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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.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko: 
353 153 911
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06 SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
Úkoly vyplývající z nouzového stavu, opatření a na-
řízení vlády, zajištění ochranných pomůcek, služeb 
pomoci obyvatelům města, místním podnikate-
lům…. Práci vedení města a magistrátu už několik 
týdnů určuje vývoj koronavirové pandemie. 

10 KOLONÁDY, KDE JINDE NEŽ V LÁZNÍCH
Centrem lázeňského života byly odjakživa kolonády. 
Jinde než v lázních na ně nenarazíte. Jsou součástí 
městské architektury a většinou to bývají nejhonos-
nější budovy města.

14 ZLEPŠUJME SE V ON-LINE KOMUNIKACI
Následky šíření koronaviru se dotkly každého oby-
vatele všech měst a sídel v zemi. Ať už omezením 
pohybu, uzavřením podniků nebo zařazením více 
práce z domova. Jak se s těmito opatřeními vypo-
řádala Kancelář architektury města Karlovy Vary?

16 JAK PROBÍHÁ VÝUKA NA DÁLKU?
Na základní škole Konečná se vyučující snaží 
zohledňovat časové možnosti jednotlivých rodin. 
Pedagogové zadávají učivo žákům především 
prostřednictvím školního informačního systému a 
snaží se při tom respektovat doporučení z MŠMT.

20 VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Letos se pietní akt na hřbitově v Drahovicích 
nemůže konat z důvodu řady omezení způsobených 
koronavirem. Proto si události před pětasedmdesáti 
lety připomínáme alespoň textem Jana Nedvěda, 
historika Muzea Karlovy Vary.

27 PŘÍBĚHY Z DOBY KORONAVIROVÉ
Karlovarští triatleti se po dlouhé zimní přípravě, 
která probíhala venku na atletickém stadionu a v 
tělocvičnách, už maximálně těšili na jarní přípravu, 
teplejší počasí, sluníčko a také na soustředění, 
která již byla naplánovaná.
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STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE. 
RUŠÍ SE 20. ROČNÍK SOUTĚŽE 
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary oznamuje, 
že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti 
s pandemií koronaviru se dohodlo s partnery soutěže 
a ruší vyhlášený 20. ročník soutěže Stavby Karlovar-
ského kraje - v roce 2020. Soutěž bude přesunuta na 
rok 2021, podmínky budou včas aktualizovány a zve-
řejněny. „Chceme, aby soutěž a prezentace staveb po-
kračovala a pomohla tak všem partnerům ve výstavbě 
ke zviditelnění a prezentaci jejich práce,“ stojí v pro-
hlášení stavebního sdružení. Město Karlovy Vary se 
letos chtělo ucházet o hlasy odborné i laické veřejnosti 
v loňském roce dokončenou revitalizací přestupního 
uzlu a celého prostranství před Horním nádražím (na 
snímku). Celý prostor dostal díky rekonstrukci novou, 
moderní podobu, která koresponduje s okolím.

MEZI ZÁMECKÝM VRCHEM 
A DIVADLEM BUDOU VÝSUVNÉ SLOUPKY
Dopravu mezi Zámeckým vrchem a divadlem budou 
regulovat výsuvné sloupky. Automatická hydraulic-
ká zařízení nainstalovali technici v průběhu dubna, 
u Jánského mostu na Divadelním náměstí jsou tři, 
na Zámeckém vrchu u křižovatky s ulicí Pod Jelením 
skokem dva sloupky. Vjezd dopravní obsluze a záso-
bování bude umožněn v časech k tomu vymezených 
dopravním značením. Mimo tyto časy se motoristé 
do vymezeného úseku nedostanou. Průjezd vozidlům 
zůstane zachován bez omezení.

PROBĚHLA DŮKLADNÁ OČISTA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Správa lázeňských parků spustila v dubnu důkladnou 
očistu dětských hřišť. Vysokotlakým čističem s horkou 
párou se desinfikovaly houpačky, skákadla, klouzačky 
a další herní prvky na všech dětských hřištích. Zvláštní 
péči věnovali pracovníci SLP i dalším dotykovým 
plochám, madlům a lavičkám. Desinfikovány byly také 
cvičební stroje a konstrukce rozmístěné na veřejných 
prostranstvích ve městě včetně parku Meandr.

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ PÍTKA JSOU UZAVŘENÁ
Koronavirová pandemie dopadla i na symbol našeho 
města - světově proslulé minerální prameny. Český 
inspektorát lázní a zřídel nařídil na začátku dubna 
uzavřít všechna veřejně dostupná pítka. Zřejmě 
poprvé od 16. století tak lidé nemohli užívat léčivé 
karlovarské prameny. Jejich úplné uzavření není mož-
né, proto Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
pouze zakryla vývěry a nadále kontrolovala vydatnost 
pramenů a prováděla další měření.

RADNIČNÍ LISTY ROZNÁŠELI DOBROVOLNÍCI
Dubnové vydání Karlovarských radničních listů se 
k vám dostalo díky dobrovolníkům. Česká pošta v ob-
dobí nouzového stavu omezila své služby a zastavila 
distribuci městských zpravodajů. Poštovní doručo-
vatelky tak ve svém volném čase zastoupilo několik 
obyvatel města, kteří naše periodikum roznesli do 
schránek karlovarských domácností. Moc děkujeme 
za jejich vstřícnost a nezištnou pomoc.

JARNÍ VLNA SVOZU OBJEMNÉHO 
ODPADU BYLA ZRUŠENA
Jarní vlna svozu objemného odpadu, kterou jsme avi-
zovali na duben, musela být z důvodu mimořádných 
opatření zrušena. K odvolání došlo až po uzávěrce 
dubnového čísla KRL. Pokud to situace umožní, budou 
velkoobjemové kontejnery na území města přistaveny 
v průběhu září. Alternativou pro odložení větších kusů 
odpadu nejen při jarním úklidu jsou sběrné dvory. 

VEŘEJNÉ DEBATY SE PŘESOUVAJÍ NA PODZIM
Duben a květen patří v Karlových Varech obvykle 
veřejným debatám vedení města s obyvateli. I tato 
tradice vzala prozatím za své a jak celoměstské fó-
rum, tak debaty o karlovarských čtvrtích, byly zrušeny. 
Pokud to situace umožní, diskusní fóra proběhnou na 
podzim.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 
SE LETOS NEUSKUTEČNÍ
Karlovy Vary mají před sebou nejistou sezonu, 
slavnostní zahájení té lázeňské se letos neuskuteční. 
Vedle nejvýznamnější kulturně společenské události 
města vypadl z jarního kalendáře i oblíbený Food fes-
tival. Jakmile dojde k uvolnění opatření a bude možné 
začít organizovat velké společenské akce, ožije i dění 
v Karlových Varech. Město zvažuje uspořádání pod-
zimních slavností, ve hře je i přesun gastronomické 
přehlídky do druhé poloviny roku.

MAGISTRÁT V BARVÁCH TRIKOLÓRY
Budova magistrátu v Moskevské ulici se rozsvítila 
v barvách trikolóry. Město se tak symbolickým 
gestem připojilo k vlně solidarity a poděkování všem 
pracovníkům v první linii a dobrovolníkům. Technické 
vybavení s LED technologií s minimální spotřebou 
energie poskytly místní agentury městu zdarma.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

SENIOR KOŠÍK – NÁKUPY PRO SENIORY 70+

      702 265 117

LIDÉ V KARANTÉNĚ/IZOLACI - ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU

      607 038 759

VENČENÍ PSŮ PRO SENIORY 70+

      775 566 136

REGISTRACE DOBROVOLNÍKŮ KARLOVY VARY

      737 939 288

PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ VIREM 

      950 380 180

CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA O KORONAVIRU

      1212

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Volejte od PO-PÁ  |   9.00-15.00

Volejte od PO-PÁ  | 10.00-15.00

Volejte od PO-PÁ  |   9.00-15.00

Volejte od PO-PÁ  |   9.00-15.00



6

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Úkoly vyplývající z nouzového stavu, opatření 
a nařízení vlády, zajištění ochranných pomů-
cek, služeb pomoci obyvatelům města, míst-

ním podnikatelům…. Práci vedení města a magist-
rátu stejně jako v celé republice už několik týdnů 
určuje vývoj koronavirové pandemie. Každý den 
zasedá krizový štáb města vedený primátorkou 
Andreou Pfeffer Ferklovou, který jednotlivé kroky 
a činnosti koordinuje. 
Karlovy Vary jako jedno z prvních měst spustilo 
bezplatnou službu pro seniory, tzv. Senior košík. 
Občanům města od 70 let, osobám upoutaným 
na invalidní vozík, zrakově a sluchově postiženým 
spoluobčanům zajišťuje nákupy a závoz potravin, 
léků a dalšího nezbytného zboží, včetně textilních 
roušek, které poskytla řada štědrých dárců. Ve 
spolupráci s nadačním fondem Pes v nouzi běží 
služba vyvenčení psů. Obyvatelé města mají 

k dispozici linku psychologické pomoci, na kterou 
se mohou obrátit rodiče i děti, senioři i ostatní 
obyvatelé města, pracovníci v první linii, všich-
ni, kdo chtějí poradit ve stavu úzkosti, paniky 
a podobně. Pomoci se dostává i občanům, kterým 
byla lékařem nebo hygienikem nařízena karanténa 
nebo izolace a nemohou si sami či s pomoci svých 
blízkých zařídit základní životní potřeby. 
„Byl to náročný úkol, ale povedlo se nám zajistit 
pro všechny městské organizace, které opravdu 
potřebujeme k udržení chodu města, nezbytné 
hygienické a ochranné pomůcky a prostředky. Náš 
krizový štáb absolvoval desítky až stovky telefo-
nátů, e-mailů a schůzek, ale podařilo se, a tyto or-
ganizace dnes mají k dispozici desinfekci, roušky, 
rukavice a další vybavení. Zvláštní pozornost a péči 
samozřejmě věnujeme bezproblémovému chodu 
našich domů s pečovatelskou službou a domovu 

pro seniory. Máme zde šest stovek klientů, kteří 
patří mezi nejrizikovější skupinu. Stará se o ně 
stovka pracovníků, kteří potřebují řádnou výbavu. 
Ochrannými prostředky jsme také museli vybavit 
strážníky městské policie a asistenty prevence 
kriminality, kteří spadají do takzvané první linie, 
a v neposlední řadě také řidiče našeho dopravního 
podniku. Naši hmotnou pomoc obdržely i další 
organizace – místní pobočky Armády spásy, Farní 
charity a Českého červeného kříže,“ konstatuje 
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. „Naším kaž-
dodenním tématem jsou možnosti a formy pomoci 
podnikatelům působícím v Karlových Varech. Je 
jasné, že bez pomoci státu mnozí nemohou přežít. 
Restauratéři, hoteliéři, provozovatelé lázeňských 
domů a všichni poskytovatelé služeb navázaných 
na lázeňství, cestovní ruch a s ním související 
obchod mají před sebou nelehké časy. Od počátku 
platnosti nařízení vlády a nouzového stavu jsem 
ve stálém s Asociací hotelů a restaurací, jednáme 
s řadou dalších subjektů a místních podnikatelů, 
s jejich zastřešujícími organizacemi. S Infocentrem 
města a destinační agenturou Živý kraj připravu-
jeme koncepci, jak zvládnout, až omezení úplně 
opadnou,“ dodává primátorka.

SENIOR KOŠÍK 
- NÁKUPY PRO SENIORY 70+
Město Karlovy Vary nabízí pomoc lidem ve věku 70 
let a více, osobám upoutaným na invalidním vozí-
ku, zrakově a sluchově postiženým spoluobčanům. 
„Senior košík“ můžete objednat v pracovní dny od 
9.00 do 15.00 hod. Doručení proběhne následující 
pracovní den. Seniorům zajistíme nákup základ-
ních potravin, drogerii a vyzvednutí potřebných 
léků. Služba je poskytována zdarma, klient uhradí 
pouze za svůj nákup. 

 702 265 117

POMOC LIDEM 
V KARANTÉNĚ/IZOLACI
Lidé v karanténě nebo izolaci, kteří si nemohou 
zařídit základní životní potřeby (základní potraviny, 
hygienu), mohou žádat o pomoc město Karlovy 
Vary. Služba je zřízena výlučně pro občany Karlo-
vých Varů, jimž nemůže zajistit osoba blízká zá-
kladní potřeby. Službu můžete objednat v pracovní 
dny od 10.00 do 15.00 hod. na níže uvedeném 
čísle. Doručení proběhne v nejbližší možný termín 
a to pouze v pracovní dny. Po obdržení nákupu je 
nezbytné do 24 hodin uhradit platbu za poskytnutý 
nákup na níže uvedený bankovní účet. V případě, 
že nebude platba odeslána, není možné již další 
nákup využít. Služba je poskytována zdarma, hra-
díte pouze za nákup. Případné zneužití této služby 
bude pokutováno dle platné legislativy!

 607 038 759

Karlovy Vary bojují s koronavirem
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Solidaritu a velkou úctu vyjadřují v Karlových Varech billboardy, na nichž vedení města děkuje všem, co bojují 

s nebezpečným koronavirem v první linii. Poutače stojí například u dolního nádraží či u KV Areny. 

VENČENÍ PSŮ SENIORŮM 70+
Město Karlovy Vary ve spolupráci s nadačním 
fondem Pes v nouzi nabízí venčení pejsků všem 
v Karlových Varech, kteří jsou v nouzi a je jim více 
než 70 let, osobám upoutaným na invalidním vozí-
ku, zrakově a sluchově postiženým spoluobčanům. 
Bezplatnou službu můžete objednávat v pracovní 
dny od 9.00 do 15.00 hod.

 775 566 136

LINKA POMOCI 
V PSYCHICKÉ NOUZI
Pro rodiče a občany města v souvislosti s aktuální 
situací je zřízena linka psychologické pomoci. 
Službu můžete využít v pracovní dny od 9.00 do 
15.00 hod. na níže uvedených telefonních číslech. 
Nejsme zdravotní zařízení, volající může zůstat 
v anonymitě. Napíšete-li SMS v pracovních dnech, 
zavoláme Vám zpět. Forma pomoci je pouze přes 
telefonický rozhovor s dospělými osobami a dětmi. 
Snažíme se pomoci se stavy paniky, úzkosti 
a depresí.

 776 358 080 pro rodiče a děti

LÁTKOVÉ ROUŠKY
S distribucí látkových roušek pomáhá Červený kříž. 
Oblastní spolek Českého červeného kříže přijímá 
i vydává látkové roušky ve svém sídle v Kollárově 
ulici. Příjem a výdej probíhá od pondělí do pátku 
od 9 do 12 hodin v sídle oblastního spolku (OS 
ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary – 
Drahovice, tel. 722 788 014).
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Společnost Jan Becher Pernod Ricard darovala 
městu Karlovy Vary a jeho organizacím, stejně 
jako i dalším místním dobročinným organi-
zacím, 2500 litrů dezinfekce Anti-COVID. Pro 
zjednodušení a urychlení celého procesu firma 
nakoupila již hotovou dezinfekci u svého dlou-
holetého dodavatele, největšího výrobce lihu 
v Česku. Na první pohled jednoduchou výrobu 
nedostatkové dezinfekce totiž komplikuje vyu-
žití lihu zatíženého spotřební daní. Prostředek 
Anti-COVID se vyrábí podle receptury Světové 
zdravotnické organizace.

„Pomoc mateřskému městu je pro nás povinností. 
Udělat však z našeho lihu, který podléhá spotřební 

dani, líh denaturovaný, ze kterého se spotřební 
daň neplatí, je složitý a zdlouhavý proces. Dez-
infekce je nedostatek, proto jsme museli jednat 
rychle. Místo snahy o výrobu vlastního denaturo-
vaného lihu jsme se rozhodli soustředit na nákup 
a distribuci již hotové dezinfekce Anti-COVID,“ 
říká Tomáš Bryzgal, ředitel výrobního závodu Jan 
Becher Pernod Ricard. Přípravek na dezinfekci 
rukou Anti-COVID mohou vyrábět vybrané české 
firmy díky zvláštnímu povolení od Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 
„Městu Karlovy Vary jsme věnovali 2000 litrů 
dezinfekce pro potřeby města a jeho organizací. 
Dalších 500 litrů darujeme týmu dobrovolníků, 
kteří se postarají o distribuci například do domovů 
pro seniory či do lékáren,“ dodává Bryzgal.

„Děkujeme společnosti Jan Becher Pernod 
Ricard za darovanou dezinfekci. Karlovy Vary jsou 
domovem nejen Becherovky, ale i desítek jejích 
zaměstnanců továrny a muzea. V této těžké situaci 
se zvedla ohromná vlna solidarity, která nám 
pomáhá poskytovat nezbytné ochranné pomůcky 
a dezinfekci. Velmi za to děkujeme a ihned vše 
distribuujeme tam, kde je to nejvíce potřeba,“ říká 
Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy 
Vary. „Dezinfekce od společnosti Jan Becher 
Pernod Ricard pomůže našim dobrovolníkům, kteří 
zajišťují nákupy pro karlovarské seniory a pomá-
hají lidem umístěným v karanténě, městské policii, 
pečovatelkám v domovech pro seniory, řidičům 
městské hromadné dopravy a spoustě dalším,“ 
dodává.

Anti-COVID se vyrábí podle receptury 
Světové zdravotnické organizace
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Město Karlovy Vary umožní podnikatelům 
odložit platby nájemného za městské pro-
story k podnikání, za umístění prodejních 

stánků a reklamních zařízení na pozemcích města. 
U smluv s inflační doložkou nebude navyšováno 
nájemné. Podnikatelé mají také možnost odložit 
platbu významných místních poplatků - za užívání 
veřejného prostranství formou restaurační před-
zahrádky a poplatku z pobytu. Plátci poplatku za 
povolení k vjezdu do lázeňského území mohou 
využít prodloužení platnosti již vydaného povolení, 
případně mohou žádat vrácení přeplatku, pokud 
by povolení trvale nevyužívali. 

• Možnost odkladu nájemného se vztahuje na 
platby za měsíce březen, duben a květen, 
přičemž odklad je možný až do 31. 12. 2020. 
Za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné 
sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní 
pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad 

plateb požádat do 1. 6. 2020. Formulář je ke 
stažení na webu magistrátu města.

• Rada města revokovala své únorové rozhod-
nutí, kterým se u smluv s inflační doložkou 
zvedala výše nájemného u bytů, pozemků 
a nebytových prostor o roční míru inflace ve 
výši 2,8 %, což může alespoň částečně zmírnit 
ekonomické dopady na řadu nájemců.

• U poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského 
území je možno v případě dočasného či už 
trvalého nevyužití již vydaného zpoplatněného 
povolení uplatnit následující postup: povolenku 
bez dalšího vhoďte do jedné ze schránek, které 
jsou umístěny na levé straně vchodu budovy 
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 
21.  Tyto povolenky jsou každý pracovní den 
shromážděny u správce poplatku s označením 
data vrácení a znovu budou podle potřeby 
vydány s posunutím data platnosti o dobu, po 
kterou nebyly využity. Pokud je předpoklad, že 

již nebude povolení využito vůbec, je možné 
požádat o vrácení přeplatku písemnou žádostí 
adresovanou podatelně magistrátu města. For-
ma žádosti je zveřejněna na webu magistrátu. 

Ulevíme podnikatelům POMŮŽE 
I HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA 
Pomoc podnikatelům nabízí Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje. Aktuální informace 
o veškerých opatřeních a formách podpory pro 
podnikatele v souvislosti s epidemií koronaviru 
naleznete na webu komory www.khkkk.cz 
a jejím facebookovém profilu. Můžete se na ni 
obrátit s jakýmkoliv dotazem. Komora připravuje 
také online semináře, jak žádat o jednotlivé for-
my podpory. Své dotazy a podněty směrujte na 
email: info@khkkk.cz nebo telefon 354 426 140.

Vietnamská komunita v Chebu předala městu Karlovy Vary finanční dar ve výši 150 tisíc korun. Šek 
převzala od zástupců obchodního centra Asia Dragon Bazar primátorka města Andrea Pfeffer Ferklo-
vá. „Všem z Vietnamské komunity v Chebu a obchodního centra Dragon velice děkuji. Prostředky 

použijeme na zakoupení ochranných pomůcek potřebných pro zvládnutí koronavirové pandemie,“ uvedla 
primátorka města.

Dar od Vietnamské komunity
využije město k nákupu 
ochranných pomůcek

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 
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Centrem lázeňského života byly odjakživa 
kolonády. Jinde než v lázních na ně nenarazíte. 
Jsou součástí městské architektury a většinou 
to bývají nejhonosnější budovy města. Lázeňská 
místa tím okázale dokumentovala historickou 
významnost  a společenskou prestiž. Z provozu 
lázní místní bohatli a chtěli to dát na odiv.

Proč kolonády vznikaly? Vyvěrající prameny se 
skoro všude „zabalily“ do altánových přístřešků. 
Chodit si pro léčivou vodu, znamenalo využít i spo-
lečenskou funkci místa – nejen se pěkně obléknout, 
ale také se procházet v přírodě a přitom popíjet 
zázračnou vodu.
Jako součást léčby předepisovali lékaři zdravotní 
procházky a k tomu sloužily tzv. otevřené chodby 
se střechami a sloupořadím, často s dekorativními 
prvky, někdy s lavičkami a případně drobnými 
obchůdky.
Podle slovníku cizích slov je kolonádou nazývána 
delší krytá chodba otevřená do volného prostoru se 
sloupovím nebo stromořadím. Někdy bývají koloná-
dy zaměňovány za promenády, což už představuje 
otevřený prostor, často navazující na kolonádu, jenž 
rovněž slouží odpočinkovým procházkám a setkává-
ní lázeňských hostů.
Karlovy Vary jsou městem, které má ve společenství 
Great Spas of Europe zřejmě největší počet kolonád. 
Jsou sice menší, intimnější, ale za to jich pět. 
Sadová, Zámecká, Tržní, dnes moderně architekto-
nicky přestavěná Vřídelní, ale zejména Mlýnská. Ta 
je hrdou ozdobou města. Není divu, postavil ji tvůrce 
stavby budovy Národního divadla, architekt Josef 
Zítek. Na atice kolonády stojí řada soch – jsou to 
představitelky každého měsíce roku.
Neméně slavná je mariánskolázeňská kolonáda 
se Zpívající fontánou. V roce 2010 byla vyhlášena 
národní kulturní památkou – a každou lichou hodinu 
zazní hudba s večerní osvětlenou fontánovou 
atrakcí města. Na pořadu je v různém pořadí až 
deset skladeb.
Slavnou postavou české lázeňské architektury byl 
Gustav Wiedermann, jehož neoklasicistní  budova 
Plynových lázní a kolonáda zdobí centrum Františ-
kových Lázní. Byl místním rodákem a už jeho otec 
Karel Wiedermann vtiskl městu charakteristický 
žlutobílý imperiální styl a nezaměnitelnou podobu 
celého středu lázeňského centra. Syn Gustav se stal 
ve své době také lázeňským starostou. 
V německých městech stavěli podobné kolonády 
jako u nás – tento typ středoevropské lázeňské 
architektury procházel podobným vývojem, jen 
býval mnohdy okázalejší a pompéznější. Jednalo 
se o lázně s aristokratickou klientelou a té bylo 
třeba dodat lesku i výstavním prostředím. Pojem 
„kolonáda“ je vlastně mezinárodně srozumitelný – 
v němčině die Kollonade, v angličtině the Colonade. 
Pro pompéznost budov se našel další výraz –  die 

Wanderhalle (něco jako vycházková hala), což 
dokumentuje rozlehlost otevřené budovy. V Bad 
Kissingenu  ze sedmi pramenů vyvěrají právě čtyři 
v této části obří kolonády a celá Wanderhalle působí 
spíše jako velká bazilika s bočními světelnými prou-
dy z otevřených bočních stran a vysokou střechou, 
připomínající sakrální stavbu. V Bad Kissingenu stojí 
největší stavba tohoto druhu v Evropě a je opravdu 
na co se dívat.
Ale snad nejpompéznější je kolonáda v italském 
městě Montecatini Terme. Nejen pro to, že tady měl 
svého času pracovnu Benito Mussolini, ale zejména 
proto, že tady léčivé prameny našel už v roce 
1417 lékař Ugolini Simoni, jenž sloužil ve službách 
tehdy mocného a zámožného rodu Medicejů. Ti zde 
založili lázně a díky prosperujícímu bankovnictví 
je přivedli k obrovskému rozkvětu. Dodnes jsou 
nejslavnějším lázeňským místem Itálie a patří do 
společenství Great Spas of Europe. Elegantní kolo-
náda s nádhernými freskami, které zdobí prome-
nádové sály s galeriemi a travertinovými sloupy, se 
starožitnickými krámky a v úžasných zahradách se 
vzácnými rostlinami, se procházejí zdraví i ne-

mocní. V centru spojených kolonád vyvěrá pramen 
do bazénu s teplou vodou a fasádu zdobí sochy 
z carrarského mramoru. Dodnes se sem jezdí za 
společenskou zábavou, italským  „dolce far niente“ 
a užíváním si života.
Jiná města GSE se však kolonádami tolik nepyšní. 
V anglickém Bathu je dominantou tzv. královský půl-
měsíc, ohromující stavba cca 30 domů do půlkruhu 
s iontovými sloupy na rustikálním přízemí. Přední 
domovní část je zcela jednotná a symetrická, zadní 
je směsí různých výšek domů, jak angličané vtipkují 
„Queen Anne fronts a Mary-Anne backs“ – zepředu 

výstavní, zezadu lidové“.  Projekt architekta Johna 
Wooda byl benevolentní. Každý kupující nemovitosti 
koupil určitou délku fasády a poté zaměstnal vlast-
ního architekta, aby za ní postavil dům podle svých 
vlastních požadavků. Tady se mohou procházet 
hosté po širokých chodnících. Podobně archetypální 
jsou i další budovy ve městě, včetně otevřených 
kolonád se sloupy u venkovních bazénů.
Procházet se po venkovních cestách dá např. i v Bad 
Emsu, původně středověkých lázních s dřevěnými 

altány a kolonádou, dnes po široké vodní navigaci 
řeky Lahn, nebo v belgických lázních SPA, které pro 
pohodlí svých návštěvníků připravily kryté chodníky. 
Tady se rád procházel už ruský car Alexander Veliký.
Trávit čas procházkou se dá v přírodě, v lese i na 
loukách. Všech 11 míst společného projektu Great 
Spas of Europe, mířících k zápisu na Seznam pamá-
tek kulturního dědictví UNESCO si ale na architektu-
ře svých měst zakládá. 
K tomu kolonády a taková procházka na vzduchu, 
ale vlastně uvnitř, patří a bývají při lázeňském 
pobytu nezapomenutelným zážitkem.

Great Spas of Europe. 
Kolonády, kde jinde než v lázních

Montecatini Terme

Mlýnská kolonáda
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Ing. Bc. Stanislav Dvořák, PhD
ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary 

Mým hlavním cílem bude nadále dbát na účel, pro 
který byla příspěvková organizace Lázeňské lesy 
Karlovy Vary zřízena, to znamená hlavně funkci 
rekreační, lázeňskou, kulturně společenskou, vo-
doochrannou, půdoochrannou a další. Mou snahou 
bude postupem času snížit ekonomickou závislost 
na zřizovateli pomocí personálních, mzdových 
a optimalizačních nástrojů tak, aby mohla být 
organizace financována z vlastních zdrojů. Dalším 
z mých cílů je prohloubení spolupráce s ochranou 
přírody, vysokými školami, regionálními odborný-
mi institucemi a organizačními složkami města. 
Lesnictví je specifický obor, kde se výsledky 
hospodaření projevují až s odstupem několika 
let. Soubor navrhovaných opatření mám rozvr-
žen na ta s okamžitou účinností a na ta, jejichž 
výsledky se projeví v delším časovém období. 
Veškerá opatření jsou reakcí na celorepublikovou 
krizi lesnického sektoru. Budou sloužit k udrže-
ní a rozvoji rozmanitosti, kvality a jedinečnosti 
lesního majetku obhospodařovaného příspěvkovou 
organizací města. Touto cestou bych chtěl podě-
kovat končícímu řediteli Evženovi Krejčímu za stav 
lesních porostů, který je velmi dobrý, za vykona-
nou práci a velmi atraktivní projekty, které podpořil 
a společně se zaměstnanci zrealizoval. 

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Správy lázeňských parků

U Správy lázeňských parků pracuji od roku 1992, 
jako ředitel od roku 2011. Mým hlavním cílem je 
dosažení finančně a personálně stabilní organiza-
ce s optimálními podmínkami pro údržbu veřejné 
zeleně. Naším úkolem je zajistit, aby Karlovy 
Vary byly upravené a čisté město odpovída-
jící požadavkům vstupu do UNESCO. Činnost 
SLP musí směřovat ke zvyšování kvalitní péče 
o městskou zeleň s ohledem na historické tradice, 
ale s využíváním moderních poznatků a techno-
logií. Toto se týká převážně zahradnických prací, 
tedy výsadby květin, kosení trávy, údržby mobilní 
zeleně, ošetření a výsadby dřevin a úklidu, jak 
v lázeňské části města, tak i na sídlištích. Rovněž 
musíme zajistit údržbu dětských hřišť a sportovišť, 
estetickou funkci dřevin s ohledem na provozní 
bezpečnost. Mým úkolem bude maximální snížení 
provozního příspěvku města a to využitím různých 
dotací, eliminací ztrátových provozů a využívá-
ním volných kapacit v rámci hlavní a doplňkové 
činnosti. Budeme muset také změnit technologii 
údržby s ohledem na stávající klimatické změny, 
přetrvávající sucho. Zaměříme se tedy na opti-
malizaci způsobu a frekvence kosení, zakládání 
trávníků, výsadbu a druhovou skladbu okrasných 
rostlin a dřevin ve městě.

Ředitelé městských příspěvkových 
organizací se představují
Lesy mají nového ředitele, parky staronového. Do pozice ředitele městské příspěvkové organiza-
ce Lázeňské lesy Karlovy Vary jmenovala rada města na základě konkursního řízení Stanislava 
Dvořáka. Post ředitele Správy lázeňských parků v konkursu obhájil Miroslav Kučera. 
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CHCI POMOCT PŘÍTELI S ODVYKÁNÍM OD CIGARET
Chci mému příteli pomoct s odvykáním od cigaret. 
Vždy začne, mám dojem, že tentokrát to vydrží, 
a pak zjistím, že tajně začal znova kouřit. Máme 
pak často hádky, je nervózní. Ani vyhrožování 
nepomohlo, někdy jsem bezradná, kamarádky mi 
říkají, že ať z toho nedělám „vědu“ a nechám to 
tak. Přítel je jinak moc fajn a mám ho ráda, nepije 
a je ke mně pozorný. Co bych měla dělat já? Mys-
líte, že se mu někdy podaří s cigaretami skončit?
   Hanka, 33 let

Důležité je uvědomit si, že rozhodnutí a jeho dodr-
žování je plně na vašem příteli. Nemůžete za něj 
vzít odpovědnost za jeho rozhodnutí. Z vaší strany 
může napomoct úspěšnému odvykání vaše důvěra 
v přítele a to, že situaci zvládne. Sama mu můžete 
např. upravit společnou domácnost tak, aby v ní 
nebylo nic, co by mu připomínalo, nebo svádělo 
ke kouření. Neměla by se z vás stát „policistka“ 
a někdo, komu na dodržování odvykacího režimu 
záleží více než samotnému příteli. 
Podpořit jej můžete i v tom, že se připravíte 
a přijmete to, že jeho reakce – hlavně na začátku 

odvykání - jsou nepříjemné, protože on sám 
bude bojuje s abstinenčními příznaky. Hádky 
a nedorozumění v tomto období jsou intenzivnější 
právě kvůli tomuto. Užitečná by mohla být i vaše 
aktivita v plánování programu tak, abyste oba 
měli možnost relaxovat a odpočívat. Bude dobré 
najít „zlatou střední“ cestu v tom, jak budete 
komentovat přítelovy pokroky. Přílišné soustředění 
se z vaší strany na to „jak to jde“, může v něm 
vyvolávat další nežádoucí stres a úzkost.  Proto je 
praktické si vyjasnit dopředu, jak a v jakém rozsa-
hu je vaše pomoc pro něj přínosná. Tyto rozhovory 
mohou pomoct i ve vašem vztahu celkově, kdy 
se učíte přijímat hranice, který partner stanoví 
a respektovat je. 
V případě, že se „to“ znova nepovede, neztrácejte 
hlavu. Dle různých statistik se povede přestat 
s kouřením až kolem pátého pokusu. Spíše, než 
projevovat zklamání se pokuste najít, co bylo pro 
něj nejobtížnější, které situace a momenty jej 
nakonec k cigaretám dovedly zpátky. Pokud je pro 
něj obtížné překonat závislost na nikotinu, můžete 
mu například doporučit méně rizikové varianty 

na principu zahřívaného tabáku, jejichž menší 
rizikovost je podložena vědeckými studiemi. 
Bude pro vás důležité přijmout přítele s tím, že se 
o něco snaží, ale nemusí se mu to povést. Je vaše 
osobní rozhodnutí, jak velkou překážkou v dalším 
pokračování vztahu, je pro vás kouření. Přeji vám, 
ať se vám daří situaci úspěšně vyřešit.  
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Poradna je součástí projektu „Karlovy Vary 
- Město bez kouře“, který podporuje zdravý 
životní styl obyvatel i návštěvníků města, chce 
podpořit ochranu lázeňského prostředí a pomoci 
kuřákům přestat kouřit cigarety.

!

COVID-19

Minimum zodpovědného přístupu
k odpadům v době nouzového stavu v ČR:

:: ::::::::::maximální míru ochrany a osobní hygienu    :::     : : :   :   

:: Chraňme svého popeláře: e: :   :::: :::  e:e e:   :    :  eeee: ee::: :: neodkládejme                 
své odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři nemuseli přijít do přímého             
kontaktu.

: : : : : :: : : : : :

: : : : : :

:: Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme do plastového pytlíku:::u:e u::u:::::ee:uu:u:
:::  :   : : e:::  :u::::eu:::: :u :e:   :  :u:uu:uuu:uuuuu:u::::::  e:::::  :::e:e:eee:
  :u::::eu:u :  eu:  : uu:u:uu  u :Chraňme tak společně pracovníky třídících linek, kterým by jinak 
hrozilo riziko nákazy.

Pokud NEJSME v karanténě:u:::    ::::: :: ee: :   :  :::  :     u :::třiďme, 
jak jsme zvyklí. ALE soustřeďme se více na zmenšení objemu:e:::u :  :u: :u :  u:
e:::::::::u :::::   : :u: u::: : : :e u::  :u::::eu:e  eu: ::e :::: u : :u:u :e:
   : :::   ::u    :::::  :u:e:eee:  :u::::eu 

Pokud JSME v karanténě: – po tuto dobu netřiďme odpady = neukládejme je             
do barevných kontejnerů. u:u :ee:   : :      :::::  : :e:ue :  : u eue :  u :u:
    : :u: e u:  ::u ee:  u u :Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně 
zavažme a na povrchu ošetřeme dezinfekčním prostředkem.: u uu: :::: :uu::::
    u u:  :   : : e:::  :u::::eu:::: :u :e:   :  

  SNAŽME SE MINIMALIZOVAT CELKOVÝ OBJEM A MNOŽSTVÍ ODPADŮ: 

: :  :: ODLOŽME NA POZDĚJŠÍ DOBU JARNÍ ÚKLIDY DOMŮ  A ZAHRAD, OMEZME    
    ODPAD Z ÚKLIDU DOMŮ A BYTŮ, PROBÍRKY ŠATNÍKŮ apod.  : : u:::
: : : : :: u ue :   : uu: u:eu:::: :e:  uu: :u:  :u::uu:u: e  u  e:uu
: :  :: ::  eue:::::  ue:e ::: u
: :  :: u:::uu:::: :::::e:u :eeee:   : uu: u:eu:e e:uu:::: :

Jak nakládat
s domovním odpadem

v době ohrožení
koronavirem?

V současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Cho-
vejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by 
nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše město Karlovy Vary by nezůstalo čisté a bez odpadků.   Děkujeme Vám!
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Blokové čištění začalo v dubnu v upraveném 
režimu, bez nutnosti přeparkovávat auta. Město 
muselo s formou úklidu komunikací, parkovišť 
a parkovacích zálivů reagovat na omezení pohybu 
a další opatření. Přechod na mytí vozovek a dalších 
míst bude vycházet z vývoje situace. Start blokového 
čištění v plném režimu s možným odtahem vozidel 
bránících úklidu budou včas anoncovat dopravní 
značky umístěné v jednotlivých lokalitách. Sledujte 
dopravní značení a také web a facebookový profil 
magistrátu, kde najdete aktuální informace.
Stále platí, že denní očista komunikací začíná v 8 
hodin, noční mytí v lázeňském území a obchodně 
správním centru bude probíhat od 20 hodin.
Pro letošní sezonu byla do očisty města nasazena 
nová technika. Hlavní městskou pěší zónu od třídy 
TGM až po Grandhotel Pupp bude dvakrát denně 
brázdit pojízdný vysavač. Dalšími ručními vysavači 
jsou vybaveni pracovníci úklidu, kteří denní provádějí 
očistu po celém městě.
Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší 
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

Rozpis blokového čištění:
4. 5. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

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

6. 5. středa 
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
Parkoviště: 
Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická 
(u křižovatky s Čankovskou), Krušnohorská u domu 
č.2, U Koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboňská 
(u Rolavy), Nákladní – plato u Horního nádraží
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, 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

7. 5. čtvrtek 
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického 
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restau-
race U kaštanu

11. 5. pondělí 
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

12. 5. úterý 
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počer-
nická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, 
Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, 
Nad Dvorem

13. 5. středa 
Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalova, Javoro-
vá, Jabloňová, Palackého, Spojovací
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, 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

14. 5. čtvrtek 
Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Stu-
dentská, K Linhartu, Pod Jelením skokem

15. 5. pátek 
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská
 
18. 5. pondělí 
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrov-
ská, Jáchymovská, Železná, 
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, nám. Republiky, U Spořitelny 

19. 5. úterý 
Komunikace: Nákladní - plato Horní nádraží, U Soli-
várny, Ostrovský most, Jáchymovská, 

20. 5. středa 
Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, 
Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za 
kostelem, Na Výsluní, Přemílovická
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, 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

21. 5. čtvrtek 
Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. Mal-
kovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. 
Krejčího, Na Vrchu

22. 5. pátek 
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšo-
va, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část

25. 5. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

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

27. 5. středa 
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, 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

28. 5. čtvrtek 
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklín-
ská

29. 5. pátek 
Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
Parkoviště: Závodu Míru 760/25a (parkoviště za 
Slouka - Slouková)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Třídíte bioodpad?
Možná se vás dotkne menší změna v harmonogramu svozu. Do některých lokalit s obtížnější prů-
jezdností bude nově zajíždět menší vozidlo. To bude hnědé popelnice vyvážet vždy v úterý. Změna 
se týká obyvatel Zlatého kopečku, Vyhlídky a drahovických ulic Ondříčkova a Kvapilova. 

Nový harmonogram svozu bioodpadu:
Pondělí  Stará Role, Počerny, Rosnice, Rybáře (pouze Počernická ul.)
Úterý  Zlatý kopeček, Doubí, Bohatice, Dvory, Rybáře, Růžový vrch, Vyhlídka, Drahovice (pou-

ze ul. Kvapilova a Ondříčkova), Cihelny 
Středa  Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Tuhnice, obchodně správní centrum
Čtvrtek  Sedlec, Tašovice, Čankov
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KAM KV°

Následky šíření koronaviru se dotkly každého 
obyvatele všech měst a sídel v České republice. 
Ať už omezením pohybu, uzavřením podniků nebo 
zařazením více práce z domova. Jak se s těmito 
opatřeními vypořádala Kancelář architektury 
města Karlovy Vary (KAM KV)? Můžeme si z těchto 
těžkých chvil i něco pozitivního odnést a naučit se 
něčemu novému?

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 
ČR jsme bohužel museli uzavřít prostory naší 
kanceláře veřejnosti, která je za běžných 

podmínek u nás více než vítána a má možnost 
si posedět v naší malé knihovně s odbornými 
časopisy a knihami o architektuře, urbanismu, ale 
i obecně o našem městě. Plánované přednášky 
a výstavy jsme odložili nebo zrušili. Pevně věříme, 
že se situace brzy zlepší a budeme se opět moci 
potkávat na našich akcích. 
Dalším naším opatřením bylo zrušení většiny 
plánovaných pracovních schůzek. Termíny jednání 
jsou ve většině odloženy a kontakt se členy týmu 

a externími partnery se po dobu karantény řeší 
individuálně, online nebo telefonicky. Po dobu 
karantény pracuje většina členů týmu KAM KV 
v režimu home office a jsou pro své kolegy i pro 
veřejnost k zastižení přes telefon, e-mail či naše 
sociální sítě.
Rozvoj našeho  města může tento zákeřný virus 
sice ovlivnit, ale ne zastavit, a proto i nadále pra-
cujeme a připravujeme projekty pro Karlovy Vary. 
V uplynulých dnech jsme provedli vše proto, aby 
členové týmu mohli bezpečně pracovat ze svých 
domovů, a za pomoci moderních informačních 
technologií pokračujeme v práci s nasazením, na 
které jste od nás zvyklí. Pro kontakt s veřejností 
využíváme sociálních sítí, s externími partery 
internet, video a telefonní konference. Neustále se 
učíme a testujeme nové možnosti, neboť ne každý 
moderní digitální nástroj funguje bez chyby nebo 
našim požadavkům vyhovuje. Virus už teď mění 
ve velmi krátkém čase mnohé v našem denním 
životě, ale možná že některé změny, které teď 
vnímáme, budou mít i pozitivní dopad na budoucí 
způsob naší práce, flexibilitu a život v našem 
městě.  

Nenastal nyní právě ten čas, abychom se my 
všichni zamysleli nad smysluplným  užíváním 
sofistikovaných informačních technologií pro život 
ve městě 21. století, a ti z nás, kteří se vyhýbají 
počítačům a chytrým telefonům, jim dali teď 
novou příležitost, aby mohli být v bezpečném 
kontaktu se svou rodinou, s přáteli, nebo i s námi? 
Kromě komunikace Vám internet aktuálně nabízí 
i náhradu kulturního vyžití – můžete si například 
na našem webu (www.kamkv.cz) nebo YouTube 
kanálu pustit přednášky a diskuze, které již u nás 
proběhly, můžete virtuálně navštívit výstavu 
v městském muzeu, zúčastnit se on-line komen-
tované procházky v Galerii umění Karlovy Vary (na 
facebookových stránkách daných institucí) nebo 
navštívit pražskou výstavu Proměny měst v čase 
(http://praha.camp). 
Přejeme všem obyvatelům našeho krásného měs-
ta, aby tuto pro nás všechny novou a mimořádnou 
výzvu zvládli s co nejmenšími nesnázemi a těšíme 
se na brzká bezpečná setkání. 
Pro aktuality z naší kanceláře nás sledujte na 
Facebooku, Instagramu, nebo na našich webových 
stránkách www.kamkv.cz. 

Doba koronavirová 
– zlepšujme se v on-line 
komunikaci
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MĚSTSKÁ POLICIE

Tradičním výdejním místem výdeje ochran-
ných prostředků vyjmenovaným skupinám 
zdravotníků je v Karlových Varech sídlo 

městské policie. Z odborností to jsou: alergologie 
a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba 
bolesti), anesteziologie a resuscitační medicína, 
angiologie, dentální hygiena, dermatovenero-
logie, dětská gynekologie, dětská kardiologie,  
domácí péče, endokrinologie a diabetologie, 

foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gyne-
kologie a porodnictví, hematologie a transfuz-
ní lékařství,  chirurgie, kardiologie, klinická 
biochemie – laboratoře, klinická onkologie, 
klinický psycholog, klinická logopedie,  lázeňská 
léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, 
lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, 
odborný pracovník v laboratorních metodách, 
oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, orální 

a maxiĺofacální chirurgie, ortodoncie, ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, 
, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, 
rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, 
traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, výdej 
a prodej zdravotnických prostředků, zubní lékař 
a zubní technik.

Výdejním místem ochranných 
prostředků je městská policie

PODĚKOVÁNÍ 
Městská policie Karlovy Vary děkuje spoustě úžasných lidí, kteří jsou v této době solidární s druhými. 
Vážíme si přístupu fyzických i právnických osob, které v současné době nabízejí anebo poskytují 
pomoc při obstarávání ochranných pomůcek. Ty jsou pro plnění úkolů ukládaných obcím státem 
nezbytné a to nejen pro vlastní ochranu strážníků, ale i pro ochranu občanů samotných, se kterými 
jsou strážníci v každodenním kontaktu. Zvýšená bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika přenosu 
nákazy musí být opřena o prostředky, které k tomuto účelu slouží. 

Bezpečnostní opatření 
na Úřadu práce
V pondělí 6. dubna se rozšíří portfolio míst, kde 
městská policie zajišťuje bezpečnostní opatření. 
Tentokrát se jedná o budovu Úřadu práce v Karlových 
Varech, kde bude provizorně otevřena pro veřejnost 
podatelna, a to vždy v pondělí a středu od 9:00 do 
12:00 hodin. Zpočátku budou na místě působit asis-
tenti prevence kriminality v součinnosti se strážníky.

Strážníci mají ústenky 
i pro bezdomovce
Jedním z mnoha úkolů, které v současné době 
strážníci městské policie plní, je dohlížení a upo-
zorňování lidí na povinnost nosit ústenku. Situace 
se v posledních týdnech výrazně zlepšila a většina 
občanů k povinnostem přistupuje velmi zodpovědně. 
Úžasná solidarita, která ve společnosti zavládla, 
pomohla vybavit touto základní pomůckou, jak 
nejohroženější skupiny obyvatel, tak i zdravotníky, 
sociální pracovnice, bezpečnostní složky a mnoho 
dalších. Výjimkou nejsou ani bezdomovci, kteří 
mohou využít služeb nízkoprahových zařízení a to 
včetně získání ústenky. Ve vozidle je vozí rovněž 
strážníci pro případ, že narazí na osobu bez domova 
a řádně nevybavenou.

Odběrové místo 
v karlovarské 
nemocnici
V areálu karlovarské nemocnice funguje už několik 
týdnů odběrové místo, kde zdravotníci provádějí testy 
na nákazu koronavirem. Městská policie Karlovy Vary 
vyzývá občany, aby zbytečně nejezdili k odběrovému 
místu a nekomplikovali dopravu. Strážník vpustí do 
objektu pouze osoby, které budou uvedeny na sezna-
mu indikovaných osob v odběrném místě a přijedou 
na telefonickou výzvu.

Strážníci pravidelně vykonávají preventivní dohled 
u obchodních domů v ranních hodinách, kdy jsou 
otevřeny pouze pro seniory. Občas musí některé 

návštěvníky, kteří nerespektují pokynů ostrahy, 
upozornit na dodržování nařízení vlády. Zásadní 
problémy však zatím nezaznamenali. 

Preventivní dohled u obchodních domů

Bez roušky nejedeš!
Dopravní podnik Karlovy Vary ve spolupráci s městkou policií spustil v pondělí 6. dubna kampaň „Bez 
roušky nejedeš!“ Strážníci teď na podnět řidiče řeší osoby, které se rozhodnou přepravovat veřejnou 
hromadnou dopravou bez použití roušky. Nejedná se sice o masivní porušování krizového zákona, ale 
město se snaží minimalizovat pro cestující možná rizika. Hříšníci se tak kromě sankce musí připravit i na 
vyloučení z přepravy.
V této záležitosti již vláda připravila návrh na změnu legislativy, tak aby policisté a strážníci mohli poru-
šení dotčených ustanovení krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví projednávat efektivně 
v příkaze na místě. Nebudou se zbytečně zatěžovat úřady a trest přijde rychle, nikoli v řádu měsíců. 

Dodržujme pravidla společně
Městská policie apeluje na občany Karlových Varů a lázeňské hosty, aby respektovali všechna mimořád-
ná opatření vlády ČR. Nezdržujte se na veřejných prostranstvích, neshlukujte se a dodržujte bezpečný 
odstup, noste předepsané ochranné prostředky dýchacích cest. Odpovědným přístupem nechráníte jen 
sebe, ale také své okolí. Prosíme, dodržujte stanovená pravidla, aby se bezpečnostní složky mohly věno-
vat důležitým úkolům. Děkujeme.

 ZPRÁVY Z ULICE 
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Na základní škole Konečná v Karlových Varech 
se vyučující snaží zohledňovat časové mož-
nosti jednotlivých rodin. Pedagogové zadá-
vají učivo žákům především prostřednictvím 
školního informačního systému Škola OnLine 
a snaží se při tom respektovat doporučení 
z MŠMT. Ředitel školy již od začátku nouzového 
stavu upozornil vyučující, aby nezahlcovali 
žáky nepřiměřeným množstvím úkolů, a sdělil 
jim, že učivo, které se nestihne letos probrat, se 
přesune do následujícího ročníku. Žáci i rodiče 
byli vedením školy informováni o možnostech 
využití různých vzdělávacích portálů a vzdě-
lávacích pořadů České televize a Českého 
rozhlasu.

Jak probíhá výuka na základní škole Konečná?
Mgr. Petr Kordík, ředitel školy

Každý vyučující zasílá žákům informaci o zadání 
úkolu prostřednictvím systému Škola OnLine.
Dané učivo se zadává maximálně na období 
jednoho týdne. Vyučující podávají žákům a rodičům 
pravidelně zpětnou vazbu o vypracovaném úkolu 
a zadávají úkoly ze všech předmětů kromě výchov. 
Hodnocení úkolů vypracovaných doma je spíše 
motivační, má tedy menší váhu. Probrané učivo 

bude plnohodnotně hodnoceno po návratu do školy 
formou stanovenou vyučujícími v jednotlivých 
předmětech.
Pedagogové školy se mohou rozhodnout jaké 
metody a formy výuky využijí. Vyučují používají 
například: WhatsApp, Skype, Zoom platformu atd.
S některými žáky učitelé komunikují pouze e-maily 
anebo jen prostřednictvím telefonické konzultace, 
protože ne každá domácnost je vybavena vhodný-
mi informačními technologiemi.

Jak vypadá den jedné paní učitelky?
Mgr. Štěpánka Šťastná, učitelka ZŠ

Pokaždé jinak. Mám sice stanovený jasný plán, ale 
ani jednou se ještě nestalo, aby na 100 % vyšel. 
Nicméně…
Jistá je vždy pohodová a klidná snídaně. 
Jisté je každodenní setkání o desáté s mými 
šesťáky, kdy si povídáme přes WhatsApp, řešíme 
problémy, uklidňujeme se, vtipkujeme, posíláme si 
fotky, pomáháme si… Jsme prostě spolu, i když 
každý sám. Na výuku se scházíme na ZOOM, 
soutěžíme na KAHOOT, dáváme si výzvy.
Jistá je komunikace se všemi žáky, které učím, 
pomocí systému Škola OnLine a také neustálé 
přepínání mezi několika e-mailovými schránkami, 

interaktivními učebnicemi, speciálními webovými 
stránkami, počítačem, mobilem a tabletem.
Jisté je to, že každý den strávím spoustu času 
čtením žákovských prací, podáváním zpětné vazby 
žákům a brouzdáním po internetu ve snaze najít 
vhodné materiály pro opakování a procvičování 
látky, ale i pro zábavu. Z mnohých potom čerpám 
inspiraci a vytvářím si své.
Jisté je to, že často „nevím“, ale vždycky si pora-
dím, protože se učitelé na sociálních sítích spojili 
a sdílí víc než kdy jindy své zkušenosti, postřehy 
i materiály.
Jisté je to, že mi nikdy nezbyde dostatek času na 
shlédnutí webinářů, které by mě zajímaly, a tak se 
„za pochodu“ učím pracovat s těmi nástroji, které 
jsem dřív nepoužívala nebo neznala.
Jisté je ale také to, že pracuji v podstatě nonstop, 
včetně víkendu. Kdyby mě ta práce nebavila, už 
bych to dávno vzdala…
Všichni jsme v tom spolu - učitelé, žáci i rodiče. 
Všichni se snažíme, jak nejlépe to umíme, a to, 
že občas uděláme chybu, je normální. Učíme se, 
zkoušíme nové, podporujeme se a těšíme se, až 
se tváří v tvář setkáme. Online svět je úžasný a má 
neskutečné možnosti, určitě ho budu využívat 
i po otevření školy, ale obyčejný lidský kontakt 
nenahradí.

Výuka na dálku z pohledu 
ředitele a učitelky na ZŠ Konečná

Výuka na ZŠ Poštovní

V Karlových Varech fungují dvě školská zaříze-
ní, která usnadňují život „pracovníkům z prv-
ní linie“. Takzvanou krizovou mateřskou školu 

a základní školu město zřídilo na základě usnesení 
vlády, aby byla zajištěna péče o děti zdravotníků, 
lékařů, hasičů a dalších členů složek IZS.
Děti školou povinné našly útočiště v tuhnické 
ZŠ Poštovní, předškolní děti docházejí do MŠ 
Krymská.
Školáci pod dohledem pedagogů pracují na úko-
lech, které jim zadali učitelé jejich kmenových škol. 
Své povinnosti si zpestřují sledováním výukových 
pořadů České televize a výtvarným tvořením. 
Kreslí, modelují, vyrábějí plstěné figurky. Pro zába-
vu a protažení mají k dispozici bezpečný prostor 
hřiště s lanovými prvky v areálu školy. „Činnosti 
prokládáme svačinkou a obědem, který dovážíme 
z restaurace ve Dvorech. Po obědě si společně 
čteme pohádky nebo zpíváme s kytarou. Děti si 
mohou i pohrát s hračkami a stavebnicemi. Celý 
program přizpůsobujeme věku a zájmům školáků 
a snažíme se, aby se u nás cítili dobře,“ uvádí 
zástupkyně ředitele školy Hana Vostrá.
Zajímavý a bezpečný režim dětem pracovníků 
složek IZS zajišťuje také mateřská škola v Krym-
ské ulici. V programu jsou hry a aktivity, které 
vycházejí ze zájmu dětí. Ty se během docházky 

do „krizové školky“ seznamují nejen s novými 
kamarády, ale také se samotnou náročnou situací, 
která nastala. Učí se chránit zdraví své i všech 
ostatních. Děti si velmi rychle zvykly na noše-
ní barevných roušek, na pečlivost při hygieně 

a správném postupu při mytí rukou. Hry jsou 
také tematické. Děti se věnují různým aktivitám 
týkajícím se práce hasičů, policistů, záchranářů, 
zdravotníků, lékařů, ale také prodavaček, lékární-
ků a učitelek mateřských škol.

Školy usnadňují život lidem z první linie
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Ve školním roce 2019/2020 probíhaly 
v projektu MAP Karlovarsko II dlouhodobé či 
opakující se aktivity na jednotlivých školách 

(tzv. implementace MAP). Konkrétně se jednalo o:
• Putování krajem živých vod.
• Paměť a efektivní učení.
• Přístupy k vedení třídnických hodin.
• Diverzifikovaná třída – náměty na vzdělávání.
• Kurz podnikavosti.
• Hodina angličtiny s rodilým mluvčím.

Dále jsme pořádali jednorázové vzdělávací akti-
vity pro pedagogy a další zájemce o dané téma, 
například to byly semináře na témata projektové 
vyučování, motivace, aktivizace a hodnocení žáků 
na ZŠ, sociokulturní aspekt vzdělávání dětí a žáků 
z odlišného kulturního prostředí a s jinými životní-
mi podmínkami, smysluplné využití ICT na školách.
Na druhou polovinu března a duben jsme připra-
vovali seminář k chybám ve správním řízení ve 
školství, workshop ke sdílení zkušeností s třídnic-
kými hodinami, společné setkání členů pracovních 
skupin spojené s exkurzí v karlovarské mezinárod-
ní škole (Carlsbader International School). Všechny 
tyto aktivity jsme museli kvůli nouzovému stavu 
odložit na neurčito.
Nicméně i během nouzového stavu projekt MAP 
Karlovarsko II funguje. Některá jednání proběhla na 
dálku pomocí e-mailové korespondence a online 
videokonferencí. Zaměřili jsme se na zkušenosti 
rodičů a učitelů s formou vzdělávání na dálku. Moc 
si vážíme všech odpovědí členů pracovních skupin 
a názorů rodičů, kteří nám napsali přes facebooko-
vý profil projektu. 

Snažíme se postupně mapovat stav vzdělávání 
na dálku na jednotlivých školách. V době psaní 
tohoto článku nemáme ještě pohromadě kompletní 
data. Aktuálně oslovujeme ředitele škol s žádostí 
o vyplnění krátkého dotazníku o tom, jak která 
škola uchopila vzdělávání na dálku, jaké používají 
nástroje, jak komunikují s žáky a rodiči. Toto téma 
chceme podrobně analyzovat formou strukturo-
vaných rozhovorů s řediteli škol, které plánujeme 
všechny navštívit příští školní rok. 

Z komunikace s členy pracovních skupin, řediteli 
škol a rodiči vyvstávají otázky. Učí se žáci opravdu 
to, co je potřebné a užitečné? Odpovídá obsah 
a forma výuky 21. století? Bude Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy reflektovat zkušenosti 
z aktuální výuky na dálku do revize rámcových 
vzdělávacích programů (RVP) a doporučení školám 
pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP)? 
Provedou si sami ředitelé škol a učitelé zhodnocení 
zkušeností a upraví obsah a formu výuky? Byly 
školy připraveny na využití ICT? Jaký je dopad 
vzdělávání na dálku na žáky z různého rodinné-
ho zázemí? Jak se připravit na možné budoucí 
opakování podobné situace? To jsou důležitá 
témata, kterým se chceme v MAPu v dalších letech 
věnovat - získat data, analyzovat, diskutovat, 
spolupracovat.
 Ing. Markéta Hendrichová

Zkušenost z doby koronavirového vzdělávání na dálku 

V MAP Karlovarsko II si klademe 
otázky o obsahu a formě výuky
V době, kdy píši tento článek, uvažuje vláda ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s ko-
ronavirem. Až se tento článek dostane ke svým čtenářům, možná už budou žáci zpět ve školách, 
rodiče si oddechnou od asistence při výuce na dálku a znovu se naplno rozběhnou projektové ak-
tivity místního akčního plánování. Projekt MAP Karlovarsko II funguje v nouzovém stavu na dálku 
a vyvstávají nám nová důležitá témata. V tomto článku se pokusím shrnout, jaké aktivity proběhly 
ve školním roce 2019/2020 za normálního stavu, co mapujeme v nouzovém stavu a k jakým úva-
hám nás aktuální zkušenost vede.

Zajímáte-li se o téma vzdělávání, sledujte náš web a facebook: 
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/

Aktivita Paměť a efektivní učení na ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19

Zápisy dětí do mateřských škol proběhnou 
v květnu a stejně jako u základních škol 
budou mít korespondenční formu. K doru-

čení přihlášky a dalších potřebných dokumentů, 
jako je kopie rodného listu dítěte, očkovacího 
průkazu, případně potvrzení u dětí vyžadujících 
speciální vzdělávací potřeby,  mají rodiče nebo 
jiní zákonní zástupci čas od 2. do 15. května. 
Přihlášky je možné školkám doručit elektronic-
kou formou (datovou schránkou nebo emailem 

se zaručeným elektronickým podpisem) nebo 
listinnou formou zasláním na korespondenční 
adresu vybrané školky. Pouze ve výjimečných 
případech a po předchozí domluvě je možné 
přihlášku a další nezbytné dokumenty doručit 
osobně. Registrační formulář, seznam dalších 
potřebných dokumentů, podmínky zápisů, krité-
ria přijetí a kontakty jsou ke stažení na webových 
stránkách mateřských škol, které jednotlivá 
zařízení ve městě zastřešují.

1. MŠ Karlovy Vary 
https://zapis.materinkykv.cz
Pracoviště: Komenského, Krymská 10, Krymská 
12, U Brodu, Mozartova, Východní, E. Destinnové, 
Hornická, Kozodoj 
2. MŠ Karlovy Vary 
https://www.2mskv.cz/
Pracoviště: Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. 
Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, Fibi-
chova, Dvořákova 

Děti do mateřských škol zapíšeme v květnu

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ 
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 
https://zapis.materinkykv.cz
https://www.2mskv.cz/ 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Agentura Domácí péče Ladara se snaží 
v době koronavirové epidemie poskytovat 
služby klientům v rozsahu a formě, na 

kterou jsou zvyklí. Pomocnou ruku nabízí také 
těm, kteří nejsou stálými klienty služby, ale v době 
karanténních opatření pomoc potřebují. Je to 
především nabídka zajištění nákupů anebo dovoz 
obědů v situaci, kdy je možnost využití veřejných 
služeb velmi omezená, a to hlavně v menších 
městech a obcích v okolí Karlových Varů. Zároveň 
se personál i vedení organizace snaží dělat maxi-
mum pro bezpečnost klientů a prevenci přenosu 
koronavirové nákazy, ve smyslu úzkostného 
dodržování hygienických pravidel, užití ochran-
ných pomůcek a přijetí zvýšených bezpečnostních 
opatření při poskytování služeb v domě s pečova-
telskou službou, který sice není pobytovou sociální 
službou, ale způsobem soužití jeho obyvatel jej 
velmi připomíná. 
V případě potřeby se nám tedy bez obav neváhejte 
ozvat!  Můžeme Vám pomoci ihned bez nutnosti 
dalších administrativních kroků. Při poskytování 
pomoci, péče či podpory budeme dbát o Vaši 
bezpečnost v maximální možné míře!   

Tým sociálních služeb
Agentury domácí péče Ladara

V době karanténních opatření nabízí 
Ladara pomoc všem potřebným

Ubytování 
pro osoby 
bez přístřeší
Město Karlovy Vary dostalo v souladu 

s nařízením Vlády ČR za úkol zajistit 
ubytování pro osoby bez přístřeší, u nichž 

bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19. 
Tohoto úkolu se zhostilo díky spolupráci s místní 
pobočkou Armády spásy, která s touto skupinou 
osob spolupracuje. Armáda spásy poskytla prostor 
u svého centra sociálních služeb, kde byl postaven 
velkokapacitní stan. Město zajistilo materiálové vy-
bavení, například mobilní toaletu a sprchu. Dohled 
obstará městské policie. 

KONTAKTY 
Vedoucí služby: 
777 143 452 (PO - PÁ, 7:00 - 15:30 hodin)

Sociální pracovník: 
778 052 388 (PO - PÁ, 7:00 - 15:30 hodin)
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LIDÉ

V prvních dnech mimořádných opatření proti 
hrozbě nákazy koronavirem byla zapotřebí pro 
šití nezbytných roušek každá pomocná ruka. 
A proč nevyužít služeb Živnostnice roku 2018? 
„Člověk rád pomůže,“ říká karlovarská podni-
katelka Kristina Tomandlová o nabídce města. 
Z původních padesáti roušek jich pro město 
ušili v její firmě Erin nakonec rovnou tisícovku. 
Vůbec první vítězku téhle ankety z Karlovar-
ského kraje oslovila i zdejší hospodářské 
komora, roušky šila pro agenturu domácí 
péče Ladara, či zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče Rehos v Nejdku... zkrátka 
pro všechny, kdo o to stáli a stojí. Do určité 
míry putovaly roušky i na dobročinné účely.
Poptávka po rouškách není v posledních dnech 
už zdaleka taková a tak se firma Erin vrací ke 
svému původnímu zaměření, tedy šití oděvů 
pro hotely i gastronomické provozy. V téhle 
branži Kristina Tomandlová úspěšně podniká 
už přes čtvrt století a práce je pro ní stále jejím 
hobby.

Jak dopadají současná vládní opatření na vaše 
podnikání?
Samozřejmě to má vliv. Kvůli zavřeným hranicím 

se například úplně zastavily dodávky pro němec-
kou firmu, které jsem předtím dodávala nějakých 
pětadvacet let. To samé se dá říci také o další 
firmě z Německa. Nesložila jsem ale ruce do klína, 
snažím se zajistit nové zakázky. Obvolávám firmy 
a zjišťuji, kde by měli zájem o naše služby.

O co je teď zájem?
Roušky už teď nikdo nechce, ale třeba Karlovarský 
kraj psal o nedostatku jednorázových pracovních 
plášťů a overalů pro nemocnice, tak jsem to 
zkusila. Ozvala se mi ředitelka nemocnice Jitka 
Samáková, takže mám pro lidi práci a v současné 
době jsme zachránění. Co ale bude dál, to nevím. 
Hotely teď logicky moc zájem nemají, všechno se 
odsouvá.

To už určitě vyhlížíte konec mimořádné 
situace.
Přesně tak. Snažím se udělat maximum pro 
to, abych nemusela propouštět a zaměstnance 
udržela.  Ale šijeme především pro školy, hotely 
a lázeňské organizace a jsme na ně svou výrobou 
logicky navázaní.

A co až to skončí? Co plánujete?
Zajímala jsem se o vhodné prostory pro učňov-

skou krejčovskou školu, chtěla bych jí konečně 
uvést do života. Potřebovalo by to sice úpravy, 
ale měla jsem už něco vyhlídnutého. Jenže do 
toho přišel tenhle koronavirus. Ale třeba se ještě 
dočkám (úsměv).

Když šije roušky Živnostnice roku
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Každoročně si v květnu připomínáme pietním 
aktem na hřbitově v Drahovicích a u Památ-
níku obětem všech válek u Thermalu konec II. 
Světové války. V letošním roce se bohužel tato 
připomínka z důvodu řady omezení způsobe-
ných koronavirovými událostmi nemůže konat. 
Proto si události před pětasedmdesáti lety 
připomínáme alespoň textem Jana Nedvěda, 
historika Muzea Karlovy Vary.

Karlovy Vary si Češi 
osvobodili sami
Poslední období války bylo na Karlovarsku po-
znamenáno chaosem a všeobecným rozvratem. 
Tehdejší župa Sudetenland se jako prostor mezi 
dvěma přibližujícími se frontami stala místem 
dočasného pobytu Němců, kteří prchali před 
sovětskou armádou z východu nebo i z vybom-
bardovaných měst v Německu (podle zprávy J. 
Kytýře mohlo být v KV na konci války přes 80 tisíc 
lidí). Kromě uprchlíků zde působili totálně nasazení 
Češi a tisíce zahraničních válečných zajatců 
a vězňů byly do konce války zavřené v lágrech. 
Nacisté ztráceli faktickou moc, všeobecný rozklad 
dosahoval vrcholu. Lidé prchali z měst, opouštěli 
svou práci, vojáci dezertovali od svých jednotek, 
dubnové americké nálety nenechaly nikoho na 
pochybách, jak válka dopadne.
Karlovými Vary táhly německé jednotky na západ, 
bloudili zde němečtí uprchlíci, stovky a tisíce vězňů 
umíraly při pochodech smrti. I přes drakonická 
opatření, jako byly létající stanné soudy, popravy, 
výhrůžky, se sudetská župa nacházela v rozkladu. 
Bojové operace se odehrávaly zejména na Cheb-
sku a částečně na Sokolovsku. Němci mohli proti 
Američanům nasadit pouze jednotky s omezenými 
zásobami munice, bez těžkých zbraní, výstroje 
a výzbroje, leteckou podporou nedisponovali. Po-
moci měl německým jednotkám i Volkssturm, tedy 
ti, kteří byli pro službu v armádě příliš staří nebo 
naopak mladí. Železniční komunikace a uzly byly 
zničeny nebo ostřelovány hloubkovými bombar-
déry. Americké jednotky vstoupily na naše území 
18. dubna u Trojmezí. 20. dubna Američané dobyli 
Aš, Cheb dobývali ve dnech 25. – 26. dubna. Poté 
se americký útok zastavil, protože stále nebylo 
zřejmé, kudy bude směřovat demarkační linie.
Ta byla původně stanovena na západních hranicích 
Československa, jenže mezi příchodem Američanů 
a Sovětů byla týdenní časová mezera. Vrchní velitel 
spojeneckých armád v Evropě gen. Eisenhower 
proto oznámil sovětskému velení záměr zůstat 
těsně za hranicemi, nebo v případě potřeby na 
linii Karlovy Vary, Plzeň a České Budějovice. Když 
už byla koncem dubna 1945 situace neudržitelná, 

Rusové s těžkým srdcem souhlasili, že v případě 
nutnosti můžou Američané postoupit do vnitroze-
mí. Demarkační linie byla stanovena po západní 
hranici okresu po Jalový dvůr u odbočky do Louček 
a dále po hřebenu k Bečovu, ke Krásnému údolí, 
po státní silnici Útvinou, Toužimí, Třebouní až do 
Plzně. Dne 6. května pak začal poslední americký 
postup, jenž dosáhl Sokolova a Lokte. V Lokti 
kapituloval vrchní velitel německých sil generál 
Osterkamp a 8. května již Američané obsazovali 
levý břeh Ohře.
Koncem dubna se v Karlových Varech nezávisle 
na sobě zformovaly dvě skupiny Čechů – skupina 
totálně nasazených kolem D. Krejzy a skupina 

starousedlíků okolo bratří Kačenů. Důležitou roli 
sehrál Stanislav Segmüller, který na konci dubna 
přijel s kamarádem na kole z Prahy, aby přesvědčil 
různé představitele německé a české národnosti 
o nutnosti ušetřit Karlovy Vary bojových operací, 
a aby správa města přešla do československých 
rukou. Na schůzce obou skupin 4. května dohodli 
společný postup a vznikl Revoluční národní výbor 
(RNV; posléze Český národní výbor) s Jindřichem 
Šípkem jako předsedou. Jeho zástupci pak ve 
dnech 5. – 8. května jednali s německými před-
staviteli (W. Christl jako prostředník, ing. Weinlich 
jako okresní vojenský velitel a vedoucí landrátu 
Karlsbad) o předání správy města ČNV. Němci 

Konec II. Světové války 
v Karlových Varech i celém kraji
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Českoslovenští vojáci u obchodní akademie, květen 1945. Archiv Muzea Karlovy Vary

Rybáře po náletech z dubna 1945. Archiv Muzea Karlovy Vary
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chtěli jednat s Američany na vlastní pěst, stále 
doufali v zachování mnichovské dohody a v to, že 
Sudety zůstanou součástí Německa.
Neuspěli, Češi z RNV je předběhli a v Chebu od 
majora Katka obdrželi zplnomocnění k převzetí 
města. Stejně neuspěl ani Konrád Henlein, vůdce 
sudetské župy, který ve svém posledním rozhla-
sovém projevu 6. května uklidňoval spoluobčany, 
že Američané dodrží mnichovskou dohodu – když 
chtěl o Sudetech vyjednávat s Američany, byl 
v Lokti zatčen, převezen do Chebu a poté do 
Plzně, kde spáchal 10. května sebevraždu. RNV 
se již 8. května chopil správy města, hrstka Čechů 
začala řídit město plné německých obyvatel 
a ustupujících jednotek. Toho dne byla pro 
Čechy v Karlových Varech vyhlášena mobilizace. 
Přihlásilo se jich na třicet, dostali zbraně, obsadili 
budovy Gestapa a propagandistický úřad na Tržišti 
a udržovali pořádek a bezpečnost. V Rybářích se 
Američané usadili od 12. května (možná i o den 
nebo dva později), na Chebském mostě postavili 
hlídku se závorou, která pouštěla obyvatele pouze 
na propustky. Chebský most na demarkační linii 

opustili Američané po 20. květnu a stáhly se na 
západ. Jednotky americké armády opustily ČSR 
v listopadu a prosinci 1945.
Ruští vojáci 340. gardového pluku 121. gardové 
divize pod velením plukovníka Burlakova dorazili 
do Karlových Varů 11. května. Již druhý den po 
příjezdu začali město spřáteleného státu dranco-
vat jako dobyté. Docházelo k mnoha ublížením na 
zdraví, často se smrtelnými následky, ke krádežím, 
poškozování majetku, znásilňování žen, opilství. 
Obětmi se stávali nejen němečtí obyvatelé, ale 
i příslušníci jiných národů, které konec války zasti-
hl coby vězně koncentračních táborů nebo totálně 
nasazené na Karlovarsku. Přesto lze říci, že si 
sovětští vojáci v průběhu půlročního pobytu získali 
u českých obyvatel úctu a vřelé přátelství za svůj 
boj proti německým armádám. Sovětská vojska 
zde zůstala během složitých jednání mezi Mosk-
vou a československými politickými a vojenskými 
činiteli až do listopadu 1945. Slavnostní rozloučení 
se konalo 10. listopadu v Puppu. Stažení armád 
se však netýkalo sovětských odborníků a poradců 
v Jáchymově, kteří se živě zajímali o místní uran.  

Sovětští vojáci před Vojenským lázeňským ústavem, květen 1945. Archiv Muzea Karlovy Vary

Květen 1945. Američani a Rus na kolonádě. 
Převzato z knihy Vladimíra Bružeňáka - Kvě-
ten bez šeříků

Volkssturm, jaro 1945. Archiv Muzea Karlo-
vy Vary
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Od restaurace Malé Versailles se ulicí Krále 
Jiřího vracíme zpět do města. Vedle nového 
lázeňského domu Čajkovskij Palace stojí 

nenápadná budova bývalé trafostanice. V době pri-
vatizace se kolem objektu začaly dít věci. Po úspěš-
ném rozjezdu čínské kuchyně v restauraci Charbin 
v Grandhotelu Pupp chtěl jistý podnikatel rychle 
zbohatnout a z technické budovy chtěl zřídit asijskou 
restauraci. Ve vstupní části bylo bistro s nabídkou 
sušenek, oplatek a drobných potravin, ve vedlejší 
místnosti stály dva kulaté čínské stoly s křesly, kde 
se zřejmě jídlo servírovalo. Kde byla kuchyně, tam 
jsem se nedostal. Fakt je ten, že jsem do tohoto 
zařízení jen nahlédl. Vadila mi nesystematičnost, 
nejednotnost. Bistro, čínská hospoda a ke všemu 
nájemce ještě na úkor vedlejší travnaté plochy zřídil 
z prken cosi jako kovbojskou zahrádku. Klidná ulice 
tak dostala ránu, je určena především na klidné 
procházky, na nesmyslné nabídky není připravena.
V dolní části ulice je nenápadný vchod do kdysi 
úspěšného hotelu Jizera. Původní vchod z hlavní 
ulice byl zajímavý a hlavní přehledný. Za dveřmi 
vlevo byla známá formanka. Prkna u stěn bývala 
obtěžkána plnými půllitry piv a živě, někdy hodně 
živě, se tu diskutovalo. Proti formance byl velký sál 
s bohatou nabídkou obědů a večeří. Ze zadní části 
jsme často večer slýchali housle a piano, ano v Jize-
ře, ve vinárně se hrálo k tanci i k poslechu.
Po revoluci i zde došlo k převratným změnám. 
Majitelé pronajali sály s výhledem do hlavní ulice 
butikům a především bance. Hotel zůstal, má 22 
pokojů, zbavil se však jedné ze svých základních 
služeb. Slouží jen k ubytování, k dispozici jsou 
snídaně ve švédském stylu.
Slavná hospoda Sklípek je hned na protějším rohu 
Moskevské a ulice Davida Bechera. Podnik zažil dvě 
vývojové etapy. V té historické to byla především re-
staurace zaměřená na dopolední svačiny. Vedoucím 
byl bývalý důstojník a dvojčata pořádných chlapáků 
se tu střídala u výčepu, hostům dělali pomyšlení. 
Gulášky, ovar, tlačenka, polévky, pečivo, vše čerstvé 
a chuťově vynikající. Jako novináři jsme sem chodili 
jen tak ´na skok´. Schůdky vedly rovnou k výčepu. 
Ve výklenku stála kamna značky WAF, kde jsme se 
houfovali a diskutovali a někdy se i hádali. Nikdo 
nás nehonil, nepoučoval co můžeme a co nesmíme, 

obsluhy nám vycházely vstříc. V zadní části, o které 
jsem kdysi vůbec nevěděl, byl salonek pro 30 lidí. 
Poznal jsem to, až když jsme tu slavili svatbu mého 
syna Petra. Byli jsme tam trochu namačkaní, ale vše 
proběhlo k naprosté spokojenosti.
Současnost je už jiná. Výčep je jinde, místo vesnic-
kých dřevěných lavic jsou tu honosná křesla a zadní 
část je spíše salonkem. S kuchařem jsme zavzpo-
mínali, ale mladé servírky už  nevěděly prakticky 
o čem mluvíme. V letním období zajistil nájemce 
i možnost stravování na zahrádce, ale karlovarské 
léto těmto obřadům moc nenahrává.
Poslední šanci na usmíření před plánovaným rozvo-
dem měli partneři v Café U soudu. Kavárna úspěšně 
fungovala na rohu Moskevské a Bělehradské ulice, 
soudní budova je přímo naproti. Mezi návštěvníky 
byli nejen klienti, ale i pracovníci soudu, advokáti, 

či zaměstnanci karlovarského magistrátu. Před lety 
mě vedoucí Šárka Persanová upozorňovala, že byli 
mezi prvními, kde se prodávala káva do kelímků, 
takzvaně přes ulici. „Pekly se tu koláče, sázeli jsme  
na tvarohové. V příjemném prostředí si tu mohlo užít 
dopolední přesnídávky až 20 hostů“. Snahou teh-
dejší vedoucí bylo nabízet hostům domácí prostředí. 
Původně byla v domě pekárna. „Byl to můj nápad, 
začali jsme prodávat hračky, ale kavárna zvítězila. 
Otvírali jsme 12. prosince 2004 ve 12 hodin.
Opět, jak už jsme si zvykli říkat – všechno je jinak! 
Do Karlových Varů dorazila vlna kebabů. Po  stánku 
v Bulharské a v Zeyerové ulici a na náměstí Milady  
Horákové se vyklubal tentokrát další a z kavárny 
u soudu se stal Berlín kebab.
 Luboš Zahradníček

Čína v trafačce, Jizera 
bez restaurace, změnil se i Sklípek

V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš 
Zahradníček vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom 
na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc 
jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější vzpomíná na stránkách 
Karlovarských radničních listů.

KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

Sklípek rozšířil své služby v létě o předzahrádku.
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V době uzávěrky nebylo ani zdaleka odhad-
nutelné, jak dlouho zůstanou uzavřeny (ne-
jen) koncertní síně. Místo obvyklého avíza 

programu Karlovarského symfonického orchestru 
v nadcházejícím měsíci nacházíte na tomto místě 
krátké ohlédnutí za dobou, která dosud uplynula 
od druhé třetiny března.
Posluchači, příznivci a návštěvníci koncertů 
Karlovarského symfonického orchestru byli díky 
současné situaci ochuzeni o osm koncertů – tři 
březnové a pět dubnových. Nicméně orchestr 
zůstal s lidmi v hudebním kontaktu. Facebook 
KSO přinášel každý den krátká videa nebo foto-
grafie jako hudební zdravice svým příznivcům. 
Šlo o sólová vystoupení, o hudební dua manželů 
Pitrových a Ondráčkových, hraní s dětmi, kvartet 
vytvořili manželů Rothbauerovi se svými dětmi. 
V hraní s dětmi se jako velmi aktivní projevila 
hráčka na lesní roh Petra Meierová, která poslala 
řadu krátkých skladeb pro trio lesních rohů, které 
vytvořila se svými syny.
KSO na facebooku rovněž pravidelně sdílel do-
mácí koncertování svého šéfdirigenta, skladatele 
a klavíristy Jana Kučery, jehož pořady lze rovněž 

nalézt na kanálu youtube, stejně jako zajímavé 
odkazy na online vysílání koncertů různých 
hudebníků. Na webu KSO se rovněž objevují 
informace k jednotlivým, byť zrušeným koncer-
tům pro ty, kteří si rádi něco o dílech a umělcích 
alespoň přečtou.
Ředitel KSO Petr Polívka nabídl abonentům 
dopisem možnost telefonických rozhovorů nejen 
o hudbě. „Můžeme si popovídat třeba o našich 
koncertech, můžete nám dát tipy na skladby, 
autory, umělce, které byste rádi slyšeli, vyprávět 
nám o dávno minulých koncertech KSO, které 
jste zažili, což pro ty, kteří jsou v orchestru teprve 
krátce, bude určitě zajímavé, ale třeba i o jiných 
věcech, než o hudbě,” napsal předplatitetům 
ředitel.
A stejna jako řada lidí jiných profesí se část hrá-
ček orchestru věnovala šití roušek. Jak uvedeno 
na počátku, odpověď na to, zda se KSO setká 
s posluchači v květnu, je v tuto chvíli v nedohled-
nu. Všichni navzájem si však dozajista přejí, aby 
se tak stalo co možná nejdříve.
KSO přeje všem pevné zdraví a dostatek trpěli-
vosti a optimismu.

KSO zůstává v kontaktu 
s posluchači i mimo 
koncertní sály

Kapela Marek Dusil 
Blend vypustila do 
světa nový videoklip 
k písni Daleko

V pořadí druhý videoklip ze zatím poslední-
ho vydaného alba Karlsbad se natáčel na 
podzim v Krušných horách. Vše se podařilo 

dát dohromady díky podpoře OSA, Panavisionu 
a dalších partnerů. Mladý režisér z FAMU Damián 
Vondrášek měl ideu k této písni již dlouho a spolu 
s dalšími spolužáky dali dohromady štáb a dva 
talentované mladé herce - Marka Šáchu a Daniela 
Vízka. Ti jsou hlavními postavami intimního příběhu 
o sourozencích, kteří zůstali sami a snaží se proto 
k sobě najít cestu. Videoklip se natáčel v listopadu 
v drsné krušnohorské krajině nedaleko Přebuzi 
a Rotavy. Právě roční období a syrová příroda pod-
trhují atmosféru jejich cesty do divočiny a vyrovná-
vání se se ztrátou blízkého člověka.
„Je to druhý klip k albu Karlsbad, které je fúzí 
folku, rocku a jazzu. Někomu může znít popově, ale 
to už je otázka názoru,“ říká Marek Dusil. Album je 
ohraničeno dvěma stejnojmennými písněmi, které 
jsou vzpomínkou frontmana kapely na jeho dětství, 
prožité v našem městě. I umístění do krajiny 
Krušných hor má svůj důvod, neboť v tomto kraji 
strávil také řadu let a vyrostl zde jeho syn, který 
je zároveň producentem videoklipu, který můžete 
aktuálně shlédnout i na YouTube.

Navš� vte nás na obchodním místě v Karlových Varech, T. G. Masaryka 859/19.
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat: Radka Rambousková, tel.: 601 087 231Jakékoli údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace najdete na 

www.nn.cz. Skupina NN ČR se sídlem Nádražní 344/25. Praha 5 – Smíchov. NN Životní pojišťovna N.V., 
pobočka pro Českou republiku, IČ: 40763587. NN Penzijní společnost, a.s., IČ 63078074.

Jen do 31. 5.
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První akcí, která „podlehla“ vyhlášení nou-
zového stavu, byla v muzeu Karlovy Vary 
skvělá retrospektivní výstava Mezi Prahou 

a Káhirou ke 100 letům české egyptologie. Ne-
uskutečnila se ani vernisáž, naplánovaná na 11. 
března. Výstavu tak nestihl spatřit kromě zaměst-
nanců muzea vůbec nikdo. Muzeum zareagovalo 
zprostředkováním výstavy online na pokračování, 
kdy se zájemci mohou na webu muzea postupně 
seznamovat prostřednictvím textů a fotografií 
s historií a úspěchy české egyptologie. V době 
vzniku tohoto textu – o Velikonocích – bylo 
k dispozici jedenáct pokračování a online výstava 
by měla být završena videozáznamem.
Kontakt se svými návštěvníky a příznivci, které 
pandemie ochudila i o přednášky a další akce, 
udržovalo v průběhu března a dubna muze-
um i dalšími aktivitami. Jednou z prvních bylo 
vyhlášení soutěže o nejnápaditejší roušku, kdy 
nejnápaditější a nejkrásnější roušky budou 
oceněny volnými vstupenkami na celý rok do 
stálých expozic v Karlových Varech a Jáchymově, 
krátkodobé výstavy a přednášky.
Další soutěží nahrazující tradiční Velikonoční 
jarmark, je soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně 
malovanou kraslici. Všichni, kdo se na velikonoční 
svátky do muzea chystali, se mohou na webu 
seznámit s videonávody na pletení pomlázky 
a malování kraslic voskem, prohlédnout si galerii 
různých typů kraslic a rovněž si přečíst texty 
o Pašijovém týdnu v souvislosti se zvyky na 
Karlovarsku a Velikonocích v Egerlandu.
V neposlední řadě se na webu v záložce „Mu-
zeum populárně“ objevila řada textů v sekcích 
Příroda – zde texty přibližující jarní dění v Kar-
lových Varech a blízkém okolí, Památky sakrální 
a Soudobé dějiny.
Všichni muzejní pracovních přejí všem snad již 
brzké pominutí uzavřených expozic a především 
pevné zdraví a optimistické naladění.

Muzeum nabízí prohlídku výstavy 
online, soutěže a řadu textů 

Centrální Abúsír, Neferirkareova pyramida.  Foto: P. Košárek, 2018

Pohled na částečně zrekonstruovaný vchod do hrobky vezíra Ptahšepsese, jenž byl časem 
ještě zastřešen.  Foto: J. Brodský, 1987

V Městské knihovně Karlovy Vary 
ani po uzavření nezahálí
Městská knihovna Karlovy Vary je pro veřejnost od 11. března uzavřena. Během uzavírky se prochází fond, knihy jsou očištěny, poškozené lepe-
ny, nově obaleny. Vyřazují se opotřebené knihy a časopisy, probíhá reorganizace regálů atd. Na čtenáře čekají nové knihy. Hledají se termíny pro 
zrušené akce a v přípravě jsou nová témata besed pro děti i dospělé.  Od února probíhá soutěž „Čtení je cool“, která je pro žáky 6. ročníků ZŠ 
a víceletých gymnázií. Ta pozastavena nebyla, soutěžící mohou nadále číst, body dostanou po otevření. Ukončení bylo posunuto na 15. června. 
Na webu knihovny jsou čtenáři informováni, jak si mohou zkrátit dlouhou chvíli, odkazy na e-knihy, tvořivou práci s dětmi atd. Výpůjčky jsou 
čtenářům automaticky prodlužovány. Knihovnice ze všech poboček se těší, až opět přivítají své čtenáře.
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Po dlouhé zimní přípravě, která probíhala ven-
ku na atletickém stadionu a v tělocvičnách, 
jsme se maximálně těšili na jarní přípravu, 
teplejší počasí, sluníčko a také na soustře-
dění, ktera již byla naplánovaná. Bohužel 
s příchodem koronaviru, uzavřením škol, při-
šlo také uzavření sportovišť a další opatření, 
která nařídila Vláda ČR v boji proti této nové 
nemoci. Naši atleti se začali připravovat v do-
mácích podmínkách. Pro nás všechny úplně 
nová situace. Postupně jsme se mezi trenéry 
domlouvali, jak se k situaci postavíme a co 
můžeme pro děti udělat v tomto nelehkém 
čase, aby se sportem nyní nepřestaly, a také 
aby s ním nepřestaly i do budoucna. 

Trenéři našich nejstarších závodníků od star-
šího žactva po dospělé začali připravovat 
svým svěřencům přesné tréninkové plány 

na čtyři až šest dní v týdnu, jak jsou ostatně 
zvyklí trénovat i za běžného režimu. Posílají videa 
s ukázkami cvičení. Závodníci ve zpětné vazbě 
hlásí, jak se jim trénink vede nebo naopak. Asi 
nejvíce jsou situací postiženi závodníci, kteří 
dělají technické disciplíny, tam je oko trenéra 
nejvíce potřeba. Naopak vytrvalci si to svoje 
odběhají kdekoli, a to i bez asistence trenéra. 
Také mladší žactvo a atletická přípravka dostává 
tréninkové plány, samozřejmě je to pouze návod 
a inspirace na dva až tři tréninky týdně pro ty, 
kteří mají zájem se i nadále připravovat alespoň 
trošku systematicky. Naši nejmenší z atletické 
školky, děti předškolního věku, dostávají od 
trenérů videa a jednoduché úkoly ke splnění 
a ukázky sportovních her, které si mohou zkusit 
se svými rodiči. 
Jsme velmi rádi za zpětnou vazbu, fotky, videa, 
které nám rodiče posílají, protože alespoň touto 
formou jsme nyní s dětmi v kontaktu a prožíváme 
nějaké „chvíle“ společně. Je vidět, že většina 

rodičů je opravdu sportovně založená a své děti 
ke sportování vedou ve volných chvílích i v době 
koronaviru. Naopak nemůžeme se zlobit na děti 
a rodiče, kteří v těchto časech na sportování 
nemají příliš chuť, mnohdy jsou zaneprázdněni 
svou prací a volné chvíle s dětmi věnují domácí 
školní výuce. Je to velmi individuální a každý toto 
období prožíváme jinak.
Touto dobou už jsme měli mít za sebou dvě 
soustředění. Ta se ale nemohla uskutečnit. 
Děti jsou zklamané, chybí jim sportovní parta, 
kamarádi, trenéři. Musíme věřit, že alespoň letní 
akce se rozběhnou, budeme moci začít společně 
trénovat, začnou se pořádat závody, na které se 
celou zimu těšíme. Pro mnoho dětí jsou závody 

motivací do dalšího sportování. Především pro 
starší závodníky je to ten důvod, proč atletiku 
dělají, aby mohli změřit síly s ostatními soupeři 
a kamarády zároveň.  
Musíme se všichni snažit, aby se společnost 
postupně a hlavně brzy „uzdravila“, aby to vše 
již bylo za námi a my mohli dělat zase všech-
no společně. Člověk se jen s přibývajícími dny 
a týdny koronaviru utvrzuje v tom, že všechno to, 
co s dětmi děláme, sportujeme, prožíváme hezké 
chvíle na atletických závodech a soustředěních, 
má velký smysl, a to nejen ten výkonnostní. A že 
nám to všem v klubu sakramentsky chybí! 

Lucie Markusková, 
předseda Triatlet Karlovy Vary

Triatleti v době koronaviru 

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve čtvrtek 26. března 2020 zemřel Otakar Vaněk, 
čestný občan Karlových Varů a hlavně sporťák tělem i duší. 

Otakar Vaněk se narodil v Lounech 15. ledna 1922, kde prožil své mládí a vystudoval obchodní akademii. Zde byl ak-
tivním členem skautu, hrál volejbal, basketbal a byl členem veslařského klubu Ohře. Po maturitě byl totálně nasazen 
na Sokolovsku. Po skončení války již zůstal tomuto kraji věrný. Začal se zde v Karlových Varech věnovat aktivně spor-
tu. První štací byl hokejový tým Slavie, později Dynamo. Odtud pak odchází k basketbalu, kde vedl tým žen Lokomoti-
vy. Existence basketbalové haly je také jedním z výsledků jeho práce.   Vzhledem ke svým organizátorským schop-
nostem řídil a organizoval mnoho velkých sportovních akcí.  Na závěr své pracovní činnosti působil dlouhá léta v TJ 
Slovanu Karlovy Vary jako ekonom, kde pracoval až do svých 89 let. Od této doby zastával funkci čestného předsedy.
K jeho 95. narozeninám byl jmenován „Čestným občanem města Karlových Varů.  
Z celého jeho života je vidět, že jde o člověka s mimořádným rozsahem zájmů a činností, ale také s kvalitou jeho 
práce a rozhodování. Jeho odchod je velkou ztrátou pro karlovarský sport.
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Organizátoři běžeckých závodů RunCzech 
postupně rozhodovali o budoucnosti jednot-
livých akcí. Ty, které se měly konat v jarním 

období až do konce června, musely být v původně 
oznámených termínech zrušeny. Důvodem je nouzo-
vý stav vyhlášený Vládou ČR v souvislosti s šířením 
epidemie koronaviru Covid-19 a navazující přijatá 
krizová opatření. Přípravy závodů, které probíhají 
intenzivně vždy několik měsíců předem, jsou 
aktuálními omezeními zcela znemožněny. Organi-
zátoři plně respektují veškerá preventivní a krizová 
opatření a věří, že se situace dostane co nejrychleji 
do pořádku.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary se podle aktualizo-
vaného plánu závodů poběží v sobotu 24. října, nové 
datum  našly i ostatní zrušené jarní závody. 

„Nové termíny jsme ladili s městy, kraji, partnery, 
dodavateli i Českým atletickým svazem. Víme, že 
termíny nebudou vyhovovat všem běžcům, ale 
bohužel je situace v letošním roce velmi nestan-
dardní. Musíme to překonat, táhnout za jeden provaz 
a těšit se na příští rok, který už snad bude tradiční. 
Ohromě nás mrzí, že nemůžeme všem běžcům vyjít 
vstříc, víme, že se jim závody kryjí nebo že je jich 
příliš mnoho během krátkého časového úseku, ale 
musíme se přizpůsobit tomu, co je momentálně 
možné. Tento rok je v každém případě výjimečný,” 
uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru 
RunCzech.
Všem registrovaným běžcům se startovné automa-
ticky převádí na nový termín na podzim tohoto roku. 
Komu by nový termín nevyhovoval, může zdarma 

využít přeregistraci na jiného závodníka nebo si 
registraci přesunout na rok 2021. Konkrétní postup 
a bližší informace získají běžci na svůj e-mail do 
14 dní.
Pražská štafeta, v té podobě jak ji známe, se v letoš-
ním roce ruší. Všechny registrované týmy si mohou 
svou registraci přesunout na individuální či štafe-
tové závody v rámci ostatních RunCzech závodů. 
O konkrétním postupu bude organizátor informovat 
prostřednictvím e-mailu.
Aby RunCzech poděkoval zdravotníkům za jejich 
nasazení v momentální situaci, budou mít lékaři, 
zdravotní sestry a záchranná služba registrace na 
hlavní závody v letošním roce zdarma. Aby si po ná-
ročných měsících užili aktivně strávený čas s celou 
rodinou, mohou si společně zaběhnout zdarma i dm 
rodinné běhy.
Pro další informace doporučujeme sledovat oficiální 
kanály RunCzech. 

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
se přesouvá na 24. října

Nový kalendář RunCzech závodů 2020

30. srpna  Mattoni 1/2Maraton Olomouc   
(bude upřesněno)
5. září  Birell Grand Prix Praha
6. září  Sportisimo 1/2Maraton Praha
19. září  Mattoni 1/2Maraton Ústí n. Labem
4. října  Mattoni Liberec Nature Run
11. října  Volkswagen Maraton Praha
24. října  Mattoni 1/2Maraton K. Vary
31. října  Mattoni 1/2Maraton Č. Budějovice
6. prosince  Sorrento Positano
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Stovky roušek pro zdravotníky. Volejbalisté 
Karlovarska pomohli ostrovské nemocnici
Sbírka zdravotnických potřeb podpořená 

krátkodobým projektem „Daruj roušku“ už je 
v rukou svého majitele. Volejbalisté Karlovarska 
předali nemocnici v Ostrově nad Ohří čtyři stovky 
ústenek. „Tímto malým gestem chceme podě-
kovat a vyjádřit podporu všem zdravotníkům, 
doufáme, že jim to dodá trochu pozitivní energie 
v této nelehké době,“ prohlásil manažer klubu 
Ondřej Hudeček.
Podpora dobré věci není pro karlovarský volejbal 
nic nového, naopak se už může hovořit o tradici. 
Jen v uplynulé sezoně přispěl klub Dennímu 
centru Žirafa prostřednictvím aplikace EPP 
Skupiny ČEZ a na prvním volejbalovém plese pak 
vybral bezmála 200 tisíc korun pro handicapované 
sportovce. „A teď nás napadlo, že můžeme aspoň 
trochu přispět a koupit pár roušek pro Nemocnici 

Ostrov, která nás podporuje od samotného vzniku 
klubu,“ líčil Hudeček. „Spojili jsme se s krejčov-
stvím v Ostrově, které šije kostýmy pro taneční 
skupinu Mirákl, ta zase tancuje na našich zápa-
sech, a požádali jsme o výrobu textilních roušek,“ 
vysvětlil manažer VK Karlovarsko.
Tři sta roušek zakoupil klub s přispěním hráčů elit-
ního i rezervního mužstva, kteří uvolnili část peněz 
z týmové „píny“, tedy ze společné kasy. Zbývající 
stovku ústenek přinesli fanoušci. „Nemocnici Ost-
rov jsme si vybrali proto, že nás jako partner klubu 
podporuje už od našeho vzniku a máme s nimi 
nadstandardní vztahy,“ připomněl Hudeček. Úzkou 
vazbu na město má klub i po sportovní stránce, 
protože v Ostrově působí mládežnické družstvo VK 
Karlovarsko.
„Tahle akce nás napadla naprosto spontánně, 
děláme to proto, že si moc dobře uvědomujeme, 
že zdraví je teď na prvním místě,“ dodal Ondřej 

Hudeček.

Daruj roušku! 
Volejbalisté podpořili 
zdravotníky



30

COVID-19

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
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