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PROSTOR URČENÝ PRO DOPLŇKOVÁ LOGA, 
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, NEBO VÝROČNÍ ČÍSLA.
BUDE PŘÍPADNĚ PŘEKRÝVAT KARLA IV.

OZNAČENÍ ČÍSLA A ROČNÍKU. MOHLO 
BY STŘÍDAT DVĚ BARVY LOGA KARLOVY 
VARY. VĚTŠINOU V ZÁVISLOSTI NA BARVĚ 
PODKLADU.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

TRANSPARENTNÍ VYOBRAZENÍ KARLA IV. 
PŘÍPADNĚ HO MŮŽOU PŘEKRÝVAT LOGA, 
MŮŽE SE VYJMOUT NEBO LIBOVOLNĚ 
POSUNOUT V PROSTORU HLAVIČKY. ÚROVEŇ 
PRŮHLEDNOSTI BUDE ČISTĚ NA GRAFIKOVI.

KOSENÝ MOTIVY SE DÁ ROTOVAT A POSOUVAT 
PODLE CITU A V ZÁVISLOSTI NA KOMPOZICI 
TITULNÍ FOTOGRAFIE. ZACHOVÁVAL BY SE V 
BÍLÉ BARVĚ.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

ZVÝRAZNĚNÉ ČLÁNKY BY ZACHOVÁVALY 
FORMU, ALE POZICE BY SE MOHLA 
UPRAVOVAT NA ZÁKLADĚ OBJEMU TEXTU.
V PŘÍPADĚ JEDNOHO DŮLEŽITÉHO ČLÁNKU BY 
MOHL BÝT ODKAZ POUZE SAMOTNÝ A VĚTŠÍ 
PRO ZDŮRAZNĚNÍ.

©



+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
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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 - 15:00 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

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti 
s epidemií koronaviru mohou být úřední hodiny 
omezeny.
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06 VÁNOCE V KARLOVÝCH VARECH
Tu pravou vánoční atmosféru si můžete v Karlových 
Varech užít také letos. Promenádu v lázeňském 
centru od hotelu Thermal k Divadelnímu náměstí 
rozzáří spousta světel, bohatá výzdoba a vánoční 
strom. Centrem se opět stává Mlýnská kolonáda.

11 CENY PARKOVNÉHO SE MĚNÍ
V některých lokalitách města se od listopadu změni-
ly ceny parkovného. Na několika místech se snížily 
tarify. Městská parkoviště a parkovací automaty 
spravuje Dopravní podnik Karlovy Vary, kompletní 
ceníky jsou dostupné na stránkách www.dpkv.cz 
a v aplikaci MOJE DPKV.

13 MOJE MILADA
Náměstí Dr. M. Horákové je prostor v centru města, 
který se formoval do podoby náměstí již v 19. století 
při tvorbě zastavovacích plánů starých Tuhnic. 
Revitalizace pavilonu D na náměstí Dr. M. Horákové 
je jedním z prvních fyzických projektů KAMu, kde je 
také jeho první sídlo.

20 DONÁŠKOVÁ SLUŽBA POMÁHÁ SENIORŮM
Podobně jako na jaře, i při druhé vlně koronavirové 
pandemie spustilo město donáškovou službu pro 
seniory. Do obstarávání nákupu základních potravin, 
vyzvednutí receptů a léků se zapojilo Městské 
zařízení sociálních služeb. 

22 VZPOMÍNKA NA SOCHAŘE KARLA KUNEŠE
Čas dělil mezi milovanou sochařinu a práci funkci-
onáře ve Svazu čsl. výtvarných umělců. Na prvním 
místě byla u karlovarského sochaře Karla Kuneše 
vždy rozsáhlá tvorba – portréty, monumentální díla, 
figurální plastika, reliéfy a medaile.

25 PETR JOHANOVSKÝ, MUŽ DEVATERA ŘEMESEL
Je organizačním šéfem Divadelního studia D3, které 
letos vstupuje do šedesáté sezóny. Petr Johanov-
ský hraje, stará se o technické zajištění inscenací 
i divadelního webu, komunikuje s partnery v divadle 
Husovka, organizuje zájezdy… Je k vidění vždy 
a všude, kde se něco divadelního děje, v zákulisí je 
prakticky nepostradatelný.
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01 ROZPOČET MĚSTA BUDE LETOS KRITICKÝ
Město Karlovy Vary stojí před každoročním úkolem, 

sestavit svůj rozpočet na další rok. Vzhledem k mimo-
řádným událostem letošního roku bude letošní i příští 

rozpočet velice napjatý. Nejen kvůli tomu považuje vedení 
města za důležité vysvětlit, v jaké pozici se město nachá-

zí. Více o tématu čtěte na straně 5.
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PODCHOD U BECHEROVKY ZDOBÍ NOVÉ GRAFFITI
Podchod u Becherovky dostává přívětivějších tvář. 
Během léta byly opraveny povrchy cest, postupně se 
malují stěny podchodu. Vizuální proměna je autorským 
dílem karlovarského streetartového umělce Tomáše 
Popelky, který tvoří pod jménem Real 143. Po graffiti, 
které vytvořil na zdi pod Varšavskou ulicí, se pustil do 
kresby na stěnách podchodu.

PRODEJNÍ OKÉNKA NA LINHARTU 
A GOETHOVĚ VYHLÍDCE JSOU V PROVOZU
Také v zimě se můžete při procházkách lázeňskými 
lesy zastavit na něco na zub na Goethově vyhlídce 
a na Linhartu. Výdejová okénka, až to situace umožní 
tak i kavárny, budou v provozu i v zimě - na Linhartu 
každý den od 12 do 17 hodin, na Goethově vyhlídce 
od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Rozhledna 
zůstává uzavřená do uvolnění vládních opatření.

 

LÁZEŇSKÉ LESY VYKOUPILY TUNY KAŠTANŮ 
A STOVKY KILOGRAMŮ ŽALUDŮ A BUKVIC 
Tuny kaštanů a stovky kilogramů žaludů a bukvic vy-
koupily Lázeňské lesy Karlovy Vary od obyvatel města 
a okolí jen za první dva týdny od výzvy k pomoci lesu 
i zvěři. Část plodů bude použita jako krmivo, část na 
výsev. Desítky kilogramů žaludů a bukvic už pracovníci 
lázeňských lesů vyseli do lesní školky. Ve sběru kašta-
nů byli lidé dokonce tak pilní, že výkup těchto plodů byl 
už v polovině listopadu ukončen. Shromáždilo se jich 
obrovské množství. Pracovníci Lázeňských lesů Karlovy 
Vary děkují všem, kteří se do sběru a pomoci zapojili.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Už po dvacáté se letos 11. listopadu slavil v České re-
publice světový Den válečných veteránů, připomínající 
konec první světové války. Připomněly si ho i Karlovy 
Vary, ačkoliv letos bez slavnostního shromáždění. 
Věnec k pomníku obětí všech válek na prostranství 
před hotelem Thermal položila primátorka města.

MOVEMBER? KNÍRY ZDOBÍ TAKÉ AUTOBUSY MHD
Stejně jako v předchozích letech zdobily po celý 
listopad nejen tváře mužů kníry. Na podporu léčby 
a prevence rakoviny prostaty dostalo kníry i patnáct 
autobusů karlovarské MHD. Letos je navíc symbolicky 
zdobila i rouška. Dopravní podnik Karlovy Vary se 
tak opět připojil k celosvětové charitativní kampani 
Movember.

VÝMĚNA ČI OPRAVA ZÁBRADLÍ 
PROBĚHLA NA MNOHA MÍSTECH
V rámci oprav a údržby komunikací proběhla na 
mnoha místech výměna nebo oprava zábradlí. Měnilo 
se například na Západní ulici podél Dolního nádraží, 
na Nádražní stezce, u ZŠ Krušnohorská na Růžovém 
vrchu, u podchodu u Chebského mostu nebo na stezce 
ve Sladovnické ulici v Rybářích (na snímku).

SBĚRNÝ DVŮR VE STARÉ ROLI 
MĚNÍ NA ZIMU PROVOZNÍ DOBU
Do konce března příštího roku bude sběrný dvůr v are-
álu kompostárny Správy lázeňských parků v Žižkově 
ulici ve Staré Roli otevřen ve všední dny od 8 hodin do 
15:30, v sobotu od 9 do 15 hodin.
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Město Karlovy Vary stojí před každoročním 
úkolem, sestavit svůj rozpočet na další rok. 
Vzhledem k mimořádným událostem letošní-
ho roku bude letošní i příští rozpočet velice 
napjatý. Nejen kvůli tomu považuje vedení 
města za důležité vysvětlit, v jaké pozici se 
město nachází.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová 
k tomu říká: „Už rozpočet na rok 2020 byl 
velice těžký úkol, neexistovaly žádné roz-

počtové rezervy, naopak výdaje už několikátý rok 
za sebou rostly, mimo jiné povinným zvyšováním 
platů ve veřejné sféře. Zdědili jsme po svých 
předchůdcích řadu neřešených věcí v havarij-
ním stavu, na které bylo město velice špatně 
připravené.“
První náměstek primátorky Tomáš Trtek dodává: 
„Proto jsme do letošního rozpočtu zařadili přede-
vším věci pro chod města nezbytné, nemalovali 
jsme žádné vzdušné zámky, ale bylo zřejmé, 
že potřebujeme dokončit opravu Vřídla tak, aby 
mohlo být v nějaké rozumné době opět uvedeno 
do standardního provozu. Je také nezbytné při-
pravit rekonstrukci Dvorského mostu, tak aby jeho 
případná havárie neochromila chod západní části 
města a nepřinesla dopravní kolaps na ostatních 
spojnicích přes Ohři. Druhou největší investiční 
akcí letošního roku byla rekonstrukce Mlýnské 
kolonády, která sice vyžadovala téměř sto milionů, 
naštěstí se ale podařilo drtivou většinu získat 
z evropské dotace.“ 
Situaci však zásadně změnila koronavirová 
pandemie, která vyústila v březnu vyhlášením 

nouzového stavu. Primátorka nastalou situaci 
komentuje: „To znamenalo nevyhnutelný dopad 
do profilového odvětví ekonomiky města, tedy do 
lázeňství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. 
Po široké diskusi v zastupitelstvu města jsme na-
stavili záchranný program opatření, kterými jsme 
podpořili místní podnikání, zabránili nekontrolo-
vanému růstu nezaměstnanosti a také umožnili 
místnímu cestovnímu ruchu a lázeňství ‚restart‘ 
po ukončení nouzového stavu. Odpustili jsme 
podnikatelům část místních poplatků a polovinu 
nájmů v městských prostorech na více než půlrok. 
Vynaložili jsme padesát milionů na oživení léta 
v Karlových Varech, od pobytových voucherů, přes 
kulturu až po marketing. To se povedlo, ale ztráty 
na příjmech a mimořádné výdaje dohromady zna-
menají, že už na konci léta jsme očekávali propad 
150 milionů korun oproti plánu. Bylo zřejmé, že je 
budeme muset někde najít, abychom byli schopni 
i nadále zajistit fungování základních služeb 
a infrastruktury města. Navíc, už v létě bylo z eko-
nomických prognóz jisté, že nás čeká propad 
rozpočtových příjmů nejen letos, ale i v příštích 
letech. Vznikl záměr využít pro nezbytné investice 
následujících let úvěrový rámec. Jeho parametry 
byly stanoveny tak, aby pro město neznamenaly 
větší zátěž než aktuálně splácený úvěr za stavbu 
KV Areny. Opakovaným vyhlášením výběrového 
řízení na tento úvěrový rámec se nám podařilo 
snížit jeho splátky o 18 milionů korun. Lepší 
nabídku asi už nenajdeme.“
Výše a využití případného úvěru byly tématem 
intenzivních listopadových diskusí a mimo jiné 
i veřejného jednání zastupitelstva města. 
„Rozhodně nechceme, aby tyto peníze byly 

‚projedené‘, měli bychom je pořád chápat, jako 
mimořádný zdroj, který je určen pouze na kritické 
věci, pokud možno trvalé hodnoty,“ říká první 
náměstek primátorky Trtek. „To znamená, že nám 
umožní zachránit a udržet kritickou infrastrukturu 
města, ale přesto nadále trvá tlak na optimalizaci 
veřejných služeb, městských organizací, aparátu 
města. Mimo jiné stojíme před obrovským úkolem 
zajistit i v době ‚po-uhelné‘ ekologické a ekono-
mické dodávky tepla. Musíme pečlivě sledovat 
každý, především běžný výdaj, sledovat efektivitu, 
vynakládat prostředky tak, aby přinášely úspory, 
a ne další vyvolané budoucí výdaje.“
Náměstek primátorky pro technickou infrastruk-
turu, rozvoj a investice Petr Bursík vidí jako nejdů-
ležitější projektovou přípravu nezbytných investic: 
„Právě proto, že víme, že nás čeká nelehké obdo-
bí, musíme vymezit to, co je pro město zásadní, 
a připravit všechny potřebné podklady. Městské 
komunikace, mosty, ulice, chodníky, opěrné zdi 
ale i další infrastruktura mají velké a dlouhodobé 
problémy, mimo jiné proto, že neexistují projekty 
na jejich opravy nebo rekonstrukce. To musíme 
napravit.“
Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová uzavírá: „Uvě-
domujeme si obrovský význam této diskuse pro 
město v blízké budoucnosti i vzdálenějších letech. 
Proto vedeme širokou diskusi, hledáme širokou 
shodu zdravého rozumu, abychom vymanili město 
z žabomyších válek, po kterých zůstávají jen 
havárie a ruiny. Věříme, že taková shoda možná 
je, že nikdo nechce přispět k dalšímu chátrání 
města, ale že většina rozumných lidí bude usilovat 
o to, aby nelehkou situaci této doby i následují-
cích let smysluplně přežilo.“

Rozpočet bude letos kritický

Rozpočet města   Finanční situaci zásadně změnila koronavirová pandemie.  Ilustrační foto: Ryszard Walica 
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Vánoční město
Tu pravou vánoční atmosféru si můžete v Karlo-
vých Varech užít také letos. Promenádu v lázeň-
ském centru od hotelu Thermal k Divadelnímu 
náměstí rozzáří spousta světel, bohatá výzdoba 
a vánoční strom. Centrem se opět stává Mlýnská 
kolonáda. Konečná podoba a případný stánkový 
prodej tradičního vánočního sortimentu se bude 
odvíjet od aktuální situace, tedy vývoje koronavi-
rové pandemie a rozvolňování opatření proti šíření 
viru. Pokud to tedy bude alespoň trochu možné, 
budou na Mlýnské kolonádě a případně u Sado-
vé kolonády ve Dvořákových sadech otevřeny 
stánky. Oproti loňskému roku budou mít ale trhy 
komornější atmosféru. S největší pravděpodob-
ností nebude možné uspořádat žádný doprovodný 
program. Kolonádou tak bude znít alespoň repro-
dukovaná hudba. Stánkový prodej s atrakcemi pro 
děti plánuje také hotel Thermal. 
Aktuální informace k vánočním trhům sledujte na 
webových stránkách magistrátu města, na webu 
vanocnivary.cz a také na sociálních sítích. Vánoční 
trhy Karlovy Vary mají svůj profil na Facebooku 
a Instagramu. Najdete je pod názvem vanocnivary.

Výzdoba
Po úspěchu v loňském roce se na vánoční výzdobě 
města podílí společnost MK Mont. Opět se vrátí 
světelná brána vyrobená speciálně pro Karlovy 
Vary, chybět nebudou až tři metry vysoké sochy 
andělů, oblíbená a návštěvníky hojně fotografo-
vaná čepice, světelné fontány, polobrány a další 
prvky. Ve Dvořákových sadech bude opět jeden 
z jírovců proměněn ve zpívající strom reagující 
barvami a intenzitou světla na zpěv kolem-
jdoucích. Nejmodernější technologie bude řídit 
osvětlení na dvou stromech u divadla. Jeden bude 
zářit barvami, druhý tóny bílého světla. Světelné 
efekty na stromech se budou měnit synchronně 
podle signálů z družice. Novinkou bude osvětlení 
evokující padající sníh.

Vánoční vláček
Atrakcí vánočního města bude i letos vánoční 
vláček. Osvětlený, vyzdobený a vyhřívaný auto-
vláček vás sveze od pošty k Thermalu, dále přes 
lázeňské území k Divadelnímu náměstí a zpět. 
Poprvé vyjede v neděli 29. listopadu, následně 
bude pravidelně jezdit každý prosincový víkend až 
do 27. prosince. Jízdní řád bude vyvěšen na webu 
Dopravního podniku Karlovy Vary www.dpkv.cz. 
Jízdné bude zdarma.

Vánoční strom
Vánoční strom roku 2020 věnovala městu Ivanka 
Míčková. Stát bude po celý adventní čas na 
prostranství před hotelem Thermal. S ohledem na 
nutnost minimalizovat shromažďování osob město 
upustilo od slavnostního rozsvícení. Tradiční cere-
moniál nahradilo online rozsvícení stromu ve videu 
vysílaném na sociálních sítích. Bezmála patnáct 
metrů vysoký a necelých třicet let starý stříbrný 
smrk vypěstovala Ivana Míčková z malé sazeni-

ce. „Vyhrála jsem ho před mnoha lety v tombole 
na mysliveckém plesu v Děpoltovicích. Neměl 
ani metr. Zasadila jsem ho u našeho domu a on 
postupně rostl do krásy,“ vypráví. Smrk dokonce 
před pěti lety zachránila před zkázou. „Byl tenkrát 
napaden mšicemi a já se dočetla, že by mohlo 
pomoci oplachování vodou. Tak jsem po večerech 
a nocích trpělivě celý strom oplachovala,“ vzpomí-
ná Ivana Míčková. Vánoční strom města rostl skoro 
třicet let v Majakovského ulici. 

Vánoční prodej na Linhartu
Lázeňské lesy Karlovy Vary připravují prodej 
vánočních stromků a masa nejen na sváteční stůl. 
U střediska Svatý Linhart budou od 10. prosince 
v prodeji vánoční smrčky balené v síti, kapři a také 
zvěřina (z divočáka, srnčí, dančí, sika). Ta bude 
prodávána v kůži, na objednání bude možné maso 
„rozbourat“. Prodej bude probíhat ve všední dny 
od 8 do 15 hodin, stromky, a těsně před Vánocemi 
i kapry, bude možné koupit i o víkendu.

Vánoce v Karlových Varech
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Vážení čtenáři, karlovarští spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, který byl hodně jiný, než ty předchozí. Byl to rok ve zna-
mení pandemie, která ovlivnila celý svět, a v polovině listopadu, kdy kdy je uzávěrka 
tohoto vydání není ještě jisté, jak se bude situace dál vyvíjet, kdy skončí mimořádná 
opatření, kdy se vrátíme k normálnímu životu.
Po celý rok jsme se snažili tlumit dopady těchto mimořádných událostí na naše 
město a na život v něm, usilovali jsme o to, aby ve městě fungovaly věci, které 
nařízení umožňovala. Zorganizovali jsme pomoc těm, kdo zůstali doma bez svých 
blízkých, kdo byli v karanténě nebo izolaci. Náš velký dík patří všem dobrovolní-
kům, všem, kdo se snažili podle svých možností pomoci a přispět. Patří i těm, 
kteří se za přísných podmínek zajišťovali dopravu, doručování, služby. 
A řekla jsem to letos už několikrát, ale naše obrovské poděkování patří lidem 
v první linii, policistům, strážníkům, vojákům, záchranářům, zdravotníkům, 
lékařům, pečovatelům…  Moc Vám všem děkuji.
Udělali jsme vše, aby se život ve městě co nejvíce přibližoval normálu, 
i když to bylo občas složité. Ale podařilo se nám na léto restarto-
vat alespoň v nějaké míře místní lázeňství a cestovní ruch. Když 
byly zrušené velké akce a festivaly, uspořádali jsme každý týden 
během léta koncerty, zábavné show i aktivity pro děti, nakolik to 
podmínky dovolovaly.
Jedno je jisté – letošní rok toho v našich životech hodně změ-
nil. Přímo před očima se nám mění způsob, jak se lidé vzdě-
lávají, jak spolu diskutujeme a projednáváme věci, když se 
nemůžeme setkat osobně, mění se to, jak lidé pracují. Mění 
se také životní priority, náš pohled na bezpečí a zdraví.
Chtěla bych Vám na konci tohoto neobvyklého roku 
popřát klidný advent a pokud možno veselé Vánoce, 
a především hodně optimismu do příštího roku. Měj-
me naději, že se zase budeme moci setkávat osobně 
s přáteli a našimi blízkými, že se budeme moci účastnit 
zajímavých akcí nebo navštívit zajímavá místa. A také, 
že se do našeho města opět vrátí lidé z celého světa, 
tak jak tomu bylo po staletí, a budou užívat jeho krásu, 
jeho léčivé síly, jeho prostředí a služby. 
Přeji Vám hodně štěstí, radosti a spokojenosti.

Andrea Pfeffer Ferklová
primátorka města Karlovy Vary

28.11.–27.12.2020
VÁNOČNÍ STROM  •  STÁNKY •  AUTOVLÁČEK

VÁNOČNÍ TRHY 
KARLOVY VARY
MLÝNSKÁ KOLONÁDA - HOTEL THERMAL

Vánoční

WWW.VANOCNIVARY.CZ
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SOUTĚŽ 

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Pořadatelem soutěže "VÁNOČNÍ SOUTĚŽ" (dále 
jen "soutěž") je Statutární město Karlovy Vary 
(dále jen "pořadatel").

2. Soutěž probíhá v období od 28.11.2020 do 
15.12.2020 včetně.

3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická 
osoba starší 18 let, která má doručovací adresu 
na území České republiky (dále "účastník"). 
Účastníkem se stává ten, kdo v době konání sou-
těže vytvoří fotografii a zašle ji na uvedený e-mail 
včetně souhlasu s jejím zveřejněním.

4. Účastník soutěže může soutěžit v soutěži 
pouze jednou (tzn. s jednou fotografií), v případě 
zaslání více fotografií bude uznána první vložená 
fotografie.

5. Pořadatel soutěže vybere tři výherce s nejlepší 
nebo nejoriginálnější fotografií.

6. Výherci budou po skončení soutěže informo-
váni formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději 
do 17.12.2020. Výhra bude předána v budově 
Magistrátu města Karlovy Vary. V případě, že si 
výherce nepřevezme výhru do 5 dní od zveřejnění, 
propadá výhra ve prospěch pořadatele.

7. Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok 
a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Pořada-
tel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných 
důvodů změnit, pozastavit či zrušit.

8. Pravidla soutěže jsou platná a účinná od 
28.11.2020.

9. Účastí v soutěži dává každý účastník Pořadateli 
v souladu se zákonem č. 110/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, 
e-mail za účelem prověření jeho platné účasti 
v soutěži a předání ceny.

10.  SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIE
Zasláním soutěžní fotografie účastník soutěže 
prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami 
a pravidly soutěže. Prohlašuje, že zaslanou 
fotografii pořídil osobně a je jejím autorem, a že 
má neomezená práva poskytovat tuto fotografii 
dalším osobám a práva jejího užití v neomezeném 
rozsahu, a že osoby zachycené na jím pořízeném 
snímku souhlasí s případným zveřejněním dané 
fotografie a jejím použitím v následujícím rozsahu:
1. Webové stránky: www.mmkv.cz, 
www.mestozazitku.cz, www.karlovyvary.cz, 
www.vanocnivary.cz;
2. Facebookové stránky města "Magistrát města 
Karlovy Vary" (@mmkvcz) a ,,Karlovy Vary CZ" 
(@karlovyvary) "Vánoční trhy Karlovy Vary" 
(@vanocnivary);
3. Měsíčník města "Karlovarské radniční listy"

Zapojte se i vy do

VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 
o vánoční strom a kapra!

JAK SOUTĚŽIT?
Soutěž je určena obyvatelům města Karlovy Vary, každý účastník se může přihlásit pouze 1x.
Vychutnejte si vánoční atmosféru nazdobených Karlových Varů a vyfoťte se! Projděte se od 
28. listopadu do 15. prosince lázeňským centrem Karlových Varů. V zóně mezi Thermalem 
a Divadelním náměstím pořiďte fotografii, na které budou Vánoční Vary (stánky, atmosféra, 
stromek, autovláček, nasvícení města) nebo se zde vyfoťte vy s blízkými, rodinou, přáteli …
Fotografii zašlete na e-mail: soutez@karlovyvary.cz s uvedením, že vy jako autor i zobrazené 
osoby, souhlasíte s podmínkami soutěže a se zveřejněním fotografie (viz. vedlejší sloupec), do 
předmětu uveďte text "SOUTEZ", připojte své jméno, příjmení a telefonní kontakt. Fotografie 
zasílejte do 15. 12. 2020, následně 17. 12. 2020 vybereme ty nejlepší fotografie.

VÝHRA
Soutěž probíhá ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary. První tři výherci obdrží:
Živý vánoční strom vysoký 1,5 - 2 metry a živého kapra.
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Odstraňování havarijního stavu Vřídelní 
kolonády úspěšně pokračuje. Nyní se 
přistupuje k jedné ze zásadních částí, 

rekonstrukci stropu provozního technického 
zázemí Vřídla. „Zatím je proinvestováno asi 28 
milionů z celkem předpokládaných 42 milionů 
korun. Na obnovu krenotechnologie je z této část-
ky určeno 15 milionů, zbývá proinvestovat ještě 
4 miliony korun, a dalších 9 milionů korun zbývá 
proinvestovat do osazení vřídelní mísy, nového 
obvodového prosklení a finální úpravy podlahy 
v hale. Vrátí se mramorová podlaha, kolem mísy 
Vřídla bude nerezový rošt, aby odstřikující ter-
mální voda nedopadala přímo na kámen. Pokud 
vše půjde hladce, chtěli bychom Vřídlo na jeho 
původním místě otevřít pro veřejnost na začátku 
příští lázeňské sezóny. V příštím roce bychom 
také chtěli dořešit prameny – obnovit těsnění 
řečiště Teplé a provést tři definitivní hluboké 
a kolmé vrty Vřídla namísto dnes už dosluhujících 
a nestabilních vrtů šikmých, které byly provede-
ny v osmdesátých letech jako průzkumné, ale 
v podstatě provizorně sloužily dalších třicet let 
jako vrty hlavní,“  vysvětluje náměstek primátor-
ky Petr Bursík.
V podzemí je připraven už podstavec na druhou 
akumulační nádrž na Vřídelní vodu. Ta byla zatím 
složena v ohrazeném předprostoru, než bude 
strop dokončený, bude usazena na místo a na-
pojena na vnitřní rozvody. Zajímavostí je použití 
dutých lichoběžníkových ocelových nosníků, které 
se po zalití betonem stanou nosníky spřaženými 
(obchodní značka Deltabeam, výrobce Peikko). 
„Modulární stavebnicový systém umožňuje rych-
lejší výstavbu bez složitých bednění, nový strop 
bude tenčí a plochý, bez průvlaků, které kompli-

kovaly vedení rozvodů pod tím starým (průvlak je 
silný nosný trám, na kterém strop spočívá, dřív 
to byly ty ocelové I-profily zespodu). Systém má 
také vysokou protipožární odolnost bez nutnosti 
dalších úprav a vysokou únosnost. A to nejdůle-
žitější je, že původní deska byla kotvena do stěn, 
do kterých jsme ale nechtěli zasahovat. Nová 
deska bude spočívat na sloupech, které jsme 
prodloužili dolů až k základové desce,“ shrnuje 
výhody tohoto řešení statik Petr Hampl.
Vyjádřil se také k historii stavby a havarijních sta-
vů: „V sedmdesátých letech nebylo ještě tolik in-
formací o chování betonu v agresivním prostředí. 
Na stavbu byly použité betony nízkých tříd, bez 
přísad, s nízkým krytím výztuže. Už v roce 1998 
jsme zjistili, že prakticky celý strop byl degrado-
vaný, ale dal se ještě opravit. V roce 2012 jsme 

udělali další průzkum a zjistili, že strop nevydrží, 
pokud se nesejme svrchní vrstva a neobnoví 
se izolace. To se ale nestalo. V roce 2014 jsme 
zjistili, že strop už opravit nelze, a začaly uzavírky 
stavby. V roce 2013 byl zjištěn havarijní stav 
skleněných výplní, v roce 2015 nastal havarijní 
stav konstrukce stropu technického podzemí, 
tedy podlahy Vřídelní haly, postavily se dřevěné 
podpěry. V roce 2019 jsme zakázali přístup pod 
havarijní strop i obsluze, tedy zaměstnancům 
SPLZaKu, protože se ze stropu už oddělovaly 
kusy betonu a visely pouze na korodující výztuze. 
Na novou desku použijeme moderní beton s pří-
sadami, chránícími proti uhličitanově agresivnímu 
prostředí, s krytou výztuží a speciálními ochran-
nými nátěry. Jejich životnost je delší než zbytku 
kolonády,“ dodává Petr Hampl.

Rekonstrukce Vřídelní 
kolonády úspěšně pokračuje

ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Zimní údržba města, tedy komunikací a 
veřejných prostranství, se odvíjí od aktuálních 
klimatických podmínek. V období spadu 
sněhu se práce zaměřují na zajištění sjízd-
nosti a schůdnosti komunikací a veřejných 
prostranství a odstranění sněhu. Prioritu mají 
hlavní silniční tahy městem, páteřní trasy 
linek MHD, pěší zóny a nejfrekventovanější 
chodníky, přechody pro chodce a prostory 
autobusových zastávek. V období, kdy nesněží, 
je údržba komunikací a prostranství cílené 
na odklízení spadaného listí a nečistot. Zimní 
údržbu provádí společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství, vybrané lokality, jako chodníky 
a stezky ve Staré Roli a na sídlištích Čankov-
ská a Růžový vrch, udržuje Správa lázeňských 
parků.

DISPEČINKY ZIMNÍ ÚDRŽBY – 2020/2021
AVE odpadové hospodářství s.r.o., provozovna  Karlovy Vary, Mostecká 95
dispečerské pracoviště (nepřetržitě do 31.3.2021) 775 599 420, 353 176 261 (pouze v pracovní době)
vedoucí zimní údržby p. Marek Dibelka:  775 599 413
Provádí zimní údržbu na místních komunikacích v k.ú.: Karlovy Vary, Drahovice, Rybáře, Doubí, Dvory, Stará Role, 
Tuhnice, Bohatice, Olšová Vrata, Čankov, Rosnice a Cihelny.
Správa lázeňských parků, p.o. 353 360 822, 353 360 811 - vrátnice
vedoucí zimní údržby p. Stanislav Hušek:  723 017 988, 353 360 828 (pouze v pracovní době)
zástupce p. Hynek Popelář : 725 525 843
Provádí zimní údržbu na chodnících a stezkách v k.ú. Stará Role a na sídlištích Čankovská a Růžový vrch.
KSÚSKK Otovice  
centrální dispečink (nepřetržitě do 31.3.2021): 353 504 299, 702 019 919
dispečer Ing. Josef  Bulka:  353 504 232, 602 120 343
Zajišťuje centrálně zimní údržbu na silnicích I., II. a III. třídy na průjezdních úsecích města Karlovy Vary. 
Odpovědní pracovníci MMKV:
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová : 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká:  353 151 419, 725 533 207
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Město bude regulovat popíjení alkoholu 
v ulicích. Impulsem se staly četné podněty 
obyvatel k veřejnému pořádku, zejména 

během letního období. Místní si často stěžovali na 
nevázanou konzumaci alkoholu přímo na ulici. Pro-
to zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o záka-
zu konzumace alkoholických nápojů na některých 
veřejných prostranstvích v Karlových Varech. 
Vyhláška v žádném případě necílí na hosty 
restauračních zahrádek. Podstata regulace míří 
na jednotlivce a hlučné skupinky obtěžující svým 
popíjením okolí, na osoby, po kterých často zůstává 
na veřejných prostranstvích množství odpadků, 
nedopalků a rozbitých lahví, které se pod vlivem 
alkoholu dopouštějí přestupkových jednání. Lidé 
popíjející na veřejném prostranství, na ulicích, před 
večerkami a na dalších místech vzbuzují veřejné 
pohoršení, které negativně ovlivňuje pocit bezpečí 
obyvatel a návštěvníků města.
Vyhláškou města bude zakázáno pití alkoholu na 
veřejnosti na konkrétně určených místech. Jedná 
se o lokality, kde tento jev přináší negativní důsled-
ky. Konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství působí ve městě problémy ve dvou 
rovinách. 
V té první se jedná o návštěvníky restauračních 
zařízení a barů v centru města s velkou koncentra-
cí podniků. Právě tam dochází často k narušování 
veřejného pořádku velkým počtem osob. 
Ve druhé rovině se tento problém, podobně jako 
jinde v republice, týká více lokalit, kde se často 

vyskytují podnapilé osoby, velmi často lidé bez 
přístřeší, kteří svým zjevem, konzumací alkoholu či 
hlučným projevem negativně ovlivňují pocit bezpe-
čí občanů. Třeba se ani nedopouštějí protiprávního 
jednání, ovšem už jen svou přítomností působí na 
okolí rušivě. Tyto problémy se nejčastěji vyskytují 
v místech fungování večerek a heren, případně 
soukromých ubytoven, autobusových a železnič-
ních zastávek a na dalších místech. Velkým problé-
mem jsou pak vybydlené objekty, o něž se vlastník 
nestará a neplní povinnosti správce majetku.
Vyhláška města tedy vymezuje místa, kde je 
zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a také 
umožňování konzumace alkoholu. Obecně se jedná 
o veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště, 
zařízení dětských hřišť nebo sportovišť a v okruhu 
do 50 metrů od nich. Stejný zákaz se týká budov 
a areálů školek a škol, okolí nemocnice, poli-
klinik, zařízení sociální péče, budov magistrátu 
i krajského úřadu, u vybraných kostelů a chrámů, 
autobusových a vlakových zastávek, okolí prodejen 
potravin a obchodních domů. Zákaz také platí pro 
konkrétně vyjmenované lokality a ulice ve městě.
Výjimka platí například pro místa konání kultur-
ních a sportovních akcí, pro silvestrovskou noc 
a období konání Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech.
Celé znění vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu 
na veřejnosti včetně seznamu konkrétních lokalit 
najdete na webu magistrátu města www.mmkv.cz 
v sekci Vyhlášky a nařízení.

Popíjení alkoholu v ulicích 
upravuje nová vyhláška

Ceny parkovného se 
mění,  tarify jsou nižší 
na několika místech
V některých lokalitách města se od listopadu 
změnily ceny parkovného. Na několika místech 
se snížily tarify. Levněji zaparkují motoristé na 
parkovištích Varšavská a u Tržnice. Hodinové stání 
zde zlevnilo ze 40 na 20 korun, za dvě hodiny se 
místo 80 platí 60 korun a nižší jsou i ceny za další 
hodiny. Směrem dolů byly upraveny také ceny 
za parkování na Horním nádraží, kde je hodinová 
sazba 10 korun a nově zde byla zavedena sazba za 
celodenní stání ve výši 80 korun. Levněji je možné 
zaparkovat také na záchytných plochách u KOME 
a Poštovního dvora. 
Nově je zpoplatněno stání u letního kina, k navýše-
ní ceny došlo na parkovacích automatech v centru 
města. Například v ulicích Bělehradská,  Dr. D. 
Bechera, Jaltská,  Moskevská, nám. Dr. Milady 
Horákové, Západní, nábř. Jana Palacha činí nová 
sazba za půl hodiny 20 korun, za jednu hodinu stá-
ní zaplatí řidiči 40 korun. V ulici Zahradní a v části 
Slovenské u Císařských lázní činí nová sazba za 
hodinu stání 80 korun.
Městská parkoviště a parkovací automaty spravuje 
Dopravní podnik Karlovy Vary, kompletní ceníky 
jsou dostupné na stránkách www.dpkv.cz a v apli-
kaci MOJE DPKV. 

ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 
NA NĚKTERÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Lokalita Tuhnice ul. Moskevská č.p. 1008/40 – 1456/60 + přilehlá zeleň (park pod sportovní halou)
ul. Jízdárenská mezi ul. Moskevská a Krymská
ul. Wolkerova, ul. Krymská č.p. 1710/11 – 1699/21 – po obou stranách obytných domů

Lokalita OSÚ 
ul. Horova, ul. Varšavská č.p. 700/3 - 1140/9, ul. TGM č.p. 282/57 - 894/28, 
ul. Dr. Bechera č.p. 713/32 - 903/19, ul. Jaltská č.p. 906/1 – 1111/10,

Lokalita Drahovice 
ul. Vítězná v úseku č.p. 123/63 – 176/43, ul. Pod Tvrzí, v úseku od Drahomířino nábř. č.p. 629/24a 
k Mattoniho nábř., v úrovni Vítězná 123/63

Lokalita Rybáře 
ul. Sokolovská v úseku od ul. Dělnická k ul. U Spořitelny, ul. U Spořitelny, ul. Nákladní od ul. Sokolovská 
k ul. Jáchymovská, ul. Roháče z Dubé, ul. E. Krásnohorské, ul. Lad. Koubka, ul. Slepá, ul. Šmeralova od 
ul. Sokolovská k ul. Lad. Koubka, ul. Celní, ul. Majakovského mezi ul. Kosmonautů a Buchenwaldská,
ul. Železniční mezi ul. Sokolovská a Buchenwaldská, nám. 17. Listopadu

Lokalita Bohatice 
náměstí u Trati a blízké okolí 

Lokalita Stará Role 
ul. Závodu míru č.p. 63/74 - 547/103, ul. Třešňová, Kladenská, Nádražní, Hlávkova 

Svoz použitých 
vánočních stromků
Ihned po vánočních svátcích, v pondělí 28. pro-
since, začne svoz použitých vánočních stromků. 
Správa lázeňských parků je bude průběžně až do 
konce února odvážet do skladu v Březové, kde 
je seštěpkuje. Proto než stromky odložíte, zbavte 
je všech ozdob a jiných předmětů. Neodhazujte 
je na trávníky, chodníky a jiná volná prostranství. 
Odkládat je můžete k nádobám na odpad, tedy 
k popelnicím a kontejnerům v místě vašeho bydliš-
tě nebo na stanoviště nádob na separaci. 
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TÉMA

STRES, CIGARETY A PRÁCE Z DOMOVA
Aktuálně jsem pod silným stresem. Pracuji z domo-
va, obávám se o práci. Přestat kouřit se snažím od 
letošního jara. Přijde mi, že teď je úplně „vše“ proti 
této snaze a plánu. Znova jsem tedy začal kouřit. 
Na chvíli se mi uleví, ale pak se zlobím, že nemám 
pevnou vůli. Mám nervy z práce, z budoucnosti a je 
z toho jeden velký kolotoč. Vím, že když kouřit pře-
stanu, tak to bude velký krok, který mi dodá odvahu 
i celkově. Co mám dělat teď, abych toho dosáhl?  
 Karel, 36 let

Přestat s kouřením je skutečně radikální změna 
v životě, která vám kromě psychické pohody 
přinese i zdravotní benefity. Je na zvážení, jak a kdy 
odvykání naplánovat. Těžké životní období a jeho 
nároky už dopředu proces odvykání komplikují 
a dovoluji si říct, že i odsoudí k nezdaru. Proč jste 
se vlastně rozhodl přestat kouřit? Věnujte čas revizi 
důvodů. Jsou stále všechny relevantní? Změnilo se 
něco? 
Buďte k sobě upřímný – čím jsou důvody kon-

krétnější a osobnější, tím lépe. Udělejte si nový 
plán a přípravu na odvykání. Datum, od kterého 
chcete přestat kouřit, si stanovte tak, aby spadalo 
do klidnějšího času. Připravte se již teď. Znova 
je z domova nutné odstranit vše, co vám kouření 
připomíná a vás k němu. Vytvořte si scénáře, jak 
zvládnout situace, které vás budou lákat zapálit si. 
Bude to krátká procházka? Cvičení? Šálek čaje? 
Rozhovor se známým? 
Mám dojem, že kromě problémů s odvykáním 
se vám nedaří najít způsob, jak zvládnout práci 
z domova a stres, který vyvolává současná situace. 
Tyto okruhy problémů sice nesouvisejí přímo 
s kouřením, ale to, že je budete řešit, má vliv na 
úspěšnost odvykání. Je potřebné strukturovat práci 
z domova tak, aby pracovní přestávky nesváděly 
ke kouření. V situaci, kdy máme méně sociálních 
kontaktů, je dobré být ve spojení s někým, kdo 
vás může podpořit a je k dispozici, když zažíváte 
krizi, kterou chcete řešit cigaretou. Zkuste nejprve 
požádat o pomoc okolí, jestli to nebude stačit, 

kontaktujte krizové linky pomoci. Přestat kouřit je 
proces, který vyžaduje změny v mnoha oblastech 
života. Nenechte se odradit nezdarem. Věřte si, že 
se vám změna povede a naplánujte si již teď, jak se 
za úspěch odměníte. 
 
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Poradna je součástí projektu „Karlovy 
Vary – Město bez kouře“, který podpo-
ruje zdravý životní styl obyvatel i ná-
vštěvníků města, chce podpořit ochranu 
lázeňského prostředí a pomoci kuřákům 
přestat kouřit cigarety

Jsme soukromým útočištěm pro nalezené, 
nemocné, zraněné kočičky. Pro ty, které 
jsou bez majitele, nebo jim jejich milovaný 

páníček odešel navždy.
Zajišťujeme odchyt, příjem takových zvířat, která 
jsou v ohrožení života a sama si nepomohou.
Letošní rok nás podpořil i MMKV, kde jsme uzavřeli 
smlouvu o službách. Tato služba spočívá zejména 
v pomoci kočkám a řešení situace kolem nich.
Také provádíme větší kastrační akce v lokalitách, 
kde jsou více než čtyři kočičky.
Proto tímto chceme oslovit i občany Karlových 
Varů a okolí. Pokud víte o koloniích, kde jsou 
přemnožené, kontaktujte nás, případně MMKV 
a lokalitu nahlaste. Kočičky budou vykastrované 
a po rekonvalescenci či přeléčení vráceny zpět.
Také vítáme jakoukoliv pomoc – materiální, 
finanční i fyzickou v budování zázemí pro kočičky.
Vše najdete na www.bezblesekkv.eu nebo na 
facebookové stránce https://m.facebook.com/
bezblesekkv/?ref=bookmarks.
Určitě budeme rádi za návštěvy. Volejte dopředu, 
abychom byly přítomni. Kočičky uvítají mazlení.
Jsme tu pro pomoc toulavým opuštěným kočič-
kám. Nepřehlížejme, že potřebují pomoci.

Veronika Poulová

Bruníkův kočičí spolek Bezblešek
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KAM KV°

V mezičase koronavirové pandemie jsme 
stihli uspořádat akci na náměstí Dr. M. 
Horákové, kde jsme hovořili právě o tomto 

důležitém veřejném prostoru. Na interaktivním 
panelu byl k vidění výběr fotografií z historie 
náměstí a proběhla diskuze o tom, jaký vztah 
k tomuto prostoru místní mají. Po představení 
historie náměstí a diskuze nad její budoucností 
jsme společně zhlédli film King Skate, ve kterém se 
hned několikrát objevily historické záběry z náměstí 
Dr. M. Horákové, kde se v minulosti pořádaly velké 
skateboardové závody.
Během této akce, ale i v následujícím týdnu, kdy 
panely zůstaly ve veřejném prostoru, proběhl sběr 
námětů a přání, jak by si obyvatelé města předsta-

vovali změnu tohoto důležitého veřejného prostoru. 
Jaké využití by náměstí mělo mít? Jaké akce byste 
zde chtěli pořádat? 
Na tyto otázky kolemjdoucí psali a kreslili své 
odpovědi, své náměty na zlepšení tohoto prostoru. 
Důležitým a často se opakujícím přáním bylo umís-
tění vodního prvku – kašny, fontánky, vodotrysků, 
vodních kaskád apod. Místní by zde rádi viděli 
místo pro sportovní vyžití, pískovou plochu pro hru 
pétanque, kuličky, bosonohou stezku, ale také by 
zde rádi měli prostor pro setkávání s dostatkem 
laviček a stolků. Jedním z mnoha nápadů bylo také 
hlediště/jeviště pro recitaci, místo večerních světel-
ných show anebo z jiného soudku například záhony 
pro veřejnost či bludiště. Podle obyvatel města 

by se zde mohlo uživit i letní kino nebo tančírna. 
Někdo by tu rád viděl sochu významné osobnosti, 
příznačně možná právě Milady Horákové, jejíž 
jméno tento prostor získal po dřívějších pojmenová-
ních, jako bylo nám. Družby či Stalinovo náměstí.
KAM nyní ve spolupráci s dopravním inženýrem 
a krajinářskou architektkou zpracovává ověřovací 
studii náměstí. Ta prověří možnosti území i vazby 
na okolí a bude důležitým podkladem pro budoucí 
výběrové řízení nebo otevřenou architektonickou 
soutěž na zhotovitele architektonické studie. 
V rámci ověřovací studie přemýšlíme nad úpravami 
dopravního řešení náměstí a přilehlých komunikací 
i v návaznosti na rozvojové plochy města u dolního 
nádraží. Z podkladů, které jsme získali od občanů, 
hledáme identitu místa, jeho charakter a podobu, 
která bude nejvíce odpovídat požadavkům obyvatel, 
města a bude splňovat všechny potřebné funkce. 

Moje Milada – chystáme 
se revitalizovat prostor 
náměstí Dr. M. Horákové
Náměstí Dr. M. Horákové je prostor v centru města, který se formoval do podoby náměstí již v 19. 
století při tvorbě zastavovacích plánů starých Tuhnic. V 90. letech v prostoru náměstí vzniklo pod-
zemní parkoviště a na povrchu pět oddělených pavilonů s občanskou vybaveností, které prostor dělí 
na několik částí – ze severní strany vymezují širokou ulici a z jižní strany prostor parku. Všechny 
tyto části mají ambici být příjemnými prostory v centru města, ale aby mohly dobře plnit svou roli, 
potřebují provést revitalizaci, která je zatraktivní pro běžný život obyvatel. Revitalizace pavilonu D 
na náměstí Dr. M. Horákové je jedním z prvních fyzických projektů KAMu, kde je také jeho první síd-
lo. Většina dalších objektů je prázdná a nevyužitá - náměstí Dr. M. Horákové je veřejným prostorem, 
kde chybí městský život, naším záměrem je tento prostor oživit a udělat ho pro veřejnost atraktiv-
nějším. Pro KAM se od počátku z náměstí stal „testovací prostor“ v praxi pro  vysledování potřeb, 
pohybů veřejnosti a pro ověření dopadů pořádaných aktivit ve veřejném prostoru. 

Vzhledem k nouzovému stavu a mimo-
řádným opatřením neplánuje KAM KV° 
na měsíc listopad akce pro veřejnost. 
Pro aktuální informace nás sledujte 
na webu www.kamkv.cz, Facebooku 
a Instagramu.



14

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci karlovarské městské policie se každý 
den během kontrol dodržování krizových a mi-
mořádných opatření setkávají s jedinci, kteří je 
porušují. Zatímco v počátcích podobné jednání 
skončilo nejčastěji upozorněním nebo domluvou, 
v současné době přibývá pokut. Už na konci října 
vedle tří přestupků postoupených ke správnímu 

řízení strážníci uložili 36 pokut v příkaze na místě. 
Nejčastěji se jednalo o absenci roušky na zastáv-
kách veřejné dopravy, popíjení alkoholu na veřejně 
přístupném místě a za porušení zákazu vychá-
zení po 21.00 hodině. Průměrný věk přestupců 
je 40 let, ženy se na přestupcích podílely v 19 
procentech.

Ne každý omezení akceptuje

Preventivní projekt pro žáky prvního stupně 
základních škol „Notes strážníka Pavla“, který rea-
lizují městské policie v Karlových Varech, Sokolově, 
Chebu, Ostrově, Chodově a v Mariánských Lázních 
od roku 2016, byl v letošním roce podpořen 
dotačním titulem na podporu prevence kriminality 
a protidrogové prevence Karlovarského kraje. Stalo 
se tak po rozšíření zásad o poskytování dotací, 
kdy možnost žádat o dotace v této oblasti, kromě 
neziskových organizací, dostaly také obce a ná-
sledně získaly zelenou i projekty na úrovni primární 
sociální prevence, kterou si obce prostřednictvím 
obecních a městských policií realizují samy. Tento 
počin posunul preventivní činnost strážníků zase 
o kus dál, neboť se naskýtá možnost i menším 
obcím zapojit se do preventivních aktivit a získat 
potřebnou finanční podporu. „Notes strážníka 
Pavla“ je jedním z nejpovedenějších společných 
počinů strážníků-preventistů v Karlovarském kraji, 
každý školní rok se do projektu zapojuje kolem 3 
500 školáků z bezmála čtyřiceti škol.    

Karlovarský kraj dotačně 
podpořil Notes strážníka Pavla Dušičky a prevence

Stejně jako každý rok, 
také letos při dušičkách, 
působila městská policie preventivně v období 
do 28. října do 4. listopadu na hřbitovech a je-
jich okolí, aby eliminovala případné nenechav-
ce, kterým není nic svaté. Krádeže výzdoby 
a případně i věcí z vozidel, mohly doprovázet 
období zvýšeného počtu návštěvníků, kteří 
navštívili místa odpočinku svých blízkých.

Neuhlídala emoce
Čtyři ženy v hlavní roli úterní události v první 
polovině listopadu, kterou řešili strážníci MP. Ti 
byli v odpoledních hodinách vysláni na základě 
přijatého podnětu od oznamovatelky (první), 
že ve Šmeralově ulici dochází k šarvátce ženy 
s kočárkem (druhá) s jinou ženou (třetí) a při-
tom kopou do zaparkovaných vozidel. Hlídka 
obě ženy zastihla v další ulici, načež zjistila, že 
se jednalo o partnerskou hádku, která je dle 
jejich vyjádření vyřešena. To nebyla bohužel 
úplně pravda, neboť důsledkem sporu obou 
žen byly prokopnuté dveře vozidla další ženy 
(čtvrtá) v tomto příběhu. Myšlenkové pochody 
jedné z partnerek lze těžko vysvětlit, ale v ná-
valu vzteku, jak sama nakonec uvedla, kopla 
do dveří vozidla, u něhož se zrovna nacházela. 
Díky prvotnímu oznámení a rychlé reakci 
strážníků se majitelka vozu dočká náhrady 
škody, neboť v opačném případě by obě dámy, 
tentokrát už v tichosti, nejspíš zmizely.

Prodával noviny. 
Byly přitom k dostání bezplatně
Netradiční způsob jak si přivydělat zkusil 
devětašedesátiletý muž z Karlových Varů, který 
koncem října prodával po městě tiskoviny. Tržní 
řád přitom takovou činnost na celém území 
Karlových Varů zapovídá. Strážníci přestupek 
předávají na magistrát, neboť porušení nařízení 
města nemohou po novele přestupkového 
zákona projednat v příkaze na místě. Perličkou 
případu je navíc skutečnost, že muž lidem 
prodával noviny, které jsou k dostání bezplatně.

V křoví ležela přes čtyři hodiny
Večerní oznámení o ženském volání o pomoc 
z okolí ubytovny Drahomíra jeli koncem října 
prověřit strážníci. Na místě hlídka narazila na 
kolegy z Policie ČR, kteří obdrželi obdobné 
oznámení a nalezli zde ležící starší ženu. Ta 
uvedla, že se jí při venčení psa zatočila hlava 
a upadla, v důsledku čehož se skutálela ze sva-
hu do zarostlého houští. Jelikož žena uvedla, 
že na místě ležela přes čtyři hodiny a stěžovala 
si na silnou bolest pravé nohy v oblasti kyčle, 
přivolala policie RZS. Strážníci pak s policisty 
zavzpomínali na školní léta a vytvořili pomocí 
rukou improvizovaná nosítka, díky nimž ženu 
snesli ze svahu k zastávce MHD Prašná a pře-
dali záchranářům.

ZPRÁVY Z ULICE 



15

INZERCE

Budoucnost Vřídelní kolonády 

Oprava technologické části se po mnoha kompli-
kacích pomalu blíží ke svému zdárnému dokon-
čení. Výtrysková hala dostane novou podlahu, 
podhled i novou zasklenou fasádu a Vřídlo bude 
tryskat z nové výtryskové mísy. Tímto bude odstra-
něn dlouhotrvající havarijní stav.
Tím ale problémy zdaleka nekončí, u ostatních 
částí objektu je havarijní stav blízkou budoucností, 
v případě přemostění Teplé už realitou. Původní 
myšlenka, že město bude do Vřídelní kolonády 
investovat jen nejnutnější minimum, aby byla 
provozuschopná do doby, než bude architektonic-
kou soutěží vybrána nová kolonáda, bude ve světle 
aktuálního ekonomického vývoje jistě vyžadovat 
úplně nový pohled na věc.
Město bude v následujících letech čerpat úvěr na 
investiční akce až do výše 700 milionů korun. Jeho 
splácení započne po splacení úvěru na KV Arenu 
a v případě úplného čerpání bude roční splátka 51 
milionů. To představuje ještě větší zátěž budoucích 
rozpočtů (od 2024), než stávající splátka na KV 
Arenu (40 milionů). Zároveň si dovoluji pochybovat 
o tom, že by se příjmová strana rozpočtu města 
stihla vrátit na úroveň roku 2019 dříve než začne 
splácení nového úvěru. Splatnost nového úvěru je 
v roce 2035. Mezi projekty, na které budou finance 
čerpány, je i rekonstrukce Vřídelní kolonády. 
Náklady této rekonstrukce jsou odhadnuty na 50 
milionů korun.
Musíme si ale položit naprosto klíčovou otázku: Co 
je smyslem této rekonstrukce? Má to být nadále 
jakési provizorium do doby, než přijde něco nové-
ho, lepšího? Nebo se pokusíme kontroverzní objekt 
rehabilitovat a maximalizovat jeho funkčnost? Z 
ekonomického výhledu, který jsem výše nastínil, 

jednoznačně plyne potřeba životnosti stávající 
kolonády alespoň 15 let. Je také zřejmé, že aktu-
ální situace v lázeňství a cestovním ruchu vyvolá 
mnoho změn jak na straně poskytovatelů, tak 
na straně hostů přijíždějících do Karlových Varů. 
Na tyto změny musí rekonstrukce reagovat a být 
připravena především ve smyslu funkční náplně 
odpovídající současným i budoucím požadavkům 
na takto významnou městskou budovu. Je tedy 
dle mě nejvyšší čas začít připravovat takovou 
rekonstrukci, která umožní plnohodnotné využití 
všech možností, které současná kolonáda může 
nabídnout, a na nějaký čas úplně opustit myšlenku 
architektonické soutěže na novou budovu.
 Pavel Sušanin, zastupitel za Piráty

Vůně šedesátých let

Píše se rok 1963, naše studia na nástavbě Eko-
nomika cestovního ruchu a lázeňství v Karlových 
Varech pomalu končí. Za uplynulé dva roky studií 
jsme se stačili seznámit s kouzelným městem 
a začali se rozhodovat co dál. Většina děvčat se 
vracela domů do svých měst připravena k práci v 
cestovních kancelářích,hotelích nebo na letištích. 
Z nás tří z Moravskobudějovického gymnázia 
zůstáváme dvě v Karlových Varech. Věra Chromá 
dostává prestižní místo v politickém sanatoriu
Bristol, jedním z nejkrásnějších. Já, která jsem se 
už učivu nevěnovala tak jako na jedenáctiletce 
pod dohledem mé maminky A byla zaneprázdněna 
především mou velikou karlovarskou láskou, jsem 
přijala s pokorou místo v cestovní kanceláři Turista 
(nyní Čedok).
Naše nová cestovka se nacházela na ulici Tržiště 

číslo 23, v překrásném hotelu Atlantik, jeho pří-
zemní části. Myslela jsem si, že Po skončení školy 
si budu moci vychutnat ještě poslední prázdniny. 
To byl ovšem veliký omyl. Z důvodu Moc práce, 
jsem musela nastoupit už 01.07.1963 a to bez dis-
kuzí. A to na pracoviště, které bylo nejnáročnější a 
nejsložitější. Byl to výdej a zpracování zahraničních 
jízdenek, letenek, lodních lístků atp. Protože lázně 
Karlovy Vary byly v té době narvané Do poslední 
postele, denní fronty zákazníků dosahovaly až k 
říčce Teplá. Většinou všichni cestovali z lázní domů 
vlaky nebo autobusy. Šlo o naše pracující z celé 
republiky, zvláště ze Slovenska. Pobyt stál na tři 
týdny 160 Kčs s plnou penzí a léčením.
Většinou všichni měli poukazy přes Revoluční 
odborové hnutí. V červnu už probíhala hlavní se-
zona a pro nás to znamenalo být v práci OD osmi 
hodin ráno až do večerních hodin. Na zahraničních 
jízdenkách jsme pracovali až do devíti večer. 
Cestovka Utichla a my jsme konečně v klidu mohli 
počítat pomocí tarifů všech evropských států poža-
dované vlakové jízdenky. Kanceláře Jsme měli I v 
prvním patře a tak při otevřených oknech a teplém 
ovzduší jsme vnímali dech nočního města. Zmizely 
ohromné Proudy lidí, které se pohybovaly OD 
ranních hodin až do večera Po promenádní trase k 
hotelu Moskva (GHP) a Po kolonádách.
Lidé už se pohybovali ve dvojících nebo malých 
skupinkách vyhledávajíc zábavu ve všech sanatori-
ích, hotelech, kavárnách a vinárnách. Odevšad bylo 
slyšet hudbu, město svítilo barevným osvětlením, 
bylo to jako v pohádce.
 Eva Richterová

HYDEPARK
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PARKOVNÉ
VE MĚSTĚ

Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) zare-
agoval na noční zákaz vycházení úpravou 
nočních linek v karlovarské MHD. „Od 

doby vyhlášení zákazu nočního vycházení jsme 
monitorovali obsazenost jednotlivých linek a spojů, 
kdy na základě těchto průzkumů jsme přistoupili 
k avizované úpravě“, říká Lukáš Siřínek, ředitel 
DPKV.
Úprava nočních spojů platí od pondělí 9. listopadu 
a týká se všech linek s posledním večerním 
rozjezdem od Tržnice ve 22.20 hodin. První ranní 
spoje vyjíždějí v čase 4.03.
„Na základě údajů, které jsme od DPKV obdrželi, 
je zřejmé, že v čase od 22.20 do ranních 4.20 
přepraví DPKV minimum cestujících, konkrétně 
se jedná se o jednotky cestujících. Tímto krokem 
chceme, jak podpořit dodržování vládních usne-
sení, tak se i chovat ekonomicky“, sdělil k tomuto 
kroku náměstek primátorky Tomáš Trtek.    
Omezení MHD budou platná po dobu platnosti 
zákazu vycházení, dle vládních usnesení. Jakmile 
zákaz vycházení pomine, noční linky se vrátí do 
obvyklého provozu. Aktuální informace můžete 
sledovat na webových stránkách společnosti 
www.dpkv.cz, dopravním portálu (www.dopravni-
portal.dpkv.cz) či na facebooku @dpkvas.

Omezení nočních linek MHD

 Ilustrační foto DPKV: Martin Plačko
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ŠKOLSTVÍ

Tento článek vzniká na začátku listopadu, tedy 
v době nouzového stavu a omezení možností 
lidí se setkávat, což má dopad na aktivity 
projektu MAP Karlovarsko II. Nacházíme se 
podobně jako na jaře letošního roku v čase 
videokonferencí. 

Nemožnost prezenčních jednání, běžného setká-
vání či školení pro celý pedagogický sbor postavilo 
realizační tým projektu MAP Karlovarsko II před 
rozhodnutí, zda plánované aktivity rušit a posouvat 
v čase, nebo zkusit hledat náhradní řešení. Roz-
hodli jsme se pro druhou variantu, i když je to pro 
nás organizačně náročnější. Kolegyně, která má na 
starosti implementační aktivity, nejprve hledala se 
školami a lektory termíny pro plánovaný prezenční 
průběh aktivit a nyní tráví další dny telefonováním, 
domlouváním změn a operativním přizpůsobo-
vání aktivit aktuálně platným nařízením. Některé 
aktivity bohužel nejdou jednoduše překlopit do 
online prostředí. Například při kurzu podnikavosti 
má probíhat skupinová práce žáků a ti jsou teď 
zavaleni úkoly a video vyučováním od učitelů, 
u školení sboroven v tématu metodických chyb 
v matematice by změna do online prostředí byla na 
úkor kvality a přínosu vzdělávací aktivity apod.

Pomocí videokonferencí se nám podařilo usku-
tečnit školení zaměřené na chyby ve správním 
řízení ve školství, setkání zástupů škol a soci-
álních služeb a sdílení zkušeností s výukou na 
dálku. Jednání Řídícího výboru probíhá také 
formou videokonference a následuje per rollam 
hlasování k jednotlivým prodiskutovaným bodům. 
Dále připravujeme také online sdílení zkušeností 
s třídnickými hodinami. Jednání pracovních skupin 
probíhá také na dálku, výjimkou byla pracovní 
skupina k matematické gramotnosti, která stihla 
ještě prezenční jednání za dodržení všech nutných 
opatření.
Zajímavé poznatky přinesla videokonference ke 
sdílení zkušeností s výukou na dálku. Většina času 
byla věnována prezentacím toho, co se osvědčilo 
základním školám na Karlovarsku a následné 
diskuzi mezi účastníky. Dozvěděli jsme se o práci 
v EduPage, Google Classroom a dalších nástro-
jích Googlu, zkušenostech s natáčením vlastních 
výukových videí učiteli, využití aplikací Quizizz, 
Quizlet, Kahoot a ESLvideo a v neposlední řadě 
o důležitosti nastavení jednotného systému 
distanční výuky v rámci školy a roli neziskových 
organizací při vzdělávání v této složité době. 
Ještě bych chtěla zmínit, že v projektu MAP Karlo-
varsko II jsme letos vyhlásili první ročník soutěže 

pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině. Nápad na 
tuto soutěž se zrodil v hlavách členek pracovní 
skupiny k výuce angličtiny. Předmětem soutěže 
nejsou jen znalosti v angličtině, ale důraz klademe 
také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Sou-
těž tak představuje alternativu ke konverzačním 
soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se tře-
ba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž se sklá-
dá ze školního kola a následného kola v projektu 
MAP v rámci všech škol z Karlovarska. Výhodou je, 
že v této soutěži není nutné fyzicky se potkávat. 
Žáci mohou pracovat na svých soutěžních pracích 
doma, vítězné práce školního kola jsou k nám na 
kancelář MAS zasílány emailem. Výsledky soutěže 
budou známy koncem ledna 2021 a v dalších 
číslech tohoto časopisu Vás s nimi seznámíme. 
Na závěr chci poděkovat ředitelům a pedago-
gickým pracovníkům za jejich v této složité době 
ještě náročnější práci a o to více si cením jejich 
zapojení do plánovacích procesů v projektu MAP. 
Projekt MAP Karlovarsko II má před sebou poslední 
rok, připravujeme navazující projekt III, ve kterém 
budeme plánovat aktivity až do roku 2025. K to-
muto plánování budeme potřebovat ředitele škol 
a učitele a jejich nápady.

Ing. Markéta Hendrichová

MAP Karlovarsko II 
v čase videokonferencí
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Soutěžní tým CITASO z Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech se i letos účastní mezinárodní 
soutěže First Lego League. Součástí soutěže je 
inovativní projekt zaměřený na rozvoj sportovních 
aktivit veřejnosti. 
„Při řešení tohoto projektu nás zaujala knížka 
Retrohraní, která popisuje hry, jež hráli naši rodiče 
a prarodiče. Proto jsme se spojili s autorkou této 
knížky, Alicí Kavkovou, a začali jsme s ní spolupraco-
vat”, říká Martin Coubal, vedoucí týmu CITASO. 
Tým připravuje mobilní aplikaci, která retro hry 
zábavným způsobem představí široké veřejnosti na 
několika stanovištích na území města Karlovy Vary. 
Cílem je rozpohybovat rodiny na čerstvém vzduchu 
a vzájemně propojit několik generací. 
Soutěžní projekt podporují Ing. Petr Bursík a Ing. 
arch. Karel Adamec. Podrobnější informace budou 
průběžně zveřejňovány na facebookovém profilu 
Retro GameZ.

Tým CITASO, 
První české gymnázium v Karlových Varech

Retro GameZ aneb co hráli 
naši rodiče a prarodiče

Kompletní 
dopravní informace 

z Karlových Varů 
na jednom místě 

a online

DOPRAVNÍ PORTÁL

Trasy všech linek MHD

Aktuální poloha všech 
autobusů MHD

Online sledování virtuálních 
inteligentních zastávek

Aktuální stav hustoty 
dopravy v KV

Přehled parkovacích míst v KV

Znázornění lázeňské zóny 
s poplatkem

ZKUSTE 

naší aplikaci

dopravniportal.dpkv.cz
Dopravní portál je také 
v naší aplikaci MOJE DPKV
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V Česku poslední říjnový týden spontánně 
vznikla nezávislá apolitická skupina lidí 
s názvem #NaKaždémZáleží, jejímž cílem 

je pomoct zemi překonat krizi způsobenou koro-
navirem, který vyvolává nemoc covid-19, a posílit 
soudržnost lidí. K iniciativě se přidala řada velkých 
firem z mnoha odvětví, bankovnictví, pojišťovnic-
tví, telekomunikace, energetika, retail a podobně.
„Naším cílem je nenásilně a nekonfrontačně pod-
porovat vzájemnost a respekt mezi lidmi, a tím 
zvyšovat efektivitu opatření, která mají zastavit 
růst pandemie. Přáli bychom si, aby lidé v České 
republice opět aktivně tvořili silnou a odolnou 
společnost a navázali na soudržnost a sílu z jarní 
vlny, aby jim nebylo jedno, co se bude příští 
týdny dít. Bez ohledu na to, jestli čísla rostou, 
nebo klesají, čím zodpovědněji a s respektem 
se budeme všichni chovat, tím lépe a rychleji 
budeme kontrolovat vývoj koronaviru,“ objasnila 
mluvčí iniciativy Nela Maťašeje s tím, že dnes je 
Česko jen pár kroků od obrovské zátěže zdra-
votnictví i ekonomiky a velmi silné rozpolcenosti 
společnosti.
„Máme radost z toho, kolik lidí, firem a nadšenců 
se dokázalo velmi rychle přidat, a jaká pozitivní 
energie kolem celé iniciativy vzniká.
Věříme, že bude mít velký přínos v posílení 
vzájemnosti a soudržnosti ve společnosti, ale i ve 
firmách samotných,“ doplnila Maťašeje.

Donášková služba 
pomáhá seniorům

Podobně jako na jaře, i při druhé vlně korona-
virové pandemie spustilo město donáškovou 
službu pro seniory. Do obstarávání nákupu 

základních potravin, vyzvednutí receptů a léků 
se zapojilo Městské zařízení sociálních služeb. 
Bezplatně byla služba nabídnuta osaměle žijícím 
seniorům ve věku 60+, kteří mají bydliště na území 
města Karlovy Vary a ocitli se v karanténě nebo 
izolaci. Klienti hradí pouze cenu doručeného zboží. 
Nabídka donášky byla rozšířena i na osamělé seni-
ory ve věku 65+ bez karanatény, pro které služba je 
zpoplatněna částkou 50 korun.
Donášku je možné objednávat v pracovní dny od 
8 do 12 hodin, doručuje se pouze na území města 
Karlovy Vary, není možné požadovat nákup v kon-
krétním řetězci nebo konkrétní značku či produkt. 

Telefonní čísla linek pro objednávku nákupu:
607 038 759 pro seniory 60+ v izolaci či karanténě
702 265 117 pro seniory 65+ bez karantény za poplatek 50 korun

Aktuální informace k provozu služby a podmínky pro její využití dostupné 
na webových stránkách magistrátu města.

Na každém záleží
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LIDÉ

V dubnu 1920 uzavřeli sňatek pan Karel 
Kuneš a slečna Dorota Pivoňková, rodiče 
budoucího umělce. Dne 12. prosince téhož 

roku se jim v Domažlicích narodil syn, který dostal 
po tátovi jméno Karel. Otec byl profesí malíř písma 
a pokojů, byl to člověk talentovaný, obdařený znač-
ným kulturním rozhledem, byl také dobrý zpěvák, 
odmalička rád kreslil a řezal dřevoryty. Byl tím, co se 
dá označit jako výtvarný umělec – samouk.
Karel Kuneš mladší nadání zdělil po otci, který byl 
ochoten synovy umělecké sklony podporovat a roz-
víjet, po dědovi – kováři mu zůstal řemeslný fortel. 
Po absolvování obecné školy pokračoval krátce 
i ve studiu na gymnáziu. Především z finančních 
důvodů šel do učení na malíře písma a dekorací. 
Našel si čas na práci ve skautské organizaci, zpíval 
v pěveckém souboru Čerchovan. Jako domácí 
dělník pracoval v letech 1938-42 pro domažlické 
družstvo Chodovia, kde maloval hlavně chodské 
ornamenty. Když v březnu 1940 zatklo Gestapo otce 
pro odbojovou činnost, stal se syn dokonce na čas 
hlavou rodiny.
U Karla dlouho nebylo jisté, kterým směrem se jeho 
talent rozvine, zda k malířství nebo k sochařství. 
V roce 1942 odešel do Zlína na uměleckou Baťovu 
školu. Byl přijat mezi adepty malířství.
Práce v továrně a pak studium. Všiml si ho ak. so-
chař Vincenc Makovský a o Kunešově životní dráze 
bylo rozhodnuto. Po válce byl nadějný kumštýř přijat 
na Akademii výtvarných umění v Praze, do ateliéru 
prof. Karla Pokorného. V roce 1949 úspěšně absol-
voval a v červnu se oženil s dívkou, do které se před 
dvěma roky zamiloval až po uši. Jiřina Korcánová se 
stala paní Kunešovou a byla svému manželovi vždy 
tou nejlepší oporou. Naděje na získání bytu v Praze 
byla nulová a tak se rozhodli jít do pohraničí.
Na Karlovarsku pracoval Kuneš v letech 1949-50 
v porcelánce Thun – závod Lennhart v Lesově, v le-
tech 1950 - 51 byl zaměstnancem Jáchymovských 
dolů. Rodina zpočátku bydlela v Hájku u Ostrova, 
v roce 1951 natrvalo přesídlila do Karlových Varů 
a žila v nájmu v tzv. Lützowově vile. V přízemí vily si 
sochař zařídil společně s kolegou Josefem Bezdě-
kem ateliér. O tři roky později se naskytla příležitost 
k pronájmu a později i ke koupi kamenické dílny 
v Drahovicích. Z ní vznikl samostatný a prostorný 
sochařský ateliér, v němž přišla na svět Kunešo-
va nejlepší díla. V roce 1966 se manželé se syny 
(Daniel – 1949, Michael – 1955) přestěhovali do 
družstevního paneláku v Drahovicích.
Od začátku 50. let začala pro Karla Kuneše intenzív-
ní umělecká práce. Čas dělil mezi milovanou
sochařinu a práci funkcionáře ve Svazu čsl. 
výtvarných umělců na úrovni krajského, národního 
i federálního svazu. Patří mu zásluha za prosazení 
funkčního využití karlovarské Galerie umění, podíl na 
zřízení prodejny Fondu výtvarných umělců na Staré 
Louce, stejně jako podíl na vybudování Domu výtvar-
ných umělců Malta v ulici I. P. Pavlova. Na prvním 
místě u něj vždy byla rozsáhlá sochařská tvorba – 
portréty, monumentální díla, figurální plastika, reliéfy 
a medaile.
Karlovaráci znají například pomník Antonína Dvořáka 

ve stejnojmenných sadech, nádherné
sousoší Mateřství na Palackého náměstí, bustu Ví-
tězslava Nezvala, která bývala v Městském divadle, 
sochu Karla Marxe na třídě Petra Velikého. Snad 
nejkrásnějším dílem je socha Benedikta
Rejta, architekta období tzv. vladislavské gotiky, 
kterou sochař vytvořil pro město Louny. Další práce 
jsou ve Kdyni, Ostrově, Chebu, Sokolově, Jáchymo-
vě, Domažlicích, Horním Slavkově, Rotavě, Kadani 
a dalších místech. Kuneš se svými pracemi zúčastnil 
mnoha autorských i společných výstav a salónů 
doma i v zahraničí. Bohatá je i jeho portrétní tvorba. 
Celkem vytvořil kolem šedesáti volných portrétů.

Znal jsem se s ním osobně, mnohokrát jsem ho 
navštívil v jeho drahovickém ateliéru. Zamiloval jsem 
si Karlův trochu obhroublý humor, vůni jeho dýmky, 
již málo rozšířené šňupání tabáku, muzikantský 
kumšt (housle, kytara), vypravěčské umění podma-
lované ohněm v krbu. Oceňoval jsem jeho životní 
optimismus. Byl jsem poctěn, když mně, byť o celou 
generaci mladšímu, nabídl tykání.
Na podzim 1997 se Kunešův zdravotní stav zhoršil. 
Přes dva měsíce strávil v nemocnici, kde
27. prosince, krátce po svých 77. narozeninách 
skonal.
 PhDr. Zdeněk Musil

Vzpomínka na sochaře Karla Kuneše
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V 
pondělí 19. října 2020 obdržela ve 
Stuttgartu paní Helga Verspohl z Ba-
den-Badenu, čestná občanka města 
Karlovy Vary od roku 2003, z rukou 

Guido Wolfa - ministra pro spravedlnost a evropské 
záležitosti významnou Stauferovu medaili. Touto 
medailí vyznamenává předseda vlády Badenska-
-Württemberska významné osobnosti této spolkové 
země, které se mimořádně zasloužily svými 
dlouholetými dobrovolnými aktivitami o přátelství 
a partnerství mezi lidmi v Evropě.
Paní Helga Verspohl navštívila naše město od 
počátku 90. let do roku 2020 více než čtyřicetkrát, 

organizovala dlouhá léta každoročně zájezdy 
baden-badenských občanů a členů různých spolků 
do Karlových Varů. Spolupodílela se na bohaté 
partnerské spolupráci mezi našimi městy. Až do 
roku 2014 byla v Partnerském spolku Baden-
-Badenu pověřena spoluprací s občany Karlových 
Varů, podporovala spolupráci studentů různých 
škol, sportovců, hudebníků, umělců i politických 
frakcí.
Spolupráci s naším městem v Partnerském spolku 
Baden-Badenu v roce 2014 převzala Monika 
Probst, která v ní rovněž s velkým nasazením 
pokračuje. Paní Helga Verspohl i přes svůj vysoký 

věk (89 let) každoročně naše město navštěvuje, 
letos plánovala přijet třikrát, ale zabránila ji v tom 
pandemie Coronaviru.
Z Karlových Varů bylo v jarních měsících 2020 do 
Německa odesláno vícero doporučujících dopisů 
pro vyznamenání paní Verspohl Stauferovou 
medailí. Paní Verspohl se stala nejen čestnou 
občankou našeho města v roce 2003, ale za své 
zásluhy byla již v minulosti oceněna městem Ba-
den-Baden, a to jak stříbrnou, tak i zlatou čestnou 
medailí města. Je také nositelkou Spolkového 
záslužného kříže. 
 Jitka Hradílková

Helga Verspohl. Čestná občanka 
Karlových Varů obdržela vyznamenání

Vyznamenání    Helga Verspohl (uprostřed) s ministrem pro spravedlnost a evropské záležitosti Guido Wolfem.  Foto: Verena Müller

Prvního září letošního roku oslavil krásné 
jubileum 90 let Jan Noskov, rodák z Klatov. 
V Karlových Varech ale strávil většinu svého 

života, žije tu už šest desítek let. Zde se také setkal 
se svou paní, zde se také vzali a zde se jim narodily 
i dvě dcery. Pan Noskov pracoval u Pozemních 
staveb, s kolegy hrával odborářskou ligu ve stolním 
tenise, nebo kuželky na Slavii, s manželkou byli 
oba zapálení lyžaři a rádi spojovali tento sport s ná-
vštěvou Janovy rodné Šumavy. Přes léto neváhali 
nasednout do lodi a po Ohři dojet na chatu v Rado-
šově. Rádi chodili tančit a bavit se, o to více je mrzí, 
že dnešní Karlovy Vary už tolik příležitostí nenabízí, 
a to ani v dobách, kdy zrovna není nouzový stav 
kvůli koronaviru. Kromě dvou dcer přeje jubilantovi 
vše nejlepší i pět vnoučat a šest pravnoučat.

S manželkou byli oba zapálení lyžaři
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Ve stavu zrodu je erotická groteska Muž sedmi 
sester Jaroslava Havlíčka, Olgy Šubrtové 
a Martina Glasera v režii Luboše Štěpána; 

proběhla první čtená aktovky Sex Pavla Kohouta 

pod vedením Petry Richter Kohutové; ze spolupráce 
s karlovarským uskupením BenderKindl by měla 
vzejít inscenace na motivy Daniila Charmse; režisér 
Petr Richter připravuje pro děti vlastní dramatizaci 

Vančurovy pohádky Kubula a Kuba Kubikula; a reži-
sérka Anna Ratajská pročítá další z cyklu drama-
tických dílek Antonína Přidala – tentokrát krutou 
i něžnou povídku Tajbele a její démon. 
Hronovský kruh se uzavřel – v srpnu 2020 zahajova-
lo Déčko Jiráskův Hronov inscenací komedie Srnky. 
Jana Soprová ve zpravodaji napsala: „V případě 
karlovarského Divadelního studia D3 se režiséru 
Petru Richterovi podařilo obsadit herce tak, aby 
fungovali nejen jako sólisté, ale také jako dobří 
partneři (partnerky) svým kolegům. Podivíni, kteří 
jako by byli z podobného těsta jako Zelenkovi filmoví 
Knoflíkáři, se tady vyloupnou jeden po druhém, 
zazáří v zajímavě zdůrazněném detailu, a přitom si 
dokážou vzájemně ponechat prostor pro vyznění 
gagů, a tak se z pod roušek diváků pravidelně ozývá 
smích.“ Samozřejmě…
Samozřejmě to nejdůležitější, co Déčko drží při 
životě, jsou lidé. Jejich talent, píle, obětavost. Všem 
z Déčka, i těm nejmenovaným, patří velký dík. U ně-
kterých se letos dostavilo také poděkování nadregi-
onální – Svaz českých divadelních ochotníků ocenil 
čtyři osobnosti, Martina Cirkla, Magdu Hniličkovou, 
Elišku Huber Malíkovou a Petra Johanovského. 
Ocenění jim předala zástupkyně SČDO Hana Šiková 
na přehlídce Sokolovská čurda. 
 Mgr. Petra Richter Kohutová

Divadelní studio D3 vstupuje 
do šedesáté sezony
Letos v září vstoupilo Divadelní studio D3 do své šedesáté sezóny. Oslava tohoto úctyhodného výročí 
se bude konat 7. listopadu 2020 v divadle Husovka, jejím patronem bude František Olšovský in 
memoriam, vynikající karlovarský profesionální herec, který v roce 2005 ztvárnil v Déčku titulní roli 
v Holbergově Jeppem z Vršku. A než se pustíme do oslav, zkusme bilancovat… 

DÍL DRUHÝ 
(první díl najdete v listopadovém vydání)

Velvyslanectví České republiky v Dillí 
uspořádalo u příležitosti státního svát-
ku 28. října 2020 virtuální recepci, aby 

prostřednictvím unikátního hudebně vizuálního 
projektu alespoň symbolicky oslavilo indicko-
-české přátelství. O hudební stránku se postaral 
Karlovarský symfonický orchestr pod vedením 
Debashishe Chaudhuriho, indického dirigenta 
žijícího v Praze. V projektu se symbolicky spojil 
český orchestr s indickým dirigentem, i česká 
a indická hudba, obrazově jej doplnily poutavé 
záběry z různých koutů České republiky, Prahy 
a Karlových Varů. Průvodní slovo patřilo hostiteli, 
českému velvyslanci v Indii Milanu Hovorkovi. 
Recepce obsahovala také zdravici ministra zahra-
ničních věcí Tomáše Petříčka. Hezké pozdravení 
pronesl dirigent Debashish Chaudhuri. Reakce 
po odvysílání jsou nad očekávání, poděkování 
patří všem, kdo se na projektu podíleli a pomohli 
alespoň touto formou předat poselství přátelství 
a povzbuzení.  
Záznam celé recepce s vystoupením karlovar-
ských symfoniků můžete pod názvem Czech Vir-
tual Reception Delhi 2020 shlédnout na YouTube.

Symfonici zahráli pro Indický subkontinent
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37. ročník mezinárodního jazzového festivalu 
Jazzfest Karlovy Vary - Sokolov 2020 je prodlouže-
ním nouzového stavu a s ním souvisejícími opat-
řeními definitivně uzavřen. Je to poprvé v historii 
festivalu, co se nemohly koncerty uskutečnit.
Z letošního ročníku se odehrál pouze jediný 
koncert 7. října v Kině Drahomíra, a to Poezie & 
Jazz - Jazzová inspirace II kombinující čtení jazzem 
ovlivněných básní s živou hudbou.
„1. Československý jazzový festival“ se v Karlových 
Varech uskutečnil 16. - 18. března 1984, kdy se na 

jeho uspořádání a pravidelném konání domluvila 
Česká jazzová společnost s Okresním kulturním 
střediskem v Karlových Varech. Tento organizátor-
ský tandem pořádal festival naposledy v roce 1990. 
Pokračování festivalového dění se ujalo Městské 
kulturní středisko ve spolupráci s Českou jazzovou 
společností, následně s Malostranskou besedou 
v Praze. Od roku 1993 do roku 2000 pořádalo 
festival Kulturní centrum Amethyst v čele s Aloisem 
Ježkem.
V roce 2000 se souběžně s na jaře pořádaným 

mezinárodním festivalem uskutečnil i říjnový festival 
JazzFest pořádaný Jazzovým kruhem v čele s Mi-
lanem Krajícem. Na základě gentlemanské dohody 
mezi Ježkem a Krajícem se od roku 2001 koná pou-
ze JazzFest s oproti dřívějšku odlišnou dramaturgií. 
JazzFest nabídl posluchačům řadu současných 
světových hvězd - až do letošního roku, kdy konání 
festivalu znemožnila celosvětová koronakrize.
Organizátoři pevně věří, že příští rok bude pro pořá-
dání festivalu příznivý a děkují všem za pochopení 
a podporu.

Jazzfest 2020 skončil, odehrál se jediný koncert

Je organizačním šéfem Divadelního studia D3, 
které letos vstupuje do šedesáté sezóny. A také 
je mužem devatera řemesel. Petr Johanovský 
hraje, stará se o technické zajištění inscenací 
i divadelního webu, komunikuje s partnery 
v divadle Husovka, organizuje zájezdy… Je 
k vidění vždy a všude, kde se něco divadelního 
děje, v zákulisí je prakticky nepostradatelný. 
Z desítek rolí je nezapomenutelný jeho Otec 
v Hugo Karasovi, Lelio v Treperendách, Jan 
v Historkách z fastfoodu, indiánský bojovník 
v Čučudejských pohádkách či Smrťák v Psí 
kůži, v současné době hraje vynálezce Aleše 
v Srnkách, Dallase v mikrokomedii V Kadani je 
krásně a Karla IV. a mnoho dalších rolí v Legen-
dách z kraje pod horami. 

Jak jste začal dělat divadlo? 
V roce 1988 mě oslovila kamarádka, že se začíná 
studovat Rocková opera v Karlovarském hudebním 
divadle Libora Baláka. Tam proběhly moje první 
divadelní krůčky – aspoň jsem si to myslel, k tomu 
se ještě vrátím – a strávil jsem v tomto tělese pět 
let. Když jsem potom končil, oslovil mě Vlastík On-
dráček, který režíroval v Hudebním divadle některé 
pohádky, a přetáhl mě do Déčka. To bylo v roce 
1995 – což je letos dvacet pět let...

Do Déčka jste nastoupil rovnou jako herec? 
Tehdy byla na repertoáru inscenace Zoščenkových 
aktovek Nepodařený den a Svatba a jelo se s ní na 
oblastní přehlídku do Horažďovic. Pro tu inscenaci 
jsem nedělal techniku, ani jsem v ní nehrál, ale jel 

jsem se podívat – a líbilo se mi to. První inscenace, 
ve které jsem vystupoval, byli, myslím, Bubáci. 
A pak už se to se mnou vezlo.

Vaše nejnáročnější role? Za celou dobu a v po-
sledních deseti letech? 
Nejsem typ, který ví po přečtení scénáře, jak bude 
inscenace vypadat, většinou ani to, jak by měla 
vypadat moje role, takže je to hledání, někdy dost 
těžké a někdy docela sranda. Jednou z prvních rolí 
byl Pišišvor ve Čtyřiceti zlosynech a jednom ne-
viňátku, tam jsme hráli téměř samí chlapi. Hodně 
těžký byl hrabě Almaviva v Nejbláznivějším dnu; 
jednak to byl padouch, takže pro mne protiúkol, 
taky měl řečovou vadu – a to se fixuje špatně. Těž-
ký byl Jan v Historkách z fastfoodu, homosexuál, 
takže zase protiúkol… Za celou dobu, co hraju, byl 
pro mě nejtěžší asi Kostka ve Snu o dvou kůrkách, 
v Přidalových Malých nočních hrách. A v posled-
ních letech Petr v Andělích všedního dne. Mrtvý se 
hraje dost blbě. 

Jak jste přišel k technice? A která byla tech-
nicky nejnáročnější inscenace, z těch, které 
jste připravoval? 
Mě technika vždycky bavila, od nějakých dva-
ceti let jsem pomáhal zvukařům při koncertech, 
třeba zvučit festival v Děpoltovicích, například. 
V Hudebním divadle jsme si stavěli všechno sami, 
světelnou i zvukovou aparaturu. Takže v Déčku 
jsem technicky vypomáhal od začátku, a když to 
proberu – nejtěžší bylo asi Smíření. Museli jsme 
vozit kompletní technické zajištění (i když třeba 
v divadlech na zájezdech techniku měli, mohli 
jsme použít jenom svoji). Zároveň jsem hrál a svět-
la a zvuk ovládal přímo z jeviště v rámci své role. 
Střídali jsme se synem Jakubem, který také hrál 
a techniku přebíral, když jsem měl výstup a zrovna 
techniku obsluhovat nemohl. Bylo to inscenačně 
a technicky náročné a velmi napínavé.  

V posledních deseti letech jste organizačním 
vedoucím Déčka. Co corona a Déčko? Jak to 
vnímáte jako šéf? 

Jsem docela naštvaný – ne proto, že tady corona 
je, ale na to, jak ji prezentují v médiích a jak 
opatření proti ní postrádají logiku. Přišli jsme asi 
o dvacet představení, která teď nahrazujeme. 
Rozezkoušeli jsme inscenaci Muže sedmi sester, 
kterou jsme v březnu museli dát k ledu; dokonce 
jsem si říkal, že se do ní vůbec nevrátím (a nebyl 
jsem sám), že to nemá smysl, že bude lepší udělat 
tlustou čáru a začít něco úplně nového. Ale vrátili 
jsme se k ní a uvidíme, jak to půjde.

A na závěr něco veselejšího – chtěl jste se 
vrátit ke svým začátkům.
Jasně! Všechny premiéry Karlovarského hudebního 
divadla probíhaly v Divadle Vítězslava Nezvala; 
a jak jsem tam chodil v roce 1988 po zákulisí, 
vybavila se mi vzpomínka z dřívějších let. Chodil 
jsem do ČSP do Libušiny ulice, do první a druhé 
třídy, a tam se dělaly školní akademie, které bývaly 
uváděny právě „u Nezvalů“. Ve druhé třídě jsem 
v jedné z nich vystupoval. Pamatuji si, že tam 
jsem spáchal takový drobný podvod: měl jsem mít 
zavázané oči, a já je měl zavázané tak, abych viděl. 
Tak vypadala moje první role.

Petr Johanovský. Muž devatera 
řemesel karlovarského Déčka
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S blížícími se Vánocemi se nabízí otázka, 
jak velmi budou letos veselé. A jak ve-
selé budou i ty, které budou následovat. 

Zdá se, že kultura, a to nejen v Karlových Varech, 
bude letos ochromená a zůstanou nám pouze 
požitky, určené k uspokojení tělesných potřeb, 
a i ty jen v omezené míře. Ale to je v civilizované 
společnosti poněkud málo…
Karlovarský symfonický orchestr sice dále 
pracuje, hráči se musí bezpodmínečně stále na 
svou práci připravovat, natočili jsme několik videí, 
naposledy například virtuální recepci pro oslavy 
našeho státního svátku 28. října v Indii, kterou je 
stále možno shlédnout na youtube, připravujeme 
řadu drobných hudebních snímků, rozhovorů 
s dirigenty a sólisty, či „hudební pohádky“ pro 
děti, které bude možno sledovat například na 
našich sociálních sítích a kanálu youtube, ale to 
nejcennější, tedy společná práce a živý kontakt 
s publikem chybí a zdá se, že ještě nějakou dobu 
chybět bude. Tradiční a tolik oblíbené koncerty, 
které v posledních letech pořádáme během 

adventu, v období kolem Štědrého dne a Nové-
ho roku budou v lepším případě pouze stínem 
koncertů z let minulých.
Lze ovšem předpokládat, že současná krize bude 
mít dopad i na celkovou situaci města. Město se 
musí poměrně zásadně zadlužit, umořování tohoto 
dluhu jej nepochybně velmi zatíží a na několik 
dalších desetiletí připraví o normální rozvoj.
V dobách těžkých tou nejzranitelnější „položkou“ 
je vždy kultura. Po celou dobu mého působení 
u KSO se potýkám s nedostatečným financováním 
orchestru a nyní se nedá předpokládat, že by se 
situace měla měnit k lepšímu. Samozřejmě se 
i spolu s ostatními českými orchestry či s ve-
dením města snažíme situaci řešit získáváním 
podpory z jiných zdrojů a do jisté míry se to daří. 
Jak ale tato podpora bude vypadat v budoucnu 
nelze předjímat a prognóza není příliš pozitivní.
Karlovarský symfonický orchestr je nepochybně 
tím nejcennějším, čím Karlovy Vary, ale i celý kraj 
v oblasti živého umění disponují. Jeho kulturní, ale 
i edukativní funkce je nezaměnitelná, je historic-

kým nositelem někdejší slávy města a pro nás 
je tak naopak velmi pozitivním fakt, že všechny 
subjekty, které se na jeho činnosti podílejí jej tak-
to vnímají a o jeho budoucnosti nepochybují, byť 
se někteří domnívají, že by tak mělo být, dočasně, 
v omezené míře. „Dočasnost“ je však pojmem 
velmi nevděčným, zrádným…
Jakkoli, je velmi pravděpodobné, že nás čekají 
časy nesnadné. Naší práci ale nutně musí vlád-
nout optimismus a odpovědnost k tomu, co zde 
zastupujeme, a já pevně věřím, že se nám vbrzku 
podaří vrátit se v plném lesku na podia krásných 
a do posledního místa zaplněných karlovarských 
sálu či po roce 2024 dokonce do sálů nového, 
sídla KSO v Císařských lázních, dále přinášet 
krásné zážitky z kvalitní hudby a rozvíjet vzděla-
nost a kulturní tradice města.
Přeji všem krásné Vánoce, prožité v pevném zdra-
ví a optimismu, do nového roku, ale i roků dalších 
vše dobré, a to vše i s vaším Karlovarským symfo-
nickým orchestrem.
 Petr Polívka

Vánoce s Karlovarským symfonickým 
orchestrem? A ty příští?



27

INZERCE

CEZ_Letaky_188x130_KarlovarskeRadnicni_1.indd   1 23.10.2020   12:05



28

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace 
a prodej vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042,
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

Vážení diváci,
na základě Usnesení Vlády České republiky jsme byli nuceni 
v předešlém měsíci přistoupit ke změnám v programu divadla. 
Z praktických důvodů vás nebudeme informovat emaily 
s informací ke konkrétnímu představení, ale odkážeme vás 
na internetové stránky divadla a předejdeme tak informačním 
nejasnostem, které mohou vycházet z případných budoucích 
změn v termínech.

2. 12. 10.00 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu 
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvod-
níkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu Catch 
Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. 
„Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásob-
ným milionářem – a všechno, do posledního centu, jsem 
ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot Pan 
Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici 
v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše 
pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy a pánové!“ 
říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. 
Roli jeho pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, 
představuje Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber Malíková, 
Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, 
František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

3. 12. 17.00 Adventní koncert ZŠ a ZUŠ Karlovy 
Vary 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Zveme Vás na adventní koncert, který každoročně připravují 
žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

5. 12. 18.00 DYLEŇ SE NEDÁ! 
Soubor písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary První a zároveň 
poslední koncert Souboru písní a tanců Dyleň v covidovém 
roce 2020. Hoďme na chvíli za hlavu chmury a starosti a užij-
me si společně večer s vánočním i nevánočním programem. 
A možná přijde i Mikuláš...

6. 12. 19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego: 
Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
Lehká komedie o vážných věcech. Původně úspěšný film s Al-
bertem Sordim, adaptovaný pro divadlo. Soukromý detektiv 
si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního 
politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní běžného manželského 
páru středních let?
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/ Petr Vančura
Režie: Vladimír Strnisko

7. 12. 19.30 Peter Quilter: Duety
Studio Dva
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi 
muži a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní 
ztroskotanci seznamující se na inzerát, velký šéf s věrnou 
sekretářkou, manželský pár na dovolené snů a ne úplně 
nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynického bratra 
vdává potřetí. Člověk je podivný tvor a ani uprostřed apokalyp-
sy nepřestane doufat. Někdy k povzbuzení stačí maličkost.
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek
Režie: Jakub Nvota

8. 12. 19.30 Donald Churchill, Peter Yeldham: 
Daně, daně a jak na ně?!
Divadélko Radka Brzobohatého
Tom, relativně skromný profesor botaniky, kterého zajímají 
jenom ženy a rostliny, zjistí, že ho jeho účetní namočila do 
daňového podvodu. Obelstít finanční úřad není žádná hračka, 
zvlášť když malý podvodník narazí na většího podvodníka… 
a kolotoč vtipných situací se roztočí…
Hrají: Miroslav Šimůnek/ Vojtěch Hájek, Vojtěch Efler, Martin 
Sochor/ Jiří Chvalovský, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára 
Mottlová/ Dominika Býmová
Režie: Hana Gregorová

9. 12. 19.30 Henrik Ibsen: Přízraky
Dejvické divadlo Ibsenův naturalistický kus je hrou o zakrývání 
pravd, maloměšťáctví, neupřímnosti a povrchnosti. To všechno 
symbolizují právě přízraky, které se pak zjevují v našem světě 
– třeba v podobě nečekaných přiznání pravdy. Režisér Jiří 
Pokorný chápe přízraky jako nevyřešené události a situace 
z minulosti – a vnímá je tak i na základě vlastní zkušenosti.
Hrají: Klára Melíšková, Martin Myšička, Vladimír Polívka, 
Veronika Khek Kubařová, Pavel Šimčík
Režie: Jiří Pokorný

10. 12. 19.30 Jazzové vánoce
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Jazzové vánoce jsou již tradiční vystoupení žáků – hudebníků, 
zpěváků, tanečníků, pěveckých sborů a jejich učitelů ZŠ a ZUŠ 
v Karlových Varech. Koncert, který se koná v režii a aranžmá 
známého muzikanta Milana Krajíce, je žánrově zaměřen 
výhradně na populární a jazzovou hudbu.

12. 12. 19.30 Dasha & Jan Smigmator: 
  Vánoční koncert
Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné Swingové 
Vánoce v roce 2017 se Dasha a Jan Smigmator opět sejdou 
na jednom jevišti. V doprovodu špiček české jazzové scény 
a vynikajícího Epoque Quartetu zazpívají písně neodmyslitelně 
spojené s Vánoci, ale i úspěšným hudebním pořadem Klub 
Evergreen Českého rozhlasu Dvojka. Hosty koncertu budou 
vycházející hudební hvězdy, dvanáctiletí bratři Alex a Maxim 
Šestákovi, kteří okouzlili publikum nejen u nás, ale i ve Spoje-
ných státech amerických.
Účinkují: Jan Smigmator, Dasha, Alex a Maxim Šestákovi, 
Epoque Quartet

13. 12. 19.30 Jean Girault, Jacques Vilfrid: Svatba 
bez obřadu - představení pro uzavřenou společnost
Divadelní společnost Háta

14. 12. 19.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr
Nová Česká píseň Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 
jedna z nejpopulárnějších vánočních skladeb, neodmyslitelně 
patří ke kulturnímu dědictví pravých českých vánočních svát-
ků, s oblibou je nejen interpretována, ale i vděčně přijímána. 
Program koncertu bude doplněn sborovými verzemi českých 
vánočních koled v úpravě Jaroslava Krčka. Účinkují: Petra 
Šintáková – soprán, Miroslava Lendělová – alt, Jaromír Bína 
– tenor, Jan Frauz – bas, Martin Marek – varhany, Plzeňský 
komorní orchestr, Smíšený pěvecký sbor Nová Česká píseň. 
Dirigent: Anastázie Šolcová

15. 12. 17.17 Vánoční koncert sborů –
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Velký vánoční koncert je přehlídkou všech pěveckých sborů, 
které působí na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Těšit se můžete na 
nejmladší Sluníčka, ve kterých zpívají děti od tří let. Zazpívá 
také Přípravný pěvecký sbor, Rolnička, Zvoneček, chlapecký 
sbor TAM-TAM a v neposlední řadě dívčí sbor Zvonek. Zazní 
nejen písně klasické, ale také spousta známých melodií 
z oblasti populární hudby, vánoční písně, koledy a také písně 
z pohádek.
Sbormistryně: Miroslava Lendělová, Karolína Svobodová, 
Vladimíra Hubená
Klavírní doprovod: Vladimíra Hubená, Karel Šimandl

16. 12. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing aneb 
tři letušky v Paříži 
– představení pro uzavřenou společnost
Divadélko Radka Brzobohatého

18. 12. 9.00 a 10.30 Nikolaj Robertovič Erdman, Jana 
a Jurij Galinovi: Mrazík – představení pro školy
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k pro-
slulému filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé 
maceše, o dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé 
ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí 
nad zlobou a nenávistí.
Hrají: Markéta Velánová, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Michal 
Žižka, Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Jana Galinová/ Lucie 
Randáková, Lukáš Masár a další.
Režie: Jurij Galin

19. 12. 19.30 Debbie Isitt: Žena, která uvařila svého 
manžela
Umělecká agentura Pierot
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do 
světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje 
nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Autorka 
rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí na 
strohé scéně velký prostor pro hereckou exhibici. Originální 
řešení manželského trojúhelníku by měli zhlédnout všichni, 
kdo někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě procházejí 
nebo budou procházet…
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Režie: Petr Kracik

20. 12. 19.30 Ĺubomír Feldek: Cyrano
Divadélko Radka Brzobohatého
Velký nos velkého ducha značí! Muzikál o lásce, cti a velkém 
nosu. Slavný, nádherný a nesmrtelný příběh o Gaskoňci 
s velkým nosem, který je zamilovaný do své krásné sestřenice 
Roxany. Jenže ta touží po mladém, pohledném, leč poněkud 
hloupém Kristiánovi. Mladém, pohledném, leč poněkud 
hloupém Kristiánovi.
Hrají: Vojtěch Efler, David Gránský, Eva Burešová, Irena 
Máchová, Miroslav Šimůnek, Martin Sochor, Jiří Chvalovský, 
Radek Bár, Hana Gregorová, Miloslav Nejedlý, Vilemína 
Marhoulová, Marcel Holeček, Tomáš Pšenička
Režie: Hana Gregorová

26. 12. 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, inspi-
rovat a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje ne-
stárnoucí melodie Glenna Millera, George Gershwina, Dukea 
Ellingtona, Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho 
sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

DIVADLO HUSOVKA

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

Vážení přátelé.
Oba kulturní subjekty působící v divadle Husovka, tedy Klub 
Paderewski a Divadelní studio D3, se vzhledem k současným 
omezením kulturního života rozhodli nezveřejnit zamýšlený 
prosincový program. Nepovažujeme za účelné jednotlivé 
programové body zpětně stornovat. Pokud by v dohledné době 
došlo k rozvolnění omezujících opatření, a bylo možno některý 
z plánovaných pořadů uskutečnit, budeme o tom veřejnost 
informovat na svých webových stránkách a prostřednictvím 
facebooku. Sledujte tedy webové stránky www.husovka.info 
a www.divadlod3.cz a facebookové profily obou subjektů. 

KMD karlovarské městské divadlo

KULTURNÍ SERVIS
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KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary tel. 777744893, 
e-mail: kso@kso.cz, www.kso.cz

V souvislosti s vládními nařízeními není v době uzávěrky 
Radničních listů jasné, zda bude v prosinci povoleno konání 
koncertů v sálech. Na prosincový program se zatím připra-
vujeme, o případném konání akcí se dovíte na našem webu, 
facebooku či prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás 
můžete kontaktovat telefonicky na čísle 777 744 893.

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
Sváteční otevírací doba:
do 19. 12.  10.00 – 17.00
20. – 25. 12. zavřeno
26. – 27. 12. 10.00 – 17.00
28. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 – 17.00
od 2. 1.  10.00 – 17.00

VÝSTAVY
do 31. 12. Emil Filla a Mánesáci na Malši
Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, socha-
řů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří 
kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky 
Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, 
kresby, grafiky a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak 
fotodokumentaci akcí. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury 
ČR a Statutární město Karlovy Vary.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa za-
hrnuje 100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových 
fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 je prezen-
tován příznačným dílem vztahující se k danému roku (naro-
zením, úmrtím autora, vročením, ap.). Nová stálá expozice 
nabízí nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně 
i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj 
a Statutární město Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE
13. 12. 15.00 Buchty & loutky – Vánoční raketa
Tradiční vánoční pohádka v provedení výtečného loutkohe-

reckého souboru Buchty & loutky. Jak to dopadá, když se pro 
Ježíška peče vyhlášená špidlíkovská lahodná vánočka a kde 
se vzaly Raketa a Kometa.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz

Sváteční otevírací doba:
do 19. 12.  10.00 – 17.00
20. – 25. 12. zavřeno
26. – 27. 12. 10.00 – 17.00
28. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 – 17.00
od 2. 1.  10.00 – 17.00

VÝSTAVY
do 31. 1. Křemílek, Vochomůrka, Rákosníček a jiné 
bytosti kouzelného světa Zdeňka Smetany... a ještě 
mnoho dalšího.
Zdeněk Smetana (1925 – 2016) patří ke generaci výtvarníků 
a režisérů animovaných filmů, kteří především svým půso-
bením 
ve studiu Bratři v triku ovlivnili celé generace dětí. Jako 
animátor a režisér má na svém kontě řadu filmů a seriálů. Pro 
děti se stal nezapomenutelným především díky zpracování 
večerníčků podle Václava Čtvrtka Pohádky z mechu a kapradí, 
ale výstava představí i méně známé autorovy práce.

HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE
6. 12. 14.00 – 16.00   Pohádkové lucerny
Výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče, ale i pro dospělé, in-
spirovaná probíhající výstavou Zdeňka Smetany a Pohádkami 
z mechu a kapradí.

8. 12. 16.00 – 18.00   Výroba vánočního přání a PF 
2021
Na grafické dílně vzniknou technikou dřevořezu vánoční 
a novoroční přání.

GALERIE SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1 (podchod mezi dolním nádražím a Beche-
rovkou), Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin//Online 

Vánoční pelmel
Naživo nebo online? Necháme se překvapit.
Vánoční nadílka od umělců a značek z regionu a vynikajících 
českých designérů, již za pár korun. Originální artefakty – od 
zápisníků, přes knihy, obaly, kabelky, až po šperky a porcelán. 
Kupte si u nás dárek od zlatých českých ručiček a podpořte 
tak naše kreativní vzdělávací akce.
Tvůrčí dílny
Sledujte aktuální situaci na www.supermarketwc.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 
365/27, www.mestskaknihovnakv.cz

Vážení čtenáři,
na základě rozhodnutí vlády je Městská knihovna KV a její 
pobočky pro veřejnost UZAVŘENA do odvolání. Pro aktuální 
informace sledujte prosím, naši webovou stránku www.
mestskaknihovnakv.cz , případně Facebook. Těšíme se na 
brzké setkání!

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, orga-
nizuje KVCity Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, 
tel. 774 434 525.

4. 12 9.00 Městské farmářské trhy
18. 12 9.00 Městské farmářské trhy

Pokud to okolnosti dovolí, organizátoři z městské společ-
nosti KV City Centrum zajistí naplnění veškerých podmínek 
stanovených pro pořádání trhů. Počet stánků bude zredukován 
tak, aby byly zachovány dostatečné rozstupy a minimalizováno 
shlukování zákazníků. Pořadatelé zároveň vyzývají nakupující, 
aby dodržovali platná nařízení, dbali na rozestupy a přísnou 
hygienu a byli opatrní. Zákazníky také prosí, aby nechodili 
nakupovat ve skupinkách. Za zvážení stojí, zda například jedné 
domácnosti nebo i širší rodině nezvládne nakoupit pouze 
jedna osoba.

KULTURNÍ SERVIS

www.expresscash.cz 
734 754 875

Hotovostní půjčka
5.000 až 70.000 Kčpůjčka

Nejrychlejší
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» L ab oratorní  rozb or y
» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vo dovo dy a  k analizace
» I nsp ekce a  rekonstrukce příp ojek



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.





30

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

SPORT

Termíny svých zápasů v pohárové Evropě už znají 
volejbalisté Karlovarska. Základní fáze Ligy mistrů 
se nakonec odehraje systémem dvou turnajů, 
které skupinu E zavedou do Trenta a do Fried-
richshafenu. „Přišli jsme o možnost hrát doma, to 
nás mrzí, ale budeme se s tím muset vyrovnat,“ 
prohlásil Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.
Důvodem změny formátu elitní klubové soutěže 
jsou dále trvající problémy s pandemií koronaviru. 
Skupina se tak odehraje na dvou místech, počet 
zápasů zůstává stejný, Karlovarsko se dvakrát 
utká s italským Trentem, německým Friedrich-
shafenem a ruským Novosibirskem. „Do Ligy 
mistrů máme ještě skoro celý měsíc, chceme být 
konkurenceschopní,“ narážel Novák na tréninkový 
i herní výpadek českého volejbalu v posledních 

týdnech. Ostatní mužstva ze skupiny přitom hrají 
domácí ligové soutěže bez přerušení.
Vnitřní sportoviště, která byla v Česku na nějaký 
čas uzavřena, by volejbalové kluby měly už zase 
využívat. Karlovarsko se tak vrátilo do své haly 
alespoň k plnohodnotným tréninkům. Ačkoli 
byla Hale míčových sportů udělena výjimka 
pro pořádání Ligy mistrů, utkání základní části 
soutěže odehraje český tým výhradně na hřištích 
soupeřů. „Přáli jsme si hrát doma i proto, že ve 
své hale hrajeme líp než v hokejové aréně, která 
je obrovská a my tam netrénujeme,“ srovnal kouč 
Novák.
První turnaj Ligy mistrů čeká volejbalisty Karlovar-
ska od 1. do 3. prosince v Trentu. Další tři zápasy 
pak sehrají v únoru ve Friedrichshafenu.

Formát Ligy mistrů se změnil. 
Volejbalová elita nepřijede

Poslední tajenka 
je rozluštěná: 
Karlovarsko 
čeká hvězdné 
Trento
Skupinu E nejprestižnější klubové soutěže 
volejbalistů doplnili trojnásobní šampioni. 
Tým Itas Trentino prošel kvalifikací bez ztráty 
setu a ocitl se tak ve společnosti Karlovarska, 
Novosibirsku a Friedrichshafenu. „Rozhodně to 
proti nim nebudeme mít jednoduché, protože 
udržet přihrávku s tak dobře servírujícím 
týmem pro nás bude hodně těžké,“ má jasno 
kapitán VK ČEZ Karlovarsko Lukáš Ticháček.
Volejbalisté Karlovarska zakusí Ligu mistrů 
podruhé v historii klubu, do soutěže se vracejí 
po dvou letech. V rámci losování v Lucemburku 
byl český mistr z roku 2018 a vítěz základní 
fáze uplynulého extraligového ročníku nasaze-
ný v nejprestižnější soutěži klubového volejbalu 
do třetího koše.
Los určil, že Karlovarsko v základní fázi 
soutěže narazí výhradně na mužstva, která 
v posledních patnácti letech Ligu mistrů 
alespoň jednou ovládla. Jednou byl dokonce 
sám přitom, když v roce 2007 pomohl k titulu 
německému Friedrichshafenu. O čtyři roky 
později zase nastoupil proti pozdějším šampio-
nům z Trenta, tehdy s Janem Štokrem v sesta-
vě. „Že jsem hrál před deseti lety proti Trentu 
a Drobkovi (přezdívka Jana Štokra), to si vážně 
nepamatuju, omlouvám se,“ smál se zkušený 
nahrávač. „Jinak jsme teď viděli zápas Trenta 
proti Dynamu Moskva v té kvalifikaci, oni je 
úplně rozstříleli. Každého svého soupeře tlačí 
výborným servisem, mají dobrého nahrávače 
a opírají se především o účko (univerzála) 
Abdela-Azize,“ doplnil Lukáš Ticháček.

Karlovarský šermíř Martin Rubeš získal v Uher-
ském Hradišti titul mistra republiky v šermu 
kordem. Vítěz Letní Světové Univerziády 2019 
ve finále porazil v nervydrásajícím souboji 
o jediný zásah Jiřího Berana, účastníka letních 

olympijských her 2016 a bronzového medailistu 
z mistrovství Evropy 2019. Po všech titulech 
v mládežnických kategoriích si Martin Rubeš 
připsal poslední chybějící, a to v kategorii 
dospělých.

Rubeš je mistrem republiky v šermu kordem
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BVD PECE spol. s r.o. | Podlesí 57 | 360 01 Sadov  
tel. 353 449 238 | e-mail: bvd@bvd.cz | www.bvd.cz 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH DÍLŮ 
• práškové lakování v libovolném odstínu RAL

LASER
• CNC laser NUKON (výkon 2 kW)
• velikost plechu až 3000 x 1500 mm, tloušťka až 12 mm 

OHRAŇOVACÍ LIS
• CNC servo-elektrický ohraňovací lis (síla 100 tun)
• délka ohybu až 3000 mm

VÝROBA ROZVADĚČŮ / ELEKTRICKÝCH ŘÍDICÍCH SKŘÍNÍ
• v provedení dle platných ČSN EN, včetně projektové dokumentace

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
• zakázková výroba ocelových konstrukcí, včetně zpracování 

výrobní dokumentace

NABÍZÍME VOLNOU 
KAPACITU


