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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

V reakci na aktuální epidemickou situaci a v souladu 
s nařízením vlády ČR mohou být úřední hodiny 
magistrátu města upraveny a mohou se u některých 
oddělení lišit. Doporučujeme sledovat webové stránky 
www.mmkv.cz. 

V záležitostech, které snesou odkladu, prosíme klienty 
o zvážení nutnosti osobní návštěvy úřadu a apeluje-
me na vzdálené řešení úředních i jiných záležitostí 
prostřednictvím emailu, telefonu nebo datové schránky. 
Kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu jsou dostupné 
rovněž na webu magistrátu.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko:
353 153 911
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06 VÁNOCE V KARLOVÝCH VARECH
Také letos Karlovým Varům adventní čas slušel. 
Tisíci světel se rozzářil vánoční strom města před 
Thermalem, spousta světelných prvků vyšperkovala 
promenádu od Thermalu k divadlu. Slavnostně 
nazdobené korzo se stalo vítaným cílem procházek 
obyvatel i návštěvníků města.

09 MĚSTO SE NA JAŘE OPĚT ZAZELENÁ
V Karlových Varech přibyly desítky stromů 
a v okrasných záhonech už zimují tisícovky cibulek, 
ze kterých v jarních měsících vyroste pestrobarevná 
ozdoba městských parků a dalších prostranství. To 
vše díky aktivitě Správy lázeňských parků.

13 ROK 2020 S KANCELÁŘÍ ARCHITEKTURY
Přestože nebyla situace lehká, Kancelář architektury 
města Karlovy Vary (KAM KV°) fungovala tak, jak 
jste od ní zvyklí. V roce 2020 pracoval 7členný tým 
na 14 projektech a uspořádal 11 akcí pro veřejnost.

16 VYNÁLEZCE JOSEF LOSCHMIDT
Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta se 
chystá v polovině března znovu odhalit bronzovou 
pamětní desku nejvýznamnějšího počerenského 
rodáka. Zrestaurovaná pamětní deska bude slav-
nostně představena veřejnosti ku příležitosti 200. 
výročí vědcova narození.

22 KARLOVARKA HRAJE DECHOVKU UŽ 75 LET
Zakladatelem Dechové hudby Karlovarka se stal 
již v roce 1945 tehdejší vojenský hudebník a pak 
kapelník a skladatel Břetislav Čermák na podnět 
tehdejší místní správní komise. A první vystoupení 
se konalo 5. prosince 1945 v hotelu Střelnice, dnes 
Grandhotel Ambassador Národní dům.

28 PRVNÍ SETY V LIZE MISTRŮ
V italském Trentinu se postavili volejbalisté 
Karlovarska v rámci prvního ze dvou turnajů trojici 
Trentino, Friedrichshafen, Novosibirsk. Proti elitním 
soupeřům vyhráli v nejprestižnější klubové soutěži 
vždy po jednom setu.
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01 MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...
Slova i známá melodie zazní znovu po roce v karlovar-

ských ulicích. Tříkrálová sbírka 2021 se blíží. V Karlových 
Varech a okolních obcích začne tentokrát už v sobotu 2. 

ledna 2021 a probíhat bude až do 24. ledna. 
Více o tradiční sbírce čtěte na straně 8.
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PRVNÍ MIMINKO ROKU 2021 
DOSTANE OD MĚSTA PĚT TISÍC
Rada města schválila finanční dar pro první miminko 
roku 2021. První občánek obdrží, stejně jako 
v předchozích letech, pět tisíc korun. Symbolický 
příspěvek do začátku života dostává každoročně první 
karlovarský občan, jehož maminka má trvalé bydliště 
v Karlových Varech. Například v roce 2018 byl obdaro-
ván František Tulák (na snímku).

ODSTÁVKA SKONČILA, LANOVKA NA DIANU  
JE V PROVOZU
Po úspěšných opravách trati a drážního tělesa 
lanovky na Dianu skončila odstávka oblíbené lanové 
dráhy. Trvala od poloviny října do konce listopadu. Od 
prvního prosince je lanovka opět v provozu. 

 

NOVÝM SÍDLEM ŘEDITELSTVÍ LÁZEŇSKÝCH LESŮ
JE SVATÝ LINHART 
Svatý Linhart je novým sídlem ředitelství lázeňských 
lesů. Správa lázeňských lesů opustila objekt Na 
Vyhlídce a využila volné prostory střediska v blízkosti 
obory a přírodního lanového centra. Novou kontaktní 
adresou je tedy Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy 
Vary. V přízemí je nadále kavárna, informační centrum 
a galerie, v prvním patře najdete správu lázeňských 
lesů.

PRVŇÁCI DOSTALI OD PRIMÁTORKY 
MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK
Prvňáci ze ZŠ Krušnohorská dostali malý předvánoční 
dárek. Protože se kvůli epidemické situaci v září  
nemohlo uskutečnit plánované slavnostní zahájení 
školního roku za účasti primátorky města, vypravila 
se Andrea Pfeffer Ferklová za dětmi do školy na Růžo-
vém vrchu v prosinci. Popovídala si s nimi o Vánocích, 
o vyučování ve škole i z domova a obdarovala je 
sladkostmi a vstupenkami do Vánočního domu.

NĚKDEJŠÍ KVĚTINÁŘSTVÍ V LIDICKÉ ULICI 
JE K PRONÁJMU
Správa lázeňských parků nabízí k pronájmu objekt 
někdejšího květinářství v Lidické ulici v Drahovicích. 
K dispozici je prostor o výměře 137 metrů čtverečních 
a tvoří jej prodejna, kancelář a skladové prostory. Výběr 
nájemce bude proveden obálkovou metodou, minimální 
roční nájemné bylo stanoveno na 126 tisíc korun (bez 
DPH). Termín pro podání nabídek je 20. ledna 2021 do 
10:00 hodin. Více informací najdou zájemci na webu 
www.slpkv.cz a úřední desce magistrátu.

FARMÁŘSKÉ TRHY BUDOU V ROCE 2021 
HNED SEDMNÁCTKRÁT
Celkem sedmnáct příležitostí k nákupu budou mít příz-
nivci farmářských trhů a produktů nejen od regionál-
ních producentů. Městská společnost KV City Centrum, 
která karlovarské farmářské trhy pořádá, již stanovila 
termíny na rok 2021. Farmáře tedy na tradičním místě 
u Tržnice najdete v těchto pátečních termínech: 26.3., 
9. a 23.4., 7. a 21.5., 4. a 18.6., 16.7., 13.8., 10. 
a 24.9., 8. a 22.10., 5. a 19.11., 3. a 17.12.

PŘÍTOK DO ČERNÉHO JEZERA NA ODEŘI 
JE PROČIŠTĚNÝ
Lázeňské lesy Karlovy Vary nespravují jen lesní porost 
v okolí města. Obhospodařují také místní vodstvo 
a vodní díla. V listopadu pracovníci LLKV například 
pročistili přítoky do Černého jezera na Odeři a doplnili 
místní rybí osádku. Do jezera vypustili rybáři 131 kaprů 
a 41 amurů.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Také letos Karlovým Varům adventní čas 
slušel. Tisíci světel se rozzářil vánoční strom 
města před Thermalem, spousta světelných 

prvků vyšperkovala promenádu od Thermalu 
k divadlu. Slavnostně nazdobené korzo se stalo 
vítaným cílem procházek obyvatel i návštěvníků 
města. Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu s vystoupením hudebníků Karlovarského 
symfonického orchestru se odehrálo prostřednic-
tvím videa vysílaného na sociálních sítích města 
a vánočních trhů.
Nakonec se po částečném rozvolnění protiepide-
mických opatření mohly o druhém adventním ví-
kendu otevřít i vánoční trhy s prodejem tradičního 
sortimentu. Ozdoby, dekorace, řemeslné výrobky, 
cukroví, sýry a další zboží mohli návštěvníci na-
koupit u vyzdobených stánků. Mezi nimi nechyběl 
ani charitativní stánek dobročinné organizace KV 
Woman Club. Členky mezinárodního ženského 
klubu nabízely pestrou škálu dárkového zboží, 
aby výtěžek z prodeje poukázaly na pomoc 

seniorům. Prodej na trzích probíhal samozřejmě 
za přísných hygienických podmínek, tradiční 
doprovodný program nahradila reprodukovaná 
hudba. 
Dopravní podnik vypravil na linky MHD Vánoční 
bus. Každý den měnil číslo a trasu a zpestřil 
cestujícím jízdu za prací, do škol i na nákupy. Ví-
tanou atrakcí se opět stal Vánoční vláček. Bohatě 
zdobená vyhřívaná souprava, která si premiéru 
odbyla v loňském roce, opět vyjela do centra na 
trasu mezi poštou a Divadelním náměstím.
S ohlasem se setkal také Vřídelní vánoční strom 
s losy, letošní novinka adventu v Karlových 
Varech. Sundat si ozdobu s losem ze stromu ve 
Vřídelní kolonádě a vyhrát zajímavou cenu mohl 
každý, kdo si koupil kupon za symbolických dva-
cet korun. Mezi výhrami byl například voucher na 
prohlídku podzemí Vřídla, pokamenělé předměty, 
poukazy na kapry a vánoční stromky, plavenky 
a spousta drobných dárků. Vyhrával téměř každý 
los a výtěžek poputuje na charitativní účely.

Adventní čas Karlovým Varům 
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Cenu města ani čestné občanství Karlovy 
Vary v roce 2021 neudělí. Vedení města tak 
rozhodlo zejména s ohledem na fakt, že 

ještě nebyli dekorováni laureáti nejvyšších měst-
ských ocenění za rok 2020. Zahájení lázeňské 
sezóny a slavnostní večer města, jehož nedílnou 
součástí předávání ocenění vybraným osobnos-
tem bývá, se letos vzhledem k epidemii koronavi-
ru neuskutečnilo. Městu se pak nepodařilo uspo-
řádat ani jinou dostatečně reprezentativní akci, 
která by byla důstojnou kulisou pro dekorování 
oceněných. Proto budou osobnosti navržené na 
nejvyšší městská ocenění v roce 2020 oceněny 
v rámci příštích slavností Zahájení lázeňské sezó-
ny a ceny za rok 2021 uděleny nebudou. 

Město v roce 2021 neudělí cenu 
města ani čestné občanství

„My tři králové jdeme k vám...“ Slova i známá 
melodie zazní znovu po roce v karlovarských 
ulicích. Tříkrálová sbírka 2021 se blíží. V Karlo-
vých Varech a okolních obcích začne tentokrát už 
v sobotu 2. ledna 2021 a probíhat bude až do 24. 
ledna.
Výtěžek sbírky bude také letos použit na úhradu 
části nákladů potřebných na provoz Týdenního 
stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
v Karlových Varech, co se ovšem mění, to je 
podoba sbírky. Nyní už je jisté, že koleda se usku-

teční jinak, než jak ji známe. Co dovolí aktuální 
epidemiologické situace. Pokud ano, bude sbírka 
podobná těm z předešlých let a do ulic znovu 
vyrazí koledníci. V opačném případě sbírka také 
proběhne, ovšem pouze on-line formou, přes 
virtuální kasičky, DMS a podobně.
Věřme, že v Karlových Varech a přilehlých obcích 
vyrazí koledníci do ulic, za dodržení přísných hy-
gienických opatření, s rouškami a rozestupy, ale 
tradičně s dobrou náladou a poselstvím o lidské 
solidaritě a soudržnosti, které je dnes potřeba více 

než kdy jindy. A pokud tři králové u vás nezazvoní, 
otevřete jim „online“ dveře a zažijte stejně krásný 
pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta 
zmrzlých koledníčků jen pro vás.
Přípravy na ročník 2021 probíhají, Farní Charita 
Karlovy Vary jako pořadatel zdejší sbírky, koordi-
nátoři i sami koledníci se už připravují na to, aby 
mohli přinést radost a požehnání do vašich domo-
vů a poprosit o dar na Třikrálovou sbírku. Obdarujte 
je a přijměte požehnání. Podrobnější informace 
najdete na webu www.trikralovasbirka.cz.

My tři králové jdeme k vám...

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 
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Karlovy Vary se na jaře zase o něco více 
zazelenají. Ve městě přibyly desítky stromů 
a v okrasných záhonech už zimují tisícovky 

cibulek, ze kterých v jarních měsících vyroste 
pestrobarevná ozdoba městských parků a dalších 
prostranství. To vše díky aktivitě Správy lázeň-
ských parků. 
Na jaře letošního roku uspěla tato městská 
organizace se žádostí o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, z programu na zlepšení 
funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. 
Správci karlovarské zeleně získali příspěvek 
na výsadbu devadesáti osmi stromů pro sedm 
prostranství ve městě. Podání žádosti předcházelo 
poměrně složité tipování lokalit a stanovišť dřevin. 
„Museli jsme se vypořádat se zjišťováním vedení 
podzemních sítí, zejména různých liniových 
produktovodů. Všemožných sítí je ve městě čím 
dál více a sázení stromů čím dál obtížnější, až 
nemožné,“ vysvětluje Hana Petrlíková, odbornice 
na dendrologii a mistr střediska parků SLP. 
Během podzimu se tak zahradníci pěkně otáčeli, 
aby stihli zasadit desítky stromů. V takzvaném 
areálu zdraví u krematoria vyrostla alej z dva-
advaceti sloupovitých buků, které doplňují dva 
solitérní duby. V sadu nad Starou Kysibelskou bylo 
zasazeno třináct ovocných stromů, jabloní a slivo-
ní, které doplnily původní ovocný sad s několika 
zbylými vysokokmennými jabloněmi. Nové stromy, 
zejména javory, už jsou k vidění v Bohaticích v uli-
ci Kpt. Nálepky, v parčíku v tuhnické Šumavské 
ulici nově rostou dvě desítky okrasných hrušní 

a osm sloupovitých buků. Pod kapličkou sv. 
Urbana vysadili zahradníci osm malokorunných 
jeřábů, před školou v Kollárově ulici v Drahovi-
cích jsou nově čtyři lípy a stejný počet dubů a na 
spojce z Prašné ulice na Mattoniho nábřeží byly 
vysazeny čtyři sloupovité jinany. Kromě nové vý-
sadby se zahradníci činili i při obnově té stávající. 
Například v Lidické ulici vysadili již v září patnáct 
borovic, a to v místě, kde byl v nedávné minulosti 
odstraněn remíz vzrostlých smrků napadených 
kůrovcem. V tomto případě se jednalo o společ-
nou aktivitu správy parků a neziskové organizace 
Sázíme stromy. 
Masivní výsadba byla směřována záměrně 
zejména na pozdní podzim, a to zejména kvůli 
klimatickým podmínkám. „Přestože nejen čerstvě 
zasazeným stromům dopřáváme závlahu, přiro-

zené podzimní srážky jsou pro výsadbu výhodou, 
stejně jako menší teplotní výkyvy tohoto ročního 
období,“ říká Hana Petrlíková a přidává zkušenosti 
i osobní povzdech. „Ne všude se výsadby stromů 
setkávají s nadšeným přijetím občanů. Přitom 
dřeviny hrají nezastupitelnou roli v městském 
ekosystému. Čistí vzduch, poskytují přirozený 
stín, ochlazují přehřátý vzduch sídlišť při parných 
vedrech. A samozřejmě plní i estetickou funkci.“ 
Výraznou estetickou roli ve městě hrají rovněž 
okrasné záhony. Najdete je nejen v parcích, ale 
také u komunikací, na křižovatkách a na řadě ve-
řejných prostranství. Na začátku podzimu Správa 
lázeňských parků založila na několika místech 
štěrkové trvalkové záhony. „V podstatě jsme 
změnily záhony letničkové na trvalkové v mís-
tech, která nebyla pod automatickou závlahou 
a zalévání v suchých létech bylo finančně i tech-
nicky v podstatě neúnosné,“ vysvětluje parková 
mistrová. „Tuto proměnu jsme si ověřili již dříve 
na jiných místech a osvědčily se. Důkazem jsou 
záhony trvalek odolávajících suchu a okrasných 
trav, které je možné vídat u fary rybářského 
kostela, na nábězích u okružních křižovatek 
v Sokolovské ulici a na dvou záhonech okrasných 
trav ve Vítězné ulici.“ Do štěrkových záhonů letos 
zahradnice SLP zasadily celkem 1 424 kusů tr-
valek a 12 750 drobných, botanických a většinou 
zplaňujících cibulovin. 
Až se jaro zeptá, co dělali karlovarští zahradníci 
na podzim, odpověď najdete na pestrobarevných 
záhonech.

Karlovy Vary se na jaře 
zase o něco více zazelenají

Karlovarské lázeňské lesy jsou i v zimě láka-
vým cílem procházek obyvatel a návštěvníků 
města. Obyvatele obory na svatém Linhartu 

je ale možné pozorovat i z pohodlí domova. Lá-
zeňské lesy Karlovy Vary spustily v prosinci online 
přenos prostřednictvím webové kamery. Ta snímá 
oboru se sikou Dybowského. Pohled je veden do 
míst, kde se zvěř vyskytuje nejčastěji, a v ranních 
hodinách zde probíhá krmení zvěře. Kamera vysílá 
nepřetržitě. Video je možné sledovat na YouTube 
kanále lázeňských lesů. Odkaz je uveden na 
webových stránkách organizace (www.llkv.cz).
Středisko lázeňských lesů na Linhartu žilo 
i v adventním čase. Návštěvníci zde mohli zdobit 
vánoční strom a za odměnu si odnést chvojí na 
sváteční výzdobu, v prodeji zde byly vánoční 
smrčky, ryby i zvěřina. Otevřela se i místní ka-
várna, stejně jako kavárna na Goethově vyhlídce. 
Pokračoval i podej palivového dříví v expedičním 
skladu ve Slovenské ulici. K nákupu malého kon-
tejneru bukového paliva dostali zájemci zdarma 
prostorový metr smrkového dříví. Lesníci a další 

pracovníci lázeňských lesů pokračovali i v každo-
denním úklidu a údržbě lesa. Pustili se do čištění 
pěšin a uvolňování výhledů poblíž restaurace 

Jelení skok, uklízeli cesty v okolí dolní stanice 
lanové dráhy na Dianu a opravili lávky nad oborou 
daňků na Linhartu.

Zima v lázeňských lesích
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Rekonstruujete koupelnu ve svém pane-
lákovém bytě, potřebujete přivrtat nové 
obrázky na zeď, nařezat dříví do krbu? 

Zvažte, kdy se do takové hlučné činnosti pustíte. 
Rozhodně tak nečiňte v neděli nebo o svátcích. 
Buďte ohleduplní ke svým sousedům a neriskujte 
i možný postih ze strany úřadu. Hlučné práce 
jsou totiž regulovány městskou vyhláškou. Platí 
již od roku 2009.
Vyhláška se vztahuje i k ochraně nočního klidu, 

hlučné činnosti reguluje článkem 3. Ten říká, že 
každý je povinen zdržet se o nedělích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu v době od 
6 do osmi hodin ráno a od poledne do desáté 
hodiny veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk. V těchto 
časech a samozřejmě i v období nočního klidu 
by tak měly odpočívat všechny sekačky na trávu, 
cirkulárky, motorové pily, bourací kladiva, vrtačky 
a jiné stroje a nástroje. 

Hlučné činnosti? 
Berme ohledy na ostatní

ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Od aktuálních klimatických podmínek, tedy 
komunikací a veřejných prostranství, se odvíjí 
zimní údržba města. V období spadu sněhu se 
práce zaměřují na zajištění sjízdnosti a schůd-
nosti 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 loka-
lity, jako chodníky a stezky ve Staré Roli a na 
sídlištích Čankovská 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

Z VYHLÁŠKY  
O ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností 

Hlučné činnosti
Každý je povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v době od 06:00 do 08:00 a od 
12:00 do 22:00 hodin, veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístro-
jů způsobujících hluk, např. sekaček 
na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
bouracích kladiv, apod..

Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou lze postiho-
vat podle zvláštních předpisů.
Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou jsou opráv-
něni kontrolovat zaměstnanci města 
Karlovy Vary, zařazení do Magistrátu 
města Karlovy Vary a strážníci Městské 
policie Karlovy Vary.

Plné znění Obecně závazné vyhlášky 
města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochra-
ně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností najdete na webu magistrátu 
v sekci Vyhlášky a nařízení. 

Vážení,
poslední dva tři roky se nám v Karlových Varech rozmohl takový nešvar. Postřehl jsem, že většina obyvatel vůbec netuší, že existuje nějaká Obecně závazná 
vyhláška města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a tuto vyhlášku i pravidelně porušují. Není výjimkou, že řežou dříví 
motorovou pilou v neděli odpoledne nebo vrtají vrtačkou v panelovém domě.
o svátku. Dle mého názoru by bylo vhodné tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností čas od času obyvatelům města 
připomenout. Od věci by nebylo také upozornit kolonie zahrádkářů, kde si nyní lidé staví rodinné domy a hlukem obtěžují ostatní zahrádkáře. Dříve tuto vyhlášku 
lidé přirozeně dodržovali. Aspoň v neděli. Nyní má každý majitel rodinného domu či bytu pocit, že si může dělat co chce. A na druhou stranu se ti hlukem poško-
zováni bojí jít za sousedem a požádat ho o klid.
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Olej z usmažených kaprů, řízků a dalších nejen 
svátečních dobrot nevylévejte do odpadu. Myslete 
na to, že škodí trubkám i životnímu prostředí. 
Dá se ale naopak dobře zrecyklovat. Tento druh 
odpadu je po zpracování využíván při výrobě paliv, 
v chemickém, gumárenském nebo kosmetickém 

průmyslu. Proto kuchyňské oleje patří do speci-
álních kontejnerů, které najdete na devatenácti 
stanovištích ve městě. Odkládejte je tam v PET 
lahvích a dalších uzavřených plastových nádobách. 
Kontejnery ale neslouží k odkládání technických 
olejů. 

Oleje a tuky z domácností 
patří do speciálních nádob

Provozní doba 
sběrných dvorů 
na přelomu roku 
Sběrné dvory v Karlových Varech upravují provozní 
dobu na období konce roku. 
 
Sběrný dvůr Žižkova - Stará Role
24. – 27.12.  ZAVŘENO
28. – 31.12.  OTEVŘENO (8:00 – 15:30)
1.1.   ZAVŘENO
2.1.   OTEVŘENO (9:00 – 15:00)
3.1.   ZAVŘENO
 
Sběrný dvůr Jáchymovská - Horní nádraží 
24. – 27.12.  ZAVŘENO
28. – 30.12.  OTEVŘENO (9:00 – 17:00)
31.12. – 3.1.  ZAVŘENO
 
Sběrný dvůr 1. máje - Dvory
24. – 27.12.  ZAVŘENO
28. – 30.12.  OTEVŘENO (9:00 – 17:00)
31.12. – 3.1.  ZAVŘENO
 
Sběrné místo Chebská  - Dvory
21.12. – 3.1.  ZAVŘENO

STANOVIŠTĚ NÁDOB NA KUCHYŇSKÉ TUKY 
V KARLOVÝCH VARECH:
Bohatice – Lomená | Čankov - silnice III. třídy | Doubí – Svatošská | Drahovice – Lidická | Drahovice – 
Úvalská | Dvory – Chebská | Sedlec - Ke Hřišti | Olšová Vrata – K Letišti | nám. M. Horákové |  Libušina 
- u školy | Počerny - u Rybníka | Rosnice - u autobusové zastávky | Rybáře – Buchenwaldská | Rybáře 
– Konečná | Stará Role – Okružní | Stará Role – Hlávkova | Stará Role – Kryzánkova | Tašovice - Česká 
| Tuhnice - u Meteoru

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. 

Novela vodního zákona zpřísňuje požadavky 
na likvidaci odpadních vod z bezodtokových 
jímek. Vlastníci žump budou od 1. ledna povinni 
předkládat doklady o odvozu odpadních vod za 
poslední dva roky. Doklady bude nutné předložit 
na základě výzvy vodoprávnímu úřadu nebo 
České inspekci životního prostředí. Kontroly 
budou prováděny namátkově, popř. na základě 

podnětu, stížnosti, při vodohospodářských ha-
váriích apod. Cíleny budou mimo jiné na rodinné 
domy a chaty, které nevypouští odpadní vody 
do veřejné kanalizace nebo nevyužívají domovní 
čistírnu odpadních vod. Prioritně se kontroloři 
zaměří na lokality v blízkosti veřejných zdrojů 
podzemních vod, vodárenských nádrží, ostatních 
vodních nádrží.

Od ledna zpřísní kontroly 
odpadních jímek
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Město Karlovy Vary pravidelně pořádá slavnostní 
obřady k uvítání nově narozených dětí do života 
a mezi karlovarské občany. S ohledem na epide-
miologická opatření byly ale slavnostní obřady do 
odvolání zrušeny. Obnoveny budou v okamžiku, 
kdy to situace umožní. Níže uvedené termíny 
vítání občánků jsou proto jen předběžné. 

Rodiče, kteří ve stanoveném termínu podali či 
podají přihlášku k obřadu, který se neuskuteční, 
si mohou v úředních hodinách na matrice magis-
trátu města vyzvednout dárek pro své miminko.  
Termíny stanovené pro vítání občánků v roce 
2021 – obřady se uskuteční pouze v případě, že 
to epidemická situace umožní.

Vítání občánků v roce 2021 PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: 

· je k dispozici na Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, odbor 
vnitřních věcí – matrika, 3. patro, nebo 
na www.mmkv.cz v rubrice „Vyřiďte si 
na úřadu“ v oddíle „Matrika“

· je též součástí formuláře „Souhlasné 
prohlášení rodičů o jménu dítěte“, 
který obdrží rodiče v karlovarské 
porodnici

· musí být doručena matrice Magistrátu 
města Karlovy Vary ve výše uvedených 
termínech:
· osobně, nebo 
· poštou na adresu: Magistrát města 

Karlovy Vary, Matrika, Moskevská 21, 
361 01 Karlovy Vary, nebo

· do datové schránky Statutárního 
města Karlovy Vary ID: a89bwi8.

Následně obdrží rodiče pozvánku 
k účasti na slavnostním obřadu vítání 
karlovarských občánků. 

Bližší informace na tel. č.: 353 151 282, 
353 151 283, 353 151 234

Datum konání obřadu Obřad pro děti narozené v období Termín pro doručení přihlášky

28.1.2021 1.10.2020 – 31.10.2020 7.1.2021

25.2.2021 1.11.2020 – 30.11.2020 4.2.2021

25.3.2021 1.12.2020 – 31.12.2020 4.3.2021

29.4.2021 1.1.2021 – 31.1.2021 8.4.2021

27.5.2021 1.2.2021 – 28.2.2021 6.5.2021

24.6.2021 1.3.2021 – 31.3.2021 3.6.2021

29.7.2021 1.4.2021 – 30.4.2021 8.7.2021

26.8.2021 1.5.2021 – 31.5.2021 5.8.2021

30.9.2021 1.6.2021 – 30.6.2021 9.9.2021

21.10.2021 1.7.2021 – 31.7.2021 30.9.2021

25.11.2021 1.8.2021 – 31.8.2021 4.11.2021

16.12.2021 1.9.2021 – 30.9.2021 25.11.2021

Plánujete na rok 2021 svatbu? Mohou se vám 
hodit termíny konání svatebních úřadů v obřadní 
síni města. Ve stanovených termínech probíhají 
svatební obřady pouze v obřadní síni v ulici Krále 
Jiřího. V tyto dny se tedy nekonají svatební obřa-
dy na jiném vhodném místě ve správním obvodu 
matričního úřadu Karlovy Vary. 

Termíny pro uzavření manželství

Měsíc Den (vždy sobota)

Leden 16.

Únor 13.

Březen 13.

Duben 17.

Květen 15.

Červen 12.

Červenec 17.

Srpen 14.

Září 18.

Říjen 16.

Listopad 13.

Prosinec 11.
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NENÍ JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA …
Skončit s cigaretami zkouším již počtvrté. Motivaci 
mám, ale první dny vždy myslím jenom na to, abych 
se nedotkla cigaret. Pak je toho na mně moc, jsem 
u kamarádky na víně a najednou s ní stojím na 
balkóně a zase kouřím. Následně si všechno vyčtu, 
je mi jasné, že jsem zase promarnila šanci. Něco 
dělám špatně. Co bych měla změnit?
 Jana „Janča“, 40 let

Při odvykání není jediná správná cesta, ale pro 
všechny je společný cíl: přestat s kouřením. Je 
vynikající, že se nenecháte neúspěchem odradit 
a zkoušíte to znova. Odvykání se nepovede na první 
pokus, někdy je jich potřeba víc. Vypadá to, že 
„příliš chcete“, a pak jsou první nejkritičtější týdny 
pro vás těžké. Bude užitečné k myšlenkám „musím 
se vyhnout…pozor na to…aby se to nestalo“ při-
pojit i ty, které vás motivují a budou na vás působit 
pozitivně. Odvykání nemá být jenom útrpný očistec, 
ale cesta ke zdravému a kvalitnějšímu životu. Je 

potřebné neztrácet představu cíle a všeho toho, co 
vám abstinence od cigaret přinese. 
Předpokládám, že jste si vyjasnila vaše vlastní 
důvody a jsou pro vás atraktivní. Pro jistotu se nad 
nimi zkuste znova zamyslet a utvrďte se v tom, co 
vám vaše snaha přestat kouřit přinese, a co to pro 
vás znamená. Jestli váháte, nebo nejste tak upřím-
ná, jak chcete, věnujte této části větší pozornost. 
Zkuste najít někoho, komu důvěřujete, a chápe vaši 
snahu. Proberte společně vaše myšlenky. Požádejte 
pak o podporu v situacích, když budete váhat. 
Doporučuji si k vašemu plánu zařadit aktivity, které 
vám pomohou odpoutávat pozornost a budou vám 
dělat radost. Nemusí to být novinky a experimenty. 
Jestli nyní něco funguje tak, že vám přináší radost 
a dokážete se do činnosti položit, naplánujte si 
ji v prvních týdnech častěji. Je jedno, jestli je to 
cvičení, malování nebo masáž. 
Pozor na posezení u vína nebo u kávy. To jsou 
nejčastější spouštěče a je pravděpodobné, že tak 
se znova dostanete k cigaretám. Vyhýbejte se 

všemu, co připomíná kouření. Zkuste si z procesu 
odvykání udělat co nejvíc váš vlastní postup, který 
bude respektovat vaše názory, možnosti a celkově 
vaši osobnost. Ať se vám povede vytvořit „úspěšné 
odvykání od cigaret podle Janči“!
 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

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

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Agendu výkonu obecně prospěšných prací 
(dále jen „OPP“) má Městská policie Karlovy 
Vary na starosti neuvěřitelných 15 let, tedy 

od roku 2006. „Vzpomínám si, že zkušenosti jsme 
s tehdejším inspekčním strážníkem sbírali v Jih-
lavě, kde se naši kolegové touto problematikou již 
zabývali. V počátcích se nejednalo jen o zpraco-
vání kompletní agendy, motivační pohovory a ko-
munikaci s partnery, tehdy jsme zadávali rovněž 
těmto lidem práci a strážníci ji v průběhu výkonu 
služby spolu s inspekčním strážníkem namátkově 
kontrolovali“, uvedl velitel MP Marcel Vlasák. 
V posledních letech práci zadávají a kontrolují 
pověření zaměstnanci odboru majetku Karlovar-
ského magistrátu a Správy lázeňských parků. 
Spolupráce s nimi je dlouhodobě velmi dobrá 
a výkon je efektivnější, z čehož těží především 
město. Inspekční strážník Hynek Maděra nedá 
dopustit ani na spolupráci s Probační a mediační 
službou a Okresním soudem v Karlových Varech. 
V předloňském roce dokonce přednášel na semi-
náři pro poskytovatele OPP v Karlovarském kraji, 
kterým předal i lety prověřenou metodiku. Výkon 
obecně prospěšných prací na rozdíl od veřejně 
prospěšných prací je trestem uloženým soudem, 
kdy osoba je povinna ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu odpracovat určený počet 
hodin a to v maximální výši 300.
Zkušený strážník s mnohaletou praxí se příští rok 
chystá do zaslouženého důchodu a je otázkou, 
jestli tedy nedojde po mnoha letech k předání 
agendy na magistrát. Přeci jen se nepíše rok 
2006, i když pro práci s „klienty“ a především 
jejich pracovní motivaci se uniforma a policejní 
důraz hodí. Bez obalu je třeba říci, že Probační 
a mediační služba v Karlových Varech městské 
policii „posílá“ klienty s nejhoršími anebo nulo-
vými pracovními návyky, přesto více jak polovina 
svůj trest odpracuje. V roce 2019 se tato hodnota 
dokonce vyšplhala na neuvěřitelných 82 %!

 „Od roku 2006 prošlo našima rukama 552 
osob, kterým soud uložil tento trest. Již v prvním 
necelém roce (7 měsíců) bylo ve prospěch města 
odpracováno téměř 2 500 hodin, přičemž 23 osob 
svůj závazek vůči společnosti nedopracovalo“, 
vzpomíná Vlasák. K 31. říjnu 2020 eviduje MP 
v souhrnu 552 „klientů“, kteří odpracovali pro 
město 44 136 hodin. Dlužno dodat, že u 45 % 
osob městská policie navrhla přeměnu trestu pro 
neplnění podmínek Dohody o realizaci výkonu 
trestu obecně prospěšných prací. Přesný rozpis 
je uveden v přiložené tabulce. Pokud se někdo 
domnívá, že v letošním roce došlo díky epidemio-
logické situaci k výraznému poklesu této činnosti, 
tak by se pletl. Za 10 měsíců odpracovali potres-
taní téměř 2 700 hodin, což předurčuje meziroční 
pokles jen necelou čtvrtinu. Zvýšil se ale podíl 
osob, které svůj trest tzv. proměnily.
Inspekční strážník Maděra má mnoho zajíma-
vých historek vážících se nejčastěji k práci na 
městském hřbitově, kterou někteří z potrestaných 
odmítli vykonávat s odůvodněním, že zde straší 
duchové. O výmluvách pro absenci na pracovišti 
by dnes mohl napsat klidně román. Mnohé ale 
možná překvapí, že vedle potrestaných, kteří mají 
stabilní zaměstnání a tedy i pracovní návyky, si 
pochvaluje rovněž „klienty“, kteří jsou opakovaně 
trestáni. „Tito lidé dokáží totiž svůj trest skutečně 
spolehlivě odpracovat, jako je tomu v případě 
čtyřicetiletého muže z Karlových Varů, který 
v rámci tří trestů již městu „věnoval“ 800 hodin, 
což představuje pololetní fond pracovní doby“, 
dodává s úsměvem Maděra a pokračuje. „Na 
prstech jedné ruky bych spočítal jedince, které 
výkon OPP tzv. nakopl, a dokázali si najít práci, 
což člověka vždy potěší. Odvrácenou stránkou 
je naopak kontakt s lidmi, bez jakékoliv životní 
motivace, z nichž mnozí ani ve středním věku 
ještě nemají pracovní zkušenost a systémem 
pouze proplouvají“.

Obecně prospěšné práce 
z pohledu městské policie

Mateřské školy zůstaly v době nedávných 
omezení kvůli koronaviru, jako jediná škol-
ská zařízení, otevřeny. Tuto skutečnost se 

rozhodl využít BESIP a ve spolupráci s městskými po-
liciemi distribuoval do mateřinek výukové pomůcky 
na dopravní výchovu a reflexní vestičky pro bezpečné 
vycházky dětí.  Karlovarští strážníci jsou zvyklí do-
cházet za dětmi do školek na pravidelné vzdělávací 
besedy, tentokrát se s ohledem na situaci, museli 
omezit na kontakt s pedagogy. I tak bylo setkání 
příjemné a potěšující bylo zejména ujištění, že se již 
nyní děti i paní učitelky těší na aktivity, které pro ně 
městská policie i BESIP na příští rok připravují. 

Rozdané pomůcky ve školkách 
pomáhají s dopravní výchovou Kamerový systém 

dohlíží nově na Horní 
nádraží
Městský kamerový dohlížecí systém se rozrostl 
o další dva kamerové body, které monitorují 
přednádražní prostor Horního nádraží, pěší láv-
ku přes kolejiště a část stezky do Bohatic. Jed-
na z kamer dohlédne i na Růžový vrch. Městská 
část Rybáře, kam spadá zmíněná lokalita, je 
obyvateli vnímaná jako nejvíce riziková. Není 
proto divu, že vedení města plánuje na příští 
rok osazení další kamery na Sokolovskou ulici. 
Městská policie obdržela na realizaci projektu 
dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 425 
tisíc korun, tedy 90 procent z celkové ceny díla 
a v tuto chvíli již připravuje projekt nový.

Strážníky v lázních nečekal
Koncem listopadu v nedělní dopoledne provedla 
hlídka pořádkové služby kontrolu vjezdu do 
lázeňského území a narazila na nečekaný 
„úlovek“. V Ondřejské ulici strážníci při kontrole 
povolení narazili na 48letého řidiče z Nových 
Hamrů, který nejenže nebyl schopen předložit 
povolení opravňující jej k pohybu v lázeňském 
území, ale postrádal i občanský a řidičský 
průkaz. Z dalšího šetření vyplynulo, že řidiči 
byl vysloven zákaz řízení, takže případ si od 
strážníků pro důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního rozhod-
nutí převzala Policie ČR.

Služba seniorům stále roste
Strážníci již několik let poskytují službu senio-
rům, kteří jsou imobilní a vcelku pravidelně tak 
vyjíždějí na žádost ošetřovatelů nebo rodinných 
příslušníků. Nejinak tomu bylo v závěru listopa-
du, kdy pomáhali pětaosmdesátileté ženě, která 
nejenže spadla z postele, ale nějakou shodou 
okolností zůstala dokonce pod ní. Hlídka tedy 
nejdříve zvedla postel a poté ženu vyprostila. 
Ta si stěžovala na bolesti zad a měla krvavé 
zranění na nártu pravé nohy. Z tohoto důvodu 
byla strážníky předána do péče přivolaných 
záchranářů. Ročně strážníci vyjíždějí přibližně 
na 70 oznámení a jejich počet meziročně stále 
roste.

Napadala cestující i řidiče, neměla 
jízdenku
Kvůli problematické cestující se na městskou 
policii koncem listopadu obrátil s prosbou 
o pomoc řidič dopravního podniku. Dvaadvace-
tiletá žena z Teplé verbálně napadala cestující 
a navíc cestovala bez platné jízdenky. Při poku-
su o vyloučení z dopravy se mladá žena pustila 
i do řidiče a od urážek přešlo až k fyzickému 
napadení, v němž jí pomáhal i čtyřiadvaceti-
letý muž z Nového Sedla, rovněž bez platné 
jízdenky. Oba výtečníci byli strážníky zadrženi 
a předáni Policii ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu.

ZPRÁVY Z ULICE 
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Jedním z hlavních úkolů KAM KV je budoucí vize 
města. Proto bude i v tomto roce nezbytné pracovat 
koncepčně a dlouhodobě. V roce 2020 jsme spolu-
pracovali na tvorbě nové Strategie města Karlovy 
Vary na podkladě aktualizované Strategie KV°. 
Strategie rozvoje města získává konkrétní obrysy. 
Proběhlo několik ze sérií workshopů zpřesňujících 
témata strategie rozvoje města. Jak budou vypadat 
Karlovy Vary za 20 let? Nad jednotlivými oblastmi 
diskutovala odborná veřejnost. 
V tomto roce byly také dokončeny práce na úvodní 
části Strategie a Manuálu veřejných prostranství 
města Karlovy. Veřejné prostory jsou vizitkou 
města. Veřejná prostranství v intravilánu města 
Karlovy Vary vyjma lázeňské čtvrti postrádají ve 
většině celistvost, přívětivost a důstojnost hodnou 
významu krajského a lázeňského města meziná-
rodního významu, což by nové dokumenty měly do 
budoucna napravit. Dalším dlouhodobým projektem 
je Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy), což 
je mimořádná sériová nominace 11 evropských 
měst, které usilují o zápis na Seznam světového 

a kulturního dědictví UNESCO. Na jaře loňského 
roku mělo být jasné ne/doporučení komisařů ICO-
MOS a v červenci rozhodnutí o eventuálním zápisu, 
bohužel kvůli pandemii byly tyto termíny odsunuty 
na červenec 2021. 
Kromě těchto dlouhodobých projektů jsme řešili 
i aktuální projekty, které jsou pro město stejně dů-
ležité. Klíčovými tématy loňského roku byla celostní 
oprava a nové využití Vřídelní kolonády a ověření 
možného rozvoje širšího centra města (prostor 
Dolního nádraží a areálu Tržnice). Městští architekti 
se zabývali například i využitím Staré vodárny, re-
konstrukcí ulice Kolmé, umístěním jezdecké sochy 
Karla IV., iniciovali konkrétní podobu rekonstrukce 
předprostoru kostela sv. Máří Magdalény, nebo 
spolu se spolky Vzbuďme Vary a Bieno doprovázeli 
komunitní projekt na oživení vnitrobloku za Elitkou. 
Ve spolupráci s Karlovarským krajem jsme podpořili 
vznik návrhů na budoucí podobu bývalé Keramické 
školy (dnes Střední uměleckoprůmyslové školy). 
Více informací o všech našich projektech najdete 
na webu www.kamkv.cz. 

Těšíme se na nastávající rok 2021, ve kterém 
společně s Vámi naše práce přispěje k tomu, aby 
naše město bylo ještě krásnějším!
Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i letos pro 
Vás chystáme zajímavé populárně naučné akce. 
Těšit se můžete na přednášky o tématech týkajících 
se města, diskuze, promítání filmů, výstavy a ko-
mentované procházky po městě. 
Sledujte nás na našem webu, Facebooku a Insta-
gramu, aby Vám už nic neuniklo. 
Přejeme Vám šťastný nový rok plný osobních 
i pracovních úspěchů a těšíme se brzy na viděnou 
v KAMu. Tým KAM KV°  

Rok 2020 s Kanceláří 
architektury města 
Karlovy Vary je za námi...
Rok s krásným číslem 2020 se stal pro nás všechny velmi náročným. Událo se tolik věcí, které jsme 
si ani neuměli představit. Byl plný výzev a očekávání. Přestože nebyla situace lehká, tým Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) pracoval tak, jak jste od něj zvyklí. V roce 2020 pracoval 
7členný tým na 14 projektech a uspořádal 11 akcí pro veřejnost. KAM KV se novým pracovním pod-
mínkám flexibilně přizpůsobil a přenesl svoji činnost, komunikaci a aktivity do online prostředí, kde 
jsme Vám např. skrze seriál krátkých videí představili hlavní myšlenky právě dokončeného Manuálu 
a Strategie veřejných prostranství města Karlovy Vary.

ÚTERÝ 19. 1. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, 
Karlovy Vary
Přednáška: Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. 
– Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. 
– Obnovení balneologického výzkumu
V roce 2019 byla Karlovarským krajem 
zřízena veřejná výzkumná instituce s cí-
lem obnovit výzkum v oblasti lázeňství 
a balneologie. Jedná se o první a zatím 
jedinou instituci tohoto typu sídlící na 
území Karlovarského kraje. Výzkumné 
projekty a další aktivity ILaB, v. v. i. 
představí jeho ředitelka Mgr. Kristýna 
Matějů, Ph.D.

Přednáška proběhne prezenčním 
způsobem v KAM KV°. Pokud by 
to aktuální opatření nedovolovala, 
proběhne v online prostředí. Sledujte 
prosím náš web nebo sociální sítě 
pro aktuální informace!

KAM KV°
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LIDÉ

V karlovarské městské části Počerny se v polo-
vině března uskuteční velká sláva. Tamní Spolek 
přátel Počeren a Josefa Loschmidta se totiž 
chystá znovu odhalit bronzovou pamětní desku 
nejvýznamnějšího počerenského rodáka Josefa 
Loschmidta. Zrestaurovaná pamětní deska bude 
slavnostně představena veřejnosti ku příležitosti 
200. výročí vědcova narození. Opět na domě, kte-
rý nechal Loschmidt již jako významný světový 
vynálezce a profesor vídeňské univerzity v II. po-
lovině předminulého století postavit. Loschmidt 
jako první na světě dokázal určit počet molekul 
v plynech. Dodnes je k tomu používána Loschmi-
dtova konstanta.

Loschmidtovu pamětní desku nechali na 
zmiňovaný dům umístit v roce 1935 tehdejší 
německy hovořící obyvatelé Počeren, kteří tak 

chtěli vzdát hold svému významnému předku. Na 
činnost tehdejších obyvatel se snaží navázat na jaře 
založený Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta. 
Nechal desku na své náklady zrestaurovat u jednoho 
z nejlepších odborníků v republice Jindřicha Kovaříka 
z Mariánské Týnice na severním Plzeňsku. Pamětní 
deska je podle památkářů velmi vyvedená a moh-
la by pocházet z dílny Jeana Sprengera, sochaře 
z Essenu.
Spolek požádal písemně prostřednictvím prvního ná-
městka primátorky Tomáše Trtka karlovarské měst-
ské zastupitelstvo, aby zvážilo v příštím roce v rámci 
Loschmidtova 200. výročí narození udělení Čestného 
občanství města Karlovy Vary této světové osobnosti 
vědy. Loschmidt nikdy na svoje rodiště nezapomněl 
a každý rok se do Počeren vracel z vídeňské univer-
zity trávit letní prázdniny. Na svém domě si nechal 

postavit malou rozhlednu, kde přijímal návštěvy. 
Přitom se kochal na jedné straně rozhledem do údolí 
Ohře ke Karlovým Varům, a na straně druhé pohle-
dem na hřebeny Krušných hor. Byl velmi skromným 
člověkem, který rád vzpomínal, jak musel jako dítě 
pást v Počernech kozy. Loschmidt měl ale štěstí na 
lidi, kteří u chlapce brzy rozpoznali jeho genialitu a, 
ač z chudých poměrů, dostal možnost studovat.  
Spolek požádal významné osobnosti veřejného života 
o převzetí záštity nad slavnostním znovuodhalením 
pamětní desky. Dopisem Spolek o to požádal ministry 
kultury Lubomíra Zaorálka, ministra průmyslu a ob-
chodu Karla Havlíčka nebo ministra školství Roberta 
Plagu. V neposlední řadě jsme o záštitu požádali 
karlovarskou primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou. 
Pořadatelé pozvali rovněž celou řadu osobností 
nadregionálního významu, jedná se o vlastníky nebo 
ředitele karlovarských tradičních firem.
V rámci slavnostního programu počítá Spolek 
s krátkým divadelním vystoupením, v kterém se 
osobnost Loschmidta pravděpodobně propojí 
v průběhu děje s rodinami Becherů, Moserů, Mattoni, 
Puppů či Thunů. Spolek rovněž pracuje na vydání 
skromné publikace, která by měla přiblížit život a dílo 

Josefa Loschmidta. Stane se tak mimo jiné i díky 
karlovarskému historikovi Stanislavu Burachovičovi, 
který Spolku poskytl pro vznik publikace podklady 
v podobě takřka sto let staré kroniky Počeren. Lze 
se tedy v publikaci těšit i na reprodukce historických 
fotografií z doby Loschmidtovy.
Spolek v současné době eviduje takřka sedmdesát 
členů, kteří se na jeho činnost skládají pravidelnými 
měsíčními příspěvky ve výši 37 korun na transpa-
rentní účet u Fio banky. Spolek, i když na to neměl 
moc času kvůli ochranným vládním opatřením proti 
šíření nového typu koronaviru, stačil uspořádat 
v Počernech celou řadu kulturně společenských akcí. 
Jedná se například o Den dětí podle Loschmidta, 
Loschmidtův košíček, tedy turnaj v badmintonu, 
Loschmidtovo molekulové koulení, což byl pétanque 
turnaj, anebo turnaj v Lomihnátu. Pokud to doba do-
volí, chce v akcích pokračovat a jejich počet i rozšířit, 
vzhledem k nebývalému zájmu účastníků. Proto se 
také Spolek obrátil na karlovarský magistrát s žádos-
tí o finanční podporu, která by se měla vyhodnocovat 
z jara roku 2021.

Roman Šilpoch, předseda 
Spolku přátel Počeren a Josefa Loschmidta

Spolek chystá v Počernech znovuodhalení 
pamětní desky vynálezce Josefa Loschmidta

Pamětní deska Josefa Loschmidta po jejím odborném restaurování znalcem v oboru Jin-
dřichem Kovaříkem (na snímku).

Dům č. p. 10 v Počernech v průběhu obnovy 
jeho fasády a zateplení.
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Děkuji, pane řidiči

Dne 16.11. jsem byla v Ostrově. Při odjezdu jsem 
plánovala použít autobus v 16.03 od  zámku. 
Jelikož mi byla zima a začalo i poprchávat přidala 
jsem do kroku a na zastávce stál ještě autobus 
předchozího spoje. Začala jsem běžet a pan řidič 
nejen že mi neujel jak se říká "před nosem ", ale 
počkal a otevřel již zavřené dveře. Bohužel jak 
jsem spěchala při nastudování se  mi vysypal celý 
obsah peněženky na chodník. Začala jsem věci 
sbírat a říkala panu řidiči ať jede, že pojedu dalším. 
Ale pan řidič vystoupil a pomohl mi vše posbírat 
a ještě  se díval i pod autobus,  aby tam něco ne-
zapadlo. Panu řidiči jsem děkovala, ale děkuji ještě 
touto cestou, protože si to moc zaslouží.
Jméno se mi  z důvodu ochrany osobnosti nepo-
dařilo zjistit. 
 Vděčná cestující Jaroslava Bálková

PF 2021

Čas Vánoční, s krásným příběhem zrození Ježíška, 
jenž přichází pro převzetí našich vin na sebe a jeho 
následné obětování se za nás, nám každoročně 
dává hezký pocit očištění a chuti být v novém roce 
lepší. Nepřišel již náhodou okamžik, kdy si uvědo-
míme, že ten Ježíšek je vždy tvořen kousky každé-
ho z nás a že bychom se měli chovat, tak, aby se 
to dobré, čisté a hezké nemuselo obětovávat?
Nyní si dovolím být trochu osobní a oslovím kolegy 
ze zastupitelstva. Byli jsme zvolení pro to, aby-
chom dohlíželi nad hospodařením a plánováním 
v našem městě, abychom zastupovali zájmy všech 
obyvatel našeho města a vytvářeli předpoklady pro 

budoucnost, za kterou se nebudeme muset v očích 
našich dětí a vnoučat stydět. To se ovšem nemůže 
podařit prodeji a dlouhodobými pronájmy „na sílu“. 
Investicemi bez projednané koncepce a nevyřeše-
nými otazníky při jejich soutěžení a samozřejmě 
ani přebíráním nekvalitně provedených zakázek. 
Jsem přesvědčen, že poctivě a spravedlivě chce 
rozhodovat drtivá většina z nás, jen nám mnohdy 
chybí možnost a ochota být plně informován. 
Zapracujme prosím na sobě.
A se svou, snad doživotní, naivitou a optimismem, 
přeji nám všem minimum ztrát toho hezkého 
a čistého co v sobě máme.
 Josef Janů, zastupitel za Piráty

Dušičky a svědomí 

Prožili jsme právě období Dušiček, které se stalo 
po staletí nepsaným národním svátkem.
Přicházíme k hrobům našich předků, abychom jim 
poděkovali za jejich práci a vše co pro
nás během jejich života vykonali. Nemohu zapo-
menout větu z mládí, kdy jsem slýchávala,
že pokud by člověk neměl svědomí, není toho 
mnoho, co by ho odlišovalo od zvířete.
Jsme ve věku, kdy rekapitulujeme už celý náš 
předešlý život a potvrzujeme si činy naše a
všech se kterými jsme tak nějak více či méně život 
prožili. Pravdu tak nějak každý cítíme
A pokud nejsme lháři, musíme si ji umět připustit.
Chtěla bych dnes připomenout život mé milé přítel-
kyně, spolužačky z dětství a věrné kamarádky.
Pocházela z hospodářství běžných sedláků, kteří 
obdělávali svá políčka, chovali dobytek, a starali
se tak o obživu celé své většinou početné rodiny. 

Byla jich asi většina, co nepochopili nový vývoj
společnosti po válce 1945 a mysleli si, že jejich 
dřina je to podstatné, co k životu potřebují.
Byli i tací, co neměnnost situace pochopili a své 
majetky nově vznikajícím družstvům předali ve
prospěch nové rodící se společnosti. Děti někte-
rých zůstaly pracovat ve družstvech a vypracovaly
se do vedoucích míst a dál pokračovaly v zeměděl-
ské činnosti, nyní už ne jen sami pro sebe, ale
pro celou naši společnost. Rodina mé kamarádky 
žádné větší problémy nedělala.
Hospodář bohužel
brzy zemřel, co se rozhodl očesat nejhezčí hrušky 
z vysokého stromu a spadl ze žebříku. Zbylé ženy
v hospodářství dál pracovaly, neboť ty takzvané 
záhumenky a menší množství dobytka bylo lidem
povoleno si ponechat. Při dělení majetku po smrti 
rodičů docházelo téměř vždy k nepříjemnostem,
nepochopení až nenávisti. Moje kamarádka se do-
kázala nad všechny tyto pocity tak zvané povznést 
a ačkoliv na ni z rodinného domu nezůstalo nic, 
dále svoji neteř navštěvovala a podle možnosti ji v
hospodářství pomáhala.
Její život proběhl ve velkém zklamání, kdy ji 
její láska, manžel, opustil a odešel k jiné ženě. 
Ani v tomto případě nezatrpkla a dál se stará 
o hroby všech těch, na které si už v jejich bývalých 
rodinách nikdo ani nevzpomene. Udržuje hrob 
svého nehodného manžela a jeho matky, stará 
se o opuštěný hrob jeho předků v místě našeho 
narození a v posledních letech se podařilo její dceři 
koupit zchátralý dům příbuzných  svého bývalého 
manžela a vyplatit všechny podílníky.
Přeju Ti, milá Jiřino, všechno nejlepší a můj veliký 
obdiv za Tvoji velkorysost v životě. Mám Tě ráda.
 Eva Richterová

HYDEPARK
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Základní školy na Karlovarsku, které jsou zapo-
jeny do místního akčního plánování v projektu 
MAP Karlovarsko II, mohou již třetí školní rok 
využívat širokou nabídku aktivit k rozvoji vzdě-
lávání. Jedna z nejvíce oceňovaných aktivit se 
jmenuje „Paměť a efektivní učení“. 

Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 proběhlo 
29 workshopů pro žáky základních škol, kterých 
se účastnilo celkem 679 žáků a 57 pedagogů. 
Doplňkově jsme zorganizovali také dva dvou-
denní semináře pro pedagogické pracovníky. 
Ve školním roce 2020/2021 se zaměřujeme na 
trénink pedagogů tak, aby získané poznatky mohli 
implementovat do své praxe. Z důvodu omezení 
setkávání jsme listopadová a prosincová školení 
pro pedagogy přesunuli do online prostředí. Ze 
škol, které se nacházejí přímo v Karlových Varech, 
se školení zúčastnili pedagogové ze Základní 
školy Karlovy Vary, Poštovní 19, Základní školy 
Karlovy Vary, Konečná 25, Základní školy pro žáky 
se speciálními poruchami učení, Základní školy 
Jana Amose Komenského Karlovy Vary a Základní 

a mateřské školy při zdravotnických zařízeních. 
Na jaro plánujeme ještě další seminář, na který je 
přihlášena Základní škola Dukelských hrdinů Kar-
lovy Vary. Seminářů se účastní i další školy z okolí 
Karlových Varů.
Pedagogové se na seminářích seznamují s mo-
derními vědeckými poznatky o mozku a paměti 
a způsobech jejich využití pro snadnější učení, 
včetně efektivních poznámek. Učí se paměťové 
techniky a práci s myšlenkovými mapami. Získáva-
jí inspiraci pro lepší využívání vhodných způsobů, 
metod a strategií učení. Seznamují se s metodikou 
členění hodiny z hlediska udržení pozornosti žáků 
a efektivního opakování v hodině. Učí se lépe 
pracovat s žáky, aby žáci uměli třídit informace, 
propojovat je a systematizovat pro efektivní učení, 
rozvinout kompetence tvořivosti a kreativity pro 
snadnější učení a řešení problémů. Dále získávají 
tipy a náměty pro lepší soustředění u svých žáků 
a efektivnější učení. V neposlední řadě se účastníci 
seznamují s vhodnou psychohygienou pro udržení 
zdraví a výkonu, zpomalení stárnutí mozku a mož-
nostmi prevence Alzheimerovy nemoci. 
Lektorem aktivity je Ing. Aleš Procházka, trenér 

paměti z Karlových Varů. „Běžná školní výuka 
nás neučí, jak si učení ulehčit. Znalost základních 
principů fungování paměti a paměťových technik 
výrazně zlepší zapamatování a při troše tréninku 
zrychlí učení,“ říká Aleš Procházka.
Aktivita „Paměť a efektivní učení“ je učiteli vysoce 
hodnocena. Dle vyjádření účastníků seminářů, uči-
telé po absolvování semináře mění způsob přípravy 
na hodinu a práci v hodině, třída lépe reaguje 
a žáci mají lepší výsledky. Učitelé si více uvědomu-
jí, že ve třídě jsou žáci, kteří mají různé styly učení. 
Učitelé se na seminářích učí koncipovat metody 
a formy výuky tak, aby výuka byla efektivní pro 
žáky všech učících stylů. 
Obecně je důležité uvědomit si význam celoživot-
ního vzdělávání a učení a to, že dnešní žáci budou 
pravděpodobně pracovat v profesích, které dnes 
ještě ani neexistují. Aktivita „Paměť a efektivní 
učení“ pomáhá také uvědomění si dopadů rychlých 
technologických změn, a to jak pro práci učitele, 
tak i pro rozvoj žáků a jejich budoucí vzdělávání 
a profesní rozvoj.

Ing. Markéta Hendrichová

Na Karlovarsku v rámci projektu MAP 
trénujeme paměť a efektivní učení

Ž
áci Základní školy Karlovy Vary, Koneč-
ná 25 i v době uzavření škol z důvodu 
pandemie Covid-19 nezaháleli. 
Vybraní žáci z 1. i 2. stupně se v pátek 6. 

listopadu 2020 účastnili krajského kola Logické 
olympiády, která proběhlo on-line. Tato soutěž je 
pořádána společenskou organizací Mensa České 
republiky.
Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že 
v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, 

pohotovost, představivost a rychlost úsudku; 
namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl 
od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda 
úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se 
mohou této soutěže účastnit děti a mládež od 
předškolního věku až po středoškoláky. Účast 
v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak 
rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj 
jejich individuálních vloh.
 Mgr. Petr Kordík, ředitel školy

I v době uzavření škol žáci 
ZŠ Konečná nezaháleli

Výsledky žáků ZŠ Konečná
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ): Vynikajícího umístění dosáhl žák David Viglaský z 2. ročníku, který 
obsadil krásné 1. až 4. místo v Karlovarském kraji z 24 účastníků.
Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ): Vynikajícího umístění dosáhla žákyně Michelle Zemanová ze 4. 
ročníku, která obsadila krásné 36. až 37. místo v Karlovarském kraji z 275 účastníků.
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ): Vynikajícího umístění 
dosáhla žákyně Elen Podušková z 9. ročníku, která obsadila krásné 24.  místo v Karlovarském kraji 
z 447 účastníků.
Všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili, děkuji za vzornou reprezentaci školy.
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Každý čtvrteční podvečer v listopadu probíhaly 
v Karlovarském kraji tematická setkání pro děti 
z dětských domovů a mladé lidi, kteří již brány 
domova opustily a osamostatňují se. Právě těm 
pomáhá v této době ještě intenzivněji celore-
publikový projekt Začni správně neziskovky 
yourchance, který setkání organizoval. Ústřední-
mi tématy byla problematika exekucí, mož-
nosti bydlení při odchodu z dětského domova, 
příprava na pracovní pohovor a atraktivní téma 
orientace v médiích Fake News.

P
avel k nápadu online tematických setkání 
řekl: „Vzhledem k omezeným možnostem 
kvůli situaci kolem Covid-19 a nemožnosti 
pořádat fyzicky naše oblíbená tematická 

setkání, jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání 
formou on-line přednášek. Společně s lektorkou Te-
rezou Zykánovou jsme vytvořili několik tematických 
bloků, jejichž cílem byla lepší orientace v daném 
tématu online setkání. Mladí se tak mohli lépe 
připravit na odchod z dětského domova a v životě 
využít našich rad a návodů.“ Kromě probrání ože-
havých a žádaných témat si mladí zdokonalili svoje 
počítačové dovednosti. „Velmi mile mě překvapila 
aktivita a zapojení mlaďochů do online setkání, 

kteří se hojně dotazovali, a to jak během samotných 
setkání, tak i po jejich ukončení telefonicky nebo 
přes Facebook a aplikaci WhatsApp. Jsem velmi 
rád, že mohu spolupracovat s dětmi, které mají 
zájem o sebe a svoji budoucnost. Zároveň jim za to 
také děkuji, protože je to důkaz, že má moje práce 
smysl,“ dodává. 
„S koordinátorem Pavlem Kunclem z projektu Začni 
správně spolupracujeme od začátku léta. Za tu dobu 
jsme uskutečnili již několik online vysílaní, která 
našim dětem nabízí vysvětlení a nástin situací, do 
kterých se mohou dostat během života. Vždy se 
dozví, jaká jsou možná řešení takových situací a na 
konkrétních modelech je jim vysvětleno, jak tím, že 
ví, předejdou ošklivému spálení se," hodnotí online 

setkání a spolupráci paní vychovatelka Rejtharo-
vá z rodinné skupiny v Mezirolí, která je součástí 
Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov. 
Pavel Kuncl se stal koordinátorem projektu Začni 
správně úvodem letošního roku. Navázal tak na 
rozjetou spolupráci jeho kolegyně Jany Fajfrové 
s dětskými domovy a konkrétními mladými lidmi, 
kteří brány domova opouští a snaží se postavit na 
vlastní nohy. Pavlovi se pomalými, ale jistými kroky 
daří vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti 
z dětských domovů odcházet do dospělého života 
s větší šancí na úspěch a šťastný život. Pavel vyzdvi-
huje dobře regionálně fungující spolupráci s Domovy 
na půl cesty a zaměstnavateli, kteří bez předsudků 
nabízí mladým práci i brigády. „Celková ochota lidí, 
kteří mohou jakkoliv přispět ke zkvalitnění života 
a uspokojení potřeb dětí z dětských domovů a pěs-
tounské péče, je na Karlovarsku obrovská. Jsem za 
to velmi šťastný,“ popsal spolupráci v kraji Pavel.
Projekt Začni správně poskytuje celoplošně kontinu-
ální podporu v 85 % dětských domovů v ČR a stará 
se o více než 720 mladých lidí, kteří odcházejí 
z dětských domovů a potřebují pomoc v začátku 
samostatného života. Každý kraj má svého koor-
dinátora, který s mladými řeší praktické záležitosti 
a funguje i jako psychická podpora.  

Děti a mladí z dětských domovů se 
zdokonalovali nejen v online komunikaci

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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Ošacovací středisko Českého červeného kříže 
v karlovarské Kollárově ulici se na zimu uzavírá. 
Provoz bude omezen od 17. prosince do 12. 
ledna 2021. Více o činnosti  oblastního spolku 
Českého červeného kříže se dozvíte na webu 
www.cck-kv.cz. Středisko můžete případně 
kontaktovat na tel.: 602 865 110, či e-mailech: 
karlovyvary@cervenykriz.eu, vera.sladkova@
gmail.com.

Město opět podpořilo 
potravinovou banku 
Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční podporu ve 

výši 74 tisíc korun, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková 
organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. 

A co zajímavého se letos událo? 
„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské orga-
nizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. 
Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného 
záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme 
připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí,“ 
uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.
 V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce 
se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám 
v našem regionu.
V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí celorepublikových 
kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace 
potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty. 
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na 
činnost a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka 
dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic, Chebu. 
Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou 
působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.
 Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje

Ošacovací středisko 
Českého červeného 
kříže na zimu uzavírá

Krajská kampaň 
hledá náhradní 
rodiče

Karlovarský kraj trápí nedostatek dlouhodo-
bých pěstounů. Každoročně se jimi stane 
pouze několik rodin, které chtějí poskytnout 

zázemí dětem, co neměly v životě zatím tolik 
štěstí. Proto kraj organizuje kampaň „Staňte se 
pěstounem“. Jejím cílem je zvýšit povědomí o pěs-
tounské péči a najít mezi obyvateli regionu další 
náhradní rodiče.
Pěstounství je jedna z forem náhradní rodinné 
péče. Pěstoun poskytuje rodinné zázemí opuště-
nému dítěti, které má své biologické rodiče, ale ti 
se nechtějí nebo nemohou o dítě z nejrůznějších 
důvodů postarat. Stát finančně přispívá na hmotné 
zabezpečení dítěte a vyplácí pěstounovi odměnu. 
Každý pěstoun projde procesem prověřování, 
který se skládá například ze zdravotní prohlídky, 
psychologického vyšetření nebo vzdělávání pro 
jeho budoucí úlohu.
Pokud někdy přemýšlíte, a zvláště v současné 
komplikované době, o pomoci opuštěným dětem, 
pokud byste byli ochotni těmto dětem poskytnout 
pomoc, podporu a zázemí, najdete všechny potřeb-
né informace a kontakty, ale také příběhy dětí i je-
jich pěstounů na krajských stránkách věnovaných 
pěstounské péči www.pestounskapecevkk.cz.
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V loňském roce 2020 si svět připomněl 75. 
výročí konce 2.světové války a osvobození 
Československa a Karlových Varů. A bude 

si ho dlouho připomínat také neblahou pandemii 
koronaviru. Ten rok byl však významný ještě jedním 
jubileem, a to výročím vzniku Dechové hudby Karlo-
varka. Hovořilo se o tom mimo jiné také na 29. his-
torickém semináři Karla Nejdla v Alžbětiných lázních 
a kapela to celý loňský rok připomínala na svých 
kolonádních koncertech či jiných vystoupeních.
Zakladatelem tohoto orchestru se stal již v roce 
1945 tehdejší vojenský hudebník a pak kapelník 
a skladatel Břetislav Čermák (obr. č.1) na podnět 
tehdejší místní správní komise. A první vystoupení 
se konalo 5.prosince 1945 v hotelu Střelnice, dnes 
Grandhotel Ambassador Národní dům. 
  Zpočátku nesl orchestr jméno svého kapelníka 
Břetislava Čermáka  a hrál v Národním domě, v GH 

Pupp, v Poštovním dvoře a jinde (obr. č.2). Později 
prošel řadou změn zřizovatelů a názvů a také unifo-
rem a úborů. Od roku 1988 se jmenuje Karlovarka 
a v jeho vedení se až dosud vystřídalo celkem 6 
kapelníků a mnoho desítek hudebníků. Dnešním 
kapelníkem je Jaromír Marouš (obr. č.3), kteří řídí 
obvykle 6-15 účinkujících z celkového kádru cca 30 
špičkových hudebníků a zpěváků z Karlových Varů 
a širokého okolí (obr. č.4).
S dechovkou  Karlovarkou se vloni a v předchozích 
letech setkávali Karlovaráci i návštěvníci lázeňského 
města během lázeňské sezóny na karlovarských ko-
lonádách, rozhlednách a na produkcích pro seniory. 

A pokud se to vloni kvůli pandemii někomu nepoda-
řilo „na živo“ , tak od konce listopadu se veřejnost 
a příznivci spolu se všemi ostatními posluchači 
a diváky mohou setkat s Karlovarkou na internetu 
(YouTube), kam byly s podporou města Karlovy Vary 
nahrány a umístěny dva koncerty. Jeden je věnovám 
speciálně měsíci seniorů a ten druhý je jubilejním 
slavnostním koncertem k 75.výročí vzniku a historii 
kapely.
Hudba Karlovarka věří, že v roce 2021 se veřejnosti 
opět představí „live“ při některých lázeňských 
a jiných příležitostech.
 Ing. Petr Hejský, manager orchestru

Karlovarka hraje dechovku už 75 let

Dnešní Karlovarka i s lidovými tanečníky

Kapela Břetislava Čermáka

Zakladatel Břetislav Čermák

KULTURA
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V okamžiku, kdy čtete tento text, již víte, zda se 
uskutečnil a jaký byl Novoroční koncert Karlovar-
ského symfonického orchestru 2021. Já naopak 
v okamžiku, kdy tento text píši a Novoroční koncert 
plánujeme, nevím vůbec nic. Toto nevědění je asi 
tím nejtěžším, co musíme v této době podivné 
překonávat.  Zachovejme si tedy dobrou mysl, opti-
mismus a chuť do další práce.
Členové KSO v době uzavření koncertních sálů 
připravili spoustu drobných projektů a podíleli 
se i na řadě aktivit mimohudebních. Konkrétně 
v prosinci roku 2020 to byly koncerty s Ewou 
Farnou, s Adamem Plachetkou a vánoční koncert 
barokní hudby pořádaný ve spolupráci s Kulturním 
centrem Svoboda Cheb a Západočeským divadlem 
v Chebu. Vedle těchto vesměs po internetu 
vysílaných koncertů vznikla řada domácích videí 
členů orchestru, natáčely se edukativní pohádky 
pro děti, kterými alespoň částečně nahrazujeme 
tzv. výchovné koncerty, ale řada členů orchestru se 
také registrovala jako dobrovolníci v institutu In-
stand a několik z nich se tak účastnilo dobrovolné 
práce (úklid v domově důchodců, donáška nákupů 
pro osamělé seniory, atp.) Průběžně a z vlastních 
prostředků připravovali také občerstvení pro Karlo-
varskou krajskou nemocnici (KKN od nás obdržela 
celkem pět plných aut domácího pečiva, ovoce, 

nápojů apod.) a pro samoživitele nakoupili celkem 
68 mikulášských balíčků a vánoční dárky, které 
předali neziskové organizaci Nádech.
Lze tedy říci, že orchestr v době, která múzám 
nepřála, rozhodně nestál se založenýma rukama 
a všem jeho členům za to patří velký dík. Věřím 

však, že minulý čas, který tu užívám, bude již 
v lednu, kdy tento text čtete, časem skutečně 
minulým. Vezměme si tedy z něho ponaučení a na 
věci nepěkné se snažme rychle zapomenout.
Orchestr má za sebou v posledních letech velký 
kus práce. Podařilo se jej zformovat v těleso vyso-
kých uměleckých kvalit, v těleso, které v těžkém 
konkurenčním prostředí české interpretační tradice 
snadno obstojí a může plnit i ty nejtěžší hudební 
úkoly. V roce dvacátém prvním bude třeba k udr-
žení této vysoké úrovně a jejího dalšího rozvoje 
značného úsilí a obětí ze strany všech hudebníků 
a managementu orchestru. V této chvíli není 
jasné, jak bude koncipován již v minulosti velmi 
napjatý rozpočet orchestru. Čeká nás další fáze 
přípravy sálu v Císařských lázních /o vývoji příprav 
Vás budu informovat v dalším článku/. Dále bude 
bezpodmínečně nutné opět nastolit v letošním roce 
pozastavený umělecký rozvoj orchestru.
Orchestr v Karlových Varech vždy byl, je a vždy 
bude. A veškerá protivenství, kterým je nucen neu-
stále čelit, jistě překoná. To je podstatné, z toho vy-
cházíme a do budoucnosti hledíme s optimismem. 
Do Nového roku přeji totéž i Vám všem a těším se 
na další setkávání na koncertech Karlovarského 
symfonického orchestru.
 Petr Polívka

KSO: Jak na nový rok...

V souvislosti s vládními nařízeními není v době uzávěrky Radničních listů jasné, zda bude v lednu povoleno konání koncertů v sálech. Na lednový pro-
gram se zatím připravujeme, o případném konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete 

kontaktovat telefonicky na čísle 777 744 893.
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UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.

Objevná výstava připomene legendární pobyty 
malířů, sochařů, 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 fotodo-
kumentaci akcí. Výstavu podpořilo Minister-
stvo kultury ČR a Statutární město Karlovy 
Vary.
 

Představovat Emila Fillu, čelného předsta-
vitele české avantgardní kultury, malíře, 
grafika a sochaře, organizátora výtvarného 

života, klíčové osobnosti SVU Mánes, je jistě 
zbytečné. Kdo by neznal jeho velmi expresivně 
pojatá díla inspirovaná picassovským kubismem? 
Karlovarská galerie prezentuje zhruba dvacítku 
jeho obrazů, grafik a také jedno dílo kresebné 
a několik děl sochařských ze sbírek devíti státních 
i soukromých galerií. Všechna umělec vytvořil ve 
svém vrcholném období v rozmezí let 1934 až 
1936, všechna jsou námětově směřovaná k vel-
kému autorovu tématu ztvárnění ženy.
Druhý sál karlovarské galerie je pak věnován ne-
příliš známému fenoménu z poloviny 30. let, kdy 
byly v podhůří Novohradských hor na břehu řeky 
Malše pořádány letní tábory Spolku výtvarných 
umělců Mánes. Proběhly v letech 1934, 1935 
a 1936 a absolvovaly je dnes vážené osobnosti 
meziválečné kultury nejen výtvarného zaměření. 
Mezi účastníky figurují jména jako Emil Filla, Alois 
Fišárek, Jaroslav Fragner, Adolf Hoffmeister, Josef 
Jiříkovský, Vincenc Makovský, František Muzika, 

Vladimír Sychra, Václav Špála, Josef Wagner, Alois 
Wachsman, hudební skladatelé Jaroslav Ježek 
a Hans Krása, při posledním ročníku pak také Jiří 
Voskovec a Jan Werich. Celý sál zaplňuje zajíma-
vá dobová fotodokumentace jednoho z účastníků 
tří táborů – přináší rozverné trampské aktivity 
českých umělců doby avantgardy, kdy hrám a zá-
bavám sloužily i dva vyřazené železniční vagóny 
(první ročník se ale ještě odehrál ve stanech)… 
Romantika trampského hnutí a volnočasové zájmy 
významných umělců na letním setkávání na Malši 
se staly inspirací pro jejich následnou tvorbu.
Stěžejní výstava letošní galerijní sezóny, která 
vznikla za laskavé podpory Ministerstva kultury 

ČR a Statutárního města Karlovy Vary, byla již 
téměř dva měsíce uzavřena, nyní je prodloužena 
do 3.1.2021. Vzhledem k neustále se měnícím 
nařízením doporučujeme výstavu navštívit co 
nejdříve.

Emil Filla a Mánesáci na Malši

Emil Filla, Ženy, polovina 30. let 20. století, tuš, pastel, papír

Oslava ubytování ve vagonech 

Antonín Pelc a Jaroslav Grus naslouchají 
Jaroslavu Ježkovi

Emil Filla, Hlava, 1934, olej, plátno, Galerie 
KODL
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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

4. 1. 19.30 Rob Becker: Caveman
Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na 
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou 
jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou!
Hraje: Jan Holík
Režie: Patrik Hartl

6. 1. 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

7. 1. 19.30 Petr Abraham: Moje hra
Divadlo Kalich
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho 
život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Janku-
lovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským 
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou 
smuteční slavnost na jeho počest. A tak se v obývacím pokoji 
u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení 
i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného 
bonvivána osudovou roli…
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., 
Vlasta Peterková, Nina Divíšková/ Radana Hermanová, Martin 
Kubačák, Adéla Kačerová, Adéla Koutná
Režie: Jan Kačer

10. 1. 15.00 Dana Bartůňková: Ať žijí strašidla!
Metropolitní divadlo Praha
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidel-
ném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete 
představit! Všichni mu říkají „strašidelný zámek“. Povídá se, že 
v něm bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. 
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, 
které zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Setkání 
se strašidly jí přinese do života radost, domov a naději.
Hrají: Daniel Koťan, Dana Bartůňková, Milena Soukupová, 
Petr Stehlík / Jiří Sequens, Nikol Ďuricová/ Natalie Urválková, 
Milena Soukupová / Jiří Sequens , Nikol Ďuricová
Režie: Dana Bartůňková

11. 1. 19.30 Můžem i s mužem
Autorské představení hereček Vandy Hybnerové, Kateřiny Kai-
ry Hrachovcové, Dáši Zázvůrkové a Jitky Sedláčkové. Po čem 
všichni touží? Přece po lásce, po nádherné možnosti milovat 
a být milován. Přijďte se i vy podívat pravdě do očí a zjistit, 
co ženy dělají, když si myslí, že se zrovna nikdo nedívá. 
Divadelní komedie, ve které se bude i zpívat, se nikterak netají 
podobností s oblíbeným romantickým televizním seriálem Sex 
ve městě.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková
Režie: Vít Karas

17. 1. 15.00 Jana Galinová: Čert a Káča
Docela velké divadlo Činoherní pohádka o hubaté Káče, která 
by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s tajemným cizincem, 

čertem Marbuelem, který ji odnese do pekla. Káča má však 
pro strach uděláno, a tak čertům v pekle pěkně zatápí. Nutí je 
například, aby uklízeli. Účinkují: Petr Kozák, Lenka Lavičková, 
Robert Stodůlka, Lukáš Masár, Lucie Randáková/ Kamila 
Raková, Petr Erlitz, Michal Žižka Režie: Jurij Galin

19. 1. 19.30 Marc Camoletti: Stará láska nerezaví
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají na 
ukončení rozvodového řízení, aby mohli začít každý svůj život 
bez toho druhého a s novými mladšími partnery. Pořád však 
obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON 
kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášni svých 
protějšků – a začíná pracovat nečekaná žárlivost…
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Pagáčová/ Eliška 
Lásková, David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, Martin 
Sochor
Režie: Hana Gregorová

24. 1. 15.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického 
pohádkového příběhu. O chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která 
se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny 
a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. 
Strastiplné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické 
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce...
Vhodné pro děti od 7 let (mladší podle zvážení rodičů či 
doprovodu)
Hrají: Magdaléna Hniličková, Daniel Mišák, Soňa Křepelová, 
Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Petr Németh, Jiří Švec, 
Tereza Švecová nebo Eliška Huber Malíková, Pavel Richta, 
Martin Sova, Petr Melichar
Dramatizace a režie: Michal Hába

25. 1. 19.30 Keith Huff: Deštivé dny
Divadlo Ungelt
Americké drama o síle přátelství – a zároveň kriminální 
příběh. Drsní chlapíci Denny a Joey se přátelí od dětství, které 
oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky 
u chicagské policie… V americké a zároveň světové premiéře 
této hry hrály mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel 
Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo byl za ztvárnění role 
Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David Švehlík se 
umístil v nominaci širší.
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Režie: Janusz Klimsza

28. 1. 19.30 Eric Assous: Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? – Séverinu 
opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na 
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 
Jednoho dne se její ex-manžel objeví, ale ne jako ten dávný 
arogantní a cynický obchodník, ale jako zruinovaný muž bez 
střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako 
nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka/ 
Vasil Fridrich, Robert Hájek/ Martin Zahálka ml., Zuzana Žáko-
vá/ Anna Kotlíková, Lucie Zedníčková/ Štěpánka Procházková
Režie: Antonín Procházka

29. 1. 19.30 Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
Agentura MD Urážky jsou pikantnější než připravované pokr-
my, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než 
bešamelová omáčka... Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je 
špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy naservíru-
jí? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky.
Hrají: Veronika Žilková/ Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 
Ladislav Ondřej/ Vincent Navrátil, Milan Duchek
Režie: Roman Štolpa

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

Pro aktuální informace sledujte webovou stránku www.
mestskaknihovnakv.cz nebo Facebook.

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 
ST  9.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00

Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 - 17.00
ST  12.00 - 15.00
PÁ  12.00 - 16.00

Pobočky Městské knihovny: 
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup 
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715 Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 
353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST  zavřeno
PÁ  12.00 -- 16.00
Pobočka Vyhlídka uzavřena do odvolání!

4. 1. – 29. 1. Čtení je cool
Čtenářská soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol 
a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěž probíhá 
v dětském oddělení na I. P. Pavlova a na pobočce Čankovská, 
U Koupaliště 18.

4. – 29. 1. Výstava obrazů Josefa Rybáčka
Výstava olejomaleb karlovarského malíře Josefa Rybáčka, 
jehož tématem je především krajina a příroda. Výstavu můžete 
navštívit na pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka 
pro Wlaštovku
Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice
email: pohadka@wlastovka.cz, tel: 608 300 991
Malá školka - Detská skupina a materské centrum Pohádka 
pro Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 608 
300 991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz

6. 1. Zimní průsvit
13. 1. Práce s ovčí vlnou – sněhuláci
20. 1. Jak maluje zima
27. 1. Tkaní – vlněná mistička

Dílničky se konají každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. 
Jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás 
budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová, 
Jana Lewi a Radka Jiroušková. Nabízíme možnost společného 
oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději v pondělí na 
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930.

KMD karlovarské městské divadlo
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V těsném sousedství rekonstruovaných Císařských 
lázní v Karlových Varech byly nalezeny pozůstatky 
starého měšťanského pivovaru. Jeho budova v 
těchto místech stávala od roku 1732. Torza zdě-
ných konstrukcí našli dělníci provádějící práce na 
obnově národní kulturní památky. Díky nálezu bude 
možné přesně určit umístění areálu zbouraného 
kvůli stavbě nové lázeňské budovy počátkem roku 
1893.
„Musíme poděkovat stavebním firmám provádě-
jícím obnovu Císařských lázní za hbité rozeznání 
nálezové situace a za okamžité pozastavení prací, 
umožňující rychlé provedení archeologického 
výzkumu i v dnešním nepříznivém období. Díky 
této šetrnosti mohla část zaniklého měšťanského 
pivovaru nyní opět spatřit světlo světa. Jedná se 
o interiér zahloubené jihozápadní části pivovaru, 
která byla několikrát přestavována. Na poměrně 
mohutnou zeď byly druhotně vyzděny masivní 
čtvercové pilíře, které zřejmě vynášely klenbu. 
Ve starší vrstvě byl odhalen i odpadní kanálek s 
masivní fošnou ve spodní části,“ řekl k nálezu 
stavební historik Lubomír Zeman z loketského pra-
coviště Národního památkového ústavu. Záchranný 
archeologický průzkum na místě nálezu provedl 
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci 
památek z Plzně.

Původní karlovarský pivovar stával přímo u Vřídla, 
kde ale s rozvojem lázeňství začal překážet. Proto 
byl v roce 1732 dokončen nový pivovar na tehdej-
ším konci města. Byla to velká patrová budova na 
obdélném půdorysu s krátkými bočními křídly a 
průčelím, směřujícím k řece Teplé. Vnitřní dispozice 
ani rozmístění provozu odborníci neznají. „Víme, že 
pivovar měl i sladovnu a sladovnický mlýn. Voda pro 
pivovar byla získávána ze studny u pravého břehu 
řeky Teplé, “ uvedl Lubomír Zeman. Vzhledem k 
blízkosti řeky byly pivovarské sklepy vybudovány ve 
svahu naproti přes ulici, kde jsou dodnes zacho-
vány. 
Nalezené zbytky zdiva prozradily mnohé zajíma-
vosti, například to, že pivovar byl nejméně třikrát 

přestavován a upravován a že na jeho stavbu byl 
pravděpodobně použit pískovec ze starosedelského 
souvrství. Pískovcové bloky vybourané ze zdiva 
pivovaru byly po roce 1893 využity při vyzdívání zá-
kladů a suterénu Císařských lázní. „Dokonce se zdá, 
že příčnou zeď pivovaru i částečně využili k zapření 
nových konstrukcí,“ doplnil Lubomír Zeman.
V prostředí Karlových Varů se jedná o velmi 
cenný nález. Zbytky barokního pivovaru budou na 
místě i dále pietně zachovány. Po jejich důkladné 
dokumentaci budou zakryty geotextilií a uchovány 
pro budoucí generace pod novými tzv. anglickými 
dvorky, tedy pod zapuštěnými prostorami vybudo-
vanými podél budovy Císařských lázní pro odvětrání 
suterénního zdiva.

Stavebníci objevili pozůstatky 
barokního pivovaru u Císařských lázní
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Vždy po jednom setu uzmuli svým soupeřům na 
ve své skupině Ligy mistrů. 
V italském Trentinu se postavili volejbalisté 

Karlovarska v rámci prvního ze dvou turnajů trojici 
Trentino, Friedrichshafen, Novosibirsk. Proti elitním 
soupeřům vyhráli v nejprestižnější klubové soutěži 
vždy po jednom setu, na premiérovou výhru to ovšem 
při jejich historicky druhé účasti po dvouleté pauze 
ani tentokrát nestačilo.
Posledním soupeřem volejbalistů Karlovarska na 
turnaji byl ruský Lokomotiv Novosibirsk. Předváděná 
hra Západočechů měla na turnaji stoupající tendenci 
a proti světovým týmům z italského Trentina a ně-
meckého Friedrichshafenu se jim vždy podařilo uhrát 
aspoň jeden set a Novosibirsk byl podle dosavadních 
výsledků ve skupině, když do té doby získal pouze 
jeden bod za prohru 2:3 proti Trentinu, zřejmě 
nejschůdnějším soupeřem. Ani tentokrát to však na 
historicky první body v Lize mistrů nestačilo. Stejně 
jako v předchozích zápasech se svěřencům Jiřího No-
váka podařilo uhrát proti silnému soupeři jeden set. 
„Opět nechybělo mnoho, abychom si mohli připsat 
své první body v Lize Mistrů. Bohužel tým Novosi-
birska, stejně jako oba předchozí týmy, postupně 
zvyšovat svůj tlak na servisu a to nakonec vždy vedlo 
k tomu, že jsme postupně ztráceli efektivitu na útoku 
a soupeř toto zaváhání vždy dokázal potrestat. Každo-
pádně je to pro celý tým cenná zkušenost. Je třeba 
dále pracovat a věřit, že na dalším turnaji již tíženého 
úspěchu dosáhneme,“ přeje si manažer karlovarské-
ho klubu Ondřej Hudeček.
Karlovarsko se naposledy utkalo s ruským týmem 
v roce 2017 v osmifinále evropského poháru CEV. 

Proti Gazpromu Surgut dvakrát uspělo a dostalo se do 
semifinále druhého nejprestižnější poháru. V Lize mi-
strů tentokrát proti nim stanul ještě těžší soupeř, kte-
rý táhl hlavně srbský univerzál Luburic. „Byl to velice 
náročný zápas. Narazili jsme na družstvo, které má 
ve svém kádru vysoké a silné hráče. Po celý zápas na 
nás byl vyvíjen obrovský tlak na servisu. My jsme byli 
velice dobře takticky připravení a náš zvolený systém 
obrany fungoval po celou dobu utkání. Bohužel No-
vosibirsk je tým z obrovskými zkušenostmi ze zápasů 
jako byl tento a na konci byl lepší než my,“ zhodnotil 
utkání Marc Wilson, kanadský blokař Karlovarska.
Také proti trojnásobným šampionům soutěže podali 
volejbalisté Karlovarska kvalitní výkon. Tým italského 
Trenta otočil zápas a zvítězil 3:1 na sety. „Start do 
utkání jsme měli impozantní, potom bylo těžké tako-
vou úroveň udržet, zvlášť pod tím obrovským tlakem 
soupeře,“ shrnul po utkání v Trentu karlovarský kouč 
Jiří Novák.
V úvodní sadě vycházelo českému mužstvu téměř 
všechno. Smečař Lukasz Wiese přispěl šesti body. 
Favorit byl zaskočen především precizní obranou 
Karlovarska. „Hráli jsme líp než včera a byli jsme 
méně nervózní a více sebevědomí, vedlo se nám 
dobře po celý zápas,“ popsal libero Daniel Pfeffer.
Při zdravotních problémech špičkového italského 
nahrávače Giannelliho nastoupil na klíčovém postu 
univerzál Nimir Abdel-Aziz. Tým Trenta od druhého 
setu dominoval v ofenzivě a především na servisu. 
Domácí si pomohli deseti esy a přeci jen získali plný 
počet bodů za výhru ve čtyřech setech. „Ubránili 
jsme spoustu míčů v poli i na síti, ale proti takovému 
týmu to bylo málo, potřebujeme se ještě zlepšit, 

abychom v Lize mistrů vyhráli první zápas,“ přál si 
Pfeffer.
Premiérový uhraný set v Champions League si 
do historie klubu zapsali volejbalisté Karlovarska 
už v úvodním utkání skupiny proti německému 
Friedrichshafenu, také v něm však výhra nejlepšímu 
týmu české extraligy po základní části uplynulé 
sezony unikla. Tým Karlovarska prohrál s německým 
velkoklubem 1:3 na sety. „Škoda některých malých 
věcí, mohli jsme uhrát o něco víc bodíků a porazit 
je už ve druhém setu,“ hodnotil duel karlovarský 
smečař Marcel Lux.
První utkání Ligy mistrů v italském Trentu rozehráli 
svěřenci trenéra Jiřího Nováka rozpačitě, úvodní 
set ztratili rozdílem jedenácti bodů. Zbytek zápasu 
byl však daleko vyrovnanější, okysličil ho i střídající 
nahrávač Martin Kočka. „Je hezké, že jsme uhráli ten 
jeden set, ale škoda některých malých věcí, že jsme 
mohli uhrát o něco víc bodíků a porazit je ve druhém 
setu,“ pravil druhý nahrávač Karlovarska. „Možná 
jsme se moc uspokojili po vyhraném třetím setu 
a pak už jsme je nedohnali.“
Martin Kočka nahradil v Lize mistrů, stejně jako 
v posledních extraligových zápasech, elitního nahrá-
vače a kapitána Lukáše Ticháčka, kterého na hřiště 
nepustilo svalové zranění. Klub zároveň narychlo 
angažoval nizozemského reprezentanta Wessela 
Keeminka. „Za prvé jsme nemohli odjet na tak těžký 
turnaj s jediným nahrávačem a za druhé, kdyby 
Martin Kočka ještě vypadl, byla by to ostuda naše, 
ale i českého volejbalu. Udělali jsme všechno pro to, 
abychom byli konkurenceschopní,“ vysvětluje trenér 
Jiří Novák. 

Volejbalisté získali v Lize mistrů první 
sety, na první výhru však stále čekají
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V mužstvu Karlovarska patří k nejzkušenějším 
hráčům, navíc jako jediný z nich pamatuje 
všechny události od samotného vzniku klubu. 
Nyní se libero Daniel Pfeffer staral i o dobrou 
náladu v týmu v Lize mistrů. „Snažím se, aby 
byla pohoda, sranda a klid, to pomáhá k celkové 
sebedůvěře,“ tvrdí třicetiletý volejbalista.

Co vám během vynucené přestávky chybělo 
nejvíc ze sportovního hlediska?
Nejvíc chyběla herní praxe. My měli to štěstí, že jsme 
mohli jezdit trénovat do blízkého města v Německu, 
takže volejbal jsme měli, ale bez herního zápřahu. 

Jakým způsobem jste se v období bez zápasů 
udržovali v psychické pohodě?
Lehké to nebylo. Bylo to dost nejisté období, ještě 
vlastně pořád je. Člověk se musel snažit si nepřipou-
štět ty nejčernější scénáře a pořád fungovat tak, jako 
by pauza měla skončit každým dnem. Naštěstí to 
nakonec tak i bylo. A snad to už takto vydrží. 

Do jaké formy se tým dostal po restartu soutěží?
Momentálně to není o formě, je to spíš o tom, jak si 
kdo situaci a průběh soutěže srovná v hlavě a jak 
se tomu dokáže přizpůsobit. Kdo to zvládne nejlépe 
a nejrychleji, ten bude vítězit. 

V Liberci jste dokázali otočit téměř prohraný zá-
pas. Jak je tato okolnost důležitá pro atmosféru 
v mužstvu?
Je to klíčové. Klima v týmové šatně totiž bude to 
nejdůležitější, co může rozhodovat zápasy, ve kte-
rých třeba nebudeme lepší herně, ale budeme lepší 
psychicky.

Byla příčinou nepříznivého vývoje i absence Lu-
káše Ticháčka, kterého nahradil druhý nahrávač 
Martin Kočka?
Věděli jsme, že budeme muset trošku změnit 
herní styl, protože Tichy a Kóča jsou úplně jinými 
nahrávačskými typy. A to se vracíme zase na začátek 
k tomu, že je potřeba se umět přizpůsobit nastalé 

situaci. Jestli jsme to my zvládli, nebo ne, to ukáže 
až čas. 

Co je vlastně ambicí Karlovarska v základní sku-
pině Ligy mistrů proti volejbalovým gigantům?
Ani ne tak touha, ale spíš přání je, aby naše vystou-
pení v letošním ročníku Ligy mistrů bylo lepší než to 
první karlovarské působení v této soutěži.

A jaká je konkrétně vaše role v kabině před tak 
významnými zápasy?
Snažím se, aby byla pohoda, sranda a klid. Týmová 
pohoda pomáhá k celkové sebedůvěře. Srandičky 
pomáhají nemyslet na nějaké to co by, kdyby. A klid 
nám dovolí hrát hru, kterou umíme předvádět. Když 
se tyhle věci sejdou ideálně dohromady, tak by to 
mělo bavit nás i diváka.

O pohodu v kabině se stará libero Pfeffer
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