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+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2018103

Černava, Rájec

Chalupa 4 + 1
cena: 1.550.000,-Kč

zakázka č. 2018081

Cihelny

Rodinný dům 4+1
cena: 3.500.000,-Kč

zakázka č. 2019005

Kyselka, Radošov

Chata 3 + 1
cena: 1.190.000,-Kč

Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná chalupa s kamennou 
podezdívkou s prostornou zimní 
zahradou. Vhodná i k trvalému 

bydlení. Elektřina, studna s pitnou 
vodou. Pozemek 513 m², UP 94 m².

zakázka č. 2019015

Sadov, Lesov

Vila 6 + 2
cena: 13.900.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

 Nádherná prvorepubliková vila
v blízkosti lesa. Citlivá rekonstrukce, 
kachlová kamna, centrální vysavač, 

dvougaráž, sauna, UP 430 m², pozemek 
3.146 m2. PENB: G (zpracovává se)

Polovina dvojdomu s garáží
v výhledem na golfové hřiště. Klidné 
bydlení 15 minut autem od K. Var. 

Původní stav, upravíte si dle svého. 
UP 210 m², zahrada 766 m², PENB: G

Zděná chata s vlastním pozemkem.
V roce 2018 částečná rekonstrukce. 

Elektřina, voda, jímka, v ceně nábytek
a trampolína. Klidné místo. Pozemek 

400 m², UP 86 m²

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Jiří Brož

+420 602 101 077

Zahrádka
cena: 320.000,-Kč

zakázka č. 2019017

Kyselka, Radošov
zakázka č. 2019021

Jenišov

Chata 4 + kk
cena: 1.100.000,-Kč

Zahrádka
cena: 590.000, Kč

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Zahrada s dřevěnou chatou
v zahrádkářské kolonii. Kolonie

s vjezdem na čip. Rovinatá zahrada. 
Užitková voda na pozemku, pitná 
voda v dosahu. Pozemek 324 m².

Zděný objekt s dřevěným obložením. 
Částečná rekonstrukce v r. 2003. 

Pravidelná údržba. Elektřina, voda, 
jímka, vybavení v ceně.

Pozemek 384 m², UP 95m²

Zahrada se zděnou chatou
v zahrádkářské kolonii. Elektřina, voda, 

vytápění el. Přímotopem, vybavení
v ceně. Slunné místo.

Pozemek 627 m², UP 14 m²

zakázka č. 2019008

Ostrov

Chalupa 3 + 1
cena: 999.000,-Kč

zakázka č. 2018085

02/2019

Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná zateplená chalupa s 
oploceným pozemkem. Kolaudace 

v roce 2000. Elektřina, voda. 
Možnost napojení na vod. řád. 
Pozemek 1234 m2, UP 102 m2

Chalupa 3 + 1
cena: 999.000,-Kč

zakázka č. 2019024

Tatrovice
zakázka č. 2018085

Oloví, Hasičská

Chata 2 + 1
cena: 260.000,-Kč

Chata 3 + 1
cena: 290.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná zateplená chalupa
s oploceným pozemkem. Kolaudace

v roce 2000. Elektřina, voda. 
Možnost napojení na vod. řád. 
Pozemek 1234 m², UP 102 m²

Dřevěná chata s kamennou 
podezdívkou v blízkosti vodní nádrže 

Tatrovice. Elektřina v dosahu. Pozemek 
pod chatou ve vlastnictví ČR 

za symbolické roční nájemné. UP 29 m²

Dvě chaty na vlastním pozemku. 
Klidná lokalita. Rozvody elektřiny
a vody hotové, nutné vybudování 

přípojek. Pozemek 375 m², UP 46 m².

zakázka č. 2019022

Šindelová

Chata 2 + kk
cena: 790.000,-Kč

zakázka č. 2019016

Tatrovice

Makléř: Olga Vrtáčková

Dřevěná chata s obytným podkrovím 
a přístavbou. Zahrádkářská osada

v blízkosti přehrady. Elektřina, 
možnost vybudování studny. 
Pozemek 900 m², UP 83 m².
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

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, po-
volení 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.

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)
VÝROBA: MEDIA, a.s., • INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 
739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 9. dubna 2019.

01 POSTAVOU NA TITULNÍ STRANĚ 
je Marek Pavelec, karlovarský houslista patřící 
k nejvýraznějším talentům své generace. Vítěz několika 
celostátních i mezinárodních houslových soutěží 
a držitel prestižních cen dvou švýcarských nadačních 
fondů provede v první části svého koncertního návratu 
do rodného města 25. dubna Sibeliův Houslový koncert, 
který patří k interpretačně nejnáročnějším koncertům 
vůbec.

05 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2019
První květnový víkend neodjíždějte z Karlových Varů. 
Město slavnostně zahájí novou lázeňskou
sezonu a vy se můžete skvěle pobavit. Slavnosti se bu-
dou odehrávat po celém městě, od od pátku 3. května 
do neděle 5. května můžete vybírat z desítek pouličních 
vystoupení regionálních umělců i hvězd české hudební 
scény.

07 NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY MĚSTA? OZNAČTE JE
Pomozte vybrat deset nejpalčivějších problémů našeho 
města, které by se měly řešit s nejvyšší prioritou. Anket-
ní lístek najdete v květnovém vydání. Základ žebříčku 
10P bude sestaven na tradičním Fóru města Karlovy 
Vary, po něm se rozběhnou ta místní. 

09 VELIKONOČNÍ TRHY
Oslava svátků jara se letos odehraje na třídě TGM 

u pošty. Velikonoční trhy začnou již ve středu 17. dubna 
a zakončeny budou na Pondělí velikonoční 22. dubna. 
Své zboží tady nabídně přes dvacet prodejců, otevřeny 
budou také tvořivé dílny.

11 KARLOVY VARY A FENOMÉN VODA
Přírodní fenomén vody ovlivňuje po tisíciletí jedinečnou 
geomorfologii a krajinný ráz území i urbanistickou 
kompozici a architektonický výraz města. Nejvýznam-
nější vývěr Vřídlo je symbolem města a středobodem 
lázeňské čtvrti.

21 SYLVIA PLATH - ARIEL
Za života jí vyšla jen první sbírka, další včetně sebra-
ných básní postupně až po její smrti, přesto patří k nej-
zajímavějším zjevům anglosaské moderní literatury, 
její sbírka Ariel patří k nejslavnějším angloamerickým 
básnickým knihám dvacátého století. Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit představí 
tentokrát básně Sylvie Plath.

23 MAPA SVĚTA KARLA TEIGEHO
Nejinformovanější obyvatel Evropy. Kapitán avantgar-
dy. Jeho inteligence, charisma, fenomenální paměť, 
stejně jako jeho nezlomnost charakteru, fascinovaly 
již jeho současníky. Výstava v Galerii umění je jedním 
z možných náhledů na Karla Teigeho, vůdčí osobnost 
evropské avantgardy..
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reality@loyd.cz
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Člen Asociace 
realitních kanceláří

České republiky

zakázka č. 2018103

Černava, Rájec

Chalupa 4 + 1
cena: 1.550.000,-Kč

zakázka č. 2018081

Cihelny

Rodinný dům 4+1
cena: 3.500.000,-Kč

zakázka č. 2019005

Kyselka, Radošov

Chata 3 + 1
cena: 1.190.000,-Kč

Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná chalupa s kamennou 
podezdívkou s prostornou zimní 
zahradou. Vhodná i k trvalému 

bydlení. Elektřina, studna s pitnou 
vodou. Pozemek 513 m², UP 94 m².

zakázka č. 2019015

Sadov, Lesov

Vila 6 + 2
cena: 13.900.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

 Nádherná prvorepubliková vila
v blízkosti lesa. Citlivá rekonstrukce, 
kachlová kamna, centrální vysavač, 

dvougaráž, sauna, UP 430 m², pozemek 
3.146 m2. PENB: G (zpracovává se)

Polovina dvojdomu s garáží
v výhledem na golfové hřiště. Klidné 
bydlení 15 minut autem od K. Var. 

Původní stav, upravíte si dle svého. 
UP 210 m², zahrada 766 m², PENB: G

Zděná chata s vlastním pozemkem.
V roce 2018 částečná rekonstrukce. 

Elektřina, voda, jímka, v ceně nábytek
a trampolína. Klidné místo. Pozemek 

400 m², UP 86 m²

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Jiří Brož

+420 602 101 077

Zahrádka
cena: 320.000,-Kč

zakázka č. 2019017

Kyselka, Radošov
zakázka č. 2019021

Jenišov

Chata 4 + kk
cena: 1.100.000,-Kč

Zahrádka
cena: 590.000, Kč

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Zahrada s dřevěnou chatou
v zahrádkářské kolonii. Kolonie

s vjezdem na čip. Rovinatá zahrada. 
Užitková voda na pozemku, pitná 
voda v dosahu. Pozemek 324 m².

Zděný objekt s dřevěným obložením. 
Částečná rekonstrukce v r. 2003. 

Pravidelná údržba. Elektřina, voda, 
jímka, vybavení v ceně.

Pozemek 384 m², UP 95m²

Zahrada se zděnou chatou
v zahrádkářské kolonii. Elektřina, voda, 

vytápění el. Přímotopem, vybavení
v ceně. Slunné místo.

Pozemek 627 m², UP 14 m²

zakázka č. 2019008

Ostrov

Chalupa 3 + 1
cena: 999.000,-Kč

zakázka č. 2018085

02/2019

Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná zateplená chalupa s 
oploceným pozemkem. Kolaudace 

v roce 2000. Elektřina, voda. 
Možnost napojení na vod. řád. 
Pozemek 1234 m2, UP 102 m2

Chalupa 3 + 1
cena: 999.000,-Kč

zakázka č. 2019024

Tatrovice
zakázka č. 2018085

Oloví, Hasičská

Chata 2 + 1
cena: 260.000,-Kč

Chata 3 + 1
cena: 290.000,-Kč

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Zděná zateplená chalupa
s oploceným pozemkem. Kolaudace

v roce 2000. Elektřina, voda. 
Možnost napojení na vod. řád. 
Pozemek 1234 m², UP 102 m²

Dřevěná chata s kamennou 
podezdívkou v blízkosti vodní nádrže 

Tatrovice. Elektřina v dosahu. Pozemek 
pod chatou ve vlastnictví ČR 

za symbolické roční nájemné. UP 29 m²

Dvě chaty na vlastním pozemku. 
Klidná lokalita. Rozvody elektřiny
a vody hotové, nutné vybudování 

přípojek. Pozemek 375 m², UP 46 m².

zakázka č. 2019022

Šindelová

Chata 2 + kk
cena: 790.000,-Kč

zakázka č. 2019016

Tatrovice

Makléř: Olga Vrtáčková

Dřevěná chata s obytným podkrovím 
a přístavbou. Zahrádkářská osada

v blízkosti přehrady. Elektřina, 
možnost vybudování studny. 
Pozemek 900 m², UP 83 m².
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4   krl° DUBEN

• STALO SE / STANE SE

KARLOVY VARY NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC 
REPUBLIKY KARÉLIE
V doprovodu generálního konzula Ruské federace 
navštívila v březnu Karlovy Vary delegace Republiky 
Karélie, vedená prezidentem této republiky Artu-
rem Parfečnikovem a primátorkou hlavního města 
Petrozavodska Irinou Mirošnikovou. Navrhli městu 
možnosti bližší spolupráce a výměny, například na 
poli kultury, cestovního ruchu a lázeňství nebo vzdě-
lávání. Karélie leží u hranic Ruska s Finskem, mezi 
Ladožským jezerem a Bílým mořem.

K ÚZEMNÍMU PLÁNU VZNESLI LIDÉ 220 
NÁMITEK
Na konci února proběhlo veřejné projednání návrhu 
nového územního plánu města. Diskuse se vedla 
zejména kolem trasy plánovaného obchvatu města 
a o lokalitách, které by byly touto stavbou zasaženy. 
Hovořilo se také o budoucí podobě a funkci průtahu, 
cyklostezkách, parkovacích domech a podobně. Po 
veřejném projednání klíčového dokumentu bylo úřadu 
územního plánování předloženo zhruba 220 námitek, 
které budou nyní průběžně vypořádány.

169. VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA
Karlovy Vary si připomněly 169. výročí narození 
Tomáše Garrigue Masaryka, zakladatele a prvního 
prezidenta demokratického Československa, ale také 
filosofa, demokrata, státníka a zastánce lidskosti 
a spravedlnosti. Zástupci statutárního města Karlovy 
Vary, Karlovarského kraje, Armády České republiky, 
Sokola, Klubu T. G. Masaryka, Klubu přátel Karlových 
Varů i generální konzul Ruské federace uctili jeho 
památku při položení věnců u sochy T. G. Masaryka 
na stejnojmenné hlavní třídě Karlových Varů. Ke shro-
mážděným promluvila první náměstkyně primátorky 
Karlových Varů Hana Zemanová, která uvedla: „Tomáš 
Garrigue Masaryk vykládal demokracii jako politickou 
formu lidskosti. ... Aktivně podporoval práva žen, na-
příklad právo na vzdělání, ve kterém spatřoval cestu 
k nezávislosti, důstojnosti a osobnímu rozvoji.“

MĚSTO OCENILO BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE KRVE
Vedle dvou zlatých a čtyř stříbrných medailí prof. 
MUDr. Jana Janského od místní pobočky Českého 
červeného kříže převzali bezpříspěvkoví dárci krve 
drobné věcné dary od města jako poděkování za 
vytrvalý přístup k záchraně lidských životů. Počet 
dobrovolných dárců díky podpoře a propagaci dárcov-
ství krve v poslední době stoupá.

SAVOY A IMPERIAL. STUDENTI FYZIOTERAPIE 
MAJÍ PRAXI
Do Karlových Varů opět po roce dorazili další studenti 
oboru Fyzioterapie z Univerzity Karlovy. Přijeli do 
karlovarských lázeňských hotelů na praxi předmětu 
Fyzikální léčebné metody. Od Tržnice se vydali do 
hotelů Imperial a Savoy.

ZASTUPITELSTVO ZASEDNE ZNOVU VE DVORECH
Jednání zastupitelstva města se vrací do jednacího 
sálu krajského úřadu ve Dvorech. Městští zastupitelé 
se zde sejdou v úterý 2. dubna v půl deváté ráno. 
Rokování je přístupné veřejnosti, zájemci ho mohou 
sledovat přímo v jednacím sále nebo prostřednictvím 
živého on-line přenosu na webu magistrátu města.

PREZIDENT ZEMAN SI PROHLÉDL I CÍSAŘSKÉ 
LÁZNĚ
V rámci návštěvy Karlovarského kraje zavítal prezi-
dent Miloš Zeman také do Císařských lázní, které si 
prohlédl mimo jiné ve společnosti primátorky města 
Andrey Pfeffer Ferklové. Od města obdržel rovněž dar 
- porcelán místní renomované porcelánky Thun 1794.

ZLATÝ ERB ZÍSKAL WEB MAGISTRÁTU
Internetové stránky magistrátu města zvítězily v kraj-
ském kole soutěže Zlatý erb 2019 v kategorii nejlepší 
webové stránky města. O vítězích celostátního kola 
se rozhodne 1. dubna na konferenci Internet ve státní 
správě a samosprávě v Hradci Králové.

SAMOLEPKY NA KONTEJNERECH VARUJÍ PŘED 
POKUTOU
V rámci zvýšeného dohledu na pořádek na stanoviš-
tích tříděného odpadu a správné odkládáním odpadu 
obyvateli města budou kontejnery na separaci ozna-
čeny novými samolepkami, které varují před hrozbou 
pokuty za vytváření černé skládky. Tím je i odkládání 
odpadu mimo nádoby. Prosíme obyvatele města, aby 
velké kartony rozřezávali a vkládali do nádoby, nikoliv 
vedle nich. Nerozřezané kartony je možné bezplatně 
odevzdávat na sběrných dvorech.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

První květnový víkend neodjíždějte z Karlových 
Varů. Město slavnostně zahájí novou lázeňskou 
sezonu a vy se můžete od pátku 3. května do 
neděle 5. května skvěle pobavit.
Slavnosti se budou odehrávat po celém městě. 
Již v pátek se vám naskytne dlouho zapovězený 
výhled na Karlovy Vary z Goethovy vyhlídky, která 
bude po nedávné rozsáhlé rekonstrukci slavnost-
ně uvedena do provozu. Sobotní program bude 
napěchován tradičními akcemi, bez kterých se 
otevření lázeňské sezony neobjede, tedy žehnání 
pramenům, průvod družiny Karla IV. městem, 
vyhlášený řemeslný jarmark nebo gurmány 
vyhledávaný Food Festival s atraktivním během 
číšníků ve stylu Vrchní, prchni. Nedělní část bude 
zaměřena zejména na děti, samotné finále obsta-
rají Sinatrovské slavnosti na Linhartu.

Od pátku do neděle můžete vybírat z desítek 
pouličních vystoupení regionálních umělců i hvězd 
české hudební scény. Na podiích po celém městě 
se vystřídají například 4TET s Jiřím Kornem, Ond-
řej Havelka a Melody Makers, Petr Spálený, Tonya 
Graves nebo skupina Poetika. Všechna pouliční 
představení budou zdarma.
Zahájení lázeňské sezony patří mezi vrcholy 
v kulturně-společenském kalendáři města. Ani 
v letošním roce si ho nenechají ujít významní 

hosté z řad velvyslanců, členů vlády a parlamentu, 
přijedou zástupci českých měst a také delegace 
partnerských měst ze zahraničí. V rámci slavnost-
ního večera v divadle budou vybraným osobnos-
tem předána nejvyšší městská ocenění – čestné 
občanství a cena města.
Podrobný program Zahájení lázeňské sezony 
2019 najdete v příštím vydání Karlovarských 
radničních listů a také na internetových stránkách 
magistrátu.

Zahájení lázeňské sezony 2019: 
Slavnost se rozprostře po celém městě

Malé i velké čarodějnice mají opět slet na Sokolá-
ku. Na tradiční oslavy filipojakubské noci spojené 
s pálením čarodějnic budou na Sokolském vrchu 
ve znamení soutěží pro děti a přehlídky nejlepších 
masek. Chybět nebude skákací hrad, „tetování“ 
technikou airbrush, divadelní a hudební vystoupe-
ní. Hvězdou programu, kterým provede Kateřina 
Janstová, bude hvězda moderní country music, 
kytarista a zpěvák Karel Kahovec se skupinou 
George & Beatovens.
Zábavné odpoledne na Sokoláku začne v 17 hodin. 
Pokud nemáte masku čarodějnice, můžete si ji po 
cestě vytvořit ve výtvarné dílně, která bude od 16 
do 18 hodin otevřena v přilehlé galerii Becherova 
vila.

Čarodějnice mají letos 
znovu slet na Sokoláku

PROGRAM PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
ÚTERÝ 30. DUBNA 2019

Interaktivní galerie Becherova vila 
16:00 – 18:00 Čarodějnická výtvarná dílna – 

příchozí zájemci si mohou vyrobit 
čarodějnické klobouky a další 
kouzelné doplňky (vstupné 40,- Kč)

Sokolský vrch
17:00 – 20:00 Soutěže pro děti 
17:00 – 21:00 Skákací hrad a Airbrush tetování 

(zdarma)
17:30 Divadlo z bedny 
18:30 Soutěže masek 
19:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
20:19 Zapálení hranice 
20:30 Karel Kahovec a George & Beato-

vens
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Rekonstrukce Ondříčkovy ulice
Stavbaři již naplno pracují na rekonstrukci Ondříč-
kovy ulice v úseku od křižovatky s Kvapilovou ulicí 
po areál obchodní akademie. Do 21. června dostane 
komunikace novou konstrukci a povrch, budou 
zde vybudována stálá parkovací místa a stanoviště 
pro nádoby na odpad. Bezpečnost provozu nově 
zajistí dva vyvýšené retardéry umístěné v prostoru 
křižovatky s Kvapilovou ulicí a u schodiště k nemoc-
nici. Rekonstrukcí projde také část opěrné zdi pod 
Ondříčkovou ulicí od schodiště směrem k obchodní 
akademii. 

Západní ulice
Na přelom dubna a května je naplánována velkoploš-
ná oprava povrchu komunikace v Západní ulici, v čás-
ti od Chebského mostu k ulici Dr. Engla. Podobně 
jako při loňské opravě silnice pod Tržnicí bude i zde 
postupně odfrézován stávající narušený a zvlněný 

povrch a položen nový. Práce budou probíhat pouze 
za částečného omezení provozu vždy ve volných jízd-
ních pruzích a potrvají zhruba jeden týden. Semafory 
u Chebského mostu budou po dobu opravy vypnuté 
a provoz bude částečně řídit Policie ČR.

Chodník do Sedlece
Přípravné práce již odstartovaly očekávanou stavbu 
zbrusu nového chodníku z Růžového vrchu do Sed-
lece. Spojnice pro pěší mezi oběma čtvrtěmi bude 
v průměru tři metry široká s asfaltovým povrchem. 
Součástí výstavby budou také dva zálivy pro autobu-
sy MHD a nové místo pro přechází mezi zastávkami 
s ostrůvkem uprostřed komunikace. Podél celého 
chodníku bude vybudováno nové veřejné osvětlení 
a na závěr stavby dojde i na parkové úpravy a zejmé-
na výsadbu nových stromů, které pokácené dřeviny. 
Termín dokončení je naplánován na konec července 
letošního roku.

Koptův most
V průběhu dubna začne a do konce srpna letošního 
roku začne rekonstrukce Koptova mostu na Čertově 
ostrově. Vzhledem ke stavu bude vrchní část mostu 
úplně odstraněna a nahrazena novou. Nosnou kon-
strukci a spodní části stavby čeká sanace. Parametry 
mostu po jeho rekonstrukci se nezmění, budou 
zachovány chodníky po obou stranách, středový 
ostrůvek pro přecházení bude větší než stávající. 
Výstavba mostu se neobjede bez úplné uzavírky pro 
dopravu i pro pěší.

Chodníky 
Na letošní rok je naplánována oprava řady chodníků 
ve městě. V dubnu a květnu se bude pracovat v Hřbi-
tovní ulici na chodníku u křižovatky s ulicí 5. května. 
Vedle vyjmenovaných rekonstrukcí a celoplošných 
oprav budou postupně v průběhu celého roku 
probíhat opravy výtluků na komunikacích. Ty eviduje 
odbor technický nejen na základě svých průběžných 
kontrol, ale také na základě podnětů obyvatel města, 
kteří je předávají mimo jiné prostřednictvím rubriky 
„Závady a nedostatky“ na webu magistrátu.

Ulice ve městě omládnou, 
silničáři se už pustili do práce
S nástupem jara se město pustilo do rekonstrukcí a oprav hned několika komunikací. Pra-
covat se bude na mnoha místech v centru i v jednotlivých čtvrtích. Některé stavební práce 
si vyžádají úplnou uzavírku provozu, některé omezí dopravu pouze částečně. Aktualizované 
informace o uzavírkách v souvislosti s opravami na komunikacích najdete na webu magistrá-
tu města nebo na Facebooku.

Kůrovcová kalamita ohrožuje lázeňské lesy
Přemnožení kůrovce a jeho atakům nezůstaly 

ušetřeny ani lázeňské lesy v Karlových Varech. 
Městská organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary 
proto přistoupila k opatřením, která mají elimino-
vat výskyt kůrovce a následné škody na porostu. 
Jediným možným řešením je použití chemických 
přípravků. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
již lesům udělila výjimku ze zákazu používání 
insekticidů.

V těchto dnech jsou v lázeňských lesích 
instalovány dřevěné stojany, které budou sloužit 
k ochraně proti kůrovcům, především k odchytu lý-
kožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého. „Jedná 
se o dřevěné trojnožky vysoké asi dva metry. Jsou 
červeně zabarvené a uvnitř jsou zavěšené sáčky. 
Celý povrch každé trojnožky je ošetřen chemickým 
postřikem s obsahem doporučeného množství 
insekticidu, barviva a vody, který pomáhá k hubení 
kůrovce,“ popisuje ředitel Lázeňských lesů Karlovy 
Vary Evžen Krejčí s tím, že takových trojnožek 
bude v nadcházejícím jarním období rozmístě-
no v lesích v okolí města zhruba tři sta. Použití 

chemických nástrah je podle ředitele Krejčího za 
stávající situace jedinou účinnou zbraní. „Uvědo-
muji si, že informace o použití chemické nástrahy 
v lázeňských lesích a v takovém rozsahu vyvolá 
vlnu rozhořčení. Ano, za normálních okolností se 
taková chemie v lázeňských lesích vůbec používat 
nesmí. Bohužel, v loňském roce byly velmi příznivé 
podmínky pro rychlý vývoj kůrovce. Je víc než 
pravděpodobné, že i v letošním roce a dost možná 
i v následujících letech bude přemnožení kůrovce 
pokračovat. Proto jsme museli přistoupit k ra-
zantnímu řešení pro eliminaci kůrovce a násled-
ných škod. Situace je velmi vážná a nikdo z nás 
nechce, aby pro město tak cenné lesy byly plné 
kůrovcových souší. Kombinace sucha a kůrovce 
může zapříčinit odumření veškerých smrkových 
porostů a těch máme v lázeňských lesích šedesát 
procent,“ vysvětluje Evžen Krejčí. K řešení kůrov-
cového nebezpečí a zvolenému postupu získaly 
Lázeňské lesy Karlovy Vary souhlas Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR a Správy Chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les.
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Chcete vyměnit kotel 
a máte zájem o kotlíkovou půjčku? 
Napište nám.

Jméno: ...........................................................................................................................

Příjmení: .........................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................

Kontakt (email, telefon): ...................................................................................................

Typ kotle:   tepelné čerpadlo                        
   kotel na biomasu – samočinná dodávka paliva
   kotel na biomasu – ruční dodávka paliva
   plynový kondenzační kotel

DOTAZNÍK

Kde vidíte 
největší 
problémy 
našeho 
města?

Pomozte vybrat deset nejpalčivějších problémů 
našeho města, které by se měly řešit s nejvyšší priori-
tou. Základ žebříčku 10P bude sestaven na tradičním 
Fóru města Karlovy Vary. Veřejná debata za účasti 
představitelů města a jeho organizací proběhne ve 
středu 10. dubna od 17 hodin v sále Alžbětiných lázní. 
Součástí programu bude shrnutí výsledků loňské 
ankety a stav řešení problémů vzešlých z hlasování. 
Anketní lístek najdete v květnovém vydání Karlovar-
ských radničních listů a také na webu magistrátu.

Po fóru celoměstském se rozběhnou ta místní 
zaměřená na jednotlivé městské čtvrti. Ještě v dubnu 
se bude debatovat o Staré Roli a čtvrti Počerny.

Témata k diskusi v rámci 
Fóra města Karlovy Vary 2019:
občan a úřad * životní prostředí a čistota města *kul-
tura, sport, volný čas * zdravý životní styl, prevence, 
zdravotnické služby * podnikání, ekonomika a cestov-
ní ruch * vzdělávání a osvěta * sociální problematika, 
bydlení a sociopatologické jevy * doprava

Termíny jarní série místních diskusních fór:
24. 4. Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská)
15. 5. Bohatice (Karlovarská teplárenská)
22. 5. Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. 
Komenského)
29. 5. Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje)

Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu.
Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích proběhnou 
v podzimních měsících.

Chceme čisté město
Udělejte společně s námi něco pro čisté město. 

Připojte se k úklidu veřejných prostranství v rámci 
akce „Den Země“. Můžete si vybrat libovolnou 
lokalitu ve městě, a pokud se zaregistrujete na 
odboru technickém našeho úřadu, poskytneme 
vám igelitové pytle, jednorázové rukavice a zajis-
tíme odvoz nasbíraného odpadu. Uklízet budeme 
v průběhu celého dubna.

Členové neziskových organizací, občanských 
sdružení, společenství vlastníků bytových jednotek 
a další nepodnikatelských subjektů se mohou 
zapojit do fotografické soutěže „Chceme čisté 
město“.

Ta se letos uskuteční již podesáté a je opět vy-
psána pro čtyři kategorie. Vedle nepodnikatelských 
organizací je určena pro karlovarské mateřské, 
základní a střední školy. Ve hře je finanční prémie 
až pět tisíc korun.

Účastníci soutěže mají za úkol zdokumento-
vat vybranou lokalitu a její stav pře a po úklidu.  
Z fotografií s vyznačeným datem pořízení a dalšího 
materiálu zpracují prezentaci v libovolném formátu 
(PowerPoint, PDF, video, fotoalbum, nástěnné pre-
zentace, koláže apod.). K obrazové dokumentaci je 
vodné doplnit i základní údaje, například o počtu 
zapojených účastníků, zvolené lokalitě a průběhu 
úklidu.

V každé kategorii bude rozděleno 10 tisíc korun. 
První místo bude honorováno 5 tisíci, druhý v pořa-

dí získá 3 tisíce a třetí v pořadí 2 tisíce korun. 
Soutěž a úklidovou akci pořádá město v rámci 

ekologické kampaně „Den Země“, která každoroč-
ně připadá na 22. dubna.

Kompletní pravidla včetně formulářů přihlá-
šek jsou ke stažení na webu magistrátu města 
www.mmkv.cz.

Úklid veřejného prostranství – registrace 
zájemců o prostředky k úklidu a svoz odpadu
odbor technický: l.kostanukova@mmkv.cz, 
tel.: 353 151 164 a p.soprova@mmkv.cz, 
tel.: 353 151 165

Fotodokumentační soutěž – registrace 
účastníků soutěže
odbor strategií a dotací: v.sekyrova@mmkv.cz, 
tel.: 353 151 152, 727 808 511
Termín odevzdání přihlášky nejpozději do 
12. 4. 2019, termín odevzdání prezentace 
nejpozději do 13. 5. 2019 
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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 Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

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

3.4. 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

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

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

8.4. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, 
Fričova, Kamenického 

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

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

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

10.4. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 

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

 Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská 
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská u bývalého 
plicního oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT 
včetně příjezdové komunikace

 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

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

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

 Parkoviště: Dvořákova 
15.4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 

Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
 Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
 Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 

ke Kriváni), Zahradní,nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

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

 Parkoviště: Západní – u FÚ
17.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 

Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka uBecherovky, 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

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

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

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

24.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

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

25.4. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část

26.4. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová

29.4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, 
Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická 
kolonie, Nad Dvorem

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

30.4. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

Karlovarský kraj bude vyhlašovat 3. výzvu 
kotlíkových dotací na výměnu starého, neekolo-
gického kotle na pevná paliva za nový plynový 
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel 
na biomasu. Výše dotace závisí na typu kotle, 
nebudou podporovány kotle na spalování uhlí, 
ani kotle kombinované. Maximální výše způso-
bilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí 
dotace je určena touto hranicí:
• a. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu 

s realizací plynového kondenzačního kotle, 
nejvýše však 95.000,00 Kč

• b. 80 % způsobilých výdajů v případě projektu 
s realizací kotle pouze na biomasu s ručním 
přikládáním, nejvýše však 100.000,00 Kč

• c. 80 % způsobilých výdajů v případě, že 
je projektem realizováno tepelné čerpadlo 
nebo automatický kotel pouze na biomasu 
(obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 
120.000,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou 
vypláceny zpětně, a ne každý občan má k dis-
pozici patřičnou sumu na výměnu zdroje tepla, 
může město poskytnout bezúročnou půjčku 
ve výši až 200 000 Kč. Aktuálně město zjišťuje 
zájem občanů města Karlovy Vary, aby po té 
mohlo učinit další kroky pro zajištění bezúročné 
půjčky.

V této souvislosti žádáme občany města Kar-
lovy Vary, aby v případě zájmu vyplnili přiložený 
dotazník v KRL° (najdete jej na další straně) 
a odevzdali jej na podatelně Magistrátu města 
Karlovy Vary nebo vyplnili on-line dotazník. To 
vše nejpozději do 18. dubna 2019.

Bližší informace ke kotlíkovým půjčkám na-
leznete na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujc-
ky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/ 
a na webových stránkách karlovarského kraj-
ského úřadu https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/.

Kotlíkové dotace. 
Chystá se třetí výzva

Domácnosti už 
mohou pohodlně třídit 
také oleje a tuky 

Město rozšiřuje separaci odpadu o novou komoditu. 
Od dubna mohou obyvatelé města pohodlně třídit 
také oleje a tuky z domácností. Jejich vylévání do 
toalet, dřezů, výlevek a podobně je nežádoucí, protože 
zanáší kanalizaci a je nezřídka příčinou havárie na 
odpadním systému. 

Po městě budou proto rozmístěny zelené nádoby 
speciálně upravené pro sběr tohoto recyklovatelného 
odpadu. Novou službu, která bude pro obyvatele měs-
ta zdarma, zajistí společnost EKO-PF s.r.o.

Karlovy Vary se tímto pilotním projektem, v jehož 
rámci bude k dispozici 21 nových popelnic, připravuje 
na novou zákonnou povinnost, zajistit od ledna 2020 
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů 
a tuků. Svoz bude zpočátku probíhat jednou za tři 
měsíce, v případě dřívější naplněnosti častěji. Použitý 
olej se po zpracování využívá při výrobě paliv, v che-
mickém, gumárenském nebo kosmetickém průmyslu.

Do kontejnerů je možné v PET lahvích a dalších 
uzavřených plastových nádobách odkládat pouze 
použité tuky a oleje z domácností. Nepatří do nich 
technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), 
maziva a další kapaliny. Nádoby o obsahu 240 litrů 
jsou opatřeny zabezpečením proti plnému otevření 
víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu 
je obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci 
a recyklaci. 
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Velikonoční trhy oslaví příchod jara
Oslava svátků jara se letos odehraje na třídě 

TGM u pošty. Velikonoční trhy začnou již ve středu 
17. dubna a zakončeny budou na Pondělí veliko-
noční 22. dubna.

Přes dvacet prodejců nabídne samozřejmě 
pomlázky a kraslice, další sortiment velikonočního 
a jarního zboží, dárky ruční výroby i občerstvení. 
Od pátku do neděle budou otevřeny oblíbené 
tvořivé dílny pro děti.

V doprovodném programu se představí děti 

z karlovarských mateřských a základních škol, 
místní divadelní, taneční a hudební soubory. V ne-
děli 21. dubna na podiu u pošty zahraje a zazpívá 
Ivan Hlas.

Tradiční tečku velikonočních slavností udělá 
varhanní koncert v kostele Nanebevstoupení Páně 
ve Staré Roli v pondělí 22. dubna od 17 hodin. 
Koncert bude součástí celorepublikové akce Brány 
památek dokořán, kterou zaštiťuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Senior Point. Nové pracoviště 
na úřadu poradí i pomůže

V průběhu dubna bude v budově magistrátu 
v Moskevské ulici otevřeno nové pracoviště – 
Senior Point. Klientům z řad seniorů zde vyškolený 
pracovník pomůže s orientací na úřadu a v jeho 
jednotlivých agendách, poradí kde a s kým řešit 
konkrétní záležitosti jako poplatek za psa nebo 
svoz komunálního odpadu, pomůže s vyplněním 

formulářů, objedná termín návštěvy na příslušných 
pracovištích a podobně. Klienti zde získají i in-
formace o kulturních a volnočasových aktivitách, 
zvýhodněném jízdném a službě Senior Expres.

Nové kontaktní místo bude zřízeno v přízemí 
budovy vedle pracovišť Czech POINTU a výdeje 
občanských průkazů a cestovních pasů.

Ukliďme svět, ukliďme 
Česko: Čištění řeky 
Ohře 2019

Akce Čištění řeky Ohře 2019 se blíží. V letošním 
roce proběhne akce již po čtvrté a potrvá souběžně 
s celorepublikovou událostí Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Celé akce se uskuteční 6. dubna 2019. A co 
je jejím cílem? Vyčistit náš region, přispět k jeho 
atraktivitě a prohlubovat pozitivní vztah k našemu 
domovu. V předchozím ročníku se dobrovolníkům 
povedlo na území Karlovarského kraje posbírat na 21 
tun odpadu za pomoci bezmála 954 dobrovolníků po 
souši i na vodě. Na akci spolupracují obce podél řeky, 
vodácké půjčovny a další organizace. V letošním 
roce proběhne opět soutěž o největší kuriozitu, tedy 
nejzvláštnější předmět nalezený v rámci akce Čištění 
řeky Ohře 2019. Na vítěze čeká odměna. 

Společně tak můžeme i letos přispět k tomu, aby 
naše řeka byla zase o něco čistší. Čím více nás 
bude, tím více toho vyčistíme. Každý je vítaný. Více 
informací naleznete na stránce Krajského sdružení 
MAS Karlovarského kraje, z.s. v sekci projekty, 
kde naleznete i kontakty na organizátory čištění 
jednotlivých úseků z řad Místních akčních skupin 
našeho kraje. Za MAS Sokolovsko se mohou zájemci 
hlásit u Mgr. Anny Marie Schröckové schrockova@
mas-sokolovsko.eu, tel. 731 565 046.

Farmářské trhy 
už nabídnou 
typický jarní 
sortiment

Hned dvakrát budou v dubnu farmáři 
a výrobci z regionu i okolí nabízet své zboží 
na farmářských trzích. Na prostranství před 
Tržnici se sjedou 12. a 26. dubna. Prodej bude 
probíhat jako vždy od 9 hodin do vyprodání 
zásob. Samozřejmostí bude obvyklý sortiment 
farmářských trhů, tedy pečivo, sladké výrobky, 
med, koření, houby, mléčné kozí, ovčí a kravské 
produkty, uzeniny, ryby, bylinky. V prodeji bude 
také typický jarní sortiment.
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Hlavní sezona třídění 
bioodpadu začíná

V průběhu prvních dubnových dnů budou po městě rozmisťovány speciální nádoby na biologicky roz-
ložitelné složky odpadu z domácností. Přistaveny budou na stejná místa jako v minulých letech a svoz 
bude probíhat jednou týdně. Alternativou k biokontejnerům jsou domácí kompostéry, které město nabízí 
k bezplatné výpůjčce. Obyvatelé města se mohou sami rozhodnout, kterou formu likvidace bioodpadu 
zvolí. Případné žádosti o nově přistavené biopopelnice lze podávat u pracovnice odboru technického 
magistrátu města Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel.: 353 151 213, email: k.brozickova@mmkv.cz). 

Běžně jsou přistavovány nádoby o objemu 120 litrů. Velké kontejnery jsou umisťovány pouze 
k zahrádkářským koloniím. Služba je pro obyvatele města zdarma. Nádoby přistaví a bude vyvážet 
společnost AVE CZ. 

Žádosti o poskytnutí domácích kompostérů přijímá pracovnice odboru technického Petra Soprová 
(tel. 353 151 165, email: p.soprova@mmkv.cz). K dispozici je ještě zhruba 170 kusů zařízení ve třech 
velikostech.

Nezapomeňte si vyměnit svou Karlovarskou kartu. 
V letošním roce končí platnost většiny 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. Pro každou číselnou řadu je sta-
noven kalendářní měsíc, ve kterém bude potřeba 
výměnu karty provést. 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 vysta-
vení 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. 
Informace o jednotlivých termínech najdete 
na letácích umístěných v autobusech nebo na 
internetových stránkách DPKV, kde najdete i další 
podrobnosti k plánovaným výměnám.

Časový harmonogram výměny 
Karlovarské KARTY˚ podle číselné řady:

Období výměny Číselná řada
DUBEN 2019 201 000 001 – 201 001 000
KVĚTEN 2019 201 001 001 – 201 002 000
ČERVEN 2019 201 002 001 – 201 003 000
ČERVENEC 2019 201 003 001 – 201 004 000
SRPEN 2019 201 004 001 – 201 005 000
ZÁŘÍ 2019  201 005 001 – 201 006 000
ŘÍJEN 2019 201 006 001 – 201 007 000
LISTOPAD 2019 201 007 001 – 201 008 000
PROSINEC 2019 201 008 001 – 201 009 000
LEDEN 2020 201 009 001 – 201 010 000
ÚNOR 2020 201 010 001 – 201 011 000
BŘEZEN 2020 201 011 001 – 201 012 000
DUBEN 2020 201 012 001 – 201 013 000

Kdy vyměnit 
Karlovarskou KARTU˚

Kdy se sváží bioodpad: 
Pondělí  - Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček, 
Počerny, Rosnice
Úterý - Bohatice, Dvory, Rybáře
Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlíd-
ka, obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek – Sedlec, Tašovice 

Do bioodpadu patří:
• tráva a plevel 
• listí (bez smetků z ulice) 
• dřevní štěpka z větví stromů a keřů 
• spadané ovoce 
• kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky 

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

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

Harmonogram 
rozmístění 
velkoobjemových 
kontejnerů

Připravte se na jarní úklid a využijte bezplatný svoz 
odpadu větších rozměrů. V průběhu tří sobot v dubnu 
budou ve městě rozmístěny velkoobjemové kontej-
nery společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství. 
Kontejnery budou k dispozici v době od 8 do 16 ho-
din. Pokud budou v průběhu dne naplněny, společnost 
AVE CZ, odpadové hospodářství zajistí jejich vyvezení 
a opětovné přistavení.

Do kontejnerů bude možné odložit komunální od-
pad, který se kvůli rozměrům nebo hmotnosti nevejde 
do běžných sběrných nádob, např. starý nábytek, 
koberce, lino atd. Nesmí se jednat o pneumatiky, 
vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie 
a další nebezpečný odpad.

6. dubna 2019
Olšová Vrata, Hůrky: K Letišti: separace u odbočky 
k hvězdárně, Pražská silnice, Josefa Lady: trávník 
u křižovatky, Hornická: u památné lípy
Lázeňské území: Krále Jiřího: separace u Becherovy 
vily, Jateční: parkoviště na konci ulice, Fügnerova: na 
konci ulice u separace, Nábřeží Jana Palacha: mezi OVO 
a „hasičárnou“, Hálkův vrch
Drahovice: Lidická: parkoviště pod hotelem Marttel 
(Slávie), Lidická: pod SPGŠ u nádob na separaci, Lidická: 
konečná autobusu, Maďarská: první parkoviště vpravo 
u separace, Úvalská: pod panelovými domy u separace 
naproti hřišti, Palackého náměstí, Mozartova: u sepa-
race (u rybníčku), Vítězná: u separace: zastávka bus, 
Drahomířino nábřeží: u večerky: průjezd do vnitrobloku, 
Mattoniho nábřeží: zastávka MHD 
Tuhnice: Brigádníků: u Meteoru, Plzeňská: pod stromy 
u zastávky MHD, Krymská / Charkovská:  křižovatka 
u separace, Bečovská: u separace, Vrázova: u zdi pod 
hřištěm
13. dubna 2019
Bohatice: Táborská: konec slepé ulice u separace, 
Štúrova: parkoviště u separace, Nádražní stezka: za 
podjezdem u separace, Jáchymovská: sjezd k Prazdroji 
u separace, Lomená: u separace
Sedlec: Merklínská: u separace naproti garážím, Mer-
klínská / Ke Hřišti: křižovatka ulic u separace
Rosnice: u koní: u separace 
Čankov: Na návsi v zatáčce u separace
Stará Role: Počernická x Zlatý kopeček u separace, 
Dvořákova: parkoviště, Okružní: u separace u konečné 
MHD, Borová: plocha před garážemi, Školní: před poš-
tou, Partyzánská (Jedlová), Dlouhá: u separace, Dykova, 
Husova: u separace, Vančurova: mezi zastávkou a sepa-
rací naproti Ventopu, Rolavská: u separace, Jabloňová: 
parčík vedle separace
20. dubna 2019 
Růžový Vrch: Plešivecká: roh Plešivecká / Vodárenská, 
Krušnohorská: u separace u trafostanice
Rybáře: Nejdecká: u separace u vchodu na Rolavu, 
U Koupaliště: parkoviště, Mlýnská: za zastávkou 
u separace, Konečná: velké parkoviště, Sokolovská x 
Šmeralova: vedle bývalé brány do pivovaru 
Počerny: u separace u rybníčku/za hospodou k řadov-
kám (stanoviště se střídá)
Tašovice: Sopečná: separace u hospody, U Brodu: par-
koviště vlevo před retardérem, Slovanská: před poštou
Doubí: Modenská: parkoviště, U Vesničky SOS: u sepa-
race, Svatošská: parkoviště u dětského hřiště, K Přehra-
dě: u brány vjezdu do zahrádek, Skalní: u separace
Změna umístění VOK vyhrazena



11

• KAM KV°

Duch místa Karlových Varů a věhlas města je po 
staletí úzce spjat s fenoménem vody, a to nejenom 
unikátními minerálními prameny, které jsou po 
staletí klíčovou součástí lázeňské léčby. Přestože 
se nejvýznamnější vývěr Vřídlo stal symbolem 
města a středobodem lázeňské čtvrti Karlových 
Varů, přírodní fenomén vody také ovlivňuje po 
tisíciletí jedinečnou geomorfologii a krajinný ráz 
území a od pozdního středověku určuje i urbani-
stickou kompozici a architektonický výraz města. 
Kontinuální rozvoj středověké historické půdorysné 
struktury zástavby podél obou břehů řeky Teplé se 
od 17. století s pozdější zástavbou svahu a výšin 
od druhé poloviny 19. století společně s archi-
tektonickým výrazem čtyř epoch zapsal do stále 
mimořádného obrazu současného města. Již od 
dob, kdy lidé začali budovat první osady, vesnice 
a později města, byla voda vždy přirozenou sou-
částí jejich života. Lidský životní cyklus byl přesně 
sladěn s cyklem (koloběhem) vody. Obraz města 
byl silně ovlivněn faktem, kdy při výběru lokality, 
tvorbě půdorysu města, náměstí i ulic hrála velkou 
roli potřeba zakomponování vodních dopravních 
či nákladních cest a zařízení pro zajištění dodávky 
nebo likvidace vody. Urbanismus byl úzce svázán 
s vodou a způsobem jejího využití. Tento vztah 
můžeme sledovat od antiky přes středověk až do 
současnosti. Skutečnost, že voda byla využí-
vána k mnoha životně důležitým účelům, vedla 
k rozvoji vodohospodářského plánování, které se 
tak stalo důležitou hnací silou při rozvoji měst již 

v jejich raném stádiu vývoje. Přístup k navrhování 
vodohospodářských objektů byl zcela jiný než 
v současné době. Tyto objekty vyjadřovaly tehdejší 
filosofické, mytologické či náboženské názory. 
Od 2. fáze průmyslové revoluce, tedy od poloviny 
18. století, se počala voda z měst vytěs11ovat. 
S novými technickými vynálezy a vymoženostmi 
rostlo také sebevědomí lidí. Zároveň sílila touha 
lidstva vše ovládat a mít pod kontrolou. A nejinak 
tomu bylo ve vztahu vody a města. V kontextu 
doby se není čemu divit. Hygienické podmínky 
většiny měst byly otřesné. Řešením bylo veškerou 
vodu, pitnou a hlavně odpadní, dostat z městského 
povrchu. Počala se budovat rozsáhlá kanalizační 
síť a rozvody.  Důsledkem je sice zdravé město, ale 
negativním projevem těchto řešení je neadekvát-
ní zrychlení povrchového odtoku vody, snížení 
hladiny podzemní vody, narušení jejího přirozeného 
koloběhu a extrémní situace v povodích, které jsou 
převážně podmíněny negativními a nevhodnými 
zásahy do krajiny mimo sídla. Lidé v městech znají 
vodu v podstatě jen jako médium vytékající z ko-
houtku nebo okrasný prvek v podobě fontán apod. 
Ve spojitosti s katastrofami posledních let je voda 
chápána i jako hrozba. Málokdo si uvědomuje, že 
vše má své příčiny a v čem vlastně vězí. Je proto 
třeba vztah měst ke své vodě přehodnotit a znovu 
objevit. Využijme toto přirozené médium, vodu, po-
dobně jako tu minerální pro léčbu a rozvoj města, 
neboť voda jako aktivní prvek veřejného prostoru 
ovlivňuje klima, vlhkost, teplotu a čistotu ovzduší. 

Zvuky vody oproti hluku ulice jsou uklidňující 
a mírní stres z měst nezávisle na úrovni decibelů. 
Po více než půl tisíciletí je hlavní urbánní osou 
města říčka Teplá, která určovala energii rozvoje 
Karlových Varů. Dnes a v budoucnosti bude rozvoj 
města určovat řeka Ohře. Tok řeky Ohře a její oba 
břehy skrývají potenciál pro budoucí rozmach 
města. Usilujme vědomě o to, aby přirozený živel - 
voda, jejíž léčivá energie je v rozličných podobách 
v intravilánu města všudepřítomná, byla přístupná 
v pozitivním vztahu všem obyvatelům, neboť je 
jedinečnou viditelnou identitou a značkou města 
Karlovy Vary. 

Použitý zdroj: 
Ing. arch. Michaela Vacková: Voda a město 

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary a fenomén voda

STŘEDA 10. 4. v 17:00 
Alžbětiny lázně, společenský sál 
Fórum města Karlovy Vary

Přijďte diskutovat o plánovaném rozvoji města, 
podělte se s námi o své názory, zkušenosti 
a nápady. Proběhne představení Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary. Témata k dis-
kusi: občan a úřad , životní prostředí a čistota 
města, kultura, sport, volný čas, zdravý životní 
styl, prevence, zdravotnické služby, podnikání, 
ekonomika a cestovní ruch, zdělávání a osvě-
ta, sociální problematika, bydlení, sociopatolo-
gické jevy, doprava
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Kterou školu vybrat? 
Prvňáčci se zapíší v dubnu

ŠKOLA termín zápisů více informací
datum hodina telefon, www stránky

ZŠ pro žáky se specifickými 
poruchami učení, Mozartova 7

11. 4. 2019 14:00-17:00 353 224 241
www.zsdys.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 1. 4. 2019                           
2. 4. 2019

15:00-18:00 353 447 021
www.zsazus.cz

ZŠ 1. máje 1 1. 4. 2019                             
2. 4. 2019

15:00-18:00 353 563 426
www.skoladvory.cz

ZŠ jazyků, Libušina 31 1. 4. 2019             
2. 4. 2019

14:00-17:00 725 043 842, 604 170 950
www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, 
Moskevská 25

9. 4. 2019 13:00-18:00 353 226 984, 775 855 000
www.zsdukla.cz

ZŠ J .A. Komenského,   
Kollárova 19

4. 4. 2019 14:00-18:00 353 300 321, 725 735 601
www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ Poštovní 19 25. 4. 2019 14:00-18:00 353 226 408, 725 595 503 
www.zskvary.cz

ZŠ Konečná 25 5. 4. 2019 14:00-18:00 353 564 119, 353 447 000 
www.zskonecna.webnode.cz

ZŠ Krušnohorská 11 12. 4. 2019                     
13. 4. 2019

15:00-17:00                                    
9:30-11:30

353 437 111 
www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Truhlářská 19 2. 4. 2019 14:00-17:00 353 562 283, 353 562 901 
www.zstruhlarska.cz

* ZŠ Krušnohorská 11 2. 4. 2019             
3. 4. 2019

15:00-17:00 353 561 766, 608 867 999 
www.specskoly.cz

* zřizovatelem školy je Karlovarský kraj. Dny otevřených dveří probíhají ve dnech zápisu od 10:00 do 17:00 hodin

Klobouk pana Pronobuse aneb masopust trochu jinak
Masopust oslavili žáci ZŠ Truhlářská trochu jinak, 

než je běžné. Namísto tradičního průvodu masek 
byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější klobouk 
pana Pronobuse, toho, který vodí masopustní maš-
karní průvod, a to na obou stupních školy. Prvotní 
myšlenka vznikla u paní učitelky a žáků přípravné 
třídy, nápad se však ujal ve všech ročnících. Jak 
mladší, tak starší žáci předvedli obrovskou kreati-
vitu a nadšení a pustili se do výroby nejrozmanitěj-
ších pokrývek hlavy. Zapojili se také vyučující.

Výběr těch nejoriginálnějších výtvorů byl velmi 
obtížný, nicméně zástupci žákovského parlamentu 
tento úkol velmi dobře zvládli a vítězové si odnesli 
klobouk plný odměn. Žákovský parlament a jeho 
zástupci byli především na II. stupni školy garanty 
akce. Předvedli výborné organizační i moderátorské 
schopnosti a připravili všem pestrý a veselý školní 
den. Příští plánovanou akcí parlamentu je „ponož-
kový den“, na který se už nyní všichni velmi těší. 

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 
2019/2020 budou probíhat na všech základních 
školách v období od 1. dubna 2019 do 30. dubna 
2019. Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad.

Na vybraných základních školách budou otevřeny 
také přípravné třídy. Do té se zařazují děti v posled-

ním roce před zahájením povinné školní docházky, 
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné 
třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým 
byl povolen odklad povinné školní docházky.

Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem 
celkem 10 základních škol, ve kterých mohou děti 
plnit povinnou školní docházku.

Termíny zápisů na jednotlivých základních ško-
lách jsou uvedeny v následující tabulce:

Před zápisy otevírají své 
dveře mateřské školy
Na začátku května proběhnou v karlovarských 
mateřských školách zápisy. Než se rodiče roz-
hodnou, kterou školku pro své děti zvolí, mohou 
si jednotlivá zařízení prohlédnout v rámci dub-
nových dnů otevřených dveří.

Termíny dnů otevřených dveří:
1. Mateřská škola Karlovy Vary
23. 4. a 24. 4. 2019
9:00 – 11:00 hodin a od 14:30 – 16:00 hodin:

23. 4. 
MŠ Komenského 7- Doubí  
MŠ U Brodu 73 – Tašovice  
MŠ Krymská 10 – Tuhnice  
MŠ Krymská 12 – Tuhnice  
24. 4.
MŠ Destinnové 1 – Drahovice 
MŠ Hornická 66 – Olšova Vrata 
MŠ Mozartova 4 – Drahovice 
MŠ Východní 6 – Drahovice  
Lesní MŠ Duběnka - Kozodoj - Stará Role  
 
2. Mateřské škola Karlovy Vary
23. a 25. 4. 2019
8:00 – 10:00 hodin a 14:30 – 16:00 hodin:  

23. 4. 
MŠ Krušnohorská – Růžový vrch
MŠ Vilová – Bohatice
MŠ Mládežnická – Rybáře
MŠ Kpt. Jaroše – Dvory
MŠ Sedlec
MŠ Truhlářská – Stará Role
MŠ Fibichova - Stará Role
MŠ Javorová - Stará Role
25. 4.
MŠ Dvořákova - Stará Role
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Letní astronomická školička na 
Hvězdárně Františka Krejčího

Letní astronomická školička je expediční astrono-
mický tábor pořádaný jako ucelená, plně výuková 
astronomickou akce. Každý z účastníků by měl mít 
aktivní zájem o astronomii, především však trpělivost 
při pozorování oblohy a chtít plnit úkoly odborného 
programu expedice. Letos se tato akce koná v období 
ubývajícího Měsíce od novu, který nastává 1. srpna ve 
3.12 hodin až po dva dny po první čtvrti, ta nastává 7. 
srpna v 17:32 hodin, což jsou vynikající podmínky pro 
poznávání aktivních letních meteorických rojů a objek-
tů temné oblohy, které zanikají za svitu Měsíce.

Během letošní akce dostanou děti možnost uceleně 
se během několika dní seznámit se základy meteorář-
ské astronomie, s pozorováním tzv. neviditelného ves-
míru pomocí vlastní SID stanice či s hledáním a pozo-
rováním objektů na noční i denní obloze a především 
s moderní astronomickou technikou, nevyjímaje 
i největší dalekohled v Karlovarském regionu VL-KVT. 
„K tomu budeme letos poprvé využívat i prostředky 
moderní elektroniky, které nám zajistí synchronizaci 
přesného času k pozorování a možnost si pozorování 
zaznamenávat hlasově. Spolu s účastníky vítáme 
třeba i jejich vlastní astronomický dalekohled či již 
zdánlivě nepoužitelný počítač, se kterým účastník 
může pracovat  využít jej k trochu jiným účelům, než 
jsou hry či surfování po internetu,“ říká Miroslav Spur-
ný z Hvězdárny Františka Krejčího. Rodiče mohou dítě 
totiž vybavit starším počítačem, ideálně s operačním 
systémem Windows XP, na kterém se pak nainstaluje 
řada astronomických aplikací, se kterými se dítě na 
táboře naučí pracovat a využívat je. 

Letní astronomická školička má svá věková omezení 
účastníků z důvodů odbornějšího zaměření akce. 
Věk nejmladšího účastníka musí být minimálně 9 
let, respektive by v době akce měl mít ukončenou 
alespoň 3. třídu základní školy.  Horní věková hranice 

omezena není, ale v případě účastníků starších 15 let 
bude rozhodovat počet zájemců a přednost dostanou 
aktivní členové Astroklubu nebo zájemci mladší 15 let. 
Maximální počet účastníků astronomické školičky je 
letos 14 dětí. Tento počet je stanoven s ohledem na 
kapacitu pozorovací techniky.

Program akce je samozřejmě patřičně nastaven 
tak, aby si děti mohly přes den odpočinout a v noci 
na pozorování neusínaly. „Pokud chceme, aby se děti 
seznámily na hvězdárně s pozorováním noční oblohy, 
uvědomme si, že v letních měsících jsou velmi krátké 
noci a při větším počtu účastníků je často problém, 
aby se děti vystřídaly u astronomické techniky, kterou 
hvězdárna disponuje. Pokud má účastník tábora 
pozorovat a něco poznat, je většinou na pozorovacím 
stanovišti s astronomickým instruktorem, který mu 
s pozorováním pomáhá,“ vysvětluje Miroslav Spurný. 
Nižší počet účastníků na táboře, je tedy výhodou.

V ceně tábora je zahrnuta kompletní strava, pojiště-
ní, denní i noční program zajištěný odbornými pracov-
níky hvězdárny i kvalitními lektory z jiných hvězdáren, 
kteří přijedou se zajímavými přednáškami. 

Pro bližší seznámení s prostředím zejména pro 
přihlášené nováčky se pak nabízí dvě přípravné víken-
dové akce v termínech 5. - 7. dubna a 3. - 5. května 
2019. „V případě zájmu ale připravíme před táborem 
i další víkendovky v červnu a červenci,“ dodává 
Miroslav Spurný. Cílem „víkendovek“ je ukázat dětem 
to, čemu se budou na samotném táboře v létě věnovat 
a předat jim jednoduché úkoly, nad kterými budou 
moci do tábora přemýšlet a na tábor pak přivést jejich 
řešení. 

Zájemci se mohou přihlásit předběžně na webu 
http://astropatrola.cz/tabory-objednavka.htm, kde 
najdou také bližší informace. Kontaktní telefon je 
+420777953421.
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

LISTECH

t: 739 544 446    
e: kalabova@mediaas.cz

Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

Iva Kulatá

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÝUKA HRY NA KYTARU
tel.: 777 940 555 www.hrajunakytaru.cz

www.softwarovaskola.cz

ZPRÁVY Z DDM
Noc se zvířátky ve Staré Roli
Nejdříve k Centru zvířat ve Staré Roli. V noci z 19. na 
20. dubna se tady uskuteční opět Noc se zvířátky. 
Přihlášky jsou opět možné u vedoucího Centra 
pana Kocka. Centrum zvířat si připravilo pro své 
návštěvníky mnoho nového, to aby vyžití a prohlídky 
byly ještě atraktivnější. Nově tady pro školy i běžné 
návštěvníky nabízíjí tématické pracovní listy.
Velikonoční gravírování pro veřejnost
V DDM Čankovská připravují v nadcházejícím 
měsíci spoustu akcí. Jednou z mnoha je 6. dubna 
velikonoční gravírování pro širokou veřejnost. Jedná 
se o výtvarnou techniku která je velmi atraktivní 
a zájemci se v ní teď mohou zdokonalit pod vedením 
profesionála.
Oslavte příchod jara novou výzdobou
Prodejní výstavu velikonočních předmětů a ozdob 
i všeho dalšího, co s tímto svátkem souvisí, chystají 
v DDM mezi 8. a 11. dubnem.
Lomnické hudební jaro
Mezinárodní soutěže Lomnické hudební jaro se letos 
zúčastní muzikanti z DDM Čankovská 13. dubna. 
Loni právě tady získala zdejší bubenická třída 
krásné ocenění a v silné sestavě se tady zástupci 
místního DDM objeví i letos, do soutěže vyšlou 
téměř kompletní hudební oddělení.
Velikonočních trhy: chystá se velká show
Se zbrusu novým programem se vytasí hudebníci 
a dětské kapely z DDM na letošních Velikonočních 
trzích. Na velkém pódiu u Hlavní pošty se můžete 
v pátek 19. dubna těšit na velkou show, začíná se 
v 17.30 hodin.
Čarodějnický rej s bohatým programem
Velký čarodějnický rej s bohatým programem 
se chystá v DDM na 27. dubna. Chybět nebude 
závěrečný tanec čarodějnic ani první jarní opékání 
buřtíků. Na návštěvníky čeká mnoho soutěžních 
stánků a pravděpodobné je i vystoupení živé kapely.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz
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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

Volební právo na území ČR
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 vo-

lebního 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 vo-
lebního 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.

Ověření práva volit 
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: pondělí a středa od 
8.00 do 12.00 hodin, a od 13.00 do 17.00 hodin. 

Možnosti hlasování na území České republiky
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území 

obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do EP. Bylo-li na území 
obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje 
volič ve volební místnosti v tom volebním okrs-
ku, kam podle místa svého bydliště patří. Ma-
gistrát 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.

 V Karlových Varech nastala od posledních voleb 
změna pouze u okrsku č. 32, kde již nebude 
volební místnost v objektu Českého rybář-
ského svazu na Třeboňské 90, ale nově bude 
volební místnost o cca o 500 m blíž k centru, 
a to v Domě dětí a mládeže Karlovy Vary na 
Čankovské 35/9.

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 vo-
lební schránkou, úřední 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. 

 Občané České republiky volí pouze na území 
České republiky, nelze volit v zahraničí na 
zastupitelském úřadu ČR.

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 do-
ručit 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 vy-
dání 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  žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo 
zabráněno jeho možnému zneužití, nebo

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvede-
nou 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.  

Volební právo pacientů hospitalizovaných ve 
dnech voleb v karlovarské nemocnici 
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s pře¬nosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pacienti /voliči/:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště 

vystavit voličský průkaz 

2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa 
nemocnice v termínu do 4.5.2019 do 16.00 
hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 
O tento zápis by měl volič požádat pouze 
v případě, kdy je zřejmé, že v nemocnici bude 
i ve dnech voleb 24. a 25.5.2019.

Nebudou zde volit občané hospitalizovaní na in-
fekčním oddělení, neboť jde o zákonem stanove-
nou překážku ve výkonu volebního práva.

Volební právo lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče 
nemohou volit v místě svého trvalého pobytu, 
mohou volit v jakémkoli okrsku v případě, že si 
přivezli do lázní voličský průkaz. Pokud voličský 
průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam 
územně jejich léčebné zařízení spadá, ale pouze 
v případě, že je správci těchto zařízení nahlásili 
v zákonném termínu do 4.5.2019 do 16.00 hodin 
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k zapsání do zvláštního seznamu voličů. O tento 
zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je 
jeho pobyt ve dny voleb v lázeňském zařízení zřej-
mý, neboť následné změny spočívající v dopsání 
voliče do seznamu voličů pro volby do EP v místě 
jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Volební právo občanů EU na území ČR
Občan jiného členského státu EU, který:
A. již hlasoval ve volbách do EP na území ČR 

v minulých volbách
 Pokud takový volič nepožádal od minulých vo-

leb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do EP a nadále splňuje podmínky pro 
hlasování, tak je veden automaticky v seznamu 
voličů. Tento volič nemusí nic dalšího činit. 
Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými 
údaji na základě žádosti předložené v minulých 
volbách. Těmto voličům se doporučuje, aby si 
svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě 
svého pobytu.

B. již hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí na 
území ČR v minulých volbách

 Takový volič je veden u obecního úřadu 
v dodatku seznamu voličů. Volič pouze požádá 
o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby 
do EP. Tento volič proto podá u obecního úřadu 
v místě svého pobytu žádost o přenesení svých 
údajů z dodatku stálého seznamu voličů do 
seznamu voličů pro volby do EP, a to nejdéle do 
14.4.2019 do 16.00 hodin.

C. na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do 
EP, ani ve volbách do zastupitelstev obcí

 Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat 
na území ČR ve volbách do EP tím, že podá 
u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost 

o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, a to 
nejpozději dne 14.4.2019 do 16.00 hodin.

Žádosti podle odstavce B i C je nutné podávat 
obecnímu úřadu osobně. Při podání žádosti se 
občan jiného členského státu EU prokáže platným 
průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zá-
pis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 
do 9.5.2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost 
vyřízena. 
Součástí žádosti dle odstavce B i C je čestné 
prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu na území ČR, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro 

volby do EP veden ve volební evidenci (tj. kde 
hlasoval v minulých volbách do EP), a 

4. skutečnost, že bude hlasovat ve volbách do EP 
pouze na území ČR. 

Členství v okrskových volebních komisích
Ve městě Karlovy Vary je 50 okrsků a volebních 
místností, ve kterých pracuje 50 okrskových 
volebních komisí. Minimální počet členů komisí 
stanoví primátorka města. 
Zaregistrované politické strany, politická hnutí 
a jejich koalice mají právo do každé komise 
delegovat 1 člena a 1 náhradníka. Delegování 
do komisí by mělo být předem řádně projednáno 
s navrhovanými členy okrskových volebních 
komisí tak, aby při přípravě voleb nevznikaly zby-
tečné organizační problémy. Lhůta pro doručení 
seznamu delegovaných členů okrskových 
volebních komisí, podepsaného zmocněncem, 
končí dnem 24.4.2019  v 16.00 hodin.
Na zbylá neobsazená místa jmenuje primátor-
ka města členy z řad občanů a zaměstnanců 
magistrátu.

Členem okrskové volební komise může být občan 
ČR nebo občan jiného členského státu EU, u ně-
hož nenastala překážka výkonu volebního práva, 
který není kandidátem pro volby do EP, a který 
alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Hlasování se zahajuje dne 24.5.2019 ve 14.00 
hodin a končí ve 22.00 hodin. Dne 25.5.2019 
pokračuje hlasování od 08.00 do 14.00 hodin (od 
14.00 hodin následuje sčítání výsledků hlasování).

Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí pro 
předsedu komise 2 200 Kč, pro místopředsedu 
komise 2 100 Kč a pro člena 1 800 Kč, z níž je 
odváděna daň ve výši 15 %. 
Členovi komise, který není v pracovním ani 
obdobném poměru, avšak je výdělečně činný, 
přísluší kromě výše uvedené odměny též náhrada 
ušlého výdělku za dobu výkonu funkce členka 
okrskové volební komise, a to ve výši 43 Kč za 
hodinu, nejvýše však 340 Kč na den.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se 
mohou hlásit na Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, 3. poschodí, kancelář č. 323. 
Případné dotazy zodpoví Bc. Martina Košíková, tel. 
353 151 223.

Termín prvního zasedání okrskových voleb-
ních komisí
V pátek 3.5.2019 na Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21, v zasedací místnosti ve 3. 
patře (hodina bude uvedena na pozvánce). 

Další informace k volbám jsou k dispozici na 
stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.

• VOLBY
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• MĚSTSKÁ POLICIE

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, 
bylo „jen“ pět. Karlovaráci se podíleli třemi případy 
a i zde evidujeme jedno zastoupení něžného pohla-
ví. Nejmladšímu hříšníkovi bylo 31 let, nejstarší 59. 
K tomu je však nutné ještě připočítat šest případů 
maření výkonu úředního rozhodnutí, z nichž vět-
šina 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 tady jsou namátkou dva z posledních případů.
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. Ori-
entační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
byla negativní, zato orientační test na omamné 
psychotropní látky vyšel přesně opačně.Mladík 
z Karlových Varů poté přiznal, že užil pervitin. Pro 

podezření ze spáchání trest-
ného činu byl předán Policii 
ČR. Nutno dodat, že mladík nebyl strážníkům 
neznámý. V jedenadvaceti letech.

Co se věku týče, během pouhých třech dní jej 
však překonal jiný karlovarský výtečník. O nedělní 
noci v 1.30 hodin strážníci při kontrole městské 
části Drahovice zastavili osmnáctiletého řidiče, 
jehož styl jízdy napovídal požití návykové látky, což 
následně prokázal i orientační test. Vše podtrhuje 
fakt, že při nízkém věku má dotyčný již vysloven 
zákaz řízení a nemá řidičský průkaz. Případ si 
převzala na místě Policie ČR.

Drogy za volantem. Mladíci trhali rekordy

ZPRÁVY Z ULICE 
Agresivní žena na ubytovně
Městská policie Karlovy Vary zaměstnává 
asistenty prevence kriminality již mnoho let a tak 
není divu, že jejich škála úkolů je dnes široká. 
Primárním důvodem jejich zřízení před lety však 
byl dohled v lokalitách městských ubytoven. 
Situace s veřejným pořádkem a kvalitou ubytování 
se postupně zlepšovala a rozdíl je dnes více než 
diametrální, přesto se čas od času problém k ře-
šení vyskytne. Stejně tomu bylo v úterý 12. března 
krátce před devátou hodinou večerní, kdy se 
asistent obrátil na operační středisko MP s ozná-
mením. Rozepři mezi osmatřicetiletou ženou a je-
denadvacetiletým mužem museli nakonec řešit 
strážníci, kteří po příjezdu na ubytovnu zjistili, že 
hádka se již přesunula na veřejné prostranství. 
Spor strážníci rázně ukončili, avšak žena ještě 
před jejich příjezdem v návalu vzteku stihla rozbýt 
skleněnou výplň u vchodových dveří. Strážníky 
ověřená škoda na majetku města přesáhla výši  
5 tisíc korun, proto na místo přivolali Policii ČR 
s podezřením na přečin a případ jim předali.

Ujeli od nehody, viděl je strážník v civilu
Chybovat je lidské, přesto se stále více setkáváme 
s tím, že přiznávat chybu se v dnešní době příliš 
nenosí. Podobně to měli čtyři mladíci, kteří ujeli 
začátkem února v pátek večer krátce pře desátou 
hodinou ujeli od nehody v Krušnohorské ulici. 
Smůlou pro ně bylo, že celý incident viděl strážník 
MP v civilu. Ten okamžitě zavolal kolegům ve 
službě a akce mohla začít. Řidič na odjezdu 
vysadil tři spolujezdce, kteří zaběhli do jednoho 
z věžáků a sám pokračoval v jízdě. Hlídka na 
místě po příjezdu našla obě nabouraná vozidla 
a vydala se do označeného domu, kde po chvíli 
pátrání povedené trio nalezla. Mladíci z Karlových 
Varů ve věku 20 až 21 let museli vyčkat na příjezd 
dopravních policistů a zároveň na pokyn strážníků 
zavolali i svého kamaráda. Devatenáctiletý řidič 
z Chodova se po chvíli na místo skutečně dostavil, 
přičemž na vozidle byly patrné známky po kolizi. 
Orientační zkoušky na přítomnost alkoholu 
a omamných látek byly negativní. Po ověření to-
tožnosti poškozených, tedy majitelů nabouraných 
vozidel, byl celý případ předán Policii ČR.

Název příspěvku sice nabízí řešení přestupku na 
úseku majetku v podobě krádeže dětských bot, 
ale ve skutečnosti se jedná o krádeže technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla neboli tzv. 
botičky. Městská policie již v loňském roce výrazně 
omezila využívání tohoto prostředku, který nahradila 
tištěnými výzvami. Počet botiček tak loni zazname-
nal výrazný propad na 550 za rok.

Ani to však nemusí zákonitě znamenat, že by 
se nenašel někdo, kdo se pokusí zařízení násilně 
sundat a dokonce jej ukrást.

Dva případy během jediného víkendu je ovšem 
unikát v celé historii MP. Nejprve v sobotu 23. února 
zjistila hlídka krátce před polednem vozidlo parkují-
cí na Varšavské ulici bez zaplaceného poplatku. Při 
kontrole lokality v 15.20 hodin si hlídka všimla, že 
vozidlo ani blokovací zařízení již nejsou na místě.

Druhý případ se odehrál v neděli 24. února 

v lázeňském území, kde strážnici využili botičku 
u vozidla parkujícího v lokalitě bez povolení a navíc 
v místě zákazu. Po dvou půl hodinách se opako-
vala situace z předešlého dne, vozidlo i technické 
zařízení zmizelo. Bez zajímavosti není, že řidiči 
nerespektující dopravní předpisy jsou s největší 
pravděpodobností cizinci. Případy krádeže se nyní 
zabývá Policie ČR.

Dvě za víkend. Už krademe i botičky
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U nás v Kocourkově
Na Růžovém vrchu vedle pošty 10 je několik let 

uzavřena část  schodiště (11 schodů). Druhá část 
schodiště (10 schodů) byla někým před třemi lety 
opravena. Kamenné schody byly nahrazeny kovo-
vými a zábradlí bylo krásně natřeno. Jako celek se 
tedy schodiště používat nedá.

Dne 23.10.2018 jsem se dotázala vedení České 
pošty v Plzni, zda by nemohl být zbytek schodi-
ště opraven. Dotaz jsem poslala i na MM K.Vary 
technický odbor. Cituji odpověd: „Problematika 
uzavřeného schodiště na Růžovém Vrchu je od-
boru technickému Magistrátu města Karlovy Vary 
dobře známa. Vzhledem k tomu, že se nejedná 
o majetek Statutárního města Karlovy Vary, není 
možné toto schodiště opravit. Odbor technický 
Magistrátu města Karlovy Vary spravuje pouze 
majetek ve vlastnictví Statutárního města Karlovy 
Vary. Veškeré opravy tedy musejí jít k tíži vlastníka 
veřejně přístupného objektu. Ten byl již několikrát 
k opravě vyzýván jak přímo odborem technickým, 
tak stavebním úřadem. Litujeme, že Vám nemůže-
me podat příznivější odpověď.“

Odpověď MM jsem zaslala České poště, cituji ve 
stručnosti odpověď: „Pozemek pod stavbou scho-
diště je České pošty, s.p., ale stavba schodiště 
není majetkem České pošty, s.p.“

Níže uvedená informace magistrátu není tedy 
zcela pravdivá: „Česká pošta, s.p. má právo 
hospodařit k pozemku pod tímto schodištěm. 
Samotné schodiště a celý suterén mezi budovou 
pošty a sousedními objekty nám zřejmě nepatří. 
Jelikož technický stav celého suteréního objektu 
se povážlivě zhoršuje a bude potřeba v dohledné 
době provést jeho zásadní opravu, dohledáváme 
v různých archivech dokumenty k výstavbě celého 
areálu a následným majetkovým přesunům. 
Aktuálně čekáme na zpřístupnění dokumentů 
v oblastním archivu a na katastrálním úřadě (mělo 
by být do poloviny listopadu 2018). Zástupce 
správy majetku města jsme v srpnu a září 2018 
opakovaně žádali o schůzku v dané záležitosti, ale 
byli jsme odmítnuti. Bohužel nemáme právní titul 
k zajištění opravy schodiště. Proto jsme opravu 
dosud neprovedli a instalovali pouze zábrany, aby 
zde nemohlo dojít k úrazu vlivem stavu schodiště.“

Další odpověď přišla z České pošty 14.11.2018, 
opět cituji: „Jak jsem Vám již psal mailem 
24.10.2018 - viz příloha, České poště patří poze-
mek pod stavbou schodiště, ale podle dostup-
ných dokladů není vlastníkem stavby schodiště. 
Nemáme proto právní titul k opravě. Čekáme ještě 
na dodání stanoviska/dokladů z Katastrálního 

úřadu pro Karlovarský kraj (jednání proběhne 
v pátek 16.11.2018). V posledním týdnu jsem 
byl dohledávat doklady 2 x v Oblastním archivu 
v Karlových Varech a naposledy v pondělí 12.11. 
ve spisovně stavebního úřadu. Podle dostupných 
dokladů k majetkovým převodům je zřejmě vlast-
níkem buďto Statutární město Karlovy Vary nebo 
stát, resp. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Město se ke stavbě nehlásí, resp. 
hlásí se pouze k její části - mostu. Obávám se, 
že v dané situaci může o vlastnictví rozhodnout 
pouze soud.“

Letos byl krásně opraven most přes Sedleckou 
ulici, cca před 3 měsíci byly opraveny schody 
do podchodu k novému mostu na Horní nádraží. 
Stavebních kapacit pro podobnou opravu jako je 
11 schodů u naší pošty bylo u nás v r. 2018 dost 
a podle mého selského rozumu opravit jen půlku 
schodiště a o druhou půlku se snad soudit je 
trochu hloupé.

 Květa Bernardová,  Karlovy Vary                                                 

Zastupitel je tu pro občany
Zastupitelstvo je klíčový orgán každé obce, ka-

ždého města. Je to fórum, které umožní občanovi 
kontrolovat, jak jejich zvolený zástupce pracuje 
a jestli dělá, co od něj očekává. Případně se může 
také přihlásit s poznámkou a zeptat se vedení 
svého města.

V našem městě to bohužel tak jednoduché není. 
Začátek zastupitelstva v 8:30 úspěšně omezuje 
možnost občanů se osobně účastnit a ptát se 
na problémy, které je trápí. Například v Chebu 
se zastupitelé schází ve dvě hodiny, v Sokolově 
dokonce až ve tři hodiny odpoledne. V Mostě se 
dokonce konala demonstrace poté, co vedení 
města posunulo jednání z třetí na jednu hodinu. 
Pozdější čas je na návštěvnosti občanů hned znát. 
Snahou zvolených zástupců by mělo být umožnit 
co nejširší zapojení občanů. Netvářit se, že volič je 
důležitý jen jednou za čtyři roky, když hází obálku 
do urny.

Častý argument našich kolegů v zastupitelstvu 
je, že pokud to občana zajímá, volno si udělá a že 
kdybychom začínali později, jednali bychom až do 
noci. Tyto argumenty neberu. Zastupitel je tu pro 
občany a ne obráceně. Ke komunálním volbám 
chodí v našem městě dlouhodobě k urnám zhruba 
35 % voličů. Tím, že jim i nadále budeme kom-
plikovat možnost vyjadřovat se, rozhodně volební 
účast nezvýšíme.

Na druhou stranu je důležité ocenit možnost 

pustit si záznam zastupitelstva na internetu. To 
na konci druhé dekády 21. století stále ještě není 
běžnou věcí. Tak věřím, že tato dobrá praxe bude 
i nadále pokračovat.

Jindřich Čermák, 
předseda zastupitelského klubu Pirátů

 

Jóga pro seniory a naše milá knihovna
Jsem seniorka vyššího věku a touto cestou bych 

chtěla ohodnotit dobrou práci odboru kultury, 
školství a tělovýchovy, kdy ve své činnosti neza-
pomíná na nás seniory. Zvlášť chci vyzvednout 
činnost městské knihovny v ulici I.P. Pavlova. 
V naší milé knihovně se paní knihovnice každému 
vždy ochotně věnují, pomohou s výběrem, poradí 
či poskytnou informaci. Je radost si tam půjčovat 
knihy. Velkým přínosem je také „Jóga pro seniory“ 
pod vedením paní Marcely Luňáčkové, která se 
uskutečňuje v prostorách knihovny. Pro nás starší 
seniory je to skvělá věc, když již se nemůžeme 
věnovat běžným sportům, velmi to pomáhá k udr-
žení fyzické i psychické kondice. Paní Luňáčková 
se nám intenzivně věnuje a též jsme si vytvořili 
pěkný kolektiv. Na cvičení i pohovor se vždy velmi 
těšíme. Doufáme, že to tak bude ještě dlouho.

 Vlasta Košinová, Karlovy Vary                                                 

U okna kavárny

Karlovy Vary?
Lákavý obraz rámovaný
nařasenými závěsy
a zlatou šerpou se střapci.
Sladce cinkají
lžičky o porcelán
a neslyšně zní do snění
víření valčíku.
Do záclon zabalen
jak do šálů
venku chladný déšť skotačí.

Pod Kamzíkem

Ó, pomníčku nezdolnosti!
Ty živá lázeňská vzpomínko.
Na stálé sestupy, výstupy
a kamzičí kroky
po zdejším strmém terénu.
Ó, kamzíčku, tam vysoko...

  Běla Janoštíková
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cena od 26 000 Kč/m2

tel.: +420 739 544 403

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

www.oc-fontana.cz
Chebská 370, Karlovy Vary

CHCETE SI ZAHRÁT
VE FILMU ???

HLEDÁME
MUŽE, ŽENY, DĚTI

pro natáčení německého seriálu

,, SHADOWPLAY”
 v Karlových Varech v měsíci květnu/červnu 2019

NÁBORY PROBĚHNOU:
Ve SPA HOTELU THERMAL, červený salonek, 1.patro

v sobotu 6. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hod.
adresa: I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary a v KC Svoboda

v neděli 7. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hod.
adresa: Za Mostní branou 5, Cheb

GENESY, Kříženeckého nám. 322,
Praha 5-Barrandov

mobil: 774 602 260, 601 343 305
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KSO uvede Händelova Mesiáše, jedno 
z nejvýznamnějších světových děl

Vrcholem dubnové programu Karlovarského sym-
fonického orchestru bude 17. dubna v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům Velikonoční koncert, na 
němž zazní oratorium Mesiáš, nejvýznamnější dílo 
Georga Friedricha Händela. Tento skladatel, spolu 
s Bachem nejvýznamnější představitel barokní 
hudby, zanechal lidstvu jedinečné umělecké 
dědictví v podobě neobyčejně rozsáhlého díla, jež 
je po právu považováno za vrchol lidského ducha 
a lidské kultury.

Oratorium Mesiáš připomíná strukturou operu, 
nemá ale dramatickou operní formu a neobsahuje 
žádné postavy ani přímou řeč. Text libretisty Char-

lese Jennense je spíše dlouhou meditací o Ježíšovi 
jako Mesiáši zvaném Kristus. Dílo bylo mnohokrát 
nahráno na desky, nahrávka téměř úplné verze na 
gramofonové desce vyšla již v roce 1928.

Jako sólisté s KSO vystoupí sopranistka Anna 
Hlavenková, mezzospranistka Edita Adlerová, 
tenorista Jaroslav Březina a basista Ivo Hrachovec, 
dále účinkuje Pražský komorní sbor pod vedením 
sbormistryně Miriam Němcové a koncert bude 
řídit dirigent Jaroslav Krček. Krček je zakladatelem 
souboru Musica Bohemica, uměleckým vedoucím, 
dirigentem a především všestranným hudebníkem 
a skladatelem.

I další dubnové koncerty se odehrají v sále Grand-
hotelu Ambassador Národní dům.  Jako dirigent 
se vrací do Karlových Varů  výrazný talent mladé 
dirigentské generace Jiří Rožeň, který bude 4. dub-
na řídit koncert sestávající z děl Richarda Wagnera, 
Bohuslava Martinů a Petra Iljiče Čajkovského. Na 
koncertě vystoupí jako sólistka mezzosopranistka 
Petra Vondrová ve Wagnerových Pěti písních.

Koncertním návratem do rodného města bude 
pro houslistu Marka Pavelce koncert 25. dubna. 
Jeden z nejvýraznějších talentů své generace na 
něm provede Sibeliův Houslový koncert, který patří 
k interpretačně nejnáročnějším koncertům vůbec. 
Ve druhé části zazní Schubertova Osmá symfo-
nie „Nedokončená”. Koncert bude řídit dirigent 
brazilsko-dánského původu Lavard Skou Larsen, 
s nímž už karlovarské publikum mělo možnost se 
seznámit.

• KULTURA

Marek Pavelec

Benefiční koncert pro Natálku
Jsme dvě studentky Střední školy pedagogické v Karlových Varech a náš obor Sociální činnost zahr-

nuje také praktickou maturitní zkoušku. Na výběr jsme měly: praktické pomůcky pro klienta, individuální 
plán nebo projekt.

Jakmile bylo vyřčeno slovo projekt, začaly se nám v hlavě promítat různé nápady co udělat. Nakonec 
jsme se rozhodly uspořádat Benefiční koncert. Nejenže pro nás to bude obrovská zkušenost, ale také 
tím pomůžeme dobré věci. Spousta lidí nám říká, že jsme si vzaly velké sousto, ale my si to nemyslí-
me. Na koncertu bude přítomna i naše maturitní komise ale upřímně - jako maturitní zkoušku to moc 
nebereme. Je to pro nás prostě možnost někomu pomoci a vyzkoušet nové věci. 

Přes známé jsme se dozvěděly o malé Natálce, která je na invalidním vozíčku kvůli vrozené genetické 
vadě rozštěpu páteře. Neváhaly jsme a maminku Natálky jsme kontaktovaly. Nabídku od nás přijala, 
daly jsme tedy síly dohromady a

5. dubna 2019 se v Lidovém domě ve Staré Roli
bude konat benefiční koncert pro Natálku.
Na koncertu nám zahrají skupiny Petr nebo Pavel a také skupina Trepka, bude zde také vystoupení 

Taneční skupiny Happy Dance, všichni se benefičního koncertu účastní dobrovolně z vlastní vůle, na 
podporu Natálky.

Akce by měla začít v 19.00 hodin a končit ve 21.00 hodin, sál bude otevřený od 18.00 hodin. Vstupen-
ky budou k sehnání na místě a vyjdou na stovku, po celou dobu bude na koncertě přítomna také kasič-
ka, do které budete v průběhu koncertu moci přispět. Celý výtěžek z vybraných peněz a ze vstupného 
poputuje právě zmíněné Natálce. Barbora Farkasová, Petrášová

Jiří Rožeň Petra Vondrová
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Poezie & Jazz:
Sylvia Plath - Ariel

V pokračování cyklu pořádaného za podpory Měs-
ta Karlovy Vary představí Poetická skupina Draho-
míra a hudební skupina Jazz Apetit básně americké 
tragicky zemřelé básnířky, autorky románů, povídek 
a knih pro děti Sylvie Plath (1932 – 1963). Autorka 
patří k nejzajímavějším zjevům anglosaské moderní 
literatury. Za života jí vyšla jen první sbírka, další 
včetně sebraných básní postupně po její smrti. Nej-
známější je jako básnířka, ale známá je také pro své 
poloautobiografické dílo The Bell Jar (v češtině Pod 
skleněným zvonem), popisující její zápas s klinickou 
depresí, zmatkem v sobě a celoživotní neschopností 
vyrovnat se se smrtí otce, která ji velmi zasáhla. 

Sbírka Ariel, vydaná v roce 1965, patří k nejslav-
nějším angloamerickým básnickým knihám dva-

cátého století. K jejímu kultovnímu statusu přispěl 
samozřejmě nemalou měrou příběh obestírající její 
vydání - mladá, nadějná, půvabná básnířka, zmí-
taná od dětství úzkostmi a depresí, si po rozpadu 
svého manželství vzala život, texty z její pozůsta-
losti pak vydal její manžel a otec jejích dvou dětí, 
básník Ted Hughes. Vedle toho ale stojí především 
síla její poezie - sugestivní, intenzívní, krutě pravdi-
vé a tragicky existenciální verše vypovídají bez iluzí 
a obnaženě o autorčině vidění tohoto světa a jejího 
života v něm. K věhlasu autorčiny poezie v českém 
kontextu pak bezesporu přispěly překlady Jana 
Zábrany, pro něhož Plathová představovala velké, 
uhrančivé téma. Překladu sbírky Ariel se věnoval 
bezmála dvacet let. Sylvia Plath

Střední škola pro mentálně postižené 
– praktická škola dvouletá

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, se 
sídlem: Vančurova 83/2, Karlovy Vary – Stará Role, nabízí denní formu 
středního vzdělání v oboru praktické školy dvouleté žákům se středně 
těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním 
postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim zne-
možňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Vzdělávací proces je 
organizován tak, aby odpovídal psychickým i tělesným schopnostem 
žáků a respektoval jejich individuální zvláštnosti a potřeby, umožněný 
sníženým počtem žáků ve třídě (12 žáků ve třídě). Úspěšným ukončením 
vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Vzdělávání je zdar-
ma. Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomos-
tí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech 
praktického života. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším 
vzdělávání na jiné střední škole. Ve spolupráci s neziskovou organizací 
Rytmus, o.p.s., formou Tranzitního programu, se škole daří seznámit žáky 
s pracovními příležitostmi a nacvičovat pracovní činnosti. Po skončení 
vzdělávání mohou být zaměstnaní v takové práci, kterou si sami vyberou. 
Více informací najdete na www.specskoly.cz – lišta: STŘEDNÍ ŠKOLA.

Zájemcům o obor středního vzdělání nabízíme 
2. kolo přijímacího řízení:

 přihlášky zaslat nejpozději do 10. května 2019 
 na adresu sídla školy, 
 přijímací řízení formou informační schůzky proběhne ve 

čtvrtek 23. května 2019 v 10:00 hodin v budově školy: 
Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role.

Zápis dětí do školy na školní rok 2019/2020 
a Dny otevřených dveří

ve dnech 2. a 3. dubna 2019 od 15:00 do 17:00 hod

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

v budově školy: Svahová 1169/26, Karlovy Vary
  do 1. ročníku základní školy (speciální třída),
  do přípravné třídy základní školy
  do třídy přípravného stupně základní školy speciální
 
Specifi ka vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup speciálních 

pedagogů ke každému jedinci i s podporou asistentů pedagoga;
 nabízíme polytechnické vzdělávání (speci� cké zaměření na získávání poznatků o 

technice, osvojování si technických dovedností a kladných postojů k technice) 
 zaměřujeme se na funkční gramotnost dětí/žáků, která souvisí s rozvojem gra-

motností vyučovacích předmětů 
 můžeme rozvíjet žáky metodou splývavého čtení (Sfumato), metodou Abaku 

(zábavná forma vnímání matematiky), 
 nabízíme školní družinu a v nich zájmové kroužky;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už v předškolním 

věku (tj. v přípravných třídách ZŠ a od 1. ročníku ZŠ);
 více informací na www.specskoly.cz

Základní škola (inkluzivní) 
- vhodná pro žáky bez zdravotního postižení nebo se zdravotním postižením.  Indi-
viduální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti 
při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. 

Přípravné třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání)
- pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je 

předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (nově bez odkladu 
povinné školní docházky), 

- přednostně však děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Nutné je doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pro odklad 
povinné školní docházky o jeden školní rok je nutné doporučující posouzení škol-
ského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Vzdělávání v přípravných třídách realizujeme od roku 1998.

Přípravný stupeň základní školy speciální
- pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným posti-

žením více vadami nebo s autismem. 
Nutné je doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pozn.: Nástupní formuláře obdrží zákonní zástupci dětí přímo v našich školách. Rodiče přinesou 
občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po 
výše uvedených termínech zápisu. Telefonní kontakt: 608 867 999.
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SUPERMARKET WC: 

Sezonu
zahajuje 
porcelán 
a keramika

Galerie Supermarket WC zahajuje letošní 
sezónu zajímavou výstavou studentů oboru De-
sign keramiky a porcelánu. Přijďte se podívat, 
jak vzniká porcelán a jak dlouhá je cesta od 
prvních návrhů až po porcelánový výrobek či 
finální dekor. Vytvořili jsme také prostor pro Váš 
designérský talent a kreativitu. Výstava probíhá 
až do 28. června, otevřeno je každý všední 
den od 13.00 do 18.00 hodin. Více informací 
najdete na webu supermarketwc.cz.

Výstava  oboru Design keramiky a porcelánu 
Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 
Vary představuje tvorbu studentů tohoto oboru. 
„Porcelán a jeho výroba má v našem kraji 
dlouholetou tradici a my bychom touto výsta-
vou a dílnami rádi přispěli ke zvýšení zájmu 
o toto tradiční řemeslo a odborné vzdělání,“ 
říká Tereza Vlašímská z PROTEBE live.

První keramická škola zemí Koruny české 
vznikla už v roce 1872 ve Znojmě. V roce 
1922 došlo k přestěhování školy do Karlových 
Varů a to v důsledku výrazného rozvoje výroby 
porcelánu v této oblasti. O rok později se roz-
běhla výuka zaměřená na výtvarné zpracování 
nejušlechtilejší keramické hmoty-porcelánu. 
Studium zakončené maturitní zkouškou 
tady sleduje především zvládnutí výtvarných 
a řemeslných dovedností v oboru Modelářství 
a Zdobení porcelánu. Od roku 2009 se vyučuje 
také Design keramiky a porcelánu.

Smyslem studia na škole a také jeho 
výhodou je zvládnutí celého procesu vzniku 
porcelánového výrobku. U vlastního navrhová-
ní designu porcelánu se postupuje od jedno-
duchých úkolů v prvním ročníku ke složitým 
osobitým realizacím v maturitní práci. Během 
studia je u žáků kladen důraz na rozvoj este-
tického cítění a výtvarného myšlení. Vytvářejí 
si nový pohled na funkci a funkčnost předmětu 
v kontextu s okolním světem současného 
umění a designu.

Instalace představuje dlouhou cestu od inspi-
race k realizaci nápadu a konečné prezentaci 
výrobku. Porcelán se tak stává prostředkem 
k sebevyjádření a objevení osobitého tvůrčího 
potenciálu.

Součástí výstavy je interaktivní dílna, ve které 
si návštěvníci mohou vyzkoušet svůj designér-
ský talent, projevit kreativitu a šikovnost. Dílnu 
můžete navštívit po celou dobu výstavy.

Muzeum slaví dva roky od 
otevření nové stálé expozice

Na 19. dubna připadá Velký pátek, tedy den, kdy se 
podle pověstí otevírají poklady. Muzeum Karlovy Vary 
ten den symbolicky otevře své brány budovy na Nové 
Louce a návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout 
zdejší poklad, kterým je stálá expozice. Muzeum tak 
činí u příležitosti dvouletého výročí svého znovu-
otevření a představení nové stálé expozice. Ta byla 
v loňském roce, spolu s rekonstrukcí muzea, oceněna 
v národní soutěži Gloria Musaealis prvním místem 
v kategorii Muzejní počin roku 2017. Od otevření pro-
šlo stálou expozicí již bezmála 22 tisíc návštěvníků.

Dvě patra stálé expozice přibližují historii města 

a přírodu a dějiny regionu. Návštěvníci zde nenajdou 
jen jedinečné předměty ze sbírek muzea, ale také 
řadu dotykových exponátů a audiovizuálních prvků, 
které přibližují historii a přírodu hravou formou. 
Je zde i dětská herna s odpočinkovým prostorem 
a muzeum pravidelně pořádá akce pro děti i výstavy 
zaměřené na dětské návštěvníky, jako je například 
v současnosti probíhající výstava Pat a Mat. Díky 
rekonstrukci budovy vznikl také přednáškový sál, kde 
se pravidelně konají přednášky.

Celý den je od 10.00 do 17.00 hodin vstup do stálé 
expozice bezplatný.
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Mapa světa Karla Teigeho
Galerie umění představuje vůdčí osobnost evropské avantgardy

Výtvarný teoretik a kritik, organizátor, umělec, 
typograf, editor a překladatel Karel Teige (1900-
1951), jehož totalitní režimy uvrhly do klatby, je dnes 
uznáván nejen jako tvůrce mezinárodně proslulých 
surrealistických koláží, ale také především jako vůd-
čí postava evropské avantgardy. Karel Teige patřil 
k největším vzdělancům své doby. Jeho inteligence, 
charisma, fenomenální paměť, stejně jako „zaníce-
nost“, „umanutost“ a nezlomnost charakteru, fasci-
novaly již jeho současníky, od nichž se mu dostalo 
označení „nejinformovanějšího obyvatele Evropy“ (L. 
Moholy-Nagy) či přímo „kapitána avantgardy“.

Teoretická vytříbenost, koherence a odvaha jeho 
programové estetiky zasahující téměř do všech 
tvůrčích oborů (malířství, architektura, typografie, 
fotografie, film, literatura, divadlo) z něj učinily 
iniciátora nového umění, pojímaného ve smyslu 
hlubší kreativní svobody, kultivace lidského vědomí 
na cestě k osvobozování člověka a jeho duševních 
sil, prozkoumávajícího dosud neprobádané končiny 
na mapě estetiky. Inovace a modernost spolu 
s idejemi revoluční proměny lidské společnosti 
představovaly základ Teigeho filozofie, přestože byla 
od poloviny třicátých let postupně vystavována stále 
těžším zkouškám. Ani fakt, že ho stalinisté obvinili 
z kulturně-politických omylů, zásadním způsobem 
neproměnil jeho světový názor a svědčí o jeho 
intelektuální nepodmanitelnosti. Karel Teige nikdy 
nepřestal vystupovat jako vášnivý obhájce moderní-

ho umění, protože neochvějně věřil v jeho schopnost 
humanizovat svět dvacátého století.

Je to právě osobnost Karla Teigeho (ne náho-
dou nazval Jaroslav Seifert celé pokolení umělců 
narozených kolem roku 1900 jeho jménem, tedy 
generací Teigeho), která nejlépe reprezentuje vývoj 
meziválečné avantgardy v linii od proletářského 
umění, přes program poetismu a konstruktivismu, 
k surrealismu. Z Teigeho iniciativy vznikl Umělecký 
svaz Devětsil, byl to on, kdo se stal mluvčím Skupiny 
surrealistů v ČSR. Díky jeho aktivitám a kontaktům, 
například s Le Corbusierem, André Bretonem, T. 
F. Marinettim, Hannesem Meyerem (Bauhaus), 
Sigfriedem Giedionem (CIAM), vlivu a působení se 
Československo ve dvacátých až čtyřicátých letech 
stalo intelektuální spojnicí mezi západem a výcho-
dem, skutečným srdcem Evropy.

Výstava „Mapa světa Karla Teigeho“ představuje 
v jedné části výběr z Teigeho vlastního uměleckého 
díla, a to od raných počátků jeho výtvarné aktivity, 
ovlivněné zejména příkladem skupiny Tvrdošíjní, 
přes výtvarnou transpozici poetismu v podobě tzv. 
obrazových básní, jejichž tvorbu v Devětsilu inicioval, 
k několika ukázkám fenomenálních surrealistických 
koláží, které odhalují skrytou a vášnivou část jeho 
osobnosti. Příklady Teigeho nejznámějších knižních 
úprav (V. Nezval, Abeceda; obálky měsíčníku ReD) 

je připomenut jeho světový přínos v oblasti tzv. nové 
typografie. Konstruktivistický design, jímž se jako 
první z českých autorů prosadil i v zahraničí, udával 
směr celé generaci a dodnes mají jím stanovené 
principy platnost.

Druhá část výstavy prezentuje zejména ve výběru 
malířských děl členů Devětsilu, Skupiny surrealistů 
v ČSR a seskupení autorů kolem sborníků Znamení 
zvěrokruhu nejvýznamnější aspekt Teigeho teoretic-
ké práce, jeho inspirační vliv. Obrazy členů skupiny 
Tvrdošíjní představují hlavní umělecké osobnosti 
předcházející generace, které zásadním způsobem 
formovaly Teigeho tvůrčí růst a k nimž se v prů-
běhu doby diferencoval jeho vztah v oblasti teorie. 
V komorním výběru jsou připomenuty i autorovy 
kontakty s mezinárodní avantgardou a jeho pojetí 
architektury jako vědy, jež povýšil na téma evrop-
ského významu.  

Výstava „Mapa světa Karla Teigeho“ je jedním 
z možných náhledů na mimořádnou osobnost Karla 
Teigeho, jehož spletitá povaha, plná svářících se 
protikladů, touhy po řádu a logice i utopických snů 
z něho vytváří perfektní symbol rozporuplného 
dvacátého století. Seznámit se s ním můžete až do 
konce dubna v Galerii umění Karlovy Vary, otevřeno 
je tady denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 
hodin.
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 4. 19.30 Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník
Režie: Jiří Schmiedt

2. 4. 19.30 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí 
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reflektující malé i velké 
dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let. 
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Viktor Braunreiter, Eliška 
Malíková Huberová, Jan Hanny Firla, Ondřej Král, Robert Mára, 
Miroslav Sabadin, Karolína Jägerová, Pavel Richta, Vladimíra 
Vítová, Pavla Janiššová, Radmila Urbanová, Barbora Mošnová, 
Petr Németh, Režie: Zdeněk Bartoš, Ivana Dukić

3. 4. 19.30 Galakoncert operetních melodií a 
evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – sop-
rán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, 
Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

5. 4. 19.30 Rob Becker: Caveman
Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o 
rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví. 
Hraje: Jakub Slach, Režie: Patrik Hartl

7. 4. 15.00 Jana Galinová: Začarovaný les
Docela velké divadlo
Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem mění 
v ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka, která si svůj les vzít 
nedají. Zvlášť když jim pomáhají dva pohádkoví draci – Žofka a 
Ludva.
Hrají: Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Kristýna Lišková, Petr 
Kozák, Petr Erlitz, Jiřina Vlková, Michal Žižka, Lukáš Masár, Lukáš 
Masár jr., Jana Galinová, Režie: Lenka Lavičková a Jurij Galin

8. 4. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing aneb 
tři letušky v Paříži
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají... 
Hrají: Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová, Eliška 
Dohnalová, David Gránský, Vojtěch Efler, Režie: Hana Gregorová

11. 4. 19.30 Patrik Hartl: Líbánky na Jadranu
Studio Dva
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i 
v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. 
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marika Šoposká, Václav Jílek/ 
Štěpán Benoni, Jan Bátorek/ Zdeněk Carda, Alena Kočová/ Klára 
Šalomounová, Režie: Patrik Hartl

12. 4. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby 
milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat 
a utvářet i dnes. 
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

13. 4. 19.30 Carlo Goldoni: Poprask na laguně
Studio Dva
Jedna z Goldoniho nejúspěšnějších komedií o lidech z jedné 
rybářské vesničky. 
Hrají: Jiří Ployhar, Jana Krausová, Kristýna Badinková Nováková, 
Michal Slaný, Roman Štabrňák/ Milan Ligač, Bohumil Klepl, Eva 
Holubová, Jana Stryková/ Anna Fixová, Marika Šoposká, Jan 
Meduna/ Václav Jílek/ Václav Šanda, Kryštof Hádek/ Milan Ligač, 
Petr Pěknic, Mojmír Maděrič/ Václav Jílek, Režie: Milan Schejbal

14. 4. 19.30 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
Agentura Harlekýn
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak 
těžko z ní ven. 
Hrají: Petr Nárožný, Týna Průchová/ Karolína Vágnerová, Naďa 
Konvalinková, Zuzana Slavíková/ Dagmar Novotná, Pavel Kikin-
čuk/ Martin Zahálka, Antonín Procházka/ Viktor Limr/ Antonín 
Procházka ml., Vilém Dubnička, Režie: Antonín Procházka

17. 4. 19.30 Janek Ledecký – Akustické turné 2019
Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své 
písně v akustických aranžích. 

21. 4. 19.30 Franz Lehár: Země úsměvů
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Pohled na svět lásky je odlišný podle toho, zdali se naň díváme z 
východu nebo ze západu… 
Účinkují: Miroslav Dvorský/ Martin Šrejma/ Jaroslav Kovacs, Gab-
riela Kopperová/ Tereza Mátlová, Tomáš Christian Brázda, Viktória 
Ballánová/ Monika Sommerová, Radek Krejčí, Ivan Zelycz, Martin 
Matoušek, Hana Koubová, Zdeněk Haas, Otakar Hájek, sbor a 
orchestr Severočeského divadla (Ústí nad Labem)
Choreografie:Vladimír Gončarov
Dirigent: Miloš Formáček, Režie: Andrea Hlinková

24. 4. 19.30 Halina Pawlowská: Chuť do života
O vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, 
abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! 
Protože: „všechno je putna, jen když nám chutná“… 

25. 4. 19.30 Ronald Harwood: Garderobiér
Divadlo Bez zábradlí
Skvostná, hluboce lidská tragikomedie o lesku a bídě divadla. 
Probíhá dvou sté dvacáté sedmé představení Krále Leara. 
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Syslová, Josef Carda, Martin Kuba-
čák, Karel Heřmánek ml., Karel Heřmánek, Josef Carda, Barbora 
Kodetová, Dana Syslová, Eva Josefíková/ Vanda Chaloupková, 
Zdeněk Dušek, Karel Heřmánek jr./ Martin Kubačák
Režie: Karel Heřmánek

26. 4. 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, Ivana Andrlová/ Veronika 
Jeníková/ Pavla Vojáčková, Pavel Nečas/ Zbyšek Pantůček/ 
Roman Štolpa, Marcel Vašinka, Sandra Černodinská/ Kristýna 
Kociánová/ Radka Pavlovčinová, Juraj Bernáth/ Martin Sobotka
Režie: Roman Štolpa

27. 4. 16.00 Tanec, tanec 2019 – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
XII. ročník Krajské postupové přehlídky scénického tance mládeže 
a dospělých. 

29. 4. 19.30 Jakub Zindulka: Manželský čtyřúhelník
Fanny Agentura
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých a 
chystají se jako každý rok společně oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní a jak se s nimi nedá žít a stesky mužů o tom, že 
ženy nelze pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k 
neobvyklé výměně manželů.
Hrají: Michaela Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus, Daniel 
Rous, Režie: Jakub Zindulka

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

4. 4. 19.30 Wagner/ Martinů/ Čajkovskij
Grandhotel Ambassador Národní dům
Richard Wagner: Rienzi, předehra
Richard Wagner: Wesendonck lieder WWV91
Bohuslav Martinů: Paraboly H.367
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie, fantasijní předehra
Petra Vondrová – mezzosoprán
Jiří Rožeň – dirigent

17. 4. 19.30 Velikonoční koncert: Georg Friedrich 
Händel: Mesiáš HWV 56
Grandhotel Ambassador Národní dům
Anna Hlavenková – soprán
Edita Adlerová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Ivo Hrachovec – bas
Pražský komorní sbor
Miriam Němcová – sbormistr
Jaroslav Krček – dirigent

25. 4. 19.30 Sibelius/ Schubert
Grandhotel Ambassador Národní dům
Jean Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll op. 47
Franz Schubert: Symfonie č. 8 b moll D. 759
Marek Pavelec – housle
Lavard Skou Larsen – dirigent

DIVADLO HUSOVKA

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

3. 4. 19.30 Phil Shoenfelt & David Babka
Anglický hudebník Phil Shoenfelt působil na hudební scéně v 
New Yorku a Londýně. Vydal několik CD a hrál s Nickem Cavem. 
V roce1994 přijel do Prahy a ta ho uchvátila natolik, že se sem v 
roce1995 přestěhoval. Tentokrát vystoupí s kytaristou Davidem 
Babkou.

9. 4. Út 19.30 Abraxas
Česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách pražské 
skupiny Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od samého počátku 
kytarista a skladatel Slávek Janda. Uslyšíte novinky i osvědčené 
hity ze 40leté historie kapely.

11. 4. 19.30 Robert Křesťan a Druhá tráva
Druhá tráva je řazena mezi špičku na folk & country scéně nejen 
doma, ale i v zahraničí. Autorská a interpretační výjimečnost 
Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost členů 
skupiny, která jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý 
rok absolvuje turné po USA.

12. 4. 19.30 Teodor Kravál: V Kadani je krásně
Minikomedie mladého karlovarsko-ostrovsko-ústecko-loketského 
a nejnověji jáchymovského autora, jehož jméno řve, řičí a řádí 
– co taky čekat od Teodora Kravála? No Satisfaction, Endless 
River a E-G-A. A rockeři, co jsou v… garáži. V režii Petry Richter 
Kohutové účinkují Petr Johanovský, Teodor Kravál, Marek Himl, 
Vladimír Kalný a Bára Šmudlová.

15. 4. 19.30 Luboš Pospíšil Trio
Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete 
a pěknou řádkou hitů na kontě, má za sebou více než 40 let 
kariéry. Na jeho posledním albu “Soukromá elegie” se umně 
protnula zkušenost „starého lva“ s dravým mládím muzikantů z 
jeho omlazené kapely. Přijďte si poslechnout písničky někdejšího 
člena CK Vocalu.

25. 4. 19.30 Květy
Vystoupení nejtvrdší čajové kapely, nejhlučnější z tichých a nejos-
třejší z jemných, držitelky ceny Anděl 2007 za album „Kocourek 
a horečka“. Od poslední návštěvy v našem klubu vydaly Květy 3 
nová alba, a to zatím poslední nese název „Spí vánoční pták“.

26. 4. 19.30 Zpívánky pro plavce II
Dobročinná akce, na níž zahraje kapela A basta. Vstupné 50,- Kč. 

27. 4. 15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém 
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech 
lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja 
ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí 
šípem sedmdesát sedm let spící. Indiánské verze nejdobro-
družnějších příběhů pro děti od 4 do 104 let, také roztodivná 
zvířena, nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké 
tance. Účinkují karlovarští Indiáni Diana Derahová, Radek Exner, 
Miroslava Exnerová, Marek Himl, Jana Harantová, Jiří Hnilička, 
Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Andrea Kiralyi, Magdaléna 
Hniličková, Eva Šollová a Tomáš Mutinský. Režie: Petr Richter.
Naposledy v Karlových Varech!

28. 4. 15.00 Viktor Braunreiter: Pověsti Vašeho kraje
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, válčící lesní a domácí zvířátka a bujaré 
nevěsty se těší na děti i jejich rodiče! V režii Luboše Štěpána 
účinkují členové a členky Déčka.
 
29. 4. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté 
války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí 
být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, 
zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by 
nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i 
otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, 
Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliá-
šovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo 
touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš 
Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, 
Jana Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr 
Johanovský, Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, 
Andrea Kiralyi a Jana Trsová.
Naposledy v Karlových Varech!

• KULTURNÍ SERVIS

KMD karlovarské městské divadlo
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• KULTURNÍ SERVIS

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 4. 17.00 Ženy v běhu
 19.30 LOVEní
2. 4. 17.00 Vernisáž J. Vlasák, Dvoudílná bilance
 19.30  Roma
3. 4. 17.00  LOVEní
 19.30  Arctic: Ledové peklo
4. 4. 17.00   Ženy v běhu
 19.30 Filmový klub
5. 4. 17.00  Expediční kamera
6. 4. 14.30  Velké dobrodružství Čtyřlístku
 17.00  Teroristka
 19.30  LOVEní
7. 4. 14.30  Jak vycvičit draka 3
 17.00  Schazam!
 19:45  Teroristka
8. 4. 17.00  Teroristka, 19.30 Skleněný pokoj
9. 4. 17.00  Projekce pro seniory Bohemian Rhapsody
 19.30 Teroristka
10. 4. 17.00  Já, Maria Callas
 19.30  Teroristka
11. 4. 17.00  Trabantem tam a zase zpátky
 19.30  Filmový klub
12. 4. 17.00  After: Polibek
 19.30  Řbitov zvířátek
13. 4. 14.30  Velké dobrodružství Čtyřlístku
 17.00  Hellboy
 19.30  After: Polibek
14. 4. 14.30  Velké dobrodružství Čtyřlístku
 17.00  After: Polibek
 19.30  Řbitov zvířátek
15. 4. 17.00  Trabantem tam a zase zpátky
 19.30  Hellboy
16. 4. 17.00  LOVEní
 19.30  After: Polibek
17. 4. 17.00  After: Polibek
 19.30  Řbitov zvířátek
18. 4. 17.00  Ženy v běhu
 19.30  Filmový klub
19. 4. 17.00  LOVEní
 19.30  Teroristka
20. 4. 14.30  Hledá se Yetti
 17.00  Teroristka
 19.30 Řbitov zvířátek
21. 4. 14.30  Velké dobrodružství Čtyřlístku
 17.00  LOVEní
 19.30  After: Polibek
22. 4. 17.00  Skleněný pokoj
 19.30  Roma
23. 4. 17.00 Co jsme komu zase udělali?
 19.30  After: Polibek
24. 4. 17.00  LOVEní
 19.30  Trabantem tam a zase zpátky
25. 4. 18.00  Poezie & Jazz S. Plath – Ariel
 19.30  Filmový klub
26. 4. 17.00  Teroristka
 20.00  M. Frič,V. Dostal -  Z Káthmándú do
   království v Horním Mustangu
27. 4. 14.30  Cesta do pravěku
 17.00  Avengers: Endgame dabing
 19:45  Avengers: Endgame titulky
28. 4. 14.30  Hledá se Yetti
 17.00  Avengers: Endgame dabing
 19:45  Nikdy neodvracej zrak
29. 4. 17.00  Teroristka
 19.30  Avengers: Endgame titulky
30. 4. 17.00  Léto s gentlemanem
 19.30  Teroristka

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., 3. 4. 17.00 Ženy v běhu
1. 4. 19.30 Bohemian Rhapsody
2. 4. 17.00  Zelená kniha (titulky)
 19.30  Captain Marvel (titulky)
3. 4. 19.30 Captain Marvel (3D)
4.-5., 8.-9., 12.-13., 18.-19., 21.-22., 29.-30. 4.  
 17.00 Teroristka
4.- 7., 10., 14.- 16., 20., 23.- 24. 4. 

 19.30 Teroristka
5.-7., 12.-13., 18., 20. 4. 
 15.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku
6.-7. 4. 17.00 Shazam! (3D)
8. 4. 19.30 Shazam! (titulky)
9. 4. 19.30 My (titulky)
10. 4. 17.00 Zraněná srdce (titulky)
11., 16.-17. 4. 
 17.00 After: Polibek (titulky)
11., 17. 4. 19.30 Řbitov zvířátek (titulky)
12.-13., 21. 4. 
 19.30 Hellboy (titulky)
14., 21. 4. 14.30 Jak vycvičit draka 3 (3D)
14. 4. 17.00 Hellboy
15. 4. 17.00 Řbitov zvířátek
18.-19., 22. 4. 
 19.30 La Llorona: Prokletá žena (titulky)
19. 4. 15.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova
20. 4. 17.00 Dumbo (3D)
23. 4. 17.00 La Llorona: Prokletá žena (titulky)
24. 4. 17.00 Trabantem tam a zase zpátky
25. 4. 0:01 Avengers: Endgame (titulky)
25.-28. 4. 13.30 Avengers: Endgame (3D)
25.-28. 4. 17.00 Avengers: Endgame
25.-28. 4. 20.30 Avengers: Endgame
29.-30. 4. 19.30 Avengers: Endgame

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.

VÝSTAVY
do 1. 5. 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 Tvrdošíj-
ných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců, jejichž 
tvorbě se Teige teoreticky věnoval.

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 pří-
značné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím autora, 
vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané umělecké 
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených. 

V Pondělí velikonoční 22. dubna bude GUKV mimořádně otevřena 
od 13 do 17 hodin (pro návštěvníky s pomlázkou vstup zdarma).

DALŠÍ AKCE
9. 4. 19.30 Vladimír Václavek
Zpěvák a kytarista brněnské alternativní scény Vladimír Václavek 
(1959), člen legendárních kapel Dunaj, E, Rale, Čikori, se 
představí se svým sólovým koncertem zhudebněných textů 
Reynkových a Lorcových a uvolněnou, zemitou a formami vnitřně 
nespoutanou hudbou.
16. 4. 19.30 Portugalský večírek
Písničkář Jan Burian provádí turisty nejen po Islandu a Baltských 
ostrovech, ale i po Portugalsku. Povídání je inspirované knihou 
Výlet do Portugalska aneb Poetický průvodce na cestu tam a 
zpátky a doplněné projekcí fotografií.
24. 4. 19.00 Jarní koncert Collegia Vocale Jiřího 
Štrunce - The best of Collegium
Koncert ženského pěveckého sboru vedeného uměleckou vedou-
cí Jarmilou Štruncovou představí repertoár od klasiky po swing.

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
4. 4. 17.00 vernisáž: Jiří Jiroutek, Pavel Planička – 
Jiná krajina
Prezentace fotografií evokujících krajinomalbu. Za použití tradič-

ních postupů oba autoři do svých fotograficky zaznamenaných 
impresí Českého středohoří a Lounska vkládají emocionální a 
výtvarnou složku, díky čemuž divák na dílo pohlíží spíše jako na 
malbu než jako na fotografii. (potrvá do 26.5.2019)
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.

V Pondělí velikonoční 22. dubna bude GUKV mimořádně otevřena 
od 13 do 17 hodin (pro návštěvníky s pomlázkou vstup zdarma).

DALŠÍ AKCE
16. 4. 16.00 - 18.00   Vyškrabávané sádrové kraslice
Velikonoční dílna pro širokou veřejnost s využitím tradiční techni-
ky vyškrabávání a seznámením s historií tohoto zdobení.
17. 4. 14.00 Den s autismem v Becherově vile
Interaktivní galerie Becherova vila, Denní centrum Žirafa, z. s., 
SPGŠ K. Vary ad. připravili odpoledne věnované tématu autismu. 
V úvodu proběhne zážitkový program pro děti.
18. 4. 10.30 -11.30   Velikonoční dílna pro nejmenší
Výtvarná dílna určená nejmenším dětem a jejich maminkám, 
tentokrát na téma Velikonoce.
29. 4. 16.00 - 18.00   Čarodějnická výtvarná dílna
V rámci dílny si zájemci mohou vyrobit čarodějnické klobouky a 
další kouzelné doplňky. Konkrétní termín je 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.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

16. 4. 17.00 Zahájení výstavy
Andrea Kubínová - keramika, Václav Svoboda - obrazy
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků. Potrvá do 
30. dubna.

Galerie SUPERMARKETwc

www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

od 15. 3. CESTA SUPŠ
Výstava  oboru Design keramiky a porcelánu Střední umělecko-
průmyslové školy Karlovy Vary. Součástí výstavy je interaktivní 
dílna. (potrvá do 28. 6. 2019)

GALERIE DRAHOMÍRA

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

2. 4. - 31. 5. Jaroslav Vlasák: Dvoudílná bilance
(vernisáž 2. 4., 17.00)
Karlovarský malíř, grafik a pedagog Jaroslav Vlasák vystavuje 
výběr ze svého díla ve dvou částech. V dubnu bude k vidění 
část  G / jako geometrie, v květnu pak část  E / jako exprese. 
Vlasák, absolvent karlovarského gymnasia, vystudoval učitelskou 
aprobaci matematika – výtvarná výchova na Pedagogické fakultě 
v Plzni a na UK v Praze. V letech 1977 - 2013 pracoval jako 
pedagog na SPŠ keramické v Karlových Varech. Výtvarně je činný 
od roku 1968. Do roku 1989 se zúčastňoval neoficiálních výtvar-
ných aktivit na Karlovarsku. V letech 1991 - 1996 byl členem 
karlovarské organizace Unie výtvarných umělců a podílel se na 
jejich společných výstavách. V letech 1982 - 2012 uspořádal 
osm samostatných výstav. Kromě vlastní malby se zabývá i teorií 
a historií výtvarného umění.
25. 4. 18.00 Poezie & Jazz: Sylvia Plath - Ariel
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a 
hudební skupina Jazz Apetit básně americké tragicky zemřelé 
básnířky, autorky románů, povídek a knih pro děti Sylvie Plath 
(1932 – 1963), která patří k nejzajímavějším zjevům anglosaské 
moderní literatury. 

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

VÝSTAVA
Obrazy, kresby a litografie malířky Jindry Husárikové a 
její dcery Šárky Cagliero Mrázové. Výstava zatím potrvá do 
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konce léta.

KONCERTY
11. 4. 19.00 Světové filmové a muzikálové melodie
Zahrají: Iveta Madarasová (klavír) se věnuje sólové hře, peda-
gogické činnosti, korepetici; Miloš Mokrý (trubka) je sólový a 
orchestrální hráč i pedagog; David Tománek (pozoun) je sólový a 
orchestrální hráč, pedagog a multiinstrumentalista.

16. 4. 19.00 Soňa Hrubá: České i světové hity
Pokračování cyklu českých a světových hitů v české interpretaci 
skvělé zpěvačky, která je ve stálém angažmá v sokolovském 
tanečním souboru, ale i v dalších karlovarských kapelách, Soni 
Hrubé, doprovázené Pepou Škulavíkem, kapelníkem, ale i zpěvá-
kem skupiny ForteBand J.P.Š.

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
do 28. 4. Pat a Mat
Interaktivní výstava provádí návštěvníky světem 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 se-
riálu 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. Pro všechny je zde možnost 
navštívit komorní kino s promítáním filmu Pat a Mat i filmu o tom, 
jak se takový film natáčí.

DALŠÍ AKCE
11. 4. 17.00 přednáška: Devítkové roky v K.  Varech
Historik muzea Lukáš Svoboda přiblíží v přednášce významné 
události a data pro město, jejich letopočet končí číslicí 9. Zmíní 
pravděpodobné založení Karlových Varů 1349, slavné návštěv-
níky, poslední velký požár města v roce 1759 a další události, 
jejichž výčet je omezen počátkem II. světové války.
13. 4. 13.30 - 16.30   Velikonoční jarmark
Tradiční jarmark nabídne zájemcům ukázky tradičních veliko-
nočních řemesel, která si každý může sám vyzkoušet. Součástí 
bude i prodejní výstava výrobků, jejichž tématika souvisí s 
Velikonocemi.
19. 4. 10.00 - 17.00   Muzeum otvírá brány
Bezplatně lze po celý den navštívit muzejní expozice. Muzeum si 
tímto připomíná dvouleté výročí otevření nové stálé expozice, kte-
rému předcházela též rekonstrukce muzea. V loňském roce byla 
rekonstrukce muzea a vybudování nové stálé expozice oceněno 
v národní soutěži Gloria Musaealis prvním místem v kategorii 
Muzejní počin roku 2017.
25. 4. 17.00 Křest knihy: Prožij osudy 20. století
Originální skládací komiks přibližuje osudové okamžiky, jimiž 
procházeli obyvatelé zdejšího kraje v průběhu minulého století. 
Staleté soužití Němců, Čechů a Židů ukončilo období nacistické 
nadvlády v letech 1938 – 1945 a události poválečné. Původní 
elektronická komiksová verze byla vytvořena pro dotykovou 
obrazovku, která je v expozici Muzea Karlovy Vary. Osudy fiktivích 
postav příběhu jsou poskládané ze střípků skutečných příběhů. 
Čtenář se může pokusit vžít do osudových dilemat tehdejších 
aktérů a rozhodnout se, jak by se v dramatických dějinných 
situacích zachoval sám. Zároveň může komiks posloužit i pro 
názornější edukativní činnost a pro snazší pochopení složitých 
dějinných zvratů 20. století.
Příběhy napsal Jan Nedvěd a ilustrovala Markéta Křečková. 
Komiks vydává Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje za 
finanční podpory Karlovarského kraje.

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, hornic-
tví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve středu 9.00 
– 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ  9.00 - 17.00
ST   9.00 - 14.00
SO   9.00 - 12.00, pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT  13.00 – 17.00
ST   12.00 – 15.00
PÁ   12.00 – 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu 
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT  9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST   ZAVŘENO
PÁ   12.00 – 16.00

1. – 30. 4. Výstava obrazů Ireny Kováčové
Výstava kreseb a maleb vytvořené různými technikami pražskou 
autorkou Irenou Kováčovou.
3. 4. 17.00 Zpívání s Lídou
Přijďte si zazpívat, malí i velcí, každou první středu v měsíci s 
knihovnicí Lídou.
16. 4. 17.00 PhDr. Běla Janoštíková
Autorské čtení z knihy poezie „To kvítí“.
23. 4. 17.00 Promítání v knihovně: Co se nenosí
Promítání filmů z projektu Promítej i ty! Reet Ausová je módní ná-
vrhářka, která své modely tvoří z textilu, který by běžně skončil na 
skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení. Reetiny ambice 
jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit 
vedení nadnárodních módních korporací. A co vy, víte, co nosíte?
25. 4. 18.00 Čtení pro duši: Karel Čapek – Kniha 
apokryfů
Pravidelná literární posezení doprovázená klasickou hudbou s 
Karlem Daňkem a Ludmilou Křivancovou. Vždy poslední čtvrtek v 
měsíci na pobočce MěK KV, Čankovská.
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. – 26. 4. Tajemství stepi: 15 let České archeolo-
gické expedice v Uzbekistánu… a mnohem víc
Výstava fotografií, pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Kavárna Dvory
1.3. – 26.4. Symbióza
Výstava klasické a experimentální fotografie autorů Jany Vážné 
a Jána Bocka.
A-klub
5. 3. – 30. 4. Háčkovaný svět
Výstava prací dobrovolnic z kroužku pletení a háčkování při 
krajské knihovně, které vede Naďa Skalová.
Pobočka Lidická
4. – 30. 4. ŠOA
Výstava výtvarného projektu žáků 3. L specializace SPgŠ pod 
vedením Jany Haladové.
9. 4. – 25. 4. Velikonoce očima dětí

Výstava výtvarných prací dětí z 1.MŠ K. Vary, Komenského 7.
Vernisáž 9. 4. v 9.30 hodin.

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
4. 4. 16.30 Grafologické metody aneb každá čárka 
o nás vypovídá
Jak náš psychický stav odráží v písmu? Jaké je praktické využití 
grafologie. Přednáší Irena Michaláková.
8. 4. 17.00 TAJEMSTVÍ STEPI: 15 let České archeo-
logické expedice v Uzbekistánu
Lektorka: Mgr. Anna Augustinová. Doprovodná akce ke stejno-
jmenné výstavě.
25. 4. 17.00 Doklady dobové typografie v K. Varech
Přednáška Mgr. Karla Hambergera. Prezentace se bude zabývat 
opomíjenou problematikou dobové typografie, jež se „vytratila“ z 
karlovarského veřejného prostoru po roce 1945.
A-klub
11. 4. 17.00 Sám sobě léčitelem
Přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové odhalí tajemství a 
úžasnou sílu vlastních léčivých sil.
Pobočka Lidická
30. 4. 18.00 Setkání s filozofií
Přednáška Petra Kašpara na téma Máj. Báseň a její interpretace 
z hlediska filozofie.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
2., 9., 16., 23., 30. 4. 16.00 – 18.00   Relaxujeme při 
pletení a háčkování
Pleteme a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a 
dědečky z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských 
domovů. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: 
vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PROMÍTÁNÍ
A-klub
26. 4. 17.00 Ozvěny Ekofilmu
Dokumentární film Prasomilové režiséra Oskara Reifa. Ve vybrané 
pátky v měsíci Vás srdečně zveme na promítání ozvěn meziná-
rodního filmového festivalu.

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
5., 12., 19., 26. 4. 15.00 – 17.00   Velká pátrací akce
Každý měsíc nová hádanka… nový autor, nová kniha. Každý 
pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v oddělení pro 
děti. 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.
13. 4. 10.00 – 12.00   Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím 
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Téma: O Červené 
Karkulce.

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
10. 4. 18.00 Adam Borzič
Autorské čtení z knihy „Západo-východní zrcadla“.

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

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
11., 25. 4. 10.00 – 12.00   Literární klub seniorů
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub, závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na 
vodickova@knihovnakv.cz
2., 9., 16., 23., 30. 4. 16.00   Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát 
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
3., 10., 17., 24. 4. 16.00   Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková
3., 10., 17., 24. 4. 17.00   Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová
pobočka Lidická
3., 10., 17., 24. 4. 16.00 – 17.00   Lektorování výtvarných 
dílen pro děti
Lektorka Jana Burianová
Gymnázium Ostrov
4., 11., 18., 25. 4. 16.30   Storytelling v popkulturní litera-
tuře 
Lektor Teodor Kravál
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• KULTURNÍ SERVIS

ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každý pátek 16.00   Strážce příběhů/ Zabijačka
Obě hry jsou založené na literatuře, můžete si vybrat. A nemusíte 
se 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.

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

ASTRONOMICKÝ VÍKEND
3. - 5. 5. Květnový astronomický víkend na hvězdárně
Padá hvězda, něco si přej.... aneb naučme se pozorovat meteory. 
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. dubna na telefon 
+420777953421 ve tvaru: jméno a příjmení, datum narození, 
třída základní školy.

DUBEN 2019
(bez nutnosti registrace předem)
5. 4. 20.30 Hvězdářský Večerníček
 22.00 Klenoty jarní oblohy
6. 4. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
12. 4. 20.30 Hvězdářský Večerníček
 22.00 Dorůstající měsíc
13. 4. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
19. 4. 20.30 Přednáškový večer
Raketoplány. Úspěch nebo propadák? Přednáška Jaroslava Maxy, 
Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary. 12. dubna 1981 vzlétl 
první raketoplán Columbia. Co všechno raketoplány dokázaly a co 
bylo jejich slabinou.
Oslepující měsíc kolem úplňku. Pozorování úplňkového Měsíce 
(úplněk nastává 19. 4.) proběhne po skončení přednášky.
20. 4. 15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
26. 4. 20.30 Hvězdářský Večerníček
 22.00 Klenoty jarní oblohy
27. 4. 15.00 Pohádky s hvězdičkou
 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku
30. 4. 20.30 Hvězdářský Večerníček
 22.00 Klenoty jarní oblohy
1. 5. 15.00 Pohádky s hvězdičkou
 17.00 Neviditelný vesmír z obýváku

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

6. 4. Karlovy Vary: Jarní setkání turistů na Dianě
13. 4. Ašsko – Neuberg, Kopaniny, Doubrava
19. 4. Velikonoce v Jizerských horách (4 dny)
26. 4. Itálie: Sicílie – Liparské ostrovy – Řím (14 dnů)
27. 4. Stromořadí princezny Marie u Bečova 

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.

STUDIO ŽIVA 

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbě-
tinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
                
2. 4. 17.00 Tajemství ženského pánevního dna
  Začátek docházkového kurzu.
7. 4. 16.00 Pranic Healing, Přednáška a meditace.
17. 4. 18.00 Gynejóga, Ženské setkání 
  v čase keltského svátku Beltinu.
22. 4. 18.45 Čakry v barvách duhy, začátek kurzu.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

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

8. 4. 19.00 Umění na schodech - Potkání
Hudební vystoupení ředitele školy Jana Strejcovského.
10. 4. 17.00 Den otevřených dveří
12. a 13. 4. Zápis do 1. třídy
Info na zapis@wlastovka.cz.
26. až 28. 4. Ateliér Archa - šití bot
Baleríny a sandále. Přihlášky nutno předem na tolarova@
wlastovka.cz.

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

3. 4. Práce s keramickou hlínou - chrastítka
10. 4. Plstěné mýdlo/ mokré plstění
17. 4. Zdobení velikonočních vajíček
24. 4. Tkaní koberečku

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.

ZŠ POŠTOVNÍ

11. 4. 14.00 - 17.00   Velikonoční jarmark
Kde: třída T. G. Masaryka, budova České spořitelny
Co vás čeká: drobné dárky pro radost, velikonoční dekorace, 
občerstvení a báječné křížaly. Těší se na vás firma Křížaláci alias 
žáci 4.D ze ZŠ Poštovní 19, Karlovy Vary.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organi-
zuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel. 
774434525.

12. a 26. 4.   9.00 Městské farmářské trhy

KOSTEL SV. ANNY

Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, web: 
kostelsedlec.cz

25. 4. 17.00 Koncert Karlovarského dívčího sboru
Klasické, sborové, lidové i moderních písně autorů J. S. Bacha, J. 
C. Vodňanského, I. Hurníka, K. Jenkinse aj. Účinkují: Karlovarský 
dívčí sbor SPŠGA VOŠ KV pod vedením sbormistryně Lady Du-
spivové. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na 
opravu kostela. Více informací na http://kostelsedlec.cz/?p=3408

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

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

5. 4. 19.00 Opravdu víme, kdo je člověk?
Fara v Rybářích.
Přednáší Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., předsedkyně České 
křesťanské akademie v Českém Krumlově.

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/
Poradenství pro závislé: tel. 731 195 694
Dluhové poradenství: tel. 776 770 900
Dobročinný sklad pro pěstouny: tel. 607 240 861
Rozhovory nad biblí: čtvrtek v 18.30
Setkání dorostu (2. stupeň ZŠ): pátek v 17.00
Setkání mládeže: pátek v 18.00
BOHOSLUŽBA (i pro děti): neděle 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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Evropská šlechta zahájí 
tradičně dostihovou sezonu

Poslední dubnový víkend si Karlovy 
Vary pro své tradiční setkání vybrali 
potomci evropských i zámořských 
šlechtických rodů společně s vý-
znamnými osobnostmi vědy, kultury 
a obchodu z celé Evropy. Bude se 
zde konat 22. Karlovarský víkend – 
setkání evropské šlechty. Účastníci 
setkání jsou rozpoznatelní na první 

pohled. Jejich elegantní oblečení, u dam nádherné barevné klobouky, 
rozesmáté tváře – vždyť se přece přijeli bavit – a velmi milé a zdvořilé 
chování přináší na karlovarské kolonády závan starých dob, kdy etiketa 
byla základem výchovy v rodinách i ve školách. Organizátoři setkání 
připravili pro své hosty tradiční třídenní program, plný tance a zábavy. 
Lahůdkou letos jistě bude dostihový den na závodišti ve Dvorech. V sobotu 
27. dubna 2019 od 10.00 hodin zde proběhne dostihový den, na který se 
již těší všichni hosté. Pro pobavení přítomných dam je připravena soutěž 
o nejkrásnější klobouk a všechny dámy berou svou účast v soutěži velmi 
vážně – jejich modistky pracují naplno již několik měsíců. Mladí muži 
pak trénují na dostih dřevěných koní, kdy každý z deseti mužů - závod-
níků obdrží do rukou dřevěného koně a s ním závodí na dostihové dráze. 
A samozřejmě na návštěvníky čeká sedm regulérních rovinových dostihů. 
Pořadatelé setkání Karlovarský víkend 2019 srdečně zvou všechny občany 
Karlových Varů v sobotu 27. 4. 2019 od 10,00 hodin na společné sledování 
letošních prvních dostihů na dostihové dráze v Karlových Varech - Dvo-
rech. Na tomto dostihovém dni nebude vybíráno vstupné a všichni občané 
města jsou vřele vítáni! 

Republikové finále. Florbalistky ZŠ Truhlářská bronzové
Krajské finále florbalu dívek se konalo 13. února 

v Chebu. Starší dívky z karlovarské ZŠ Truhlář-
ská byly letos výborně připravené, motivované 
a odhodlané vyhrát. Po velmi těžkých zápasech 
se jim sen splnil a konečně po čtyřech letech 

postoupily do kvalifikace na republikové finále. To 
se konalo dne 6. března v Teplicích. Děvčata ve 
složení K. Hacklová, S. Vondráčková, S. Dědičová, 
N. Králíková, S. Tomášová, V. Pešanová, J. Zmrzlá, 
S. Doležalová, L. Šilingerová, A. Petriková, M. El-

-Kayssi, V. Šalátová, V. Zrůstová a K. Procházková 
i v Teplicích předvedla skvělé výkony a vybojo-
vala krásné třetí místo. Jednotlivé zápasy měly 
emotivní náboj a dívky si z krásné sportovní haly 
přivezly silné zážitky.

BADMINTON KARLOVY VARY

Využijte jedinečné nabídky oblíbené hry pro všechny generace 
v areálu Gejzírpark v Karlových Varech.
Od října 2018 je v provozu v našem městě nově zrekonstruova-

ná multifunkční hala, její doménou je 6 badmintonových kurtů 
na novém kvalitním měkkém povrchu ,,Regupol Regugym‘‘.
Přijďte si vyzkoušet hru, která není náročná, sejdete se s přáteli 
a zároveň dopřejete svému organismu to nejlepší.
Dále v našem areálu naleznete novou tenisovou čtyřhalu, jedna 
z nejkrásnějších v České republice, kde lze hrát již od 200 Kč/h.

Nabízíme možnost využití 
již od 6:00 do 22:00 hodin.

Informace naleznete na 
wwww.gejzirpark.cz 
nebo volejte přímo 
rezervace tel. 353 228 695.

Přijďte rozšířit řady příznivců raketových sportů, 
těšíme se na Vaší návštěvu.
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni

Pavel Janus
ředitel ISŠTE 
Sokolov

Region jsme si jen
vypůjčili od svých dětí

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

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

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

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

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

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

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

Odbor právní 
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V jejich okolí se nalézá největší hadcové území v Čechách. To se rozkládá v místech zvaných Dominova skalka, Vlček a Pluhův bor. Rostou na něm mimořádně 
vzácné rostliny, např. vřesovec pleťový, zimostrázek nízký či vrtička měsíční. Nachází se zde také kriticky ohrožené rostliny, jakými jsou svízel sudetský, především 
pak ale endemit rožec kuřičkolistý. Řeč je o jedné z největších zajímavostí Slavkovského lesa, k jejímuž vzniku existuje hned několik legend. Původně se nedaleko 
místa nacházela také čtvrť města Prameny, zvaná Větrný vršek. Ta však postupem věků zcela zanikla. Navzdory počtu legend se zdá, že tato zajímavá památka stojí 
na svém místě na skále od roku 1849 (nikoliv od roku 1859, jak se někdy mylně uvádí). Podle všeho jde o společné dílo několika místních šikovných kameníků. 
Mimochodem, na YouTube si můžete poslechnout slavnou stejnojmennou píseň v podání Jiřího Helekala, kterou místo klipu ilustruje právě jejich fotografie...
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INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446    e: kalabova@mediaas.cz



Jarní tipy z asklepionu
karlovy vary

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

oMlazuJící novinka laser Fotona 
Vysoce výkonný laser Fotona radikálně omladí váš vzhled, vypíná kůži, 
vyhlazuje vrásky a odstraňuje nedokonalosti.

Monitor spánku odhalí, zda netrpíte vážnou neMocí
Víte, že chrápání může signalizovat vážné zdravotní problémy? Na základě 
vstupního vyšetření a monitorace spánku lékař vybere vhodnou léčbu 
chrápání. ORL oddělení Asklepionu řeší i léčbu chronické rýmy, operaci 
nosní přepážky a léčbu krvácení nosu.

zbavte se špíčků a celulitidy 
S balonkem v žaludku mužete zhubnout dvacet i více kilogramů a změnit 
tak svůj život! S problémovými partiemi si poradí radiofrekvenční liposukce 
BodyTite, lékařská kryolipolýza Cooltech nebo radiofrekvence Exilis.

zdravé a krásné nohy  
Moderní metody léčby křečových žil jsou velmi šetrné a nevyžadují 
celkovou anestezii. V Asklepionu používáme unikátní lepidlo na křečové 
žíly Venaseal. Nežádoucí tuk odstarní a celulitidu vyhladí 
lipomassage LPG a nebo tělové zábaly Phytomer.

no. 1in laser andaestheticMedicine


