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01 AKCE ROKU 2021
Město, jeho organizace a další významní pořadatelé
tradičních akcí a podniků ve svých plánech pro rok 2021 i přes
koronavirovou pandemii nepolevují. A pokud to bude jen trochu
možné, máme se v Karlových Varech nač těšit.
Na dvoustraně 8 a 9 vám nabízíme výběr toho nejzajímavějšího.
Struktura rozpočtu 2021 (v tis. Kč)

ZDROJE Financování
269 267
VÝDAJE Běžné
1 000 284

ZDROJE Příjmy
1 071 257

VÝDAJE Kapitálové
340 240
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Po dohodě s Mischief Worldwide Ltd.
The Mischief Theatre Production

HENRY LEWIS, JONATHAN SAWYER, HENRY SHIELDS

HRA, KTERÁ
SE ZVRTL A
17
KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY

REŽIE ZDENĚK BARTOŠ
Hra The Play That Goes Wrong / Hra, která se zvrtla
byla poprvé uvedena souborem Mischief Theatre pod titulem
The Murder Before Christmas / Vražda před Vánocemi
v divadle Old Red Lion v Londýně 4. prosince 2012.
V září 2014 se hra přesunula do divadla Duchess
na londýnském West Endu. Představení je v produkci
Kenny Wax Ltd. a Stage Presence Ltd.

06 ROZPOČET MĚSTA
V letošním roce město očekává pokles rozpočtových
příjmů, mimo jiné díky přetrvávající koronavirové
krizi. Rozpočet na letošní rok schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém zasedání 15.
prosince 2020. Běžné výdaje činí miliardu korun,
kapitálové tři sta čtyřicet milionů.

17 PROČ JSOU DŮLEŽITÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ?
Ústředním tématem veřejných prostranství v Karlových Varech je zdraví, které přirozeně navazuje
na městské gró, a to lázeňství. V plánu je posílení
role vodních prvků a pramenů v životě veřejných
prostranství, ale také větší zapojení karlovarských
řek do města.

13 LÁZEŇSKÉ LESY PODPORUJÍ
OCHRANU PŘÍRODY
Lázeňské lesy Karlovy Vary začaly v karlovarských
lesních porostech budovat tůně. Nové krajinné
prvky jsou navrženy tak, aby přispěly k lepšímu
hospodaření s vodou a zároveň se staly domovem
pro rostliny a živočichy vázané na vodu.

25 HERCI KMD ZKOUŠÍ SKVĚLOU KOMEDII
Hra, která se zvrtla, čerpá z oblíbené metody „divadla na divadle“. Herci jistého amatérského spolku
se v ní totiž snaží nastudovat mysteriózní drama
Vražda na panství Haversham a učiní vše pro to, aby
představení dopadlo co nejlépe.

INSCENACE VZNIKLA ZA PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR A KARLOVARSKÉHO KRAJE.
ZŘIZOVATELEM ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA JE MĚSTO CHEB.
ZAKLADATELEM KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. JE STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY.

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

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 apelujeme 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

WWW.DIVADLOCHEB.CZ
WWW.KARLOVARSKE-DIVADLO.CZ

16 ČISTÉ TEPLO JE ŽIVOTNÍ POTŘEBA
Jak se ohřát, ale nemuset přitom dýchat kouř? Od
kouřových otvorů v indiánských týpí, přes vynález
komínu, domácí pece a ústředního topení pro celý
dům se vyvinul systém dálkového vytápění z centrálního zdroje tepla.

28 KARLOVARSKO POSÍLIL BÝVALÝ
NAHRÁVAČ MODENY
Dvě drtivé výhry italské Modeny nad Karlovarskem
před dvěma lety režíroval, teď se stal součástí západočeského klubu. V těžkých bitvách Ligy mistrů už
pomáhal západočeským volejbalistům nizozemský
reprezentant Wessel Keemink.
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STALO SE | STANE SE
DAROVANÉ VÁNOČNÍ STROMKY
Několik organizací a spolků v Karlových Varech
obdarovalo město vánočními stromky z lázeňských
lesů. Obdržely je nejen městskéměstské, ale i místní
neziskové organizace. Symbol Vánoc ozdobili a rozsvítili například v Domově po seniory ve Staré Roli, Farní
charitě, dobrovolnickém centru Instand nebo v kostele
sv. Anny v Sedleci.

NEKRMTE ZVĚŘ V OBORÁCH, MŮŽETE JÍ UBLÍŽIT
Nekrmte zvěř v oborách na Linhartu. Můžete jí nevratně ublížit. Na počátku roku téměř uhynulo několik
jelenů sika. Pracovníci lázeňských lesů objevili v okolí
plotu měkké pečivo a slupky od arašídů. Podobné
„dobroty“ jsou přitom pro zvěř zcela nevhodné a způsobují jí nadýmání. Pokud budete chtít pro zvířata
něco přinést, můžete to odložit do nádob na krmivo
u kavárny na Linhartu. Vhodný je například vysušený
neplesnivý chléb. V okolí obor budou také nainstalovány zásobníky na kaštany, které můžete ke krmení
využít.

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2021
Obyvatelstvo Karlových Varů se o prvního občana
nového roku rozrostlo 4. ledna. Sedmnáct minut po
jedné hodině ranní přišla na svět Lucie Streďanská
a stala se tak prvním karlovarským miminkem roku
2021. Maminka Miroslava pro ni převzala drobné
dárky a tradiční šek na pět tisíc korun, kterým město
každoročně obdarovává svého prvního občana roku.

V AUTOBUSECH DPKV MŮŽETE BÝT ONLINE
Dopravní podnik Karlovy Vary rozšířil připojení k WiFi
zdarma i na autobusy v meziměstské dopravě. Online
mohou být už více jak rok cestující i v MHD. Mezi
cestujícími je o službu zájem, proto s každým nově
pořízeným autobusem přibude i připojení k WiFi
zdarma.
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NADÍLKA PRO OBYVATELE DĚTSKÉHO DOMOVA
Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Karlových
Varech obdržel před Vánoci potřebné věci i něco
pro radost – pleny, kosmetiku, drogerii i balíčky se
sladkostmi. S ohledem na aktuální situaci se předání
muselo odehrát mezi dveřmi, bez návštěvy domova
a setkání s dětmi. Dárky za město předala primátorka
Andrea Pfeffer Ferklová.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Profesní sdružení hotelů
a restaurací oceňuje úsilí města

K

rajská sekce Asociace hotelů a restaurací
poděkovala městu Karlovy Vary za jeho
vstřícný postoj a podporu oboru, který
v loňském roce zažil největší šok od poslední
světové války. Nejde přitom o budovy a podniky,
ale o především o desetitisíce pracovních míst

v regionu včetně těch, které jsou na cestovní ruch
a lázeňství napojené, ať už v dopravě, výrobě,
obchodu nebo službách. Město od vypuknutí
koronavirové krize vynaložilo desítky milionů na
masivní marketingovou kampaň, vytvořilo systém
úlev pro podnikatele, investovalo do kulturního

dění, angažuje se ve stabilizaci cen tepla pro tyto
velké odběratele. Přesto, že pandemie přináší
obrovské ztráty a způsobuje nemalé potíže
všem zúčastněným, prokázala také schopnost
lidí i institucí spolupracovat a hledat společně
východiska.

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé města Karlovy Vary,
dne 17. 12. 2020 jsme se jako zástupci Krajské sekce Asociace hotelů a restaurací měli možnost účastnit společného jednání
s představiteli Magistrátu města Karlovy Vary a Infocentra města Karlovy Vary. Na tomto jednání nám byla představena koncepce
propagace naší destinace a také její finanční krytí schválené v rozpočtu města pro rok 2021.
Dovolte nám poděkovat a ocenit vstřícnost, s níž přistupujete k řešení velmi složité situace v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Je
potěšující, že v této nelehké době dokážeme spolupracovat a společně hledat východiska ven z této krize.
Byli bychom rádi, abyste vnímali, že si této spolupráce skutečně vážíme. Spojuje nás totiž stejný zájem, kterým je budoucnost
našeho města. Myslíme si, že nedílnou součástí této budoucnosti je i cestovní ruch, lázeňství, kultura a všechna návazná odvětví.
Děkujeme, že tuto vizi s námi sdílíte.
za členy krajské sekce AHR
Jan Kronika, předseda krajské sekce
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Rozpočet města na rok 2021
R
ozpočet města na letošní rok schválilo
Zastupitelstvo města Karlovy Vary na
své zasedání 15. prosince 2020. Objem
letošního rozpočtu činí 1,34 miliard korun. Běžné
výdaje činí miliardu korun, kapitálové tři sta
čtyřicet milionů. V letošním roce město očekává
pokles rozpočtových příjmů, mimo jiné díky
přetrvávající koronavirové krizi. Rozpočtované
příjmy města tak činí miliardu a jedenasedmdesát milionů korun, zbývající zdroje rozpočtu tvoří
financování - tedy vlastní zdroje a úvěr.
Zastupitelstvo města, při vědomí finančních
výpadků a vícenákladů letošního i loňského roku,
schválilo už v říjnu úvěrový rámec v maximální
výši 700 milionů korun, ze kterého bude město
financovat nezbytné investice nebo z něj může
předfinancovat či spolufinancovat důležité dotované projekty – dotace totiž nelze získat, dokud
město nemá finanční krytí na celý projekt.
Zmíněný úvěrový rámec může město čerpat do
roku 2023, poté jej začne splácet, s termínem
splacení do konce roku 2035. Splácení začne ve
chvíli, kdy bude doplacen stávající úvěr, čerpaný
před lety na stavbu hokejových hal KV Areny.
Výše splátek bude řádově obdobná, město tedy
ví, že bude takový úvěr schopno splácet. Využít
jej chce především na investice, a to takové,
které jsou kritické pro fungování dopravy nebo
cestovního ruchu, jako jsou třeba rekonstrukce
mostů – dlouhá léta hrubě zanedbávaný stav,
nebo opravy kolonád, především odstranění
havarijního stavu kolonády Vřídelní.
Zastupitelé na svém říjnovém zastupitelstvu také
schválili zvýšení místního poplatku z pobytu,
který v loňském roce nahradil poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací
kapacity. Ty činily ještě předloni patnáct a šest
korun za lůžko a noc, vloni je zákon sloučil do
jediného poplatku z pobytu ve výši jednadvacet
korun, a na příští rok zákon dovoluje jeho zvýšení

Struktura rozpočtu 2021

na padesát korun za osobu a noc. Pro letošní
rok ovšem, po zkušenostech z roku loňského, očekává rozpočet znatelně snížený výběr
tohoto poplatku, a to ve výši devatenáct milionů
korun. Sazba poplatku z ubytování se přitom
nezvýšila pro všechny pobyty – neplatí jej děti,
osoby nevidomé nebo vyžadující péči jiné osoby,
pacienti čerpající komplexní lázeňskou péči plně
hrazenou zdravotním pojištěním nebo rodiče
jako doprovod dětského pacienta, který čerpá
takovou komplexní péči. Poplatek v původní
výši jednadvaceti korun platí i všichni, kdo jsou
ve městě ubytovaní na více než čtyři noci, tedy
typicky klienti na příspěvkové lázeňské péči
nebo lázeňští samoplátci. Po dohodě s místními hoteliéry a provozovateli lázeňských domů
byla stanovena platnost nového poplatku až od
prvního května 2021.
Lázeňská a turisticky významná města, která
udržují významnou a nákladnou infrastrukturu pro své návštěvníky – kolonády, prameny,
památky apod. – a poskytují návštěvníkům také

Struktura rozpočtu 2021 (v tis. Kč)

Struktura rozpočtu 2021
ZDROJE Financování
269 267
VÝDAJE Běžné
1 000 284

ZDROJE Příjmy
1 071 257

VÝDAJE Kapitálové
340 240
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řadu specifických služeb, tuto možnost zvýšit
poplatek uvítala. Je to jediný přímý příjem, který
z turismu nebo lázeňství mají, přitom náklady na
ně jsou mnohonásobně vyšší. Jen pro představu, město z tohoto poplatku, případně z jeho
předchůdců, vybralo v „normálních“ letech
okolo 28 milionů korun, díky zvýšení sazby by
se dal očekávat výběr asi čtyřicet až pětačtyřicet
milionů korun. Jen pro představu, tolik bude stát
jen řešení havarijního stavu Vřídla. Další právě
probíhající rekonstrukce a restaurování Mlýnské
kolonády stojí téměř sto milionů, před devíti lety
realizovaná rekonstrukce pěší zóny Stará Louka
– Tržiště stála město sto dvacet milionů korun.
Výnos poplatku z ubytování sice zdaleka nekryje
náklady, které městu v souvislosti s cestovním
ruchem a lázeňstvím vznikají, ale může být
nezanedbatelným příspěvkem.
Z tři sta čtyřiceti milionů korun vyčleněných na
investice jsou významné (viz obrázek) investice
do komunikací, letos by se měly rekonstrukcí
dočkat například ulice Sklářská, Nákladní, Vrchlického, Jízdárenská, komunikace v Olšových
Vratech, ale také třeba normám nevyhovující
zastávka MHD Národní směrem z města, prostor
před chrámem Svaté Máří Magdalény nebo delší
dobu uzavřené schodiště mezi ulicemi Petřín
a Kolmá. Z investic do školských objektů je letos
největší očekávanou investicí propojení pavilonů
a jídelny Základní školy poštovní, mezi budoucími projekty je největší částka – padesát milionů
– vyčleněna na projekt náplavky na břehu Ohře
mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem.
Mezi investicemi do majetku je největší položkou
výkup budov, město uvažuje například o koupi
ubytovny v ulici Charkovská.
Mezi významné běžné výdaje města patří (viz
obrázek) náklady mzdové, náklady na dopravní
obslužnost – tedy městskou hromadnou dopravu, údržba a běžné opravy komunikací, bezpečnost a veřejný pořádek, tedy především činnost
městské policie, činnost městských organizací,
jako jsou například Karlovarský symfonický
orchestr, Městské zařízení sociálních služeb,
Správa lázeňských parků, KV Arena, Infocentrum
a další. Ostatní běžné výdaje směřují především
do dalších organizací města, například škol.
Rozpočet na letošní rok je tedy stanoven. Přesto,
to, jak budou vypadat především příjmy letošního
roku, je zatím velkou neznámou. Karlovy Vary
jsou však připraveny čelit různým scénářům. Třeba v minulém roce, navzdory obrovským výpadkům příjmů, vynaložily padesát milionů korun na
letní restart lázeňství a cestovního ruchu, který
byl mimořádně úspěšný a umožnil udržet sice ne
všechna, ale přesto určitě tisíce pracovních míst
nejen v těchto oborech, ale také v oborech na
ně navázaných. Doufejme, že letošní rok přinese
naději na návrat k normálu.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

je schválený
Běžné výdaje (v tisících Kč)

Investice (v tisících Kč)
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Akce roku 2021 aneb Nač se
můžeme v Karlových Varech těšit
Nakolik pestrý bude společenský, kulturní a sportovní život v Karlových Varech v roce 2021 bude samozřejmě záviset na vývoji kononavirové pandemie a jejích důsledcích. Město, jeho organizace a další
významní pořadatelé tradičních akcí a podniků ale v plánech nepolevují. A pokud to bude jen trochu
možné, máme se v Karlových Varech nač těšit. Nabízíme vám výběr toho nejzajímavějšího, co by mohlo
v případě příznivých podmínek zaplnit karlovarský i váš kalendář.
Činohra Karlovarského městského divadla připravuje ve spolupráci se Západočeským divadlem
v Chebu premiéru nového kusu. Jde o frašku
s prvky grotesky „Hra, která se zvrtla“. Termín
premiéry bude stanoven, jakmile se začnou otevírat divadla. Více o představení čtěte na straně 22.
Karlovarský symfonický orchestr se bude snažit přinášet svému publiku abonentní i mimořádné
koncerty ihned, jak to vládní opatření umožní.
Zároveň se pokusí některé ze zrušených koncertů
nahradit. Symfonici po úspěších v minulosti
a zejména v loňském létě opět počítají s koncertováním na netradičních místech Karlových
Varů. Velký úspěch zaznamenal například loňský
projekt Novosvětské symfonie na karlovarských
sídlištích a na Svatošských skalách nebo tradiční
koncert na Rolavě. V plánu jsou tradiční kolonádní
koncerty a ve spolupráci s Infocentrem města
také koncerty navazující na Karlovarské kulturní
léto. KSO by si mohl zopakovat úspěšné koncerty
s Anetou Langerovou nebo Čechomorem.
ÚNOR
Muzikanti pomáhají
- online koncert z Haly míčových sportů
KV Arena uspořádá 26. a 27. února dva koncerty
bez účasti veřejnosti. Vystoupí například Milan
Krajíc & JAZZ Fancies, Jan Spálený & ASPM, Uriah
Heep REVIVAL, Luboš Pospíšil & 5P a další. Více
o koncertu na straně…

DUBEN
PODMOL Brothers MOTIVATION show
Už loni měla KV Arenu naplnit adrenalinová show
v podání nejlepších extrémních sportovců (FMX,
MTB, BMX, scoot, drift). Nyní je znám letošní
termín. Bude-li to možné, budou v KV Areně vzduchem lítat motorky, kola, koloběžky a driftovat
auta 24. dubna. Průvodcem večera bude sám
Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motokrosu,
o muziku se postará známý český DJ Lucky Boy.

KVĚTEN
Zahájení lázeňské sezóny 2021
Celoměstské oslavy, které patří k vrcholům
společenského dění v Karlových Varech musely
být v loňském roce zrušeny. Nedošlo na oblíbený
průvod družiny Karla IV., ani na předání nejvyšších
městských ocenění vybraný osobnostem. Pro
letošní rok je termín zahájení lázeňské sezóny
stanoven na víkend od 30. dubna do 2. května.
Zda a v jakém formátu se oslavy uskuteční, bude
vycházet z aktuální situace.

9. ročník Mattoni 1/2 Marathon Karlovy Vary
Úspěšná sportovní akce, která rozběhala Karlovy Vary, musela v loňském roce také ustoupit
koronaviru. Organizátoři ale uspořádali náhradu
v podobě červnového závodu na karlovarském
letišti. Pětikilometrový běh za východu a západu
Slunce přilákal stovky nadšenců. Zrušený 9.
ročník karlovarského půlmaratonu a populárního
rodinného běhu by se měl uskutečnit 15. května.
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Autokino
Po úspěchu v loňském roce by se i letos mohlo do
Karlových Varů vrátit autokino. KV Arena plánuje
další filmové projekce na karlovarském letišti.
Předběžně byl stanoven termín ve druhé polovině
května.

ČERVEN
VARY Vaří 2021
Gastroslavnosti slibující kulinářské zážitky jsou
naplánovány na 5. června. Akce s dobrým jídlem
a pitím prezentuje místní gastropodniky a nabízí
také zábavu.

Great Spas of Europe / Slavné lázně Evropy
S ohledem na vývoj ve světě související s pandemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že 44. zasedání
Výboru pro světové dědictví, původně plánované
na 29. června - 9. července 2020, bude odloženo
na pozdější datum. Na svém 14. mimořádném
zasedání, které se konalo online dne 2. listopadu
loňského roku, se Výbor světového dědictví rozhodl uspořádat prodloužené 44. zasedání v červnu /
červenci 2021 v čínském městě Fuzhou. Přesná
data určí později výbor po konzultaci se sekretariátem. Právě na tomto zasedání bude rozhodnuto
o eventuálním zápisu sériové nominace Great
Spas of Europe na Seznam světového a kulturního
dědictví UNESCO. Při této příležitosti, pokud situace dovolí, proběhnou v každém z 11 měst oslavy
potenciálního zápisu.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU
ČERVENEC – SRPEN
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
55. ročník věhlasné filmové přehlídky, který se
měl uskutečnit v roce 2020, proběhne letos.
Konat se má ve dnech 2. – 10. července. Organizátoři pokračují v přípravách, spustili již on-line
přihlášku filmů. V návaznosti na vývoj epidemické
situace budou řešit podobu a rozsah nejen filmových projekcí, ale také doprovodného programu.
Karlovarské kulturní léto
Loni oživilo a naplnilo město, letos se proto bude
opakovat. Karlovarské kulturní léto se spoustou
koncertů, představení a dalších akcí v centru
města připravuje infocentrum i na letošní rok.
Karlovarské kulturní léto by se mělo odehrávat
v podobném duchu jako loňská premiéra. Hlavní
podium vyroste u Thermalu, doprovodné akce
zavedou návštěvníky i na další místa lázeňského
centra. Program bude opět koncipován tak, aby
pobavil všechny generace.

ZÁŘÍ
Karlovarský folklorní festival
26. ročník tradiční přehlídky folkloru, písní, tance
a lidových řemesel má v karlovarském kalendáři
rezervován termín vždy na začátku září. Letos
se uskuteční od 1. do 5. září, opět pod taktovkou
karlovarského souboru Dyleň.

ŘÍJEN
Kabát v KV Areně
Halové turné české hudební veličiny bylo připraveno už loni. Odloženo bylo na letošek, podoba ale
zůstává. Scéna bude koncipována doprostřed haly
a všichni návštěvníci tak budou mít k jevišti blíž.
Vstupenky jsou již v prodeji, karlovarskou arénou
zaburácí hity Kabátů 9. října.

Festival světla VARY září
Jedna z mála akcí, které se v loňském roce podařilo uspořádat v neomezeném režimu, byl tradiční
festival světelných instalací. Svůj termín má i pro
letošní rok. Již 6. ročník přehlídky je naplánován
na 11. a 12. září a opět doprovodí světový pohár
v triatlonu.

Zábava na Rolavě
Městská společnost KV City Centrum se bude
podílet na řadě akcí léta po celém městě. Spoustu
z nich plánuje uspořádat také ve volnočasovém
areálu Rolava. Těšit se můžete na populární
Country odpoledne, filmové projekce pod širým
nebem, taneční večery i divadelní představení pro
děti. V plánu jsou i koncerty.

Létofest 2021
Sedm zastávek po celé České republice má pro
letošek naplánovaný festival toho nejlepšího
z tuzemské hudební scény. V Karlových Varech
naplní Létofest atletický stadion v Tuhnicích.
Hlavní hvězdy ani celý program organizátoři ještě
neprozradili, ale termín už je daný. Zapište si do
kalendářů 27. a 28. srpna.

Den otevřených dveří
památek města Karlovy Vary
Ve dnech 18. a 19. září otevře město své zajímavé
památky a představí zajímavé lokality. V rámci
Dnů evropského dědictví jsou každoročně představovány čtyři památkové objekty.

CITY TRIATLON Karlovy Vary 2021
ITU WORLD CUP
Hvězdy světového i domácího triatlonu i nadšenci
z řad amatérů a dětí, stejně jako tisíce fanoušků
si užijí i letos závodů v náročné sportovní disciplíně. Plavat, jezdit na kole a běhat se opět bude na
Rolavě a po celém městě. Triatlonu budou Karlovy
Vary patřit 11. a 12. září.

LISTOPAD – PROSINEC
Vánoční trhy
Závěr roku bude opět ve znamení vánočních trhů.
Věříme, že letos budeme moci vedle velkolepé výzdoby a plnohodnotných trhů s pestrým
sortimentem nabídnout návštěvníkům i živý zpěv
koled a další doprovodný program.

Mikuláš na ledě
KV Arena vedle tradičního bruslení pro veřejnost připravuje speciální mikulášské bruslení
s nadílkou.
Kalendář akcí v Karlových Varech na rok 2021 se
pomalu plní. Výše uvedené akce jsou pouze výběrem. Organizátoři plánují a připravují řadu dalších.
Všechny jsou ale v současné době bez záruky.
Jejich uskutečnění bude samozřejmě vycházet
z toho, co bude v danou chvíli možné.
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Karlovarský rok 2020
Uplynulý rok silně ovlivnila koronavirová pandemie,
která se vepsala a stále vepisuje do života nás
všech. Také město v boji s nákazou a jejími následky vyvinulo značné úsilí, přesto se v průběhu roku
2020 podařilo uspořádat řadu nezapomenutelných
akcí. Ohlédněte se a společně s námi si některé
z nich v průřezu jednotlivých měsíců připomeňte.

LEDEN
Olympiáda dětí a mládeže.
Centrem se staly Karlovy Vary
Druhá polovina ledna patřila v Karlových Varech
Olympiádě dětí a mládeže. Tento významný sportovní podnik hostilo město vůbec poprvé. O pořadatelství 9. ročníku zimní
verze se kromě Karlových Varů, podělila také města
Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov,
sportovci byli ubytování také v Jáchymově. Dívky
a chlapci ve věku od 10 do 16 let se utkali v celkem
dvanácti sportech. Čekalo je akrobatické lyžování,
alpské disciplíny, běžecké disciplíny, biatlon, karate,
krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh,
rychlobruslení, snowboarding, šachy a umělecká
disciplína hra na elektrické klávesové nástroje.
Nejpočetněji zastoupeným sportem byl lední hokej.
Přirozeným centrem olympiády se staly Karlovy
Vary. V místní multifunkční KV Areně se uskutečnilo slavnostní zahájení i zakončení her, hokejové
zápasy skupiny A a rovněž souboje v play-off. Spa
Hotel Thermal se stal olympijským domem. Kromě
organizačního zázemí se zde uskutečnily i soutěže
v šachu a ve hře na elektrické klávesové nástroje.
Vlajkonošem výpravy Karlovarského kraje se stal
šestinásobný mistr ČR v běžeckých lyžařských
disciplínách a účastník olympiád v SaltLake City,
Turíně i Vancouveru Milan Šperl z Karlových Varů (na
snímku). Medaile, o které se bojovalo, měly unikátní
design. Jejich autorka, karlovarská výtvarnice Lenka
Sárová Malíská, vsadila na tradici porcelánové
výroby a vytvořila porcelánovou medaili s originální
dekorací. Pro všech 12 olympijských zimních sportů
dodala oficiální porcelánové medaile společnost
Thun 1794.

ÚNOR
Historické město roku 2019
Vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón, kterou od roku 1994 vyhlašuje
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Ministerstvo kultury ČR, znamenal pro naše město
postup do celostátního kola a šanci získat titul Historické město roku 2019. Hodnotící komise ocenila
koncepční přístup Karlových Varů k naplňování
programu regenerace. V roce 2019 město například
zpřístupnilo veřejnosti po náročné rekonstrukci Goethovu vyhlídku (na snímku), která patřila v minulých
letech k nejvíce zchátralým objektům města Karlovy
Vary. Řada budov v městské památkové rezervaci
se navíc v loňském roce dočkala nových fasád. Poprvé byla Cena udělena v roce 1995, od roku 1996
je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne
památek a sídel. První oslava MDPS se odehrála
dne 18. dubna 1996 v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze. Od dubna 1997 je toto shromáždění pořádáno ve Španělském sále Pražského hradu
všemi třemi zřizovateli Ceny - Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem
kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve
spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS
a Kanceláří prezidenta republiky.
BŘEZEN
Nové informativní radary v ulicích města
V ulicích města byly nainstalovány další informativní
radary, které monitorují rychlost projíždějících vozidel a upozorňují jejich řidiče na překročení povolené
rychlosti. Umístění nových zařízení v ulicích Moskevská a Plzeňská doporučila Městské policie Karlovy Vary. Obměnou prošel také měřič na frekventované Lidické ulici. Na žádost obyvatel čtvrti Olšová
Vrata byl jeden radar staršího typu nainstalován do
ulice Revoluční. Podobně jako jedenáct stávajících
zařízení plní i nové radary zejména preventivní roli
– ukazují okamžitou rychlost projíždějícího vozidla,
při překročení povolené rychlosti zobrazují pokyn
„Zpomalte“ a registrační značku vozidla. Záznamy
pořízené měřičem pak slouží k vyhodnocování
situace a provozu na komunikaci. Denní i měsíční
statistiky z nových radarů jsou stejně jako údaje ze
stávajících měřičů nového typu dostupné na webu
Městské policie Karlovy Vary.
DUBEN
Město bez kouře
Karlovy Vary jsou oblíbenou destinací. Lákají pro
svou atmosféru, historii, ale i moderní životní styl.

Především však pro unikátní lázeňské prostředí, které tvoří prameny, klima i ovzduší. K jeho
ochraně chce město Karlovy Vary přispět i tím, že
se chce stát prvním „Městem bez kouře“ v České
republice. Tato aktivita je však zaměřená v prvé
řadě na samotné obyvatele Karlových Varů – chce je
motivovat v jejich snaze o zdravý životní styl. Jako
přednímu lázeňskému městu záleží Karlovým Varům
na zdravém životním stylu obyvatel i návštěvníků,
a proto chce vytvořit prostředí, které motivuje kuřáky, aby udělali důležitou pozitivní změnu ve svém
životě a přestali kouřit nebo alespoň zvolili nové
a méně škodlivé alternativy užívání tabáku. Jak
však dát stop kouření? Profesionálních i laických
rad je mnoho, funguje toho málo. Existují i léčebné
přípravky. Jednoznačně však funguje vlastní silná
motivace. Jak ji nalézt a posílit, případně se dopracovat do stavu abstinence od cigaret? Jako součást
projektu Karlovy Vary – Město bez kouře jsme pro
vás připravili poradnu, kde odborník pravidelně odpovídá na dotazy čtenářů, které souvisí s odvykáním
kouření.

KVĚTEN
Boj s koronavirem
Úkoly vyplývající z nouzového stavu, opatření a nařízení vlády, zajištění ochranných pomůcek,
služeb pomoci obyvatelům města, místním podnikatelům…. Práci vedení města a magistrátu
stejně jako v celé republice začala určovat koronavirové pandemie. Každý den zasedal krizový štáb
města vedený primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou, který jednotlivé kroky a činnosti koordinoval.
Karlovy Vary jako jedno z prvních měst spustilo
bezplatnou službu pro seniory, tzv. Senior košík.
Občanům města od 70 let, osobám upoutaným
na invalidní vozík, zrakově a sluchově postiženým
spoluobčanům zajišťoval nákupy a závoz potravin,
léků a dalšího nezbytného zboží, včetně textilních
roušek, které poskytla řada štědrých dárců. Ve
spolupráci s nadačním fondem Pes v nouzi se rozběhla služba vyvenčení psů. Obyvatelé města začali
využívat linku psychologické pomoci, na kterou se
mohli obrátit rodiče i děti, senioři i ostatní obyvatelé
města, pracovníci v první linii, všichni, kdo chtěli
poradit ve stavu úzkosti, paniky a podobně. Pomoci
se dostalo i občanům, kterým byla lékařem nebo
hygienikem nařízena karanténa nebo izolace
a nemohli si sami či s pomoci svých blízkých zařídit
základní životní potřeby.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

ČERVEN
Vary ve vašem kině
S ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím mezinárodním dopadům a celosvětově komplikované situaci
se pořadatelé Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary po pečlivém zvážení všech okolností rozhodli přesunout 55.
ročník na příští rok. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších
kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme
nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných
nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků,
filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla
společného prožitku při projekcích v sálech a jeho
sdílení jsou nenahraditelné,“ uvedl na vysvětlenou
prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška pro oficiální web filmového festivalu. 55. ročník proběhne
ve dnech 2. až 10. července 2021. Při přípravách
letošního ročníku MFF KV však zhlédli členové
programového oddělení festivalu řadu zajímavých
filmových titulů a rozhodli se připravit speciální
verzi tradiční přehlídky Vary ve vašem kině.
ČERVENEC
Moře kultury za stovku nebo zdarma
Karlovy Vary se vrátily z karantény. A v létě nabízely
moře – moře výhledů, moře romantiky, moře zdraví,
moře odpočinku, moře dobrodružství, prostě moře
zážitků. Léto v Karlových Varech tak bylo ve znamení koncertů, divadla, filmu a zajímavých workshopů,
navíc za symbolické vstupné 100 korun nebo úplně
zdarma. Za kulturou a zábavou jste mohli vyrazit
do lázeňského centra, místních parků a kolonád, na
koupaliště, letiště i do lesů. Připravený program byl
součástí kampaně „Město zážitků“. Pro návštěvníky město připravilo zajímavou skládačku výhod:
Příspěvek na ubytování až do výše 5 000 Kč, extra
výhodnou cenu za turistickou regionální kartu
nabízející místní dopravu a služby zdarma nebo
se slevou, celodenní aktivity pro děti nebo hlídání,
a kulturní program na celé prázdniny – navzdory
tomu, že festivaly a velké akce plánované na léto
byly přesunuty nebo zrušeny. Nabídka ale nebyla
zajímavá jen pro návštěvníky zdaleka. Lidé z Karlových Varů a okolí sice asi nehledali zvýhodněné
ubytování, ale kulturní a volnočasový program byl
určitě zajímavý i pro ně. A turistická Region Card
i jim otevřela spoustu možností, jak strávit zajímavé
dny třeba s celou rodinou ve svém kraji a výhodně
poznat místa, která třeba ještě nenavštívili.

SRPEN
Triatlonisté připravili hvězdné války
Olympijští medailisté, mistři světa, evropští šampioni… V polovině srpna zveřejněná startovní listina
Světového poháru v triatlonu udělala z karlovarského závodu jednu z nejnabitějších sportovních
akcí tohoto roku. „Tak kvalitně obsazený závod
český triatlon nikdy nezažil,“ svěřil se Vladimír
Malý, ředitel City Triathlonu Karlovy Vary. S výjimkou
olympijských her se největší
triatlonové hvězdy obvykle potkávají pouze na
závodech série Mistrovství světa (World
Triathlon Series), na akcích Světového poháru se
pak představují z úzké špičky spíše jednotlivci.
Kvůli epidemii koronaviru ovšem utrpěl závodní kalendář Mezinárodní triatlonové unie (ITU) obrovské
rány, kvůli nimž závodníci změnili své plány. City
Triathlon Karlovy Vary totiž byl teprve
druhým závodem po téměř půlroční koronavirové
pauze. Pozici favorita v karlovarském závodě SP
potvrdil Francouz Vincent Luis, který jen o týden
dřív získal titul mistra světa. V závodě žen byla
nejrychlejší dvojnásobná mistryně světa Flora
Duffyová. Z českých reprezentantů si nejlépe vedli
Petra Kuříková na 12. příčce a František Linduška
na 29. místě.
ZÁŘÍ
Vary září aneb Zpátky do budoucnosti
5. ročník festivalu světla v Karlových Varech opět
poskytl jedinečný zážitek! Návštěvníci se
mohli těšit z překrásné architektury města, kterou
uviděli v jiné optice za pomocí nejmodernější
technologie. Posvítítili si na hotel Thermal, Alžbětiny
lázně, Kostel sv. Máří Magdalény,
Městskou spořitelnu, Karlovarské městské divadlo
či Císařské lázně. Leitmotiv ročníku
„Zpátky do budoucnosti“ se prolínal celým programem, ovšem obracel se i k něčemu naprosto
nadčasovému, bez čehož nás žádná budoucnost
nečeká a to je příroda. Na osmi stanovištích podél
břehu řeky Teplé i na tradičních promenádních
místech jsme objevovali vesmírnou krajinu, svítící
stromy a dokonce nám nad hlavou proplouvali
návštěvníci z mořských hlubin.
ŘÍJEN
Den architektury oslavil desetiletí
Začátek října byl v Karlových Varech opět ve znamení architektury. Bohatý program Dne architektury,
čítá celorepublikově několik stovek akcí, nabízí
zdarma procházky, přednášky nebo workshopy.
V rámci festivalu jsme také letos v Karlových Varech
mohli navštívit současné realizace a historicky
významné budovy. To vše s poutavým výkladem odborníků na dané téma. Součástí festivalu je tradičně
i projekt Hurá dovnitř!, který zpřístupňuje veřejnosti
běžně nepřístupné budovy. Den architektury od počátku stojí na přátelské spolupráci s místními architekty, spolky a institucemi. Vznikla tak síť, do níž se
v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území
České republiky i na Slovensku. Díky festivalu se
podařilo iniciovat řadu architektonických soutěží,
upozorňovat na ohrožené stavby, rozvíjet diskusi
mezi zástupci měst a jejich obyvateli, aktivizovat
městské architekty, zasazovat se o kvalitní

a současnou architekturu. Program oslovuje nejen
odbornou veřejnost z řad architektů, urbanistů či
zástupců místních samospráv, ale díky populárně
naučnému formátu programu přístupnému zdarma
se těší obliby u nejširší veřejnosti. Upozorňuje na
místa známá i zapomenutá, vždy však v širších
a odborných souvislostech.
LISTOPAD
RunTour. Závod, který rozběhal město
Rozdělení stovek běžců do skupin po 50, oddělené starty, povinné nošení roušek v zázemí
a řada dalších hygienických opatření. To je několik
z celkového výčtu organizačních změn, ke kterým
museli přistoupit pořadatelé největšího rodinného
běžeckého seriálu PVZP RunTour, jehož závod byly
v letošní sezóně pro Karlovy Vary žhavou novinkou.
I tak se pořadatelům podařilo zachovat skvělou atmosféru a stovkám závodníků přinést radost z běhu.
Počasí sice venkovním akcím moc nepřálo, to ale
rozhodně nezastavilo běžce ani organizační tým.
„Před pár lety jsme odešli z Plzně a spousta běžců
volala po tom, abychom se na západ Čech vrátili.
Proto jsme se spojili s magistrátem města Karlovy
Vary a společně více než rok tento závod připravovali. Ráda bych moc poděkovala právě magistrátu,
ale i krajské hygienické stanici a policejnímu sboru
za výbornou spolupráci a koordinaci, bez které by
závod v novém režimu nebylo možné uspořádat,“
ocenila novou spolupráci Nikola Mráčková, ředitelka
závodu.

PROSINEC
Vánoce v Karlových Varech
Tu pravou vánoční atmosféru jste si mohli v Karlových Varech užít také letos. Promenádu v lázeňském
centru od hotelu Thermal k Divadelnímu náměstí
rozzářila spousta světel, bohatá výzdoba a vánoční
strom. Centrem se opět stala Mlýnská kolonáda.
Konečná podoba a stánkový
prodej tradičního vánočního sortimentu se však
tentokrát odvíjel od aktuálního vývoje koronavirové
pandemie a rozvolňování opatření proti šíření Oproti
loňskému roku tedy měly trhy komornější atmosféru, kolonádou však alespoň zněla reprodukovaná
hudba. Opět se vrátila světelná brána vyrobená
speciálně pro Karlovy Vary, nechyběly až tři metry
vysoké sochy andělů, oblíbená a návštěvníky hojně
fotografovaná čepice, světelné fontány, polobrány
a další prvky. Ve Dvořákových sadech byl opět jeden
z jírovců proměněn ve zpívající strom reagující
barvami a intenzitou světla na zpěv kolemjdoucích.
Nejmodernější technologie řídily osvětlení na dvou
stromech u divadla. Jeden zářil barvami, druhý tóny
bílého světla. Světelné efekty na stromech se měnily synchronně podle signálů z družice. Novinkou
bylo osvětlení evokující padající sníh.
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Oprava mostu v ulici kpt. Jaroše
Pro zesílení nosné konstrukce mostu v ulici kpt.
Jaroše bude použit zcela nový materiál s nevšedními vlastnostmi

N

a mostě v ulici kpt. Jaroše v Karlových Varech,
proběhnou úpravy nutné k zesílení nosné
konstrukce a odstranění nežádoucí deformace
– průhybu mostu.
Od prosince 2020 probíhají pod mostem přípravné
práce pro montáž kotevních prvků a deviátorů. Na
zesílení konstrukce zhotovitel, firma SMP CZ spolupracuje s experty z katedry ocelových a dřevěných
konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Pro zesílení nosné konstrukce bude použit zcela
nový materiál s označením SMA, což je zkratka pro
„shape memory alloy“. SMA je materiál s nevšedními materiálovými vlastnostmi, jako je tvarová
paměť a super-elasticita. Principem tvarového efektu
SMA je schopnost obnovit svůj původní tvarový stav
v důsledku aktivačního zahřátí.
SMA je díky tomu možné použít jako předpínací
výztuž pro betonové i ocelové konstrukce. Materiál
je nejprve za běžné teploty vystaven aktivačnímu

Most kpt. Jaroše
pětí. 

Příprava mostu pro předFoto: archiv MMKV

Most kpt. Jaroše

Zátěžová zkouška v dubnu 2020. 

přetvoření (prodloužení) a následně uchycen ke
konstrukci. Poté je prvek ohřát na aktivační teplotu
cca 300°c a ponechán přirozeně chladnout. Během
chladnutí se materiál snaží vrátit do tvaru před
aktivací (zkrátit) a tím vyvine potřebné předpětí
konstrukce ke které je uchycen.
Materiál byl vyvinut ve Švýcarských Federálních
Laboratořích EMPA a je patentován firmou Re-fer
AG. V rámci grantového úkolu byl tento materiál
odborníky z ČVUT podroben řadě zkoušek a použit
pro experimentální zesílení prvků ocelové nosné
konstrukce na demolovaném mostě v Petrově. Pro
použití na mostu v ulici kpt. Jaroše byly zhotovitelem
v laboratořích Fakulty stavební ČVUT a EMPA ve
Švýcarsku provedeny další potřebné zkoušky. Před

Foto: archiv MMKV

a po zesílení budou provedeny zatěžovací zkoušky pro ověření předpokladů výpočtů, během celé
realizace bude most monitorován z hlediska napětí
v ocelových nosnících nosné konstrukce a průhybu
celé konstrukce mostu.
Jedná se o celosvětově první použití tohoto materiálu
pro zesílení trvalého, provozovaného mostu. Zhotovitel, firma SMP CZ a odborníci z Fakulty stavební
ČVUT předpokládají další četné využití pro opravy
mostů.
Práce budou probíhat především pod mostem, omezení pro dopravu tak bude minimální a je plánováno
v nočních hodinách.
Petr Bursík,
náměstek primátorky města Karlovy Vary

Dočasné snížení poplatků
za restaurační předzahrádky
Město vychází vstříc provozovatelům restaurací
v Karlových Varech. Podnikatelé, jejichž činnost
výrazně zasáhly restrikce spojené s epidemickými
opatřeními, ušetří na poplatcích za předzahrádky. Zastupitelstvo města schválilo novelu městské vyhlášky
a na první pololetí roku 2021 snížilo poplatek na
polovinu. Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky
činí od 1. ledna do 30. června letošního roku 5 korun
za metr čtvereční a den v centru města a lázeňské
části. V ostatních částech Karlových Varů zaplatí
provozovatelé restauračních předzahrádek za metr
čtvereční a den tři koruny padesát. Smyslem úprav
je snaha o maximální možnou míru pomoci místním
podnikatelům překlenout nepříznivé období. Obecně
závazná vyhláška města č. 11/2020 mění a doplňuje
městskou vyhlášku č. 10/2019. Jejich plné znění
najdete na webu magistrátu města v sekci Vyhlášky
a nařízení.
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FOTOSOUTĚŽ
O vánoční strom a kapra
Více než 14 dní jste mohli soutěžit občané Karlových Varů o vánoční strom a kapra.
Všem účastníkům naší fotosoutěže děkujeme a gratulujeme vítězům. Těmi se stali pan
Jaromír Péc (1. místo), paní Lucie Vorlíková (2. místo) a paní Zuzana Nedvědová (3.
místo). Soutěžící s vítěznou fotografií si odnesli voucher na vánoční stromek z našich
lázeňských lesů a na kapra.

1. místo: Jaromír Péc

2. místo: Lucie Vorlíková

Budováním
tůní podporují
lázeňské lesy
ochranu přírody

L

ázeňské lesy Karlovy Vary začaly v karlovarských lesních porostech budovat
tůně. Lokality pro vyhloubení dvanácti tůní
o celkové rozloze 2000 m2 byly vytipovány ve
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
(AOPK), Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Slavkovský les, která projekt také finančně podpoří.
Nové krajinné prvky jsou navrženy tak, aby přispěly
k lepšímu hospodaření s vodou a zároveň se staly
domovem pro rostliny a živočichy vázané na vodu.
Lokality pro vyhloubení nádrží byly vybrány na
místech, kde se přirozeně zadržuje voda. Tvar
tůní bude nepravidelný a členitý. Dno a břehy jsou
bagrem urovnávány tak, aby vznikla stanoviště
vhodná pro rozvoj rostlinných i živočišných společenstev vázaných na vodu. Hloubka bude kolísat
od mělkých prohřátých partií zarůstajících litorální
vegetací až po hlubší části, které umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezámrzné
hloubce.
Vytěžený sediment bude použit k modelaci terénu
v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného
zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní
bude vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech.
Průleh bude opevněn kamenným pohozem.
Finanční příspěvek na vybudování tůní poskytne
lázeňským lesům AOPK. Jednotlivé tůně totiž leží ve
II. a III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny Slavkovského lesa a prováděná opatření mají
přispět k ochraně přírody a jsou budována v souladu s platným plánem péče o CHKO Slavkovský les.
Martina Nentvichová, projektová manažerka LLKV

3. místo: Zuzana Nedvědová
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NENÍ JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA …
Mám kamarádku, která se snaží přestat kouřit.
Je nervózní, stále se naváží do toho, že já pořád
kouřím, a tím ji prý provokuji. Často se kvůli tomu
hádáme. Myslím si, že to je každého věc, co dělá.
Já bych taky chtěla přestat kouřit, teď o tom i často
přemýšlím. Nechci to dělat nějak „drasticky“. Zlatá
střední cesta, jak se říká. Existuje?

Žaneta, 33 let
V pohádce se nakonec povedlo být „oblečená – neoblečená“. V reálném životě to tak jednoduché není.
Zkuste se zamyslet nad vlastní motivací a důvodem,
proč chcete přestat kouřit. Tyto důvody budou tím,
co vám pomůže a podpoří vás ve chvílích váhání.
Musí být pro vás dostatečně silné a atraktivní.
Proces odvykání je skutečně radikální změnou,
která přináší výzvy. Je dobré se na ně připravit
a naplánovat si nejen přesné datum, od kdy kouřit
přestanete – ale také scénáře, jak budete postupovat, když dostanete chuť na cigaretu a jak se
budete odměňovat, když se vám bude dařit.

Vše se naplánovat samozřejmě nedá, ale příprava
bude důležitá. Vyhledejte si co nejvíce informací.
Je praktické mít někoho, kdo vás podrží v krizových situacích, když budete váhat a chtít si ulehčit
„jenom jednou cigaretou“. A upřímně, u té málokdy
zůstane…
Podobnými úskalími aktuálně prochází i vaše
kamarádka. Domnívám se, že by bylo vhodné z úcty
k vašemu kamarádství ji spíše podporovat, než jí
cestu odvykání komplikovat. Možná v budoucnu
bude ona tím, kdo vám v procesu odvykání pomůže
a bude příkladem. Sama poznáte, jak je náročné
zvládat výkyvy nálad, odolávat pokušení a zároveň
se utvrzovat v tom, že toto je pro vás správná cesta,
kterou má smysl následovat.
Kouření je potřebné si znechutit a prozkoumat
všechny škodlivé účinky, které má. Vyhledejte
odborníka, např. lékaře, který vám vysvětlí zdravotní
rizika nejen všeobecně ale v návaznosti na váš aktuální zdravotní stav. Určitým řešením pro vás může
být používání elektronických cigaret nebo produktů

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

se zahřívaným tabákem, které nabízejí možnost snížit příjem škodlivin pomocí moderních technologií.
Je to stále kompromis a nebude to znamenat, že
jste s kouřením přestala. Finální rozhodnutí je na
vás. Ale i kompromis vás může posunout ve vašem
snažení dopředu.

Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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

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 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 Čankovská a Růžový vrch, udržuje
Správa lázeňských parků.
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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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Suchej únor aneb 28 důvodů
pro čistokrevný život
V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její
vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 %
dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní změnu - knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích.

H

okejista Patrik Bartošák, psychologové
Pavel Rataj nebo Ilona Preslová, spisovatel Josef Formánek, primář Petr Popov,
koučka Janka Chudlíková, závodník Aleš Loprais
nebo muzikant Petr Fiala patří mezi 72 českých
osobností, odborníků, novinářů a neobyčejných
lidských příběhů, jež dali vzniknout knize, která
ve 28 kapitolách představuje alkohol s lehkostí
i vážností – ve všech jeho společenských rolích.
Ať už je to spánek, sex, sport, práce, výchova
dětí, zdraví nebo alkohol za volantem.
„Naše kniha z vás abstinenty neudělá – není to
ani jejím cílem. Má být lidem především inspirací
k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní
ledacos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale
hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl – abychom
všichni znali upřímnou odpověď na jednoduchou
otázku: „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol
ovládá nás?“ popisuje smysl knihy Petr Freimann,
ředitel neziskové organizace Suchej únor, na jejíž
stránkách je možné knihu získat a podpořit tak
kampaň.
Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?
Suchej únor se stal kampaní za „čistokrevnej
život“, která pro mnoho účastníků neznamená
jenom měsíční detox od alkoholu, ale celkovou
očistu spojenou se zdravým životním stylem
a chutí udělat pro sebe něco smysluplného.
Stejně jako inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost

zachutná, dokládá i 53 % účastníků, kteří v dotazování po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé
zvolnění v konzumaci alkoholu. Často proto, že
jim Sucháč otevřel oči a pomohl k příjemné sebereflexi. Takhle si totiž můžeme libovat všichni.
Pozitivní kampaň ale také reaguje na skutečný
problém. Alkohol je každodenním společníkem
našich životů, opojný nápoj plný radosti i droga,
ve které se rozpustila nejedna dobrá duše.
A právě díky kampani Suchej únor ve společnosti
víc a víc rezonuje otázka: Proč vlastně pijeme?
Šest lidí z deseti má ve své blízkosti někoho,
kdo v souboji s alkoholem tahá za kratší konec.
Sucháčem tak promlouváme k sobě, ale i k lidem
okolo nás.
Suchej únor je plný příběhů i dat o alkoholu
a jeho roli v našich životech i v celé společnosti.
Přispívají do něj účastníci Sucháče, lékaři a terapeuti, adiktologové, novináři, české osobnosti,
vyhlášené restaurace a bary, studenti a také lidé,
kteří s alkoholem sami bojují. Těm všem za to
patří velký dík. Každý tento příběh totiž pomáhá
šířit tu jedinou podstatu Suchýho února. Pomoci
zjistit nám – a stále více i těm okolo nás – kdo
koho tady ovládá.
Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá
nás?
Suchej únor nechce prohibici, ani nebojuje proti
alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň
za zdravější a uvědomělejší život, do kterého patří
i (zpravidla) umírněná konzumace. Je založená
na skutečném problému, který v Česku máme.
Tím je neúměrně vysoká spotřeba alkoholu a s ní
spojené negativní důsledky. Čísel je tato kniha
plná, nechme tak na úvod zaznít alespoň tato
čtyři platná pro Českou republiku:
6 % celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub
alkoholu
Podle českých dat je u nás přes 1 milion lidí za
hranou rizikového pití
Podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu na
osobu a rok – po odečtení spotřeby turistů
56 miliard jsou společenské náklady související
s nadměrnou spotřebou alkoholu

a že je prostě dobře tato témata otevírat. V práci,
doma, mezi kamarády, ve škole. Jsme zároveň
přesvědčeni, že pozitivní kampaň, která lidi baví
a motivuje, je účinnější než lecjaká regulace nebo
represe. A proto k zapojení do kampaně a šíření
její myšlenky vyzýváme i každého z vás. Alkohol
se totiž nemusí týkat jen nás, ale také lidí okolo
nás, kvůli nimž se stáváme něčím jako „pasivními kuřáky“, tedy spíš konzumenty alkoholových
excesů. Říká se tomu SHD – second-hand drinking (pití z druhé ruky). Když například pije náš
rodič a na nás to negativně dopadá. Nebo když
pije náš kamarád, kolega nebo zaměstnanec.
Věříme zkrátka, že se vám měsíční abstinence
stane užitečnou životní zkušeností, po které budete vědět, že sice můžete strávit příjemný večer
s dvojkou dobrého vína, ale zvládli byste to třeba
i s bylinkovým čajem.
9 let na Suché vlně, 86% spokojenost Sušičů
Suchej únor každoročně reaguje pozitivní výzvou
na nelichotivé statistiky, podle kterých se přes 1
milion Čechů pohybuje za hranou rizikového pití.
Z výzkumu, který zpracovala agentura Nielsen
Admosphere, vyplývá, že se v loňském roce
povědomí o kampani vyšplhalo ze 47 na 58 %
napříč českou populací. Účast pak deklarovalo
přes 500 000 dospělých účastníků.
Kampaň bude letos na sociálních sítích spojovat
hashtag #insuchoveritas a registrovaní účastníci
se mohou kromě Suché knihy opět těšit i na
uzavřenou skupinu na facebooku, kde mohou
sdílet své zážitky, podporovat se a inspirovat.
Knihu doplňuje 110 originálních ilustrací, citátů
a spousta interaktivního obsahu, stejně jako
soutěž o nejlepší nealko drink.

Není to jen o nás a SHD
Suchej únor nemá za cíl udělat z nás abstinenty
– to bychom celé tři roky nesměli požít ani kapku
alkoholu. Ale víme, že je kolem nás spousta
těch, kteří problém s alkoholem reálně mají,
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TÉMA

Čisté teplo je životní potřeba
Mezi základní životní potřeby člověka patří stejně
jako v pravěku i dnes jídlo, voda, spánek, ale také
čistý vzduch a přiměřená teplota. Ovládnutím
ohně dokázal člověk osídlit prakticky jakékoliv místo na zemi, od deštných lesů po ledové
pustiny.
Jak se ohřát, ale nemuset přitom dýchat kouř? Od
kouřových otvorů v indiánských týpí, přes vynález
komínu, domácí pece a ústředního topení pro celý
dům se vyvinul systém dálkového vytápění z centrálního zdroje tepla (CZT). Tyto systémy, teplárenské
soustavy, prošly ve dvacátém století výraznými
změnami, především kvůli ekologii. Legislativa je
považuje za bezemisní tepelný zdroj – samozřejmě
nějaké emise produkují, daleko kontrolovanější
a menší než u lokálních zdrojů.
Větší zdroj také znamená vyšší účinnost. Ekonomiku
a ekologii provozu zvyšuje například kogenerace, při
které je k vytápění využito odpadní teplo z výroby
elektřiny. Další ekologickou výzvou je postupné
omezování skládkování. Komunity, které budou
nadále primitivně skládkovat, za to draze zaplatí.
Inteligentní systém třídění, recyklace a využití, třeba
energetického, může snížit cenu za odpady, a navíc
přinést využitelné suroviny a energii. A především –
udržitelné životní prostředí.
Centrální zásobování teplem vyžaduje rozvodnou síť
a její údržbu. Má smysl v dlouhodobém horizontu
a potřebuje stabilní zdroj. I takový systém se ale
může setkat s problémy, jako třeba vloni. „V roce
2020 vypadl odběr hotelů, lázeňských domů, restaurací, maloobchodů, ale také škol nebo knihoven.
Byly po většinu topné sezóny zavřené,“ říká Roman
Miarka, prokurista městské společnosti Karlovarská
teplárenská, a.s. Uvedené provozy přitom normálně
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odebírají tolik jako karlovarské domácnosti, tržby
teplárny za rok 2020 byly o třetinu nižší oproti
normálu. Ale náklady, třeba právě desítky milionů na
obnovu rozvodů nebo osobních nákladů na zaměstnance, provozovatel teplárny hradit musí.
Vedení města citlivě vnímá dění v energetice a od
roku 2018 pracuje na koncepci, jak se přizpůsobit
novým podmínkám. „Pracovně jsme to nazvali
teplárenství v době po uhelné, v minulém roce jsme
nechali zpracovat koncepci, která měla posoudit
různé varianty dalšího rozvoje teplárny s ohledem na
jejich ekonomiku i udržitelnost. I v době rostoucích
cen emisních povolenek a dalších ekologických
omezení chceme zajistit cenově a technicky stabilní
dodávku tepla,“ říká první náměstek primátorky
Tomáš Trtek.
Po náročných jednáních nad výsledky loňského roku
se město s nájemcem teplárny dohodlo na způsobu,

jak zajistit pro obyvatele i podnikatele stabilní ceny.
Rada města schválila na konci roku prodloužení
nájmu o dalších deset let, do roku 2033 a schválila
slevu nájmu za loňský rok na polovinu. Tomáš Trtek
dodává: „Centrální vytápění tak bude nejen cenově
stabilní, navíc – a to je pro lázeňství mimořádně
důležité – bez emisí ve městě.“ Tento krok také dává
městu dostatek času na to, aby v příštích letech
rozhodlo o další budoucnosti teplárenství.
Přes mnohé výhody centrálního vytápění, mnoho
majitelů nemovitostí dostává nabídky na zdroje
jiné. „Vypadají zdánlivě velice výhodně, ale některé
zamlčují důležité skutečnosti – výši investice, mimoprodukční náklady, udržitelnost, legislativu. I vliv
na své okolí. Energetický úřad dokonce v některých
případech varuje před ‚šmejdy‘,“ říká Roman Miarka.
Této problematice se budeme podrobněji věnovat
v příštím vydání.

KAM KV°

Proč jsou důležitá
veřejná prostranství?
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) vydala brožuru, která představuje hlavní myšlenky a principy Strategie a Manuálu koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy
Vary. Brožuru najdete online na našich webových stránkách (https://www.kamkv.cz/verejne-prostory) nebo si ji můžete vyzvednout ve vytištěné podobě v KAM KV na náměstí Dr. M. Horákové. Jak
mohou veřejná prostranství zlepšit kvalitu života ve městě?

Propojené, přátelské, zdravé, kulturní a prosperující Vary. To jsou klíčová slova těchto ucelených
dokumentů města, které dokazují zájem správy
města na kvalitě veřejných prostranství. Město
Karlovy Vary tímto zdůrazňuje, že veřejný prostor
je třeba řešit jako samostatné téma, zabývat se jím
systematicky a dlouhodobě, s cílem zvýšení kvality
života obyvatel a návštěvníků města. Formuluje
základní představu cílového stavu, která se shoduje
se stávajícími hodnotami a reaguje na aktuální
problémy města.
Karlovy Vary jsou nejzelenější město v České
republice a mají kvalitní základ v lázeňské tradici,

dochované architektuře a urbanistické struktuře
centra i jednotlivých městských částí. Jedním
z důležitých principů práce s veřejným prostorem
je proto navracet těmto hodnotám obsah a význam
a citlivě je doplňovat. Město by se mělo rovnocenně soustředit na veřejná prostranství v centru
i v okrajových částech Varů a zároveň je propojovat kvalitní hromadnou dopravou, komfortními
pěšími cestami a cyklistickými trasami. Ústředním
tématem veřejných prostranství v Karlových Varech
je zdraví, které přirozeně navazuje na městské gró,
a to lázeňství. V plánu je posílení role vodních prvků
a pramenů v životě veřejných prostranství, ale také

o větší zapojení karlovarských řek do města.
Kvalita veřejných prostranství se podílí na celkové
kvalitě života, která se promítá do nejrůznějších
ekonomických aspektů města a stává se vyčíslitelnou hodnotou, jež může Karlovy Vary zvýhodnit
v konkurenci podobně velkých měst regionu
i republiky.
Těšíme se, až Vám v brzké době oba dokumenty
v plné své kráse představíme. Plánujeme také
doprovodný program ke vzniku těchto dokumentů
– doufejme, že se situace zlepší a budeme se brzy
moci opět setkávat.

Tým KAM KV°
Pro aktuální informace o akcích pro veřejnost
sledujte prosím naše webové stránky, Facebook
nebo nástěnku v našich oknech na náměstí Dr. M.
Horákové. Akce plánujeme v souladu s vládními
opatřeními. Děkujeme za pochopení a za Vaši
podporu.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník Pavel Dawidko se
podílel na záchraně ženy
Strážník městské policie Pavel Dawidko je tak trochu
univerzál. Stabilně je zařazen na oddělení prevence
kriminality, takže se s ním setkávají převážně děti
v rámci přednášek a akcí pořádaných MP. Dlouhá
léta však Pavel vypomáhá také ve službě PCO, je-li
třeba z důvodu personálního nedostatku doplnit
výkon služby.
V současné době při omezení činnosti oddělení
prevence kriminality byl do této služby převeden na
delší dobu. To, že je platným členem hlídky, prokazuje opakovaně. Nedávno i díky svým znalostem s kolegy dohledali skupinku dětí, která se na Růžovém
vrchu bavila tím, že házela vajíčka po projíždějících
autech. Dlouhodobá dílčí práce slavila úspěch a po
projednání u ředitele školy je po problému. Mnohem
zásadnější situaci ve výkonu Pavel zažil 12. prosince
krátce po 16. hodině, kdy s kolegy vyjel na oznámení
týkající se ženy, jež chce skočit v Doubí z mostu.
Strážníci na místě přítomným kolegům z PČR poskytli
asistenci, usměrňovali dopravu a jeden z nich se
zapojil přímo do záchrany. V nestřeženém okamžiku,
z jedné strany policista a z druhé strážník Dawidko
přelezli zábradlí, načež se jim podařilo ženu zachytit
a s pomocí dalších policistů ji přetáhnout přes zábra-

dlí do bezpečí. Hlídka pořádkové služby MP převezla
dotyčnou na protialkoholní záchytnou stanici s tím,
že po vystřízlivění skončí v rukách odborníků.
Mimochodem, strážníci preventisté v našem kraji
využívají na základních školách pracovní sešit Notes
strážníka Pavla. Dobrá předloha, nemyslíte?

Strážníci dostali nový vůz pro převoz opilců
Jedním z nejméně příjemných úkolů strážníků městské policie v Karlových Varech je bezpochyby
převoz osob pod vlivem alkoholu na protialkoholní záchytnou stanici a s tím související činnosti.
Problémy s manipulací při nakládání a převozu opilců, či následnou desinfekcí z velké části v roce
2016 vyřešil dar kraje. Strážníci si vyřazenou sanitu od zdravotnické záchranné služby upravili pro
své potřeby a znovu ji zprovoznili. Po čtyřech letech ji nahradí úplně nový vůz, na němž byla provedena homologovaná úprava. Zůstane zachován dostatečný prostor pro již zmiňovanou manipulaci,
ale odpadnou čím dál častější servisní úkony, které v závěru „života“ trápily 12 let staré vozidlo.
Mimochodem, s ním strážníci realizovali do Sokolova 822 převozů s časovou dotací 1 370 hodin.

Služba na odběrném místě je náročná
Byť se to na první pohled nezdá, služba na
odběrném místě není pro strážníky zrovna
jednoduchá. První etapu si skupina deseti dobrovolníků odkroutila již na jaře. Netrvalo dlouho
a již 2. srpna se strážníci do krajské nemocnice
vrátili a nepřetržitě zde slouží do současnosti.
A nějaký ten čas zde ještě stráví. Služba je hodně
o empatii a komunikačních dovednostech, shodne se většina z nich. Občas je nezbytné jednat
operativně. Ne vždy objednaní klienti dodržují
přesné časy, občas se také přihodí neočekávané
situace, jako třeba v polovině prosince, kdy ve
frontě zkolaboval pán, kterého zdravotníci museli
resuscitovat. Logicky se tak provoz odběrného
místa zastavil a strážníci si museli přivolat kolegy
na pomoc, aby řídili dopravu v Bezručově a Americké ulici. Bohužel ne každý návštěvník má pro
tyto provozní problémy pochopení, ale většina
z nich spolupracuje dobře.
Ve dnech, kdy je provoz velmi hustý, jsou rádi,
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když si odskočí na toaletu a oběd se stává
luxusem, který nahradí kolegy dovezené bagety.
Pokud se však se strážníky a strážnicemi sloužícími na odběrném místě bavíte, řeknou vám,
že obdivují zdravotníky, s jakým nasazením zde
pracují. Za 8 měsíců společné služby tak není
divu, že si obě skupiny k sobě našly cestu. Slyšet
z úst sester, že strážníci jsou vlastně jejich, je tím
největším možným oceněním. Výborné mezilidské
vztahy jsou důležitým faktorem, díky němuž se
těžká služba zvládá určitě lépe.
Je tu zima, kdy teplota klesá k bodu mrazu. Stání
několik hodin na jednom místě u vjezdu do areálu
nemocnice ale zpříjemní strážníkům zapůjčený
plynový ohřívač od hotelu Ambasador. Věříme, že
zimu překonají bez větších zdravotních úhon.
Závěrem bychom rádi občany požádali o spolupráci, aby se řídili pokyny strážníků plynoucí
z aktuální provozní situace a co nejvíce tím
přispěli k bezproblémovému odbavení.

ZPRÁVY Z ULICE
Absencí roušky
na sebe upozornil
Pár dní před Vánoci řešila
během pravidelné kontroly dodržování vládních
nařízení hlídka městské policie muže, který
se nacházel bez ochrany dýchacích cest na
zastávce MHD a navíc kouřil. Zádrhel nastal při
kontrole totožnosti, neboť dotyčný neměl žádný
doklad. Údajný občan Rumunska uvedl nacionále, které však hlídce neprocházely registrem.
Jelikož přivolaná hlídka Policie ČR dopadla úplně
stejně, musela na místo dorazit Služba cizinecké
policie. Ta zjistila, že se jedná o čtyřicetiletého
občana Ukrajiny, který pobývá na území našeho
státu nelegálně a převzala si ho.
Alkohol problémy nevyřeší
Na podnět řidiče MHD vyjeli strážníci začátkem
prosince na konečnou linky číslo 5, kde pravděpodobně vinou požití většího množství alkoholu
upadla na zem vystupující žena. Strážníci na
místě skutečně našli na trávníku sedět ženu,
která byla i přes alkoholové opojení schopna
komunikovat. Jelikož nedošlo ke zranění,
hlídka zjistila telefonní kontakt na manžela,
kterému posléze ženu předala. Neuběhlo však
ani 24 hodin a setkání se opakovalo, tentokrát
v Rybářích. Sedmatřicetiletá řidička pro změnu
nemohla předložit řidičské oprávnění, neboť jí
ho den předtím odebrali policisté a tak byla opět
předána hlídce Policie ČR.
Zkracoval si cestu domů
a sklouzl do rybníku
Staršího promočeného a zmateného muže si
ve Staré Roli všiml v první polovině prosince
pozorný občan. Přivolaní strážníci na místě
zjistili, že devětašedesátiletý muž si zkracoval
cestu domů kolem rybníku a sklouzl do něj.
Vzhledem k podchlazení a drobným odřeninám
byla na místo přivolána zdravotnická záchranná
služba. Devětatřicetiletý oznamovatel nejenže
nebyl lhostejný k druhému, ale navíc poskytl
i termofolii k zahřátí muže, kterého si poté
převzali zdravotníci.
Utekl na střechu auta
Operační středisko MP přijalo na konci října
pár minut po jedenadvacáté hodině anonymní
oznámení o poštvání psa nějakou ženou. V místě
strážníci kontaktovali osmadvacetiletou ženu se
psem, která však uvedla, že rozepře s bývalým
přítelem byla pouze slovní a k poštvání psa
nedošlo, což potvrdila i přítomná svědkyně.
Naprosto jiná situace byla po 20 minutách, kdy
stejný muž oznámil opětovné napadení. Po příjezdu na místo strážníci zahlédli muže stojícího
na autě a známou ženu se stafordem, která
na něj vulgárně křičela a vyhrožovala mu. Na
výzvu strážníků žena od dalšího jednání upustila.
Hlídka zjistila škodu na vozidle, kterému sedmatřicetiletý muž promáčkl střechu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Službu
Senior košík
zajišťují
zaměstnanci
KV Areny
Město Karlovy Vary stále zajišťuje seniorům ve
věku 65 let a více a seniorům v karanténě či izolaci
nákupy potravin a drogerie. Službu Senior košík
spustilo město v loňském roce na jaře, souběžně
se začátkem pandemie koronaviru, a pokračuje v ní
také přes zimu. Službu nyní zajišťují zaměstnanci
městské KV Areny. Senioři si nechávají přivést
základní potraviny či drogerii, ale také recepty nebo
léky. Pomoc městu nabídla i společnost Tesco Stores
ČR, konkrétně pobočka Tesco Karlovy Vary v OC Fontána. Rozvozy tak obchodní řetězec zaměstnancům
KV Areny velice ulehčuje a každý pracovní den tyto
nákupy pro seniory již dva měsíce připravují, včetně
papírových tašek zdarma. Senioři také často dostávají ovoce navíc a této spolupráce si město Karlovy
Vary a KV Arena velmi váží. Službu v nouzovém
stavu je stále možné objednat.
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Trasy všech linek MHD
Aktuální poloha všech
autobusů MHD

DOPRAVNÍ PORTÁL
Kompletní
dopravní informace
z Karlových Varů
na jednom místě
a online

Online sledování virtuálních
inteligentních zastávek
Aktuální stav hustoty
dopravy v KV
Přehled parkovacích míst v KV
Znázornění lázeňské zóny
s poplatkem

Dopravní portál je také
v naší aplikaci MOJE DPKV

dopravniportal.dpkv.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro matky
s dětmi v tísni: Plnili
jsme vánoční přání
Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová předala k Vánocům maminkám ubytovaným s dětmi
v Domově pro matky s dětmi v tísni. „Od maminek jsme v listopadu obdrželi seznam dětských přání
a téměř vše jsme zařídili. Věřím, že ti nejmenší, pro které to děláme, budou mít z dárků radost. Jsem
ráda, že aspoň takto můžeme rozzářit dětské oči, a o to nám přeci jde. Musím také poděkovat svým
kolegům a svému odboru za úžasnou pomoc s nakupováním a vybíraním dárků,“ dodala primátorka.
Předání dárků proběhlo prostřednictvím Instand- oficiální stránka dobrovolnického centra, které
pomohlo celý tento projekt zorganizovat.
Část dárků obdržely také maminky v těžké životní situaci, kterým pomáhá centrum Nádech - pomoc
a podpora rodičů samoživitelů.

Ošacovací
středisko v době
COVID – 19
Karlovarský Červený kříž během roku poskytuje
potřebným materiální pomoc formou ošacení
(lidé bezplatně dostávají nezbytné ošacení, obuv
či základní vybavení do domácnosti), vše pochází
z darů spoluobčanů. Tuto pomoc poskytujeme
i v době nouzového stavu kvůli COVID – 19 ve
zkráceném provozním režimu – každou středu
od 9:00 do 12:00 hodin. Pro vstup do šatníku
platí přísná hygienická pravidla a zároveň se zde
můžou pohybovat maximálně dva návštěvníci,
každý je povinen mít zakrytá ústa i nos.
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Poskytovanou službu v loňském roce využilo přes
4 000 klientů. Činnost střediska je spolufinancována z prostředků Statutárního města Karlovy
Vary.

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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Vzpomínky na Vánoce

Navzdory všemu co se děje, ponořuji se ráda do
vzpomínek na dřívější dobu.
Právě toto období mezi vánocemi a novým rokem
jsem mívala ve svém zaměstnání nejraději. Práce
už hodně ubylo oproti letním sezonám a I na pracovišti na nás dýchala celá ta vánoční a povánoční
atmosféra. V prosinci už některá děvčata vždy
připravila vánoční stromeček, sem tam se pouštěly
koledy a hlavně mezi svátky už chtěli být všichni
doma. Mě se to netýkalo.
Byla jsem rozvedená se dvěma dětmi, bydleli
jsme pohromadě s mými rodiči a o všechno
jsem měla postaráno. Tatínek na vile obstarával
topení a práce na zahradě, maminka vařila, prala,
a vychovávala moje dcery. Mohla jsem se plně
věnovat mému zaměstnání. Asi se s tím už tak
nějak počítalo a já byla vždy na svém pracovišti.
Všude byl klid, přicházeli jen cizinci, co potřebovali
na poslední chvíli ubytování, měnili si peníze, a na
naše jízdenková oddělení přicházeli pro jízdenky většinou na autobusy do Prahy a příslušníci
německých rodin, co ještě na poslední chvíli jeli za
svými příbuznými do Německa. Ale Silvestr jsme
slavili většinou ve větším počtu vždy a pravidelně
a to třicátého prosince. Ty nejhezčí byly ještě, když
našim vedoucím pobočky na Tržišti číslo 23, býval
pan Otto Nešpor. Žili se svojí Arankou bezdětní,
poznamenáni ještě dobou holocaustu a tak rád
pro nás pro všechny připravoval známé bowle. Tou
dobou většinou už
bývalo nasněženo I namrzlo. A tak se mu jednou
stalo, že při vší opatrnosti
Uklouzl a bowle rozlil přímo před vchodem do pobočky. Ve vchodových dveřích visely těžké závěsy,
takže jsme si ničeho nevšimli. Rychle se vrátil
Domů a udělal nový nápoj. A tak jsme si mohli
na jeho pochoutce s rozmanitým ovocem s chutí
pochutnávat. Někdy jsme dostali OD něj psaníčko
s charakteristikou každé z nás. Chvíle to byly
opravdu hezké a milé. Vzpomenu na ně, kdykoliv
vidím v televizi jeho milého synovce, pana
MUDr. Karla Nešpora a ráda poslouchám jeho
vyprávění. Tuto dobu doprovázely I naše návštěvy "
Labužníka" kam jsme o svátcích rády chodily
poobědvat za stravenky OD ROH. Bylo toho mnoho,
co se už nikdy v nových poměrech nemohlo
opakovat.

Eva Richterová

mobility, který řeší i takzvanou dopravu v klidu (což
je jen hezčí pojmenování pro parkování). Už nyní si
ho můžete prohlédnout na stránce městských
projektů. Jestli si i v budoucnu budeme moci
nechat své auto poblíž bydliště je otázka. Další je
skutečnost, zda budeme ochotni platit za tuto možnost. Případně zda se po nás nebude chtít platit
obecně za možnost zaparkovat kdekoliv ve městě
(obdoba modrých zón). To je na dlouhou a kvalitní
debatu, kterou v našem městě často postrádáme.
Hudbou budoucnosti jsou pak věci jako sdílení aut
nebo jejich autonomní verze. To by pak výrazně
změnilo potřeby parkovacích ploch.

Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty

Kdo si pamatuje?

prodejně dotýká, řádně postříká.
Neskučíme, nedemonstrujeme, nenadáváme na
vládu a doporučená pravidla ochrany respektujeme
a dodržujeme. Důchod nám stále chodí na naše
účty pravidelně a tak věříme, že přijde i lepší čas.
Těšíme se na očkovaní vakcínou proti tomu neřádu
a věříme, že nám umožní tu i přes náš věk 79 let,
ještě chvíli zůstat. Jsme spolu s manželkou 59
roků a chtěli bychom to alespoň zaokrouhlit.
Chybí mi mé dvě pravidelné návštěvy týdně v bazénu a sauně. Abych nezcepeněl, vyrážím denně
na procházku. Mám takový svůj okruh z ulice
Krymská přes ulici Sládkova do Moskevské ulice.
Odtud zpět do paneláku v Krymské.
Když jdu tou „Sládkovkou“, tak ani píchání v mých
zdevastovaných kyčlích nemůže zabránit dojímání
se, když tudy procházím. Dojetí se neumím ubránit.
Důvod je prostý. V domě Sládkova číslo 8 jsem
s rodiči, bratrem a sestrou prožil od roku 1947 celá
svá klukovská léta. I svatbu v roce 1962 jsme zde
s manželkou měli.
A tak Covidu navzdory si ty procházky „Sládkovkou“ užívám. Trochu kulhám, ťukám o asfalt svojí
hůlkou o kterou se opírám a v hlavě mi běží obrázky, kdy všechno bylo jinak. Jinak proto, že člověku
bylo o více nežli padesát roků méně. Ách jóó, co je
proti tomu nějaký Covid, že ?

Petr Chalupa

Netradiční sněhulák

Každoročně se před Tržnicí v Karlových Varech
koná prodej vánočních kaprů. Známou „figurkou“
byl zde i známý houbař a hlavně rybář Ondra Gális,
který vám na vánoční stůl připravil a upravil čerstvého kapra. Bohužel je už dnes v rybářském nebi.

Jiří Mika

Covid-19 a ulice Sládkova 8

Kam s ním?

Otázka v článku, kterou proslavil Jan Neruda při
hledání kam odložit svůj starý slamník, je platná
stále. Jen my všichni hledáme místa, kam umístit
přes noc (ale často i přes den) svého plechového
miláčka. Boj to bývá občas velmi obtížný až marný,
protož každý chce přeci zaparkovat co nejblíže
místu kde bydlí, kde pracuje i kde nakupuje.
Jenže město není nafukovací. Počet aut v našich
ulicích stále roste a vybetonovat nemůžeme každý
kout (navíc každý z nás se z okna raději kouká na
zeleň než na betonovou plochu parkoviště). Navíc
je u nás pochopitelně celá řada míst, kde je provoz,
natož parkování, z pochopitelných důvodů omezen.
Zkrátka moderní doba přináší i tyto obtížné úlohy.
Již nějaký ten čas se pracuje na plánu městské

Covid nás seniory uzavřel v bytě našeho tuhnického paneláku. Tahle internace je nepříjemná. Nákup
nezbytného nám zajišťuje dcera, která již nemoc
prodělala. Sporadicky, tedy sem tam jde nakoupit
manželka. Řádně vybavená černým respirátorem,
pod který si dává ještě tu modrou roušku. V jedné
ruce drží nákupní tašku a ve druhé nádobku s rozprašovačem. Ten jí pravidelně doplňuji zakoupenou
dezinfekcí. Vše čeho se při cestě a nákupu v blízké

Netradiční sněhulák v Karlových Varech. Když před
Vánocemi napadne sníh.

Janka Miková
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Pan Muzeum aneb Stanislav Burachovič
očima přátel a spolupracovníků
Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary uspořádalo u příležitosti 70. narozenin významného karlovarského
historika Stanislava Burachoviče výstavu
nazvanou Pan Muzeum. Expozice je umístěna
pod širým nebem u střediska Svatý Linhart.

S

tanislav Burachovič je s Muzeem Karlovy
Vary natolik spjat, že se jeho jméno stalo
pro instituci takřka synonymem. V muzeu
byl zaměstnán od roku 1976 jako odborný pracovník, historik, až do konce roku 2017. Pracoval
na desítkách úspěšných výstav a knih a napsal
nepočítaně odborných i popularizačních článků.
Vždy ochotně a zapáleně sděloval informace
o Karlových Varech a celém jeho rodném kraji
všem, kdo chtějí naslouchat. Zasloužil se také
o vznik tradičního Historického semináře Karla
Nejdla.
Muzeum Karlovy Vary chce Stanislavu Burachovičovi při příležitosti jeho 70. narozenin formou výstavy alespoň symbolicky veřejně poděkovat. Na
výstavě vás nečeká výčet všech oslavencových
nehynoucích zásluh, PhDr. Stanislava Burachoviče

Ilustrace: Dalibor Nesnídal
představuje očima jeho přátel a spolupracovníků.
Snad pro vás bude tento pohled inspirativní.
Výstava ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy
Vary je netradičně instalována pod širým nebem
na Svatém Linhartu, kde je možné si ji volně
prohlédnout až do 28. února.

DOPRAVNÍ PODNIK
KARLOVY VARY

stáhněte si aplikaci

MOJE DPKV
…a máte to
pod palcem
www.dpkv.cz
Platba na jeden klik

s aplikací pohodlně zaplatíte
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JÍZDENKY
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PARKOVNÉ
VE MĚSTĚ

POVOLENÍ DO
LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ

LIDÉ

Diamantová svatba

K

aždý prožívá konec roku jinak. Letošní
Silvestr byl obzvláště jinaký. A pro některé
z nás i velmi významný. Před šedesáti lety –
přesně 31. prosince 1960 - si v Karlových Varech
dali slib manželské lásky a věrnosti Jaroslav
a Erika Šmídovi. Proč zrovna na Silvestra jsem se
zeptala při obnově jejich slibu – tenkrát si nikdo
nevybíral termín sňatku, prostě jim byl přidělen
termín a čas a basta. Když si vezmu dnešní
možnosti vybrat si termín, čas, místo svatby,
oddávajícího, nebo agenturu která zajistí vše
potřebné,…
Možná proto vydrželo toto manželství tolik let.
Jako manželé přivedli na svět tři syny – Jaroslava, Roberta a Romana. Absenci děvčat napravily
vnučky Iva, Šárka, Maruška, Štěpánka, Nikola
a dva kluci Dominik a Pavel. Radost dělají oslavencům i pravnučky – Markétka a Linda. Podařilo
se vybudovat opravdu velkou a spokojenou rodinu, ve které se mají všichni rádi. I když v malém
bytečku se schází postupně.
Toto manželství je pěkným příkladem pro nás
všechny. Většinou mladým snoubencům říkám,
že manželství je stavebnice, ke které nedostali

návod. Oni si s tím dokázali hravě poradit. Zároveň říkám, že je třeba obrovský kopec manželské
tolerance, a i ta jim bezesporu nechyběla.
Patří jim poděkování za poctivou a obětavou
celoživotní práci. Jaroslav pracoval jako technolog
v Elektrosvitu, Erika jako projektantka v Agroprojektu. Celý život tolerovali záliby svého protějšku,
Erika sbírala pohledy, zatímco Jaroslav se věnoval
skautingu. Rádi vzpomínají na společné dovolené
strávené buď v létě na Skalce u Chebu, nebo
v zimě na Hřebečné.
Jejich manželství je pěkným příkladem pro nás
všechny. Přáli bychom si, aby všechna manželství
vydržela přes veškeré nesnáze a starosti tak
dlouho, jako toto.
Vážení diamantoví manželé Šmídovi,
je mi velkou ctí vám jménem statutárního města
Karlovy Vary i jménem svým popřát hodně zdraví,
radosti a spokojenosti do dalších společně prožitých let a na úplný závěr poděkovat hlavně a především jménem vašich dětí, vnoučat i pravnuček
za lásku, péči a starostlivost.

Věra Bartůňková, Vaše oddávající

Generálním ředitelem
společnosti Moser
se stal Pavel Mencl

Pavel Mencl se stal na začátku prosince generálním ředitelem společnosti Moser. Ve firmě předtím
půl roku působil jako externí poradce představenstva. V pozici vystřídá Františka Schneidera,
který zůstává ve firmě a bude svými zkušenostmi
a znalostmi pomáhat dalšímu rozvoji firmy jako
člen Dozorčí rady.
„Dostal jsem neocenitelnou příležitost strávit ve
sklárně před svým nástupem několik měsíců. Mohu
tedy říci, že přicházím s velmi konkrétní představou
našeho dalšího směřování,” komentuje Pavel Mencl
okolnosti svého nástupu. „Jsem přesvědčen, že následující rok přinese celosvětové oživení a pro firmu
jako je Moser také velkou šanci pro růst. Našim
cílem je tuto příležitost maximálně využít. Chceme
se nadále zaměřit na českého zákazníka. Současně
ale musíme být aktivní i na zahraničních trzích - ať
již přímo, jak jen to současná situace dovolí, tak
prostřednictvím našeho e-shopu,” dodává.
Ing. Pavel Mencl MBA absolvoval Vysoké učení
technické v Brně, obor raketová technika. Titul
EMBA (Executive MBA) v oboru financí a pojišťovnictví získal na University of Pittsburgh. Svou
dosavadní profesionální kariéru spojil s Generali
Českou pojišťovnou. Za 25 let se zde vypracoval
z pozice regionálního ředitele až na generálního
ředitele a předsedu představenstva. Je ženatý a má
čtyři děti. Mezi jeho koníčky patří tenis, cyklistika,
lyže, golf, myslivost, rybaření a turistika.
Společnost Moser je česká sklárna se sídlem v Karlových Varech, která vyrábí díla z vysoce kvalitního
bezolovnatého křišťálu. Firma pokračuje v tradici
exkluzivní manufaktury Moser, kterou v roce
1857 založil v Karlových Varech rytec a obchodník Ludwig Moser. Dnes patří mezi přední české
exportéry a reprezentuje tak celosvětově českou
sklářskou tradici. Moser je členem společenství Comité Colbert, které si klade za cíl udržet a rozvíjet
tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků.
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KSO připravuje hudební pohádky
V této epidemické době bohužel zůstávají
koncertní sály Karlovarského symfonického
orchestru pro publikum stále zavřené. Nemůžou se tedy konat ani pravidelné výchovné
koncerty pro děti, které v minulých letech
navštěvovalo až pět tisíc žáků mateřských,
základních i středních škol z celého Karlovarského kraje. A tak produkční tým orchestru
vymyslel, jak dětem přiblížit hudební svět
jinou formou.

V

zniká cyklus pohádek, který seznámí děti
s různými nástroji symfonického orchestru. V pohádce O Vandru se děti společně
s basou a trubkou vydají do světa na zkušenou.
V pohádce O Jednom svazku zjistí, že než fagot
zazpívá svým krásným hlasem, musí se složit.
Jeden těžký den prožijí děti s malým Houslíkem
v pohádce O Zatraceném smyčci. Flétny se představí v pohádce O Vrbovém proutku. A ta O Sedmi
strunách vypráví o vzniku jednoho z největších
nástrojů symfonického orchestru.
Pohádkami provází osvědčený vypravěč Viktor
Braunreiter, který si tentokrát pozval na pomoc
svoji zbrusu novou kolegyni, slečnu Symfonožku. Celý tvůrčí tým, autorka Pavla Šemberová,
kameraman a zvukař Radim Řezníček, vypravěči
a samozřejmě i hráči orchestru, se snaží, aby přes
velmi nízký rozpočet měla každá pohádka svou
jedinečnou vizuální podobu – použita byla třeba
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jednoduchá animace, loutkohra, v některých pohádkách diváci jistě ocení i herecký talent hráčů
orchestru. Každá pohádka má na závěr malý kvíz,
a tak mohou děti (ale i dospělí) vyzkoušet, jak byly
při sledování příběhů pozorné. První dvě pohádky
byly poslány do světa před vánoci a už jen čekají,
až se na ně všichni, nejen děti, podívají. K shlédnutí jsou buď na facebooku Karlovarského symfo-

nického orchestru nebo na YouTube (Karlovarský
symfonický orchestr - official channel).
Podle prvních ohlasů od učitelů základních
i základních uměleckých škol se zdá, že pohádky
KSO jsou skvělý nápad. Karlovarský symfonický
orchestr doufá, že pohádky nejen děti poučí, ale
aspoň trochu přispějí ke zlepšení nálady a tedy
i zvýšení imunity všem, kteří je shlédnou.

KULTURA

Herci zkouší skvělou komedii a těší
se, až budou otevřená divadla
Jediné, co mohou v současnosti vykonávat herci
Činohry Karlovarského městského divadla, je
zkoušet společně se svými kolegy ze Západočeského divadla v Chebu novou inscenaci
a trpělivě čekat, až bude opět možné hrát před
publikem.
V době vlekoucí se koronavirové krize chtějí
diváky především pobavit, a tak si jako první
premiéru letošní sezóny zvolili skvělou, celosvětově úspěšnou komedii, nazvanou Hra, která

se zvrtla. Všude, kde byla prozatím uvedená, se
stala spolehlivým „trhákem“ sezóny. A to i ve
slavných divadlech na Broadwayi a West Endu.
Navíc získala mnoho různých ocenění, například
prestižní Cenu Lawrence Oliviera za nejlepší komediální text roku 2015. Velký úspěch samozřejmě slaví i u nás, v české premiéře ji jako první
předloni uvedlo Divadlo Bez zábradlí.
Hra, která se zvrtla, čerpá z oblíbené metody
„divadla na divadle“. Herci jistého amatérského

spolku se v ní totiž snaží nastudovat mysteriózní
drama Vražda na panství Haversham a učiní
vše proto, aby představení dopadlo co nejlépe.
Nejenže se podařilo obsadit všechny členy jejich
spolku, ale principál navíc sehnal štědrého
sponzora. Během zkoušek se však pokazí
opravdu vše, co se pokazit dá, což je zdrojem
mnoha groteskních situací a překvapivých momentů. Zábavu také umocňuje fakt, že se každý
herec vystřídá ve dvou rolích.

Po dohodě s Mischief Worldwide Ltd.
The Mischief Theatre Production

HENRY LEWIS, JONATHAN SAWYER, HENRY SHIELDS

HRA, KTERÁ
SE ZVRTL A
REŽIE ZDENĚK BARTOŠ
Hra The Play That Goes Wrong / Hra, která se zvrtla
byla poprvé uvedena souborem Mischief Theatre pod titulem
The Murder Before Christmas / Vražda před Vánocemi
v divadle Old Red Lion v Londýně 4. prosince 2012.
V září 2014 se hra přesunula do divadla Duchess
na londýnském West Endu. Představení je v produkci
Kenny Wax Ltd. a Stage Presence Ltd.

INSCENACE VZNIKLA ZA PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR A KARLOVARSKÉHO KRAJE.
ZŘIZOVATELEM ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA JE MĚSTO CHEB.
ZAKLADATELEM KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. JE STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY.

WWW.DIVADLOCHEB.CZ
WWW.KARLOVARSKE-DIVADLO.CZ

MUZIKANTI POMÁHAJÍ ONLINE KONCERTY
Z HALY MÍČOVÝCH SPORTŮ
Když nemůžou fanoušci za nimi, přijdou muzikanti
k nim domů, aspoň prostřednictvím obrazovek
a reproduktorů. A společně pomohou těm, kdo
jsou v nesnázích. Taková je podstata streamovaných koncertů, které se uskuteční 26. a 27.
února. Z Haly míčových sportů KV Areny budou
přenášeny online. Koncertní vystoupení doplní
rozhovory a povídání účinkujících o jejich plánech
pro rok 2021, vzpomínkách na muzikantské
začátky. Odkaz na stream bude zveřejněn mimo
jiné na webu KV Areny.
Shlédnutí koncertů je zdarma, ale zájemci mohou
přispět na transparentní účet, který „poběží“ na

obrazovce při živém vysílání. Výtěžek akce půjde
na pomoc sportovcům z Karlových Varů, kteří
se nacházejí v životní nouzi. Část výtěžku bude
využita na uspořádání kulturních akcí pro klienty
různých sociálních zařízení. Dárce nejvyššího
finančního příspěvku na charitativní účet obdrží
od Agentury VLNY dvě permanentky na všechny
akce pořádané agenturou v roce 2021.

PROGRAM KONCERTŮ MUZIKANTI POMÁHAJÍ
Pátek 26. února ... jazz - funky - pop
18:00 Dětský sbor Štěpánky Steinové

19:00 Funky Monx
20:00 Big Band Šmeralka
21:00 Milan Krajíc & JAZZ Fancies
22:00 Jan Spálený & ASPM
Sobota 27. února ... rock - blues - pop
18:00 Hlavolamy
19:00 Bernard Blues Band
20:00 KVeen: Queen Live Experience
21:00 Uriah Heep REVIVAL
22:00 Luboš Pospíšil & 5P
Moderuje Radim Jehlík z Českého rozhlasu
Karlovy Vary.

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.
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KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
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
V případě zrušení představení je možné vstupenky vracet
v místě nákupu, a to nejdříve v den plánovaného uvedení
zrušeného představení. U náhradních termínů jsou vstupenky
platné z původního termínu.
2. 2.
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
(vstupenky z původního termínu 23. 3. 2020 jsou platné)
5. 2.
10.00 Henry Lewis, Jonathan Sawyer: Hra,
která se zvrtla – veřejná generálka
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo
Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí
realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou
neschopností. Komedie, která triumfálně brázdí britská i česká
divadla.
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Petr Németh,
Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec a Tereza
Švecová
Režie: Zdeněk Bartoš
6. 2.
19.30 Henry Lewis, Jonathan Sawyer: Hra,
která se zvrtla – premiéra
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo
8. 2.
19.30 Bolek Polívka: Šašek a syn
Divadlo Bolka Polívky
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého
šlechtice v šaška. Novic je pod jeho vedením, a za asistence
jeho kumpánů, podroben lekcím, při kterých postupně nachází
své šaškovské já. Postupně dojdou k rituálu, při kterém se
zrodí nový šašek.
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, Ondřej
Klíč, Jaromír Barin Tichý, David Rotter, Jiří Fretti Pfeifer
Režie: Bolek Polívka
9. 2.
10.00 Jaroslav Kvapil: Rusalka
– představení pro školy
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádku o víle, která se zamiluje a obětuje svou nesmrtelnost,
aby se mohla stát člověkem a princovou ženou, napsal Hans
Christian Andersen. Český básník Jaroslav Kvapil nabídl svou
verzi příběhu o vodní víle skladateli Antonínu Dvořákovi, který
ho zhudebnil – a tak vznikla jedna z nejkrásnějších českých
oper, která dodnes okouzluje celý svět. Pohádkové představení
litvínovského divadla je určeno divákům od 5 let a seznamuje
nejen se slavným příběhem, ale i s operou a jejím kouzlem.
Hrají, zpívají a tančí: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Markéta
Velánová, David Kubát, Kristýna Žďánská, Petr Erlitz, Petr
Kozák, Jana Galinová
Režie: Lenka Lavičková
9. 2.
19.30 Sébastien Thiéry: Osm eur na hodinu
Agentura JT Promotion
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti. Jacques a Laurence,
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bohatý pár středního věku, zaměstnává načerno podivnou
paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se nechá
vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a pečuje o přítele, který
se od ní nechá živit, ale každý den ji potká nějaký malér.
Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí
z nosu… Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacquese
a Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoliv, aby Rosu
(a především sebe) zachránili od podivného prokletí. Nutno
dodat, že Rosa je ve skutečnosti muž-transvestita.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/ Daniela
Šinkorová, Antonín Procházka/ Zbyšek Pantůček
Režie: Antonín Procházka
(vstupenky z původních termínů 28. 4. a 14. 11. 2020 jsou
platné)
11. 2. 19.30 Ingmar Bergman: Scény z manželského života – představení pro uzavřenou společnost
Agentura Harlekýn
12. 2. 19.30 Laurent Baffie: Tik tik
Komorní divadlo Kalich
Neobvyklá komedie. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži
a tři ženy různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou
se těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka,
u kterého se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se
omluvil za zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem
znamená časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, seznamují se vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se
nakonec sami pokusí o skupinovou terapii.
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková/ Šárka
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek
Režie: Jakub Nvota
(vstupenky z původního termínu 23. 10. 2020 jsou platné)
14. 2. 15.00 Nikolaj Robertovič Erdman, Jana
a Jurij Galinovi: Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé
maceše, o dědu Mrazíkovi, dědečku Hříbečkovi a 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
16. 2. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích,
ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách.
Muška jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká
příšera latina a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení
mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství světa v kopané
a konference za dveřmi! Živě doprovázejí hráči karlovarského
Big Bandu a hosté! Jedenáct písní a dva voice bandy!
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter,
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová,
Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek,
Petr Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček,
Michal Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová,
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš
17. 2. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing aneb
Tři letušky v Paříži – představení pro uzavřenou společnost
Divadélko Radka Brzobohatého
19. 2: 19.30 Patrik Hartl: Vysavač
Studio Dva
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si
vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto

romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných
hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Bohumil Klepl v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně
příjemně naladí.
Hraje: Bohumil Klepl
Režie: Patrik Hartl
20. 2. 19.30 Swing nylonového věku
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
„Nylonový věk” – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté
svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal
swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka
nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně,
než byla po roce 1948 brutálně zadupána komunistickou cenzurou. V koncertní show Swing nylonového věku předvedou
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers „nejkrasší a nejžhavější
fláky” z této vrcholné éry bigbandového swingu.
Účinkují: Ondřej Havelka, Melody Makers
(vstupenky z původního termínu 16. 10. a 30. 11. 2020 jsou
platné)
22. 2. 19.30 Emma Peirson: Cavewoman
Point
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte
se podívat na volné pokračování kultovní one man show
Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení
o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na
lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu
ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad
věčným soubojem obou pohlaví. „Obhajoba jeskynní ženy”
Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy,
snažící se žít vedle sebe na stejné planetě.
Hraje: Daniela Choděrová
Režie: Irena Žantovská
24. 2. 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
(vstupenky z původních termínů 5. 10. a 9. 12. 2020 jsou
platné)
25. 2. 19.30 Debussy/ Respighi/ Bruch/ Čajkovskij
- pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Účinkují: Vít Petrášek – violoncello, Karlovarský symfonický
orchestr
Dirigent: Jan Kučera

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 únoru povoleno konání
koncertů v sálech. Na únorový program se zatím připravujeme, o případném konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku a prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete
kontaktovat telefonicky na čísle 777 744 893.

KULTURA, INZERCE

Městská knihovna spustila
bezkontaktní výpůjčky
P
rovoz knihoven je krizovým opatřením vlády v
současné době omezen. Výdej výpůjček a jejich
vracení je možné pouze bezkontaktně. Nezbytné je dodržování pravidel, při kterých nesmí dojít k
fyzickému kontaktu mezi čtenářem a knihovníkem
ani mezi čtenáři navzájem. Městská knihovna Karlovy
Vary proto v lednu spustila bezkontaktní půjčování
knih. Zatím bez vracení.
Knihy se budou pouze vydávat, vracet zatím ne. Než
budete kontaktovat svou pobočku, přečtěte si návod,
jak postupovat.

Objednávka knih
Objednejte si knihu emailem nebo telefonicky. Pro
bezkontaktní výdej knihovních dokumentů je nutná
telefonická komunikace s pracovníky konkrétní
knihovny. Když objednáte knihu emailem, knihovna
vám zašle informaci o připravených objednávkách.
Následně se telefonicky spojíte s knihovnou a
domluvíte si konkrétní termín a způsob vyzvednutí
objednaných knih. Pokud si knihy objednáte telefonicky, společně se domluvíte na konkrétním termínu
a způsobu vyzvednutí objednaných knih. Kontakty na
jednotlivé pobočky najdete na webu mestskaknihovnakv.cz/cs/pobocky

Vyzvednutí knih
V domluvený čas zazvoníte, zaklepete nebo se
telefonicky ohlásíte, že jste připraveni k vyzvednutí
objednaných dokumentů, vyčkáte před vstupem do
knihovny, až pracovník knihovny odemkne vstupní
dveře a opustí prostor, kde budou knihy připravené.

Nezapomeňte si nasadit roušku. K bezkontaktnímu
výdeji knih dojde v prostorách zádveří a vestibulů
knihoven. Pokud čtenář vstoupí do vestibulu knihovny,
bude po jeho odchodu provedena dezinfekce.
Pro jistotu zároveň připomínáme, že pobočka Vyhlídka
je do odvolání uzavřena.

?
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Karlovarsko posílil Keemink,
bývalý nahrávač Modeny
D
vě drtivé výhry italské Modeny nad Karlovarskem před dvěma lety režíroval, teď se stal
součástí západočeského klubu. V těžkých
bitvách Ligy mistrů už pomáhal Karlovarsku nizozemský reprezentant Wessel Keemink. „Po zranění
Lukáše Ticháčka jsme museli rychle reagovat na
nastalou komplikovanou situaci,“ vysvětlil překvapivé angažmá manažer klubu Ondřej Hudeček.
Svalové zranění zastavilo kapitána týmu Lukáše
Ticháčka v nevhodné době, těsně před startem Ligy
mistrů.
„Je to samozřejmě výzva, ale kluci s tím počítají
a podle toho, co jsem viděl, myslím, že se sehrajeme rychle,“ hlásil sedmadvacetiletý nahrávač
po prvním tréninku v Karlových Varech. „Věřím,
že zkušený Wessel vytvoří společně s Martinem
Kočkou úspěšný nahrávačský tandem, který nás
dovede k úspěchu, doplnil k příchodu nizozemského reprezentanta Ondřej Hudeček, manažer

volejbalového Karlovarska. K prvnímu setkání
Wessela Keeminka s karlovarským volejbalem
došlo v předloňském ročníku Ligy mistrů. Tehdy
dostal v dresu Modeny důvěru v obou vzájemných
zápasech základní fáze a pokaždé z toho byla výhra
favorita ve třech setech.
„Překvapila mě ale úroveň tohoto týmu,“ vzpomínal
nizozemský reprezentant na Karlovarsko. „A stejně
tak mě překvapuje úroveň české ligy. Na prvním
tréninku jsem si tu všiml obrovské útočné síly
kluků,“ dodal 197 centimetrů vysoký nahrávač
Karlovarska.
Wessel Keemink startoval na dvou evropských
šampionátech, reprezentoval Nizozemsko v Evropské lize či olympijské kvalifikaci. V evropských
pohárech si zahrál za týmy Modeny, Budvy, Aalstu
a Apeldoornu. V historii karlovarského klubu je
Keemink po Daanu van Haarlemovi druhým nizozemským hráčem.

Volejbalisté mají za sebou
úspěšný podzim
Skvělý podzim mají za sebou volejbalisté extraligového VK ČEZ Karlovarsko. Solidně reprezentovali
český volejbal v Lize mistrů a v domácí extralize
bojují o nejvyšší pozice. „Pozitivní je, že jsme se
dokázali vyrovnat se všemi nástrahami, když přišlo
přerušení soutěže a s tím spojená nařízení,“ míní
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Jiří Novák, trenér volejbalistů Karlovarska.
Manko extraligových utkání doháněl jeho tým až
do samotného konce kalendářního roku. Během
prosince odehráli volejbalisté Karlovarska devět
zápasů. „Kluci toho mají dost, jsou zahlcení, proto
jsme některé pasáže zápasů měli slabší, není to

jednoduché,“ připomíná trenér Novák zejména
nedávnou prohru v Ostravě. „Ani ne hrát dva
zápasy ve dvou dnech, ale spíš vždycky přeskočit
ze soupeře na soupeře, hráči musí vstřebat hodně
informací. Téměř se přestalo trénovat, teď to
nemůže být souvislá práce, jde vždy jen o takové
útržky, to je z dlouhodobého hlediska špatné.“
Prosincový maraton zápasů odstartoval turnaj Ligy
mistrů v italském Trentu, kde hráči Karlovarska
vzali set každému ze tří špičkových soupeřů. Navíc
tehdy řešili náhlou změnu na klíčovém postu
nahrávače. „Myslím, že se toho Wess (nahrávač
Wessel Keemink) chytil velice dobře na to, že se
vše odehrálo narychlo a on sám relativně dlouho
nehrál,“ hodnotil kouč Novák. „Spolupráce funguje
díky jeho charakteru, hned pochopil situaci, snažil
se sžít s týmem. A dobře zapadl. I Martin Kočka
zvládl zápasy na výbornou a posouvá se dál.“
Dalším postem, nad kterým visí otazník, je v kádru
Karlovarska pozice univerzála. Úlohu jedničky plní
reprezentant Patrik Indra, klub ale momentálně
hledá hráče, který by ho doplňoval. V polovině
prosince totiž vedení ukončilo spolupráci se
švédským univerzálem Fredricem Gustavssonem.
„Úplně se neprosadil do základní sestavy, což by
cizinec měl,“ objasnil trenér Novák. „Patrik Indra
si místo na hřišti udržel, řekli jsme si, že nemá
zásadní význam ho držet jen jako člena týmu.“
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Zvláštní podzim smečaře Wieseho
Uzavření sportovišť znamenalo tkaé pro volejbalisty extraligového Karlovarska velice těžké
období. „Trénovali jsme v Německu, ale vím, že
ne každý měl takovou příležitost,“ říká smečař
Lukasz Wiese.

Do jaké míry ovlivnila nucená přestávka
výkonnost vašeho týmu?
Díky vedení klubu jsme v těch těžkých časech
měli možnost trénovat v Německu. Ale je pravda,
že měsíc bez jediného zápasu rozhodil náš
rytmus.

Jaké byly první zápasy po přestávce?
Trochu nervózní. Abychom dohnali program, bylo
třeba hrát dvě utkání ve dvou dnech, to nebylo
snadné. Snažili jsme se nemyslet příliš na to, co
se děje, a dělat svoji práci.

Co vám přináší účast v Lize mistrů?
Je to zajímavá zkušenost, zážitek. Je skvělé
otestovat svoje kvality proti těm nejlepším. Pořád
věřím, že jsme letos schopni vyhrát ještě dva
zápasy.

Jaká je spolupráce s novým nahrávačem
Wesselem Keeminkem? V čem se liší od Lukáše Ticháčka?
V tomto ohledu hraje klíčovou roli čas. S Lukášem
odehráli celou sezonu a v ní spoustu kvalitních
zápasů, klapalo nám to. Wes je velice pozitivní
člověk. Hned se mi líbil, což je důležité v případě,
když někoho potkáte a hned druhý den spolu máte
hrát zápas. Po pár trénincích a zápasech jsem se
s Wesem cítil dobře sehraný.

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

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

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

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

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

Odbor majetku města
Mgr. Bc. Michal Murčo - pověřený vedením odboru
353 151 241, Moskevská 21
m.murco@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz
Uvidíme se v našem
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice

