15. 11., 6. a 20. 12.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz, www.
wlastovka.cz
4. až 14. 3.
17.00 Vernisáž výstavy: Waldorf 100
Výstava k příležitosti 100. výročí od založení 1. waldorfské školy),
koná se v prostorách 1. patra Alžbětiných Lázní.
(potrvá do 14. 3.)
Doprovodný program:
7.3.
15.00 Plstící dílna pro děti
11. 3.
17.00 Děti, média a sociální sítě
Přednáška německého pedagoga Uwe Buermanna.
14. 3.
17.00 malování s Leo Kleinem
Malování pastelkami s holandským umělcem pro dospělé.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, tel: 608 300
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
6. 3.
13. 3.
20. 3.
27. 3.

Práce s keramickou hlínou
Mandala z přírodnin
Jarní průsvit/skládaná hvězda
Jarní sázení kytiček

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.

MŠ ELIPSA - MONTESSORRI
Svatošská 269, Karlovy Vary - Doubí, areál SOS vesničky
www.mselipsa.cz, email: info@mselipsa.cz, kontakt: Hana
Dušková - 732 468 892
28. 3. Den otevřených dveří
8.00 - 16.30 Přijďte se podívat jak pracujeme a jak to u nás
ve školce vypadá!
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www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz
Přednáší a vede filosof, publicista, teolog, katolický kněz a člen
jezuitského řádu MTh.Václav Umlauf, Ph.D.
PŘEDNÁŠKA
8. 3.
19.00 Ideály křesťanského socialismu
Fara v Rybářích
DUCHOVNÍ OBNOVA
9. 3.
9.00 Chudí v Bibli a chudí ve skutečnosti
Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

ARMÁDA SPÁSY
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350,
e-mail : info@cirkevvary.cz.
Bohoslužba každou 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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zijemeregionem.cz

Chci vidět další zaměstnance
a děti na cestě „nahoru“
Gerhard Knop
lektor, mentor, konzultant
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
HACE,
ÍLOS, KTI,
OTL, UŠT,
SCHMID,
YOUTH

ŠÍJE

PRVNÍ
ŽENA

INICIÁLY
SOCHAŘE
ŠALOUNA

KRŮPĚJ

ŠKŮDCE
ŠATNÍKU

NA ÚČET
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BARTOŠOVÉ

PYŠNÝ
PTÁK
KALIŠNÍ
LÍSTEK
KVĚTU
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BLOUDIT
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KONTROLY
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S

VZROSTLÁ

INICIÁLY
HEREČKY
POSTLEROVÉ

DRAHOKAM

SPOUŠTĚČ

2. DÍL
TAJENKY

KYT

ŘÍMSKÝCH
595
VÝSLEDEK
DĚLENÍ
DUŠE
STARÝCH
EGYPŤANŮ

SLOV.
KDYŽ
VYHRNOVATI

KABELA

SYN
POTOMKA

PRVEK
ZNAČKY
AT

MALÉ DÍTĚ

NĚKDY
POZDĚJI

ZKR. PRO
PNEUMATIKU

VAŘENÉ POCHUTINA
VEPŘOVÉ Z RAJČAT
ČESKÝ
REŽISÉR
(ALFRÉD)
ŘÍMSKÝCH
2495

KÓD
ÁZERBÁJDŽÁNU
ANGLICKY
MLADÍK

SAK

LATINSKÝ
POZDRAV

SPZ MOSTU

FRANCOUZSKY
ČERNÝ

FAMÓZNÍ
HUDEBNÍK

ŘÍMSKÝCH
1505

ROVNĚŽ
(LATINSKY)

AČKOLI

EVROPSKÁ
UNIE

OBRNĚNÉ
VOZIDLO

ŘÍMSKY
6

SPLÝVAVÉ
ROUCHO

POPĚVEK

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

UVNITŘ
KARLOVARSKÝ
HOTEL
RYTMICKÝ
CELEK

OTVOR

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

OPRAVNA
LODÍ

POSCHODÍ

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

RYBY
PODOBNÉ
KAPRŮM

IRSKÁ
REPUBLIKÁNSKÁ
ARMÁDA

ČESKÝ
KERAMIK

SIBIŘSKÝ
VELETOK

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

VESNICKÉ
MEGATUNA
STAVENÍ

TRINITROTOLUEN
DÍRA NA
PUNČOŠE

HLEDĚT

PAŠOVANÉ
ZBOŽÍ

NÁZEV
ZNAČKY
PODPORA
POLOMĚRU

VEPŘ

TAJIT
ČESKÝ
HEREC
(VLADIMÍR)
KALHOTY
(ZAST.)

JIHOAMERICKÝ
STÁT
KAVKAZ.
STRUNNÝ
NÁSTROJ
JERRYHO
KAMARÁD

ZAKLADATEL
TRÓJE

KYPŘENÍ
PŮDY

OBRUBA
SPZ
KLATOV

CIKÁN
OSOBNÍ
KOUZLO

CÉVKA

DĚTSKÁ
ZDRAVICE

SPZ
SOKOLOVA

CHEM.ZN.
ASTATU

SLOVENSKY
JAK

ÚDER
NOHOU

3. DÍL
TAJENKY

STÁVAT
SE DUTÝM

VOLÁNÍ
O POMOC

ABSENCE
SVĚTLA

VÝROBCE
MÜSLI

ČÍŇANI
A
JAPONCI

ČÍNSKÁ
FLÉTNA

Rozprostírá se na ploše 221 hektarů mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou a patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v České republice. Typická jsou pro ni
rozsáhlá rašeliniště a minerální slatiniště, pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených solí, stejně jako bublající mofety, tedy výdechy suchého oxidu uhličitého, často
nesprávně označované jako bahenní sopky. Na jejím území žije řada chráněných živočichů a roste v ní množství mokřadních a slanomilných rostlin. Protože je prastará, najdou v ní návštěvníci evropskou raritu. Křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně dávno vyschlého
jezera. Byla tam také nalezena zcela nová řasa – Percursaria percursa. Přesně před padesáti lety byla vyhlášena rezervací, veřejnosti přístupná je však jen její část
- 1,2 kilometru dlouhá naučná stezka, která vede po dně již zmíněného vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@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
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@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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INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

www.oc-fontana.cz
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Jarní tipy z asklepionu
karlovy vary

no. 1

in la
ser a
nd
aest
he
Medic tic
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radikální oMlazení frakční radiofrekvencí
a krevní plazMou za akční cenu 8 900 kč
Prohřátím hlubokých vrstev kůže radiofrekvencí eMatrix
dochází k okamžitému vyhlazení vrásek a zpevnění kontur
obličeje. Vitamínový koktejl z vlastní krevní plazmy pleť
dokonale zhydratuje a nastartuje tvorbu kolagenu.
orl specialisté asklepionu v karlových varech
Odstranění chrápání, léčba chronické rýmy, operace nosní
přepážky, léčba krvácení nosu, spánkový monitor.

Moderní léčba křečových žil
Přijďte si nechat vyšetřit křečové žíly a zbavte se jich
například pomocí unikátního tkáňového lepidla Venaseal.
Bezbolestně a bez nutnosti nosit kompresní punčochy.

cheMické peelingy neostrata
Lékařem aplikované chemické peelingy s klinicky ověřeným
účinkem odstraní nežádoucí pigmentace, zjemní vrásky
a zmírní projevy akné.

asklepion - laser and aesthetic Medicine, www.asklepion.cz
Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary |  +420 353 344 557 | +420 724 047 440

