
NÁPRAVA NEUTĚŠENÉHO 
STAVU KARLOVARSKÝCH MOSTŮ 
JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH ÚKOLŮ 
PRO VEDENÍ MĚSTA.

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNÁ A DŮKLADNÁ 
KONTROLA KONDICE VŠECH 
PŘEMOSTĚNÍ ŘEK A POTOKŮ.

KARLOVARSKÉ
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK  PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

03 
2021





3

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zakreničná, Mgr. Tomáš Trtek,
Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, Jan Kopál, Helena Kyselá
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073, e-mail: pavelmrhalek.ml@gmail.com
DISTRIBUCE: Česká pošta, s.p., e-mail: m.blahova@samab.cz 
INZERCE: tel.: 734 300 271, e-mail: radnicnilisty@email.cz
VÝROBA, TISK: SAMAB PRESS GROUP, a.s., e-mail: tiskarna@samab.cz UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 6. 3. 2021

OBSAH

14

20 25

KARLOVARSKÉ 
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 03/2021 • ROČNÍK XXII • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

10 VÁZNOUCÍ DOPRAVA NA SOKOLOVSKÉ
Výrazné dopravní komplikace řeší město Karlovy 
Vary v souvislosti s provozem poboček interneto-
vých prodejců na Sokolovské ulici. Od listopadu 
loňského roku zde městská policie musela řešit 
desítky přestupků. 

12 TEPLO DNES A ZA PÁR LET
Navazujeme na článek v minulém čísle Karlovar-
ských radničních listů o současnosti a koncepci 
teplárenství v Karlových Varech. Dnes se podrobněji 
podíváme na zářivě krásné a výhodné nabídky, jak 
na teple ušetřit. 

14 TŘI ROKY – TŘI AKCE S KAMem
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) 
slaví 3. výročí svého založení. V rámci oslavy tohoto 
výročí připravil KAM tři online akce, které vám jeho 
činnost přiblíží.

17 ZÁPISY DO 1. TŘÍD PROBĚHNOU V DUBNU
V dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd, jejich podoba 
bude vycházet z aktuální epidemické situace. Vedle 
tradičních zápisů s osobní účastí budoucích prvňáč-
ků a jejich rodičů je ve hře i korespondenční forma, 
kterou si školy vyzkoušely již v loňském roce.

20 KŘESADLO OCENÍ PĚT DOBROVOLNÍKŮ
Mateřské centrum Karlovy Vary ve spolupráci 
s Regionálním dobrovolnickým centrem Instand 
vyhlašuje již 12. ročník ceny Křesadlo. V rámci 
slavnostního společenského večera jej převezme 
pět dobrovolníků z Karlovarského kraje.

25 MUZIKANTI POMÁHAJÍ
Exkluzivní online koncerty se odehrají v pátek 
26. a v sobotu 27. února 2021. Představí se na nich 
jak špičkoví muzikanti z Karlovarska, tak známá 
jména české hudební scény. Budou nejen zpívat, ale 
také povídat o svých zážitcích, vzpomínkách na své 
začátky nebo naopak o plánech na letošní rok.
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01 KARLOVARSKÉ MOSTY
Most Kpt. Jaroše, Dvorský, Ostrovský a Festivalový most a most 

u letního kina jsou lokality, kde bude letos k vidění stavební nebo 
měřící technika nejvíce. Nejočekávanější a nejnákladnější investicí 

do karlovarských mostů je obnova Dvorského mostu. 
Více o tématu čtěte na dvoustraně 6 a 7.
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10KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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

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

Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.

Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, 
Ověřování dokladů:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.

Občanské průkazy, registr řidičů, registr vozidel, 
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, po-
volení k vjezdu do lázeňského území, parkovací 
karty, obecní živnostenský úřad:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.
 
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko: 
353 153 911

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti 
s epidemií koronaviru mohou být úřední hodiny 
omezeny.
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STALO SE | STANE SE

NOVOU ČLENKOU ZASTUPITELSTVA 
JE ŠTĚPÁNKA STEINOVÁ
Městské zastupitelstvo má novou členku. Stala se jí 
Štěpánka Steinová, povoláním učitelka na základní 
škole, zvolená v komunálních volbách za hnutí Kar-
lovaráci. Nahradila Josefa Märze, který se rozhodl na 
svůj mandát městského zastupitele rezignovat.

JOSEFA MÄRZE NAHRADIL V RADĚ MĚSTA 
JAKUB NOVOTNÝ
V souvislosti s rezignací Josefa Märze na členství 
v Zastupitelstvu města Karlovy Vary došlo také ke 
změně v radě města. Novým radním byl zastupitel-
stvem zvolen Jakub Novotný (na snímku), zastupitel 
za hnutí Karlovaráci, předseda volejbalového klubu VK 
Karlovarsko.

FARMÁŘSKÉ TRHY ZNOVU V BŘEZNU
Nová sezóna farmářských trhů v Karlových Varech 
je naplánovaná. O její podobě ale rozhodně vývoj 
epidemie a souvisejících restrikcí. Městská společnost 
KV City Centrum, která prodej výrobků a zboží farmářů 
organizuje, plánuje před Tržnicí uspořádat celkem 
sedmnáct trhů jednou až dvakrát do měsíce. Termíny 
farmářských trhů pro rok 2021 - 26.3., 9. a 23.4., 
7. a 21.5., 4. a 18.6., 16.7., 13.8., 10. a 24.9., 8. 
a 22.10., 5. a 19.11., 3. a 17.12.

 

V LÁZEŇSKÝCH LESÍCH 
KÁCEL STROMY HARVESTOR
V lázeňských lesích pracoval v lednu a únoru harvestor, 
speciální kácecí stroj. Lesníci moderní techniku využili 
například v okolí Linhartu nebo Vítkova vrchu při kácení 
kůrovcem napadených stromů. Výhodou harvestoru 
je nejen rychlost, ale díky širokým pásům na kolech 
i menší zatížení půdy. Stroj je navíc schopen dodržet 
přesný směr kácení stromů, což je velmi důležité 
zejména v hojně navštěvované oblasti. Paseky vzniklé 
po zásahu techniky budou brzy zalesněny, s výsadbou 
nových dřevin se počítá hned na jaře.

V POČERNÁCH ODHALÍ PAMĚTNÍ DESKU 
JOSEFA LOSCHMIDTA
V polovině března plánují obyvatelé Počeren slavnostně 
znovu odhalit bronzovou pamětní desku místního rodá-
ka a světově významného vynálezce v oblasti chemie 
a fyziky Josefa Loschmidta. Na dům s číslem popisným 
10 ji v roce 1936 umístili tehdejší německy hovořící 
obyvatelé obce. Loni vzniklý Spolek přátel Počeren 
a Josefa Loschmidta ji nechal zrenovovat a na sobotu 
13. března naplánoval oslavy 200. výročí narození 
významného rodáka. Připraven bude kulturní program, 
pro případ omezení shromažďování organizátoři chys-
tají online přenos.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ 
KE DNI OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Památku obětí holokaustu si letos připomněly také 
Karlovy Vary. „Holocaust byl obrovským otřesem pro 
celé lidstvo, ukázal, jak nelidsky se dovedou chovat 
lidé i v technicky vyspělé a napohled kulturní společ-
nosti. Ukázal, že i v moderní a osvícené Evropě může 
zavládnout barbarské šílenství. Je mementem pro celé 
lidstvo, výstrahou, že ani výdobytky vědy a techniky 
nejsou zárukou lidství, ale naopak mohou být velice 
snadno zneužity k vraždění,“ uvedla mimo jiné při 
online vzpomínkovém setkání karlovarská primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová. Nacisté za druhé světové 
války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. 
Z celého Československa, jehož předválečná židovská 
komunita čítala 350 000 lidí, zemřelo 250 000 Židů.

OKOLÍ KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALENY 
ZNOVU OZDOBÍ HISTORICKÁ DLAŽBA
Pod okrouhlé schodiště do kostela sv. Máří Magdaleny 
se vrátí historická dlažba. Jedná se o dlažbu, která byla 
objevena archeology při průzkumu během rekon-
strukce Moravské ulice. Využití nálezu navrhl Národní 
památkový ústav v Lokti. Práce na pokládce budou 
v bezprostřední blízkosti barokní památky zahájeny 
v jarních měsících.

SADOVÁ KOLONÁDA 
JE KRAJSKOU PAMÁTKOU ROKU
Čerstvě zrekonstruovaná Sadová kolonáda zvítězila 
v krajském kole soutěže Památka roku 2020 a po-
stoupila do celostátního kola klání, které každoročně 
vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Mora-
vy a Slezska. Cena se uděluje za nejlepší projekt 
a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které 
mají významné památkové, architektonické nebo 
urbanistické hodnoty.



5

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Město Karlovy Vary neváhalo podpořit 
iniciativu zdejších lidí, kteří chtějí změnit 
věci k lepšímu, a proto založili Inovační 

centrum INION. „O tom, že náš kraj potřebuje 
inovace, inkubátory, nové myšlenky, vynalézavé 
lidi, se mluví už dlouho. Znám podobná inovač-
ní centra, vím, jak fungují v jiných regionech. 
Obvykle mají tu výhodu, že jsou navázána na 
tamní univerzity, clustery podniků. Teoreticky by 
šlo, zkusit některý z těch konceptů okopírovat, ale 
mohl by tu fungovat? Proto vítáme záměr místních 
schopných lidí vytvořit koncept vlastní, šitý přímo 
na naše podmínky,“ říká náměstek primátorky 
Tomáš Trtek. Město souhlasilo vypůjčit vznikají-
címu inovačnímu centru momentálně nevyužíva-
nou budovu na adrese Drahomířino náměstí 16 
a uhradit náklady spojené s jejím užíváním. Ředitel 
INIONu Daniel Hrazdil dodává: „Společně jednáme 
i s vedením kraje, aby síť podobných center mohla 
vzniknout v souladu s krajskou strategií i v dalších 
městech regionu. Chceme vytvořit ekonomické 
prostředí orientované na výrobky a služby s vyšší 
přidanou hodnotou, snižovat bariéry vstupu do 
podnikání a přivést do Karlovarska inovační spo-
lečnosti a talenty.“ 
Myšlenkou karlovarského centra je kombinace tří 

složek. Technologického hubu, který bude využívat 
mimo jiné 5G datové technologie, ty budou 
v Karlových Varech dostupné mezi prvními městy 
v České republice. Novým inovativním startupům 
zase poslouží podnikatelský inkubátor. Výměnu 
nápadů, best practices a vzájemnou inspiraci 
nabídne coworkingový prostor, který podle zakla-
datelů INIONu ve městě chybí. 
„Snažíme se posilovat podnikatelské myšlení 
u lidí, kteří mají užitečné nápady. Ale INION není 
jen pro stávající podnikatele. Je i pro lidi, kteří 
hledají novou práci nebo se chtějí zlepšit v té do-
savadní. Je to místo pro osobnostní rozvoj, získání 
nových zkušeností a dovedností, které člověku 
umožní být tvůrčí, nezávislejší, ekonomicky aktiv-
nější. Chceme zajistit rychlejší propojení výzkumu, 
inovací, praxe, výroby a trhu. Pokud někdo zjistí, 
že se svým nápadem může uspět, najde tady svou 
rozjezdovou dráhu,“ říká jedna ze zakladatelek 
centra Radka Murasová. 
Centrum plánuje spolupracovat také se středními 
školami v regionu, chce rozvíjet podnikatelské 
a inovativní myšlení u nastupující generace. Město 
Karlovy Vary poskytuje podle náměstka Trtka 
„hardware, tedy prostory a základní vybavení,“ 
oním „softwarem“ pro chod centra jsou pak lidé, 

jejich nápady a vzájemná komunikace. 
Současná situace neumožňuje začít naplno vyu-
žívat možnosti setkávání a osobní spolupráce lidí. 
Prvního března letošního roku tak odstartuje nej-
dřív technologický hub s cílem přivádět do regionu 
silné partnery z businessu či výzkumu a vývoje, 
aby zde realizovali vlastní projekty, a stimulovali 
tak lokální ekonomické prostředí. Inovační cent-
rum plánuje spuštění zbývajících aktivit, jakmile 
alespoň částečně pominou omezení způsobená 
koronavirovou pandemií. Aktuální novinky z Ino-
vačního centra INION je možné sledovat na www.
inion.cz a facebookovém profilu @IC.INION. 

Inovační centrum INION zahajuje
Loňský rok zasadil Karlovarsku tvrdý hák v podobě celosvětového uzavření cestovního 
ruchu. Za první tři měsíce vzrostla nezaměstnanost v regionu na dvojnásobek, je téměř 
nemožné říct, co bude za měsíc, za půl roku. To společně s dlouhodobě známými fakty, že 
náš kraj dlouhodobě vykazuje nejnižší platy a nejmenší procento vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, urychlilo úsilí něco udělat pro nastartování ekonomiky, kreativity a inovací ve městě 
i v regionu.
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Most Kpt. Jaroše
Velké pozornosti se dostalo nevelkému, ale 
dopravně důležitému přemostění Chodovského 
potoka ve Dvorech. V rámci záruční opravy, která 
má napravit nežádoucí prohnutí mostu postave-
ného v roce 2017, vsadila společnost SMP CZ na 
světový unikát. Ve spolupráci s Fakultou stavební 
ČVUT Praha použila pruty s tvarovou pamětí. 

Inspirací se stala medicína a metoda katetrizace. 
Tyče z materiálu s nevšedními vlastnostmi, jako 
je tvarová paměť a super-elasticita, byly před 
instalací v laboratořích natahovány, pak je sta-
vebníci namontovali pod mostní konstrukci, ve 
speciálních boxech zahřáli na teplotu 300 stupňů 
Celsia a následně nechali přirozeně chladnout. 
Tento proces zajistí, že se použité pruty vrátí do 

původní délky a most se tedy vyrovná a zpevní. 
Pro úpravu mostu Kpt. Jaroše bylo použito šede-
sát osm prutů ze speciální slitiny.
Jedná se o celosvětově první použití tohoto 
materiálu pro zesílení trvalého, provozovaného 
mostu.
Výhodou unikátní metody je fakt, že nevyža-
duje uzavření mostu a má minimální dopady 
na dopravu. Metodu tedy zvažuje využít město 
i u dalších mostů, které potřebují rekonstrukci. 
Na ocelové i železobetonové mosty ji plánuje 
aplikovat také Ředitelství silnic a dálnic.

Dvorský most
Nejočekávanější a nejnákladnější investicí do 
karlovarských mostů v letošním roce je obnova 
Dvorského mostu. Město se rozhodlo jít cestou 
takzvaného žlutého FIDICu, což znamená, že 
zhotovitel zajistí kompletní projektovou přípravu, 
vyřídí nezbytná povolení, zdemoluje stávající 
a postaví úplně nový most. Výrazně to urychlí 
celý proces stavby, byť za cenu vyšších nákladů. 
U dopravně vytíženého mostu, kterým ten 
u obchodního centra Varyáda je, hraje ale doba 
výstavby pro město důležitou roli. Na základě 
výběrového řízení bude zhotovitelem společnost 
Eurovia CS a náklady se vyšplhají na 125 milionů 
korun (bez DPH). Podle předpokladů by k uzavír-
ce Dvorského mostu a následné demolici mělo 
dojít ve druhé polovině března a nové přemostění 
Ohře by motoristům mělo sloužit do konce roku. 
Po dobu uzavírky bude zajištěn průchod pěších. 
Město k tomu využije souběžnou technologickou 
lávku správců vodovodních sítí, která projde 
nezbytnou stavební úpravou.

Karlovarské mosty. Chystá se 
náprava neutěšeného stavu 
Náprava neutěšeného stavu karlovarských mostů bude v nadcházejících dnech, týdnech, 
měsících ale i letech jedním z hlavních úkolů pro vedení města. Ve spolupráci s odborem 
rozvoje a investic a odborem technickým probíhá průběžná a důkladná kontrola kondice 
všech přemostění řek a potoků v Karlových Varech. Most Kpt. Jaroše, Dvorský, Ostrovský 
a Festivalový most a most u letního kina jsou lokality, kde bude letos k vidění stavební 
nebo měřící technika nejvíce. 
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Most u letního kina
Demolici a stavbu nového objektu čeká také most 
u letního kina. Jedná se o přemostění Teplé v loka-
litě KOME. Most už je v nevyhovujícím stavu a bude 
nahrazen novou konstrukcí z prefabrikovaných 
nosníků s monolitickou deskou. Stavba vyjde na 
necelých osmnáct milionů korun a probíhat bude od 
jara do podzimu. 

Ostrovský most
Jak dál s Ostrovským mostem? Odpověď na otázky 
kolem možné rekonstrukce komplexu čtyř doprav-
ních staveb mezi Čertovým ostrovem a Horním 
nádražím dají výsledky diagnostického průzkumu, 
který ve dvou etapách proběhly v průběhu února. 
Další měření bude pokračovat i v dalších měsí-
cích a výsledky podrobného zkoumání odborníků 
z Centra dopravního výzkumu a ČVUT bude mít 
město k dispozici v polovině roku. Ostrovský 
most tvoří přemostění řeky v podobě obloukové 
železobetonové konstrukce s trámovou mostovkou 
z 30. let minulého století. Mladší, ale kvůli použité 
technologii předpjatého betonu problematičtější, je 
část komplexu klenoucí se nad průtahem města. 
Průzkum se zaměřuje také na stav nájezdové rampy 
u Solivarny a přemostění železniční tratě. Odborníci 
mohou využít i fotografické snímky mostu vytvořené 
dronem ze všech stran a úhlů, které si město před 
časem nechalo vypracovat. Díky těmto snímkům 
je k dispozici takzvané digitální dvojče mostu. 
Ze všech podkladů a výsledků průzkumu vzejde 
podrobná zpráva o kondici všech částí mostu, 
plán správy a údržby a také informace o tom, zda 
budou pro další existenci mostu stačit dílčí opravy, 
nebo bude nutná celková obnova. Závěry budou 
obsahovat varianty možného řešení a také odhad 
finančních nákladů.

Festivalový most
Průjezdný jen jedním jízdním pruhem zůstane po 
celý letošní rok Festivalový most, který tvoří spojnici 
přes řeku Teplou mezi Císařskými lázněmi a Grand-
hotelem Pupp. Z důvodu špatného technického 
stavu, který potvrdil nedávný diagnostický průzkum, 
musela být doprava do jednoho pruhu svedena již 
na konci loňského roku. Zároveň musela být sníže-
na běžná zatížitelnost na 8,2 tuny, pro zásobování 
Staré louky je pak zatížitelnost pro jedno vozidlo 
na mostě stanovena 10,6 tuny. Pro pěší zůstává 
most úplně uzavřen, přes řeku projdou po nedaleké 
Labitzkého lávce. Jak odhalil diagnostický průzkum, 
pouhou údržbou a drobnými opravami už životnost 
mostu nelze prodloužit a je nutné ho zásadně 
zrekonstruovat. Město proto v letošním roce nechá 
zpracovat projektovou dokumentaci. Samotná 
rekonstrukce bude naplánována na rok 2022. 

Projektová příprava oprav dalších mostů
V průběhu letošního roku bude město pracovat na 
projektových přípravách rekonstrukcí dalších mostů. 
Projekční přípravy i samotná rekonstrukce je na le-
tošek naplánována na Goethově lávce u Císařských 
lázní, projektová dokumentace se bude připravovat 
pro obnovu Čankovského mostu na Třeboňské v Ry-
bářích nebo Lázeňského mostu u Lázní III. Nadále 
bude sledován Chebský most.
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Již více než tři roky mohou obyvatelé Karlo-
vých Varů nahlásit přeplněný nebo poškozený 
kontejner na tříděný odpad prostřednictvím 

mobilní aplikace. Je rychlá, jednoduchá. 
Aplikace „Třídění odpadu“ sama určí polohu 
mobilního zařízení a do pár okamžiků zobrazí 
mapu s vyznačením nejbližších stanovišť pro sběr 
konkrétního druhu odpadu. Program umožňuje 
rychlý způsob předání informací o přeplněném 
nebo poškozeném kontejneru a nepořádku kolem 
něj odpovědným osobám. Město nebo svozová 
společnost pak může rychle reagovat, např. 

zařazením stanoviště do nejbližší svozové trasy, 
nebo v případně nepořádku zajistit úklid takového 
místa.
V loňském roce bylo v Karlových Varech prostřed-
nictvím této aplikace nahlášeno kolem devadesáti 
případů přeplněných či poškozených nádob.

Jak mobilní aplikaci stáhnout 
a začít používat:
Zadáním slovního spojení “Třídění odpadu v K. 
Varech” v  App Store (iOS) nebo v Google play 
(Android). Následně si aplikaci můžete zdarma 

stáhnout do svého přístroje. 

Třídění odpadu na dosah ruky
ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Funkce aplikace:

• přehledná mapa celého města, 
na které jsou zobrazeny všechny 
dostupné kontejnery pro třídění od-
padů (barevně rozlišené podle druhu 
odpadu) a sběrné dvory

• informace o sběrných dvorech a je-
jich otevírací době

• abecedně seřazený seznam ulic, na 
kterých jsou dostupné kontejnery

• filtrace (výběr) kontejnerů podle 
druhu odpadu (ideální způsob, jak 
vyhledat jen ta místa, kde je možné 
vyhodit konkrétní odpad, např. zob-
razit kontejnery pouze na plast)

• vyhledávání ulice pomocí zadání 
jejího názvu

• informační stránka, kde se dozvíte 
všechny důležité informace o třídění 
odpadu a jiných náležitostech týkají-
cích se svozu odpadu

• stránka kontaktů, která obsahu-
je kontaktní údaje na odpovědné 
pracovníky, kteří se starají o systém 
tříděného sběru odpadů ve městě 
a odkaz na webové stránky města, 
kde najdete další informace týkající 
se odpadů

Po Velikonocích, tedy v úterý 6. dubna, začne 
blokové čištění města. Technika i pracovníci 

ručního úklidu se postupně zaměří na všechny 
městské čtvrtě. Součástí očisty budou i odtahy au-
tovraků odstavených na komunikacích a veřejných 
prostranstvích.
Forma blokového čištění bude reflektovat aktuální 
epidemickou situaci. Harmonogram prací počítá 
s tím, že úklid bude probíhat v podobném režimu 
jako v předchozích letech. Plánovaný postup v kon-
krétní lokalitě je možné prověřit u referenta odboru 
technického na telefonním čísle 353 151 419.
Na termín úklidu budou s předstihem upozorňovat 
dopravní značky. Harmonogram na každý měsíc 
najdete na stránkách Karlovarských radničních listů, 
plán úklidu na celé první pololetí bude vyvěšen na 
webových stránkách magistrátu www.mmkv.cz.
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny 
na 8. hodinu, noční mytí komunikací bude provádě-
no od 20 hodin. 

Blokové čištění odstartuje znovu po Velikonocích
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Aplikace Záchranka varuje 
obyvatele v krizových situacích

Stejně jako v Praze, Plzni nebo Brně mohou 
aplikaci Záchranka využít také obyvatelé 
Karlových Varů. Ti, kteří si aplikaci bezplat-

ně nainstalují, dostávají skrze ni varovná hlášení 
o vážných událostech na území města, které mo-
hou mít přímý dopad na zdraví obyvatel – napří-
klad požár velkého rozsahu, znečištění vzduchu 
či pitné vody, chemická havárie a podobně.
„Pomocí aplikace Záchranka můžeme jednoduše 
a efektivně varovat obyvatele města před udá-
lostmi, které by jim mohly způsobit újmu zdraví. 
Chytrý telefon má dnes v kapse téměř každý, 
pokud v něm bude mít navíc i aplikaci Záchran-
ka s aktivovanou volbou varovných upozornění 
z Karlových Varů, dozví se o krizové situaci bez-
prostředně poté, co se stane. Informaci zadá po 
dohodě s integrovaným záchranným systémem 
do aplikace pracovník krizového řízení přímo na 
magistrátu, “ upřesňuje náměstek primátorky 
Tomáš Trtek. 
Aplikace je ke stažení zdarma, a to na operační 
systém Android i iOS, náklady spojené s pro-
vozem systému pro Karlovy Vary hradí město. 
Jedná se o další prvek tzv. smart city, zlepšující 
možnosti ochrany zdraví obyvatel. Velké krizové 
situace často vedou k přetížení linky 155. Uži-
vatel záchranky ale nemusí nikam volat, obdrží 
push notifikaci s informací o události včetně toho, 
jak se má chovat, a s odkazem na krizový portál 
města nebo kraje. Aplikace díky tomu neslouží už 
jen pro kontaktování tísňové linky, ale i pro ob-
rácenou komunikaci – od záchranného systému 
směrem k občanům. 
Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli 

spustit aplikaci Záchranka a v sekci „Informace“ 
u varovných upozornění zkontrolovat, zda jsou 
Karlovy Vary zvoleny jako sledovaný region. 

„Apelujeme na uživatele, aby také prověřili, 
že mají pro případ tísňového volání v aplikaci 
vyplněny veškeré údaje v osobním profilu. Určitě 
se nemusejí bát, že by otevřením aplikace hned 
kontaktovali záchranáře. K tomu slouží tísňové 
tlačítko, které je třeba držet 5 vteřin,“ vysvětluje 
autor aplikace Filip Maleňák. 
Stisknutím uvedeného tlačítka aplikace odešle 
tzv. nouzovou zprávu, která obsahuje přes-
nou polohu, stav baterie mobilního telefonu, 
osobní informace včetně zdravotního stavu nebo 
kontakty na osoby blízké. Současně aplikace 
vždy vytáčí linku 155. V momentě spojení má 
dispečer kompletní informaci o volajícím, čímž 
je zjednodušen celý tísňový hovor.  Aplikace tak 
pomáhá ve všech třech základních otázkách: 
KDE se to stalo, CO se stalo a KOMU se to stalo. 
Současně je schopna automaticky poznat lokaci, 
ze které uživatel volá – nachází-li se na horách, 
nebo u vody. V takovém případě odesílá nouzovou 
zprávu automaticky paralelně i Horské, případně 
Vodní záchranné službě.
„Aplikace Záchranka se za 4 roky fungování 
stala komplexním nástrojem, který pomáhá nejen 
zachraňovat životy, ale i informuje občany o dů-
ležitých zprávách v případě krizových situací,“ 
uvedl Jan Fencl, programový manažer Nadace 
Vodafone.
Systém je napojen na všech 14 krajských 
zdravotnických operačních středisek (KZOS), 
7 oblastí Horské služby ČR a oblasti Vodní 
záchranné služby ČČK. Aplikace je funkční i na 
území Rakouska, v horských oblastech Slovenska 
a v celém Maďarsku.

T. G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary
Pondělí až pátek: 7:30 -19:00 hodin
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin
Neděle: zavřeno
 
Školní 742/7a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Pondělí, středa: 10:00 -12:00 a 13:00 - 18:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 -12:00 hodin a 13:00 - 16:00 hodin
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin
Neděle: zavřeno
 
Vítězná 390/51, Drahovice, 360 09 Karlovy Vary
Pondělí, středa: 10:00 -12:00 hodin a 13:00 - 18:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 -12:00 hodin a 13:00 - 16:00 hodin
Sobota:  zavřeno
Neděle: zavřeno

Sokolovská 243/92, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Pondělí, středa: 10:00 -12:00 hodin a 13:00 - 18:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 -12:00 hodin a 13:00 - 16:00 hodin
Sobota:  8:00 – 11:00 hodin
Neděle: zavřeno

Česká pošta mění otevírací hodiny
S ohledem na požadavky a využití služeb zákazníky mění Česká pošta otevírací hodiny s platností od 1.3.2021
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Výrazné dopravní komplikace řeší město Kar-
lovy Vary v souvislosti s provozem poboček 
internetových prodejců na Sokolovské ulici. 

Od listopadu loňského roku zde městská policie 
musela řešit desítky přestupků. 
„Zákazníci parkují na chodnících, na vjezdech 
do okolních nemovitostí nebo zastavují v jízdních 
pruzích. Rovněž samotné zásobování provozoven 
probíhá často z chodníku. Chování motoristů 
je předmětem opakovaných stížností obyvatel, 
vlastníků nemovitostí i podnikatelů z této lokality,“ 
popisuje situaci na Sokolovské ulici v blízkosti 
křižovatky s ulicí Nákladní radní pro dopravu 
Martin Dušek. 
Vjezd a parkování na chodnících představuje 
velké riziko pro chodce, výjezdy z ploch mimo 
parkovací stání komplikují již tak silný provoz ve 
čtvrti Rybáře. Navíc opakovanými nájezdy dochází 
k ničení městského majetku, tedy k poškozování 
dlažby na chodnících, která má pouze nízkou 
zatížitelnost.  
Město proto nechalo nainstalovat na chodník 

betonové květináče, které tvoří přirozený předěl 
a mají zamezit vjezdu automobilů na chodník. Ve-
dení Karlových Varů se také obrátilo na zástupce 
internetových prodejců. „Bylo by vhodné, aby zá-
kazníci byli před vyzvednutím zboží upozorněni na 
omezené možnosti parkování a vyzváni k využívá-
ní parkovišť v širším okolí obchodů. Provozovatelé 
by také mohli zvážit instalaci výdejních boxů na 
místech s komfortní dopravní obslužností,“ uvádí 
Martin Dušek a dodává: „Samozřejmě vnímáme, 
že za stávající situace je nákup na internetu často 
jedinou možností, jak pořídit určitý sortiment 
zboží, ale nemůžeme přehlížet masivní porušování 
předpisů a nebezpečí pro chodce i motoristy, 
které z parkování na chodnících plyne.“ 
V blízkosti prodejen je k dispozici několik parko-
vacích míst pro krátkodobé stání (max. 30 minut). 
Další navyšování kapacity možné není, protože 
by se tak dělo na úkor obyvatel Sokolovské ulice. 
Městská policie se vedle nedovoleného stání 
na chodnících zaměřuje na kontroly dodržování 
časově omezeného parkování.

Desítky přestupků. Město 
řeší dopravní komplikace 
v ulici Sokolovská

Svoz objemného 
odpadu proběhne 
i letos ve dvou vlnách
Pokud nenastanou komplikace v souvislosti 
s koronavirovou epidemií, budou velkoobjemové 
kontejnery rozmístěny ve všech karlovarských 
čtvrtích v průběhu dubna a září. Přesný harmono-
gram dubnového svozu bude zveřejněn v příštím 
vydání Karlovarských radničních listů a najdete ho 
také na webových stránkách magistrátu. Pokud 
tedy plánujete jarní úklid, můžete využít pomoci 
města. 
Svoz objemného odpadu je pro občany Karlových 
Varů zdarma. Do kontejnerů bude možné odložit 
komunální odpad, který se kvůli rozměrům nebo 
hmotnosti nevejde do běžných sběrných nádob, 
např. starý nábytek, koberce, lino atd. Nesmí se 
jednat o pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, 
barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný odpad.

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 sjízd-
nosti a schůdnosti komunikací a veřejných 
prostranství a odstranění sněhu. Prioritu mají 
hlavní silniční tahy městem, páteřní trasy 
linek MHD, pěší zóny a nejfrekventovanější 
chodníky, přechody pro chodce a prostory 
autobusových zastávek. V období, kdy 
nesněží, je údržba komunikací a prostranství 
cílené na odklízení spadaného listí a nečistot. 
Zimní údržbu provádí společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, vybrané lokality, jako 
chodníky a stezky ve Staré Roli a na sídlištích 
Čankovská a Růžový vrch, udržuje Správa 
lázeňských parků.

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

NENÍ JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA …
Jsem odhodlaná a pevně přesvědčena, že tento 
rok s kouřením přestanu. Mám vše nastudováno 
a připravené - a v den mých narozenin začnu nový 
život. Mám však obavy z přibírání na váze. Je to 
můj největší strašák. Možná to přeháním, ale žena 
v mém věku zkrátka vzhled řeší. I proto chci přestat 
kouřit, abych ulevila pleti, zubům apod. Motivaci 
mám, ale ty obavy z tloustnutí jsou velké. 
 Bára, 43 let

Je výborné, že jste se sama rozhodla skončit 
s kouřením a máte stanovené i pevné datum. Je 
pravdou, že metabolismus se při odvykání vrátí do 
běžného fungování, které je pomalejší. Postupně se 
vám taky vrátí chuť do jídla – chutě budete vnímat 
intenzivněji. Budete v situacích, kdy vás bude lákat 
„sníst aspoň něco dobrého“ a tak zmírnit napětí 
z odvykání.
To, že s něčím takovým počítáte a nezavíráte 
před tím oči, vám dává možnost mnohem lépe se 
připravit. Bylo by naivní čekat, že budete současně 

hubnout i se zbavíte kouření. Skutečně vám může 
pár kil navíc přibýt. S tím se ale dá něco udělat 
a půjde to snáz, když se kouření zbavíte. Fyzické 
aktivity pak nebudou tolik namáhavé. Už teď začně-
te měnit jídelníček. 
Tipy nehledejte jenom sama, ale zkuste kontak-
tovat výživového poradce a společně najít řešení, 
které bude pro vás vhodné. Připravte si alternativy 
a náhražky pamlsků, kterými budete chtít zahnat 
chuť na cigaretu. 
Dávejte si pozor na kávu, ke které se vždy hodí ci-
gareta. Vše, co bylo spojeno s kouřením, je potřebné 
upravit tak, aby vás zažitá a „ritualizovaná“ situace 
znova nesváděla k cigaretám. 
Proces odvykání je občas velmi nepříjemný, a proto 
je důležité se motivovat.  Vymyslete si, jak se bude-
te odměňovat. Když budete váhat a necítit se jistě 
ohledně vaší vůle, vraťte se k vašemu osobnímu se-
znamu benefitů, které vám skoncování s kouřením 
přinese. Nebudete se pak tolik soustředit na to, o co 
„přicházíte“ bez cigarety. 

Vždy je dobré mít možnost si o odvykání s někým 
promluvit a dostávat podporu. Buďte upřímná 
ohledně vašich obav z přibírání, rozumné okolí vás 
nebude soudit podle kilogramů, ale podpoří vás 
v boji s nezdravou závislostí. 

 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

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

Navazujeme na článek v minulém čísle Radnič-
ních listů o současnosti a koncepci teplárenství 
v Karlových Varech. Dnes se podrobněji podí-
váme na zářivě krásné a výhodné nabídky, jak 
na teple ušetřit. Stejně jako u některých jiných 
neuvěřitelně výhodných nabídek, v některých 
případech i tady úřady varují před nabídkami 
„šmejdů“.

Minule jsme se zabývali problémy, které 
teplárenství přinesl covidový rok a opat-
řeními, které město Karlovy Vary podniklo 

pro to, aby zajistilo cenově stabilní dodávky tepla. 
Přesto se porůznu, třeba na sociálních sítích, 
objevují zprávy, že teplo v Karlových Varech bude 
zdražovat. „To samozřejmě není pravda, a každý 
se může přesvědčit v ceníku karlovarské teplárny, 
že cena tepla zůstává i letos stejná jako v minu-
lých dvou letech,“ říká první náměstek primátorky 
města Tomáš Trtek, který má městskou teplárnu 
v seznamu svých gescí.  
Zároveň s tím se často objevují právě „výhodné“ 
nabídky, ze kterých vyplývá, jak výhodné je zbavit 
se „ošklivého a neekologického zdroje tepla“ 
a pořídit si pokud možno vlastní. U rodinných domů 
nebo rekreačních objektů je situace jiná, ale tyto 
nabídky často míří na bytové domy se sdruženími 
vlastníků bytových jednotek, aniž by orgánům 
sdružení řekly pravdu celou. Už třeba to, že zákon 
o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) říká v § 16: 
(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to 
technicky možné, u nových staveb nebo při změ-
nách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze 

soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, 
který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se 
nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou 
rekreaci a na případy, kdy energetický posudek 
prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu 
ekonomicky přijatelné.
Přitom třeba vlastní kotelna je stacionárním zdro-
jem, působí ve svém okolí emise, a ukládá svému 
provozovateli veškeré povinnosti s tím spojené. 
Centrální zdroj je na druhou stranu certifikovaný, 
jeho emise jsou přísně sledované a limitované, 
a především – nevznikají ve městě, ale mimo něj. 
Díky své velikosti má centrální zdroj větší energe-
tickou účinnost, je tak nejen bezpečnější, čistější, 
ale zároveň efektivnější.
Změna způsobu vytápění také vyžaduje stavební 
řízení a může přinést nemalé náklady na odstra-
nění tepelné přípojky, jak říká zákon energetický 
zákon č. 458/2000 Sb. v § 77: 
(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu 
vytápění může být provedena pouze na základě 
stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany 
životního prostředí a v souladu s územní energe-
tickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové 
náklady na provedení těchto změn a rovněž takové 
náklady spojené s odpojením od rozvodného tepel-
ného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky 
nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu 
nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení 
požaduje.
Jak upozorňuje prokurista městské teplárenské 
společnosti Roman Miarka: „‚Šmejdi‘ obvykle 

sází na to, že lidem ukážou ‚výhodnou cenu‘ jimi 
nabízené komodity, aniž by ale popravdě řekli, co 
všechno v ní není. Většina majitelů bytových domů 
si zcela logicky při nabídce jiného vytápění řekne 
– a nebude mě taková zdánlivá úspora něco stát? 
Dovedou si představit, že započítají pořizovací 
náklady na pořízení vlastního zdroje. Ale to nikdy 
nejsou jediné náklady, které jim tím vzniknou. 
Budou muset zodpovídat také za všechny revize, 
servis, obsluhu zařízení, jeho odepisování a obnovu 
po skončení životnosti, provozní náklady, a pokud 
pořizují nový zdroj například na úvěr, také budoucí 
hodnotu peněz. To všechno při připojení na centrál-
ní zdroj obstarává dodavatel tepla a hradí ze svých 
tržeb.“ Této problematice se věnuje například 
metodika Ministerstva životního prostředí dostupná 
na https://www.mzp.cz/cz/ekonomicka_prijatel-
nost_vyuziti_tepla. 
Energetický regulační úřad tak už v minulosti 
varoval veřejnost, podobně jako u jiných nabíze-
ných energií, i před nevýhodnými nabídkami tepla 
(viz například stanovisko předsedkyně úřadu „Další 
‚šmejdi‘ u dveří“ na stránkách eru.cz). Nevaruje 
tak před konkrétním způsobem vytápění, ale před 
tím, že nabídky některých obchodníků prostě 
nejsou korektní a doporučuje provést podrobnou 
kalkulaci a vzít v úvahu také náklady, o kterých 
nabídky nemluví. 
Centrální zdroje, ať už tepla, nebo třeba vody, mají 
svou vnitřní logiku. Mimo jiné nabízí uživate-
lům komfort toho, že se nemusí starat o změny 
legislativy, o modernizaci a bezpečnost technologií, 
o dopady na životní prostředí. To vše řeší dodava-
tel, odběratel si platí komplexní službu, která má 
vše potřebné v ceně.

Teplo dnes a za pár let
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LÁZEŇSKÉ LESY

Po nepříjemné události, kdy téměř uhynulo několik 
jedinců jelenů sika v oboře na Linhartu, přistou-
pily Lázeňské lesy Karlovy Vary k preventivním 
opatřením. V oborách je zakázáno krmit. Pokud 
návštěvníci chtějí zvěři přilepšit, mohou přinést kr-
mivo a vhodit ho do nádoby u kavárny na Linhartu. 
Brzy přibydou u obor také zásobníky na kaštany, 
které bude možné ke krmení zvěře využít.
Jeleni sika, žijící v oboře nejblíže u střediska Lin-
hart, trpěli vážnými zažívacími problémy po pozření 
nevhodné potravy. V blízkosti oborního plotu bylo 
nalezeno pečivo a arašídy, což je potrava pro zvěř 
zcela nevhodná. K budově střediska – v blízkosti 
výdejního okénka z kavárny – byla proto umístěna 
označená nádoba, kam mohou zájemci vkládat 
krmivo pro zvěř. Oborník každý den nádobu vybírá 
a krmivo třídí. Nejvhodnější potravou pro zvěř je 
kořenová zelenina, domácí druhy ovoce, např. jabl-
ka a hrušky, a také zcela suchý neplesnivý chléb. 
Nevhodné je měkké nebo plesnivé pečivo, oříšky 
a exotické ovoce.
Správa lázeňských lesů žádá návštěvníky, aby zvěř 
nikdy nekrmili přímo. 
Je nutné respektovat, že zvířata v oborách jsou 
divokou zvěří, nikoli domácími mazlíčky. Mají pra-
videlnou péči a oborník jim podává stravu vhodnou 
pro zimní období, kterému je uzpůsobené i jejich 
trávení.

Zásady (ne)
krmení zvěře 
v oborách na 
Linhartu

V loňském roce se v Lázeňských lesích Karlových 
Varů konaly poprvé příměstské tábory. Prázdniny 
zde strávilo celkem 112 dětí, některé se dokonce 
přihlásily opakovaně. „První lesní příměstský 
tábor měl úspěch,“ zhodnotila loňský rok stručně, 
ale zcela výstižně hlavní vedoucí táborů Věra 
Bartůňková, lesní pedagožka s 16letou praxí 
a personalistka lázeňských lesů.
Obliba táborů a ohlasy rodičů byly až nečekané 
a povzbudily nás k opakování prázdninového pro-
gramu i v letošním roce. Náplň tábora bude opět 
navazovat na provoz organizace –děti poznají celý 
proces pěstování lesa i zpracování dřeva. Uvidí 
práci lesních dělníků a navštíví dřevozpracující 
provoz. Dbáme na to, aby si účastníci táborů vše 
vyzkoušeli i sami – děti si tak prohlédnou traktor, 
vyzkouší helmu nebo potěžkají pilu a budou 
chytat ryby na Odeři. Táborníci nahlédnou dovnitř 
obory, procházku mezi zvěří doplní komentář 
oborníka, který zná detailně každé chované zvíře. 
Volný čas v lese bude vyplněn pohybovými hrami. 
Výhodou lázeňských lesů je také bohaté zázemí 
pro turisty, kterého v rámci příměstského tábora 
využíváme. Děti poznají naučné stezky, celý den 
stráví na Goethově vyhlídce a v jejím okolí. Pokud 
vyjde hezké počasí, je rybaření na Odeři spojeno 

s koupáním. Poslední den stráví děti v lanovém 
parku a projdou si kurzem přežití v přírodě s hlav-
ním vedoucím lanového centra a profesionálním 
horolezcem Jiřím Netopilíkem. „Ukážu dětem 
různé způsoby rozdělání ohně, uvaří si čaj z pří-
rodnin i jednoduché jídlo,“ jmenuje pan Netopilík 
plánované aktivity a dodává: „Ukážeme si, jak 
se zachovat, kdybychom se v přírodě dostali do 
nouzové situace, a také budeme vázat uzly, které 
by se nám mohly k přežití hodit.“
Velký důraz klademe na bezpečí dětí. Zároveň je 
nenutíme do aktivit, které jim nejsou příjemné, 
například pokud se bojí do lanového parku, mo-
hou pod dozorem vedoucí strávit čas v jeho okolí. 
Zázemí je pro děti připravené na Svatém Linhartu, 
kam se vracíme na oběd.
Na naléhání rodičů jsme uspíšili zahájené regist-
race pro letošní rok. Děti je možné přihlašovat na 
webových stránkách organizace www.llkv.cz, kde 
najdete také podrobné informace, případně mů-
žete psát na tabory@llkv.cz. Otevřené budou čtyři 
běhy v termínech 19. – 23. a 26. – 30. července, 
16. – 20. a 23. – 27. srpna, tedy vždy od pondělí 
do pátku od 8 do 16 hodin.

Martina Nentvichová
projektová manažerka LLKV

Lázeňské lesy lákají na 
prázdniny strávené zábavou 
a poznáním v přírodě
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KAM KV°

Organizaci zřídilo karlovarské zastupitelstvo. 
Založil ji a nadále vede ředitel architekt Petr Kropp, 
který se do Karlových Varů vrátil po více než 
30letém působení v Německu a Nizozemsku kvůli 
příležitosti vést tým odborníků KAM KV. Vysvětluje 
to takto: “Jsem přesvědčen, že město s úžasnou 
kvalitou architektonického dědictví,  společenským 
a kulturním významem potřebuje ke kvalitnějšímu 
a spokojenějšímu životu obyvatel dlouhodobý 
odborný koncepční přístup pro koordinaci svého 
soudobého rozvoje.” Nejen o svých zkušenostech 
ze zahraničí promluví v přednášce Z Amsterdamu 

do Varů, která proběhne online v den výročí založe-
ní, tedy 1. 3. 2021 od 18 hodin. Během prvních tří 
březnových dní si pro Vás KAM nachystal 3 akce – 
kromě přednášky architekta Kroppa se můžete těšit 
na SLAM poetry a na video shrnující 3 roky KAMu 
ve službách města.   
V roce 2021 máme 8 kolegů s různými úvaz-
ky – architekti, krajinářská architektka, UNESCO 
koordinátorka, specialistka na komunikaci a admi-
nistrativní pracovnice. Na otázku, jaké nejdůleži-
tější projekty KAM v uplynulých třech letech řešil, 
není tak snadné odpovědět. Pokusil se o to jeden 

z architektů KAMu, Karel Adamec: “Doprovázíme 
revitalizace veřejných prostranství města, k tomu 
jsme letos dokončili spolu s atelierem MCA práci na 
Strategii a Manuálu koncepčního přístupu k veřej-
ným prostranstvím, který nabízí vodítka a mantinely 
pro architekty a projektanty pracující pro město. 
Z projektů veřejných budov je klíčová především 
práce na hledání nové náplně pro budovy Císař-
ských lázní a Vřídelní kolonády, z urbanistického 
hlediska je pak nejvýznamnějším projektem řešení 
širšího centra, tedy okolí Dolního nádraží.” Za tři 
roky svého působení se KAM KV chopil více jak 30 
konkrétních projektů a vyjádřil k nim svá doporuče-
ní. Více informací o KAMu a jeho akcích a projek-
tech najdete na webu www.kamkv.cz, sledovat nás 
můžete také na Facebooku a na Instragramu. 
 Tým KAM KV°  

3 roky – 3 akce s KAMem
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) slaví 3. výročí svého založení. Už tři roky 
příspěvková organizace města pracuje na důležitých úkolech – jaká je budoucí vize města, jak bude 
město vypadat za 20 let,  nastavujeme koncepci rozvoje, vyjadřujeme se ke konkrétním stavebním 
záměrům, zlepšujeme kvalitu veřejných prostorů, komunikujeme s  veřejností. V rámci oslavy tohoto 
výročí připravil KAM 3 online akce, které Vám naši činnost  přiblíží.

3 roky KAMu – 3 online akce pro Vás!

PONDĚLÍ 1. 3. v 18:00
Z Amsterdamů do Varů – přednáška ředitele 
KAM KV Dipl. – Ing. Petra Kroppa
ONLINE – odkaz najdete na www.kamkv.cz 

Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města 
Karlovy Vary, představí v online přednášce své 
architektonické zkušenosti převážně z Nizozemí, 
se kterými se vrátil zpátky do Karlových Varů, 
aby pracoval se svým týmem na budoucí vizi 
města. 
Co mají jeho nizozemské projekty společného 
s prací na vizi města Karlovy Vary? 

ÚTERÝ 2. 3. v 18:30
SLAM poetry na třetí: Dr. Filipitch o KAMu 
a veřejném prostoru
ONLINE – odkaz najdete na www.kamkv.cz 

I když se nemůžeme setkávat, tradice je tradice. 
A tak i 3. výročí oslavíme se SLAM poetry! Dr. Fi-
lipitch, mistr ČR 2017 ve SLAM poetry, vystoupí 
se svými texty o veřejném prostoru a jako dárek 
pro KAM vystoupí s autorským textem právě 
o KAM KV!

STŘEDA 3. 3. v 18:30
Seznamte se s KAMem – KAM 3 roky ve 
Varech
ONLINE – odkaz najdete na www.kamkv.cz 

Premiéra online videa o Kanceláři architektury 
města Karlovy Vary a o prvních třech letech její 
existence. Seznamte se s prací a týmem KAM 
KV. 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Současná situace klade překážky ve vzdělávání 
nejen dětem a jejich učitelům, ale také preven-
tistům městské policie. Dvacet let byli strážníci 
zvyklí docházet do mateřských, základních 
i středních škol na pravidelná osobní setkání 
s dětmi v rámci besed zaměřených na prevenci 
rizikového chování a zvyšování právního vědomí. 
Bohužel besedy nyní nemohou probíhat stan-
dardním způsobem a většina z nich je prozatím 
zrušena. Jedno z mála školských zařízení, které 
za zpřísněných hygienických podmínek funguje, 
je Základní škola a střední škola Karlovy Vary 
s pracovišti Svahová a Vančurova, která nabízejí 
vzdělávání žákům se specifickými potřebami. Zde 
se díky dlouholeté výborné spolupráci s vedením 
školy naskytla možnost vyzkoušet preventivní 

besedy vysílané on-line. Nabídka přišla přímo od 
paní zástupkyně ředitelky Mgr. Pavláskové, která 
také zařídila vytvoření technických podmínek pro 
vysílání. Po prvních zdařilých pokusech v 1. a 2. 
třídě, se nakonec přikročilo k rozšíření on-line 
besed pro všechny ročníky. Prakticky strážníci 
vysílají z kabinetu učitele do třídy dětí, které je 
sledují na interaktivní tabuli. Pravdou zůstává, že 
tato forma výuky je možná jen při malém počtu 
žáků, což školy Svahová i Vančurova splňují. 
Přestože spojení přes internet nedokáže nahradit 
sílu osobního setkání, daří se alespoň předávat 
informace a udržovat s posluchači kontakt. Jest-
liže by kterákoli škola ve městě měla zájem touto 
formou realizovat preventivní besedy, strážníci 
městské policie jsou jí k dispozici.

On-line výuka již dostihla i preventisty

Hodnocení uplynulého roku se ponese v du-
chu epidemiologických opatření, přesto ne-
lze opomíjet ani další činnosti, které v rámci 

zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku 
strážníci vykonávají. Z pohledu již zmíněného 
veřejného pořádku se jedná o vraky, nepojízdná 
vozidla, skládky apod., prostě vše co lidé dokáží 
svým nezodpovědným jednání vygenerovat a co 
hyzdí naše krásné město.
V roce 2020 městská policie zaevidovala 173 
skládek a 54 případů odložení nebezpečného od-
padu. Přes 90 procent těchto „ozdob“ se podařilo 
v témže roce technickému odboru zlikvidovat. 
Strážníci přímo šetřili 95 přestupků podle zákona 
o odpadech anebo podle přestupkového zákona. 
Uložili 68 pokut příkazem na místě v úhrnné výši 
76 800 Kč, u 6 přestupků postačila domluva. Dal-
ších 12 případů postoupili k dořešení správnímu 
orgánu, 9 případů se nepodařilo prokázat konkrétní 
osobě. Výsledky strážníků na tomto poli jsou velmi 
dobré, uvážíme-li, jak je těžké tento druh pře-
stupků prokázat, bohužel vztah některých jedinců 
ke svému okolí se nemění. Prim mezi městskými 
částmi hraje suverénní Stará Role (89) před Dvory 
(34) a Drahovicemi (31). 

Opakovaným problémem jsou rovněž pohozené 
injekční stříkačky. Strážníci na základě vlastní 
kontrolní činnosti anebo na podnět občanů, kteří 
si již zvykli kontaktovat městskou policii, odstranili  
171 kusů. O jejich finální likvidaci se po předání 
postaralo K-Centrum. Nejčastějším místem nálezu 
je obchodně správní území včetně Tuhnic (23), 
před Starou Rolí (17) a Rybáři (11).
Neméně významnou kapitolou jsou vraky a právně 
nezpůsobila vozidla, které veřejnost mnohdy pova-
žuje mylně za vraky. Faktem však zůstává, že takto 
odstavená vozidla blokují parkovací plochy, což 
v době přetlaku osobní dopravy budí oprávněné 
vášně. Strážníci zde plní primárně evidující úlohu 
a zjištěné podklady předávají správci komunikací, 
který má oprávnění nařídit jejich odstranění. U vra-
ků běží standardní lhůta 2 měsíců + administrace, 
u právně nezpůsobilých vozidel od novely ze 
30.4.2020 pak lhůta 6 měsíců. Prakticky tedy nové 
oprávnění mohla města a obce začít uplatňovat od 
1.11.2020, nebýt však odkladných termínů díky 
covidu. V součinnosti s technickým odborem se 
i přes tyto komplikace podařilo odstranit celkem 
27 vozidel. Příští rok bude, doufejme, ještě úspěš-
nější, což ocení především ve Staré Roli.

Veřejný pořádek v číslech
Strážníci jsou denně 
v kontaktu se seniory
Na samém začátku 
února pomáhala hlídka městské policie dceři 
třiadevadesátileté ženy, kterou bylo nutné pře-
místit z toalety, kde uvízla. V průběhu přesunu 
seniorka na chvíli ztratila vědomí, načež byla na 
místo přivolána zdravotnická záchranná služba. 
Těsně před jejím příjezdem opět ztratila vědomí 
a přestala dýchat. Zdravotníci se strážníky 
zahájili resuscitaci, která byla úspěšná. Paní 
byla následně převezena do nemocnice. Pomoc 
strážníků těžce pohyblivým seniorů je velmi 
žádaná, má však i svá úskalí. Pomoc devadesá-
tiletému seniorovi zpět do postele měla dohru 
za dva dny, kdy městskou policii informovala 
jeho dcera s tím, že otec je covid-pozitivní. 
Přestože strážníci využili ochranných osobních 
pomůcek, byli nuceni absolvovat testy, zda se 
při manipulaci nenakazili. 

Dvě pokuty za pár minut
Odkládání odpadu mimo určená místa anebo 
vedle nádob na separovaný odpad, je častým 
jevem v našich městech, Karlovy Vary nevy-
jímaje. Dopoledne 3. února podobné jednání 
strážníci zaznamenali na kamerovém systému. 
V Charkovské ulici zaparkovalo auto, řidič 
vyhodil k nádobám odpad a odjel. Kamery však 
monitorovaly jeho pohyb a poté, co zaparkoval 
v centru města a ještě bez zaplacení poplatku, 
měli strážníci již celkem lehkou práci. Osma-
čtyřicetiletý Karlovarák vyfasoval během krátké 
chvíle dvě pokuty.

Zapálil si v autobuse
Začátkem února řešili navečer strážníci měst-
ské policie v Bohaticích oznámení o podnapi-
lém muži v autobuse, který jej nechce opustit. 
Hlídka na místě ztotožnila čtyřicetiletého muže 
z Hranice, který nejenže nechtěl dopravní 
prostředek opustit, ale ještě si v něm zapálil 
cigaretu. Chování muže bylo projednáno v pří-
kazním řízení na místě, a protože po opuštění 
autobusu pokračoval v narušování veřejného 
pořádku, byl rovnou převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do Sokolova. Komu není 
radno, tomu není pomoci.

Afghánci si přivolali policii
V noci z 2. na 3. února krátce před druhou 
hodinou oznámila obsluha čerpací stanice, 
že se na ní obrátili dva cizinci, kteří se žádají 
přivolání policie. Strážníci na místě zjistili, že 
dotyční nemají žádné doklady a dle svého tvr-
zení se do republiky dostali z Afghánistánu přes 
Rumunsko a několik dní pobývali v Praze. Nyní 
jsou bez peněz a snaží se dostat do Německa. 
Strážníci oba běžence předali Cizinecké policii 
ČR.

ZPRÁVY Z ULICE 
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INZERCE

www.dpkv.cz

stáhněte si aplikaci

MOJE DPKV
…a máte to
pod palcem

DOPRAVNÍ PODNIK
KARLOVY VARY

JÍZDENKY
MHD

Platba na jeden klik
s aplikací pohodlně zaplatíte 

POVOLENÍ DO
LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ

PARKOVNÉ
VE MĚSTĚ

INOVUJEME 
A ZLEPŠUJEME 
PROCESY

PROTOŽE INOVACE 
A VÝVOJ JSOU PRO NÁS 
SAMOZŘEJMOSTÍ.
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V dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd, jejich podoba 
bude vycházet z aktuální epidemické situace. Vedle 
tradičních zápisů s osobní účastí budoucích prvňáč-
ků a jejich rodičů je ve hře i korespondenční forma, 
kterou si školy vyzkoušely již v loňském roce. 

Tradiční březnový den otevřených dveří uspořádá 
z karlovarských škol pouze ZŠ Komenského v Kollá-
rově ulici. Některé školy připravují videoprezentace, 
které zveřejní na svých internetových stránkách. 
Mnohé školy nabízejí individuální návštěvu a pro-

hlídku na základě žádostí rodičů. 
Podrobné informace k zápisům, příslušné formuláře 
a informace k možným individuálním prohlídkám 
najdete na internetových stránkách základních škol 
v Karlových Varech.

Zápisy do 1. tříd proběhnou v dubnu
ŠKOLSTVÍ

• ZŠ Truhlářská 19 – škola připravuje online den otevřených dveří 
ve formě videoprezentace, která bude zpřístupněná na stránkách 
školy www.zstruhlarska.cz od 15. 3. 2021. 

• ZŠ Krušnohorská 11 – škola den otevřených dveří pořádat nebu-
de, na stránkách školy zsruzovyvrch.edupage.org bude vystave-
no propagační video.

• ZŠ 1. máje 1  – zvažuje natočení virtuální prohlídky školy, kterou 
umístí na web školy - www.skoladvory.cz.

• ZŠ Konečná 25 - škola online den otevřených dveří pořádat 
nebude, na stránkách školy www. zskonecna.webnode.cz.

• ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19 - den otevřených dveří je na-
plánován na 29. 3. 2021 od 14 do 18 hodin prezenčně, případně 
online na webových stránkách www.zskomenskeho-kv.cz.

• ZŠ Dukelských hrdinů – www.zsdukla.cz

• ZŠ Poštovní – www.zskvary.cz

• ZŠ jazyků - jazkvary.edupage.org

• ZŠ a ZUŠ Šmeralova - www.zsazus.cz

• ZŠ Mozartova (pro žáky se specifickými poruchami učení) - 
www.zsdys.cz
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ŠKOLSTVÍ

Žáci Základní školy Karlovy Vary, Konečná se 
zúčastnili řemeslných workshopů, které společně 
organizují firmy a střední školy Karlovarského 
kraje. Tyto workshopy jsou realizovány pod 
záštitou Krajské hospodářské komory Karlovar-
ského kraje.
Žáci 9. ročníků si mohli vybrat, jakých workshopů 
se zúčastní. Vybírali si z devíti různých worksho-
pů, které pořádaly firmy ve spolupráci se Střední 
průmyslovou školou Ostrov, Integrovanou střední 
školou Cheb, Střední školou Logistickou Dalovice 
a Střední uměleckoprůmyslovou školou keramic-
kou a sklářskou.
Žáci se díky účasti na workshopech dozvěděli dů-
ležité informace, které jim pomohou si zvolit další 
cestu, výběr střední školy.

Mgr. Petr Kordík, ředitel ZŠ Konečná

Výtvarná výchova 
v době distanční výuky
Možná se někomu bude zdát, že výtvarná výchova 
v době online výuky je úplně zbytečná. Já však 
zastávám názor, že kreslit a malovat se dá vždy 
a všude a nepotřebujeme k tomu počítač. Právě 
naopak.
Můžeme se přenést do úplně jiného světa stejně 
jako například při četbě knížky, můžeme tak vyjád-
řit své pocity, myšlenky.
Období karantén, zákazů, absence prezenční výuky 
nás natolik vyčerpává, že i mnozí z nás dospělých 
možná sáhnou po tužce a jen tak bezmyšlenkovitě 
čárají obrázky…
Chci pochválit ty žáky, kteří, aniž by je člověk nutil, 
dají do své práce mnohem víc, než jen pouhé spl-
nění výtvarného úkolu. Pracují sami, bez obvyklých 
rad učitele, který ve třídě může korigovat jejich 
výtvarné kroky, a když pak vidím výsledek jejich 
tvůrčího snažení, jež na mne vykoukne z fotografie, 

jsem nejen překvapena, ale i potěšena kreativitou 
a nápady dětí. A tak i když jsou školy pro většinu 
dětí zavřené, žáci 2. stupně se zúčastní vyhláše-
ných výtvarných soutěží. V únoru posíláme vybrané 
práce do 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice na téma “Robot a umělá inteligen-
ce”. Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek 
napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují 
mnohem více, zabydlely se v na našich stolech 
i kapsách. Všem dětem, které byly ochotné přinést 
svoji “robotí”práci do školy, moc děkuji.
Pochvalu si zaslouží: Kateřina Rychlovská (7. A), 
Eliška Moravcová (7. B), Michal Zvěřina (7. B), 
Veronika Kamenská (9. B), Elena Podušková (9. A) 
a Tereza Terlová (9. A).
A teď už zbývá čekat. Na co? No přece na úspěch! 
Moc by nás v této době potěšil.

Mgr. Alice Dohnalová, učitelka výtvarné výchovy

Řemeslné 
workshopy ve 
firmách? Žáci si 
mohli vybrat
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizaceVodárny a kanalizace 
Karlovy VaryKarlovy Vary, a.s., a. s.
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Nominovat dobrovolníky ze svého okolí 
mohou všichni občané, nejen organizace. 
Nově je možné nominovat i osoby, které 

se na dobrovolnické činnosti významně podí-
lely během probíhající pandemie nového typu 
koronaviru. Nominovaným dobrovolníkem může 
být například také člověk, který nezištně pomáhá 
s nákupem, s doučováním, či je psychickou 
podporou pro někoho ve složité situaci.
Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobro-
volníků replikou historického křesadla za jejich 
nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování 
ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit 
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech 
zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří 
je vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění 
dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku 
dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udě-
lují v USA, existují i v některých okolních zemích, 
například v Maďarsku, kde ji předává každoročně 
prezident. 
Křesadlo jako předmět je autorský originál 
Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který 
podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční 
Křesadlo. Křesadlem se křesá o pazourek, který 
používali staří Slované a před nimi Keltové. 
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný 
čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte 
někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe 
optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus 
velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je na-

plněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci 
– kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství 
pro své okolí, kdo si zaslouží cenu Křesadlo 
2020? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny 
podrobnosti a podmínky akce jsou na interneto-
vých stránkách Mateřského centra K.Vary www.
materske-centrum.cz, Regionálního dobrovolnic-
kého centra Instand www.instand.cz, Národního 
dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na 
stránkách www.dobrovolnik.cz.

Návrhy mohou občané/ organizace zasílat 
nejpozději do 7. března 2021 na email kresadlo@
instand.cz, či na adresu: Regionální dobrovolnické 
centrum Instand, Stará Kysibelská 602/45, 360 
01 Karlovy Vary. O držitelích Křesadla 2020 roz-
hodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání 
cen proběhne 16. dubna 2021 v Hotelu Imperial. 
V případě nepříznivé epidemické situace bude 
slavnostní ceremoniál přesunut na jiný termín.

Každý návrh musí obsahovat:
1.  jméno a kontakt na kandidáta ceny
2.  název města a organizace (je-li organizován), 

kde působí
3.  důvody pro jeho navržení – výstižný popis 

činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, 
tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá 
cílová skupina, přínos pro organizaci, délka 
dobrovolné činnosti, sloučení profesního života 
- studia s dobrovolnou činností - uvést něco 

výjimečného
4.  jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrho-

vatelem právnická osoba - pak její název, místo 
působiště a jméno zástupce - kontakt, je-li 
navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, 
kontakt)

Formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-
-centrum.cz či www.instand.cz.

Křesadlo oceňuje nezištnou 
a dobrovolnou službu

LIDÉ

Mateřské centrum Karlovy Vary ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem Instand 
vyhlašuje již 12. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. Křesadlo, které je symbolem 
vykřesané jiskřičky lidství, převezme v rámci slavnostního společenského večera pět dobrovol-
níků z Karlovarského kraje. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Petr Kulhánek a primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová.

KDO JE KDO 

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. bylo 
založeno v roce 1995. Nabízí inspirativní zázemí 
a odbornou pomoc rodinám s malými dětmi, 
posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smyslupl-
ně strávený volný čas a snadnější návrat do 
zaměstnání. Vytváří zázemí a odbornou pomoc 
pro dobrovolníky a organizace pracující s dob-
rovolníky.

Regionální dobrovolnické centrum Instand 
působí v Karlovarském kraji od roku 2012. Cílem 
centra je psychosociální podpora lidí ve složitých 
životních situacích pomocí dobrovolníků. 
Podporu poskytuje seniorům, lidem s mentálním 
postižením, lidem ve zdravotnických zařízení 
a dětem a rodinám v tíživých životních situacích. 
V současné době vysílá dobrovolníky do 19 
přijímacích organizací v kraji. 
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Je Vám 80 let a více ?
Nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl a potřebujete  
pomoci s registrací na očkování?
Volejte na informační linku Senior Pointu  
Magistrátu města Karlovy Vary:

 

Rádi Vám s registrací na očkování pomůžeme  
a poskytneme potřebné informace

REGISTRACE 
OČKOVÁNÍ
proti nemoci COVID-19

PRO SENIORY NAD 80 LET

KARLOVY VARY POMÁHAJÍ SENIORŮM

MMKV.CZ/KORONAVIRUS

Je Vám 80 let a více a nemáte se jak dopravit na očkování? Využijte službu SENIOR EXPRES za 25 Kč.
Víte již Váš termín očkování? Objednejte si za včas Senior Expres zavoláním na bezplatnou telefonní linku:

800 100 951

✆ 607 038 759
 Pondělí–pátek  8–14 hodin

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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LIDÉ

Práce krejčové 
jí byla i koníčkem

Dne 25.2. 2021 oslavila své krásné životní 
jubileum 90 let paní Marie Rybínová z Kar-
lových Varů. Do svého milovaného města 

se přestěhovala s rodiči a sestrou z rodného 
Smilkova u Benešova po válce v březnu roku 
1946. Bydleli v pensionu Balmoral na Zámeckém 
vrchu, kde její maminka byla zaměstnána. Vyučila 
se dámskou krejčovou v soukromé dílně a po 
vyučení pracovala v salonu paní Čermákové na 

Staré louce a dlouhá léta v družstvu Snaha. Cvičila 
v  Sokole, velmi ráda plavala a práce krejčové jí 
byla i koníčkem.
V Karlových Varech potkala svého milovaného 
manžela Mirka, který pracoval v uranových dolech 
v Jáchymově. Narodili se jim syn Mirek a dcera 
Věra. Na krátký čas se s rodinou přestěhovala 
z Varů do Příbrami, ale po 5 letech se opět vrátila 
s rodinou do„milovaných“ Karlových Varů. V roce 
1973 však ovdověla a smyslem života se jí staly 
děti, práce a její chatička. Pečovala dlouhodobě 
i o svoji maminku a tchyni. Byla velmi obětavá 
a nesmírně pracovitá. Vždy měla plno elánu, pra-
covala do svých 70 let. V  důchodu šila nejen pro 
rodinu, ale i pro své kamarády a známé. Milovala 
hory, proto se rozhodla pořídit chaloupku přímo 
v Krušných horách, kam jezdila s rodinou načerpat 
přes víkend pozitivní energii. Výlety na běžkách 
v krásné přírodě milovala. Dnes si velmi ráda po-
slechne krásnou muziku – dechovku i jiné žánry. 
Milovala tanec a do svých 81 let navštěvovala 
velmi ráda se svými kamarádkami nedělní taneční 
odpoledne v restauraci „U kaštanu“ v Rosnici.
I přes zdravotní problémy ji neopouští optimismus 
a dobrá nálada. Dokáže se těšit ze všedních malič-
kostí. „Člověk se nemá ničemu poddávat, vzdávat 
se, musí jít dál a radovat se z každého dne“.
Smyslem jejího života jsou a byly její děti, vnouča-
ta a pravnoučata.
Přejeme jí k životnímu jubileu mnoho zdraví, aby 
s námi prožila ještě několik krásných let svého 
života…..
Děkujeme jí za vše.
 Její milující rodina

Malé ohlédnutí

Radniční listy v lednu letošního roku 
zveřejnily informaci k slavnostnímu vítání 
nově narozených dětí do života. Rodiče se 

dozvěděli o datech konání obřadu, kterých dětí 
se vítání týká a jakým způsobem mají své dítě 
na magistrátu města přihlásit. Ve chvíli, kdy tyto 
řádky píši, není vůbec jasné, zda plánované ob-
řady proběhnou. S ohledem na epidemiologická 
opatření byly, jako mnoho jiných společenských 
a kulturních akcí, do odvolání zrušeny.
Z přítomnosti se v myšlenkách přenáším nazpět 
do roku 2000. Tehdy jsem působil již desátým 
rokem jako zastupitel města. Mnoho rodičů se na 
mne obracelo s dotazem, proč v Karlových Varech 
byla krátce po sametové revoluci zrušena tradice 
vítání nových občánků. Přitom jiné obce a města 
tento obřad zachovaly, i když Sbor pro občanské 
záležitosti byl zrušen. Po dohodě s vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí (jehož součástí byla a je matrika) 
Ing. Gallovou jsem na jednání zastupitelstva 
města v listopadu 1999 přednesl kolegům návrh 
na obnovení této velice milé tradice. Můj návrh 
svými hlasy podpořili i další zastupitelé. Odbor se 
mohl pustit do konkrétní realizace.
V obnovené obřadní síni ve Staré Roli se konala 
26. května 2000 ,v pátek odpoledne, předpremié-
ra vítání dětí. Měl jsem možnost, jako navrhovatel 
obnovené tradice, přivítat tři holčičky (trojčátka) 
a jednoho chlapce se svými rodiči. Miminka – Te-
rezka, Vendulka a Kristýnka Dyedekovy a Vojtíšek 
Sušanin moc ze slavnosti neměla. Prakticky 
všechna tu slávu prospala. Dostala dárky, byla 
fotografována v kolébce. Se mnou obřad absolvo-
valy dvě matrikářky a klavírista. Z miminek jsou 
dnes dospělí lidé, kteří určitě nad snímky občas 
zavzpomínají.
Oficiální termíny vítání dětí vstoupily v platnost 
od 15. června 2000. V tomto prvním roce byly 
obřady dvakrát v měsíci. Společně se mnou 
před děti, rodiče a prarodiče předstupovalo ještě 
šest zastupitelů města. V dalších letech se vítání 
dětí do života dělalo již jen jednou v měsíci. Po 
dokončení rekonstrukce obřadní síně na třídě 
Krále Jiřího, akce natrvalo opustila Starou Roli. 
Po každých komunálních volbách se obvykle 
v rozpisech vítání dětí objevovala také některá 
nová jména zastupitelů. Střídaly se také matrikář-
ky a hudebníci. Já osobně jsem v této zajímavé 
a dobrovolné funkci vydržel bez přestávky celých 
18 let. Když jsem v jednom volebním období ne-
byl zastupitelem, ale pouze členem komise lázeň-
ství a cestovního ruchu, dostal jsem od primátora 
Mgr. Roubínka písemné pověření k provádění 
obřadů vítání karlovarských občánků.
Naposledy jsem se této milé povinnosti ujal 
25. ledna 2018. Během té dlouhé řádky let 
jsem přivítal do života stovky dětí, často svých 
kamarádů, žáků a studentů. Mnohokrát mně po 
obřadu přišli poděkovat rodiče nebo prarodiče. 
Rád na všechny ty slavnostní chvíle vzpomínám 
s dobrým pocitem, že se podařilo krásnou tradici 
zachovat.
 PhDr. Zdeněk Musil

Zemřel Zdeněk Havel, 

zastupitel města 

a fotbalový srdcař

Ve věku 65 let zemřel zastupitel města 
Karlovy Vary Zdeněk Havel, podnikatel ve 
stavebnictví a předseda fotbalového klubu TJ 
Karlovy Vary – Dvory. Město jeho odchodem 
ztrácí skutečného patriota, výraznou postavu 
sportovního dění a karlovarský fotbal svého 
„Buldoka“.  Zdeněk Havel stál za vzestupem 
TJ Dvory a pozdějším spojením se Slavií Kar-
lovy Vary se zasloužil hlavní měrou za udržení 
Karlovarského fotbalu na třetiligové úrovni. 
„Pro náš klub je to citelná ztráta a navždy 
bude mít výrazné místo v našich srdcích,“ 
stojí v klubovém prohlášení karlovarské Sla-
vie. Čest jeho památce a upřímnou soustrast 
jeho rodině.
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Kultura. To je oč tu běží
Co všechno patří pod pojem kultura? Je vůbec 
rozvoj kultury, či kultura samotná, ve městě 
žádoucí? A jakou podobu by měla mít?
To všechno jsou otázky, na které by měla odpově-
dět nová koncepce kultury, kterou si vedení města 
nechává v současné době zpracovat. Jenže se 
objevují háčky.
Nejsem příznivcem tvorby dokumentu pro 
dokument samotný, který v lepším případě skončí 
na výstavce v poličce, v horším jako podložka 
počítače. Jistě je přínosný historický exkurz do 
minulé slávy Karlových Varů i obsažný popis 
aktuální situace, který v koncepci nalezneme, ale 
kam kráčet se už nedozvíme. Městu totiž zoufale 
chybí definování cílového stavu, vize.  
Diskuse, jak by měla kultura vypadat a kdo by se 
na ní měl podílet, prakticky neprobíhá. Na kultur-
ních projektech města se podílí úzká skupinka 
vyvolených.
Přitom názor na to, zda je podpora kultury ve 
městě založeném na lázeňství, cestovním ruchu 
a kultuře samotné dostatečná, se různí. Stačí nám 
jednou za rok bujaré oslavy na Mezinárodním 
filmovém festivalu? Zachrání nás karlovarská 
podoba pražské Náplavky? 
Nebo nás spasí vybudování nového amfiteátru na 
Rolavě?
Podle mého názoru je diskuse nad budoucím 
přístupem ke kultuře více než potřeba. Byť si 
to možná neuvědomujeme, kultura tvoří jednak 
zajímavý zdroj příjmů rozpočtu města, ale také 
pracovní místa v turismu. 
Řešením jak z toho ven by mohl být rozvoj 
kulturního a kreativního průmyslu. Do něho patří 
například móda, architektura, design, reklama 
nebo vývoj softwaru. Má potenciál vytvářet bohat-

ství a pracovní místa, zejména využitím duševního 
vlastnictví. Na první pohled se může zdát, že kul-
tura a byznys jsou na hony vzdálené světy. Opak 
je pravdou. Kreativní průmysly s sebou přinášejí 
vyšší ekonomické zisky, zvyšují zaměstnanost, 
a to bez ohledu na ekonomické krize, zlepšují 
atraktivitu městského prostředí a přispívají tak 
k rozvoji regionu. Je vidět, že potenciál kreativ-
ních průmyslů je právě nyní, v době covidové, 
obrovský. Kultura a kreativita je naše budoucnost!
 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Mezi Prahou a Karlovými Vary
Kdo by ji neobdivoval a nemiloval. Už jako malé 
moravské děti jsme byly vedeny ke vztahu k ní. 
Nejdříve v rodinách a pak ve školách. Matička 
národa, jeho historie a jejího  vývoje. Já jsem se 
s ní mohla setkat už v dětství, kdy mě maminka 
poslala o jedněch prázdninách do rodiny našich 
známých a přátel, k Podzimkům. Zážitky to byly 
pro mne obrovské.
Už to jak jsem večer stávala u oken patrového 
domu a pozorovala večerní nekonečné město plné 
světel z ulice Na Petynce. Viděla jsem náhle rozdíl 
v životě ve městě a na vesnici. A pak následovaly 
krásné procházky do centra města, jízdy tramvají 
na Hrad, do všech chrámů a kostelů. A to všechno 
vyprávění od pana učitele Podzímka jsem si 
opravdu nemohla zapamatovat.
Ale něco trvale jen jako obrazy v mysli zůstalo. 
Pak jsem už v šestnácti letech cestovala z Moravy 
do Karlových Varů sama s kufrem a byla hrdá na 
to, jak zvládám všechny ty přestupy v Praze. Poz-
ději v mém zaměstnání jsem využívala všech těch 
školení od Československých aerolinií v našich 

prestižních mezinárodních hotelech, abych se jí 
mohla znovu a znovu pokochat. Nezapomenutelné 
také zůstanou naše cesty s dcerami k rodinné 
známé paní Zdeně Novákové, kdy jsme navště-
vovaly Matějské poutě. Praha byla touha, kterou 
jsem si já ale uskutečnit nemohla jako jiná děvča-
ta po skončení naší školy, kdy odcházely pracovat 
na pražské letiště a do pražských hotelů. Svojí 
karlovarskou velkou láskou jsem byla přizemněna 
do Karlových Varů.
Po mnoha letech v mém partnerském vztahu se 
sochařem Vladimírem Relichem jsem neuměla 
pochopit, proč Prahu po mnoha letech opustil. 
Přišel sem už v roce 1945, aby studoval  na Aka-
demii výtvarných umění sochařinu. A po dvouleté 
vojenské povinnosti se do Prahy vrací na pozvání 
pana profesora Laudy, aby pracoval v jeho atelié-
ru. Pan profesor má mnoho zakázek a o práci není 
nouze. Zde se setkává s prací na pomníku V.I. 
Lenina pro Karlovy Vary. Dvě horké hlavy se ale 
po několika rocích rozchází a Vladimír dál pracuje 
v ateliéru svého přítele akademického sochaře 
Košíka. Po čase dostává pronájem malého bytu na 
Letné. Vše se ale náhle mění po skonu jeho drahé 
mamïnky paní Alžběty Relichové. Vladimír se vrací 
do Karlových Varů k jeho tatínkovi do prostorného 
bytu na Třídě Dukelských hrdinů, dnešní opět 
Stará louka, do domu U maltézských křížů. Zde si 
vybuduje ve skále malý ateliér.
Výhledy z oken jsou odtud fantastické. Na protější 
straně ulice Nová louka s lázeňskými domy, karlo-
varské divadlo, Kostel sv. Maří Magaleny, Atlantik 
a z druhé strany velkolepý Grandhotel Pupp. 
Neovlivní ho ani známost se svojí budoucí paní, 
paní Marii Vitáskovou, která je z Prahy. Rozhodnou 
se pro život v Karlových Varech.
 Eva Richterová

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

Exkluzivní online koncerty se odehrají v pá-
tek 26. února a v sobotu 27. února 2021. 
Představí se na nich jak špičkoví muzikanti 

z Karlovarska, tak známá jména české hudební 
scény. Budou nejen zpívat, ale také povídat 
o svých zážitcích, vzpomínkách na své začátky 
nebo naopak o plánech na letošní rok. Program 
obohatí třeba vystoupení karlovarské pěvecké 
třídy Štěpánky Steinové. Večerem provází mode-
rátor Radim Jehlík.
„Jsem ráda, že můžeme koncerty zprostřed-
kovat alespoň takto, v online prostředí. Diváci 
nejen z Karlových Varů ale i z celého světa 
je mohou sledovat z pohodlí svých domovů. 
Nenahradí to bohužel atmosféru normálního 
koncertu, s hudbou v prostoru a s lidmi kolem, 
i pro vystupující to je určitě náročnější bez 
inspirativní přítomností diváků, ale přesto věřím, 
že si to můžeme všichni společně užít. Koncert 
v KV Areně takto na dálku děláme vůbec poprvé, 

něco podobného jsme si ale odzkoušeli už při 
loňském slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu, a podle dosahu na sociálních sítích byl 
zájem diváků skutečně velký. Sama se již nyní 
těším na vystoupení skupiny KVeen – Queen 
Live Experience. Svým sledováním a příspěvkem 
můžeme navíc pomoci dobré věci,“ říká primá-
torka města Andrea Pfeffer Ferklová.
Koncerty „Muzikanti pomáhají“ jsou sice 
přístupné zdarma, ale zároveň charitativní. 
Výtěžek z koncertu pomůže nejen realizo-
vat kulturní charitativní akce v domovech 
pro seniory, ale také v podobných sociálních 
zařízeních v Karlových Varech a dále pomůže 
i handicapovaným sportovcům. Dárce nejvyššího 
finančního příspěvku na charitativní účet obdrží 
od Agentury VLNY dvě permanentky na všechny 
akce pořádané agenturou v roce 2021!
Na transparentní účet 123-3328790257/0100 
lze přispívat už teď, během koncertů i po nich.

Muzikanti pomáhají. Konec února 
přinese speciální charitativní koncert

PROGRAM
Pátek 26. února … JAZZ – FUNKY – POP
18:00  Pěvecká třída Štěpánky Steinové
18:40  Funky Monx
19:35   Big Band Šmeralka
20:20  Milan Krajíc & JAZZ Fancies
21:45  Jan Spálený & ASPM

Sobota 27. února … ROCK – BLUES – POP
18:00  Hlavolamy
18:50  Bernard Blues Band
20:00  Luboš Pospíšil & 5P
21:20  KVeen: Queen Live Experience
22:25  Uriah Heep REVIVAL

Akci spolupořádají Statutární město Karlovy 
Vary, KV ARENA, VLNY music agency, Tyrkstage 
a Radio BEAT.
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 
011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace 
a prodej vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042,
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

V případě zrušení představení je možné vstupenky vracet 
v místě nákupu, a to nejdříve v den plánovaného uvedení 
zrušeného představení. U náhradních termínů jsou vstu-
penky platné z původního termínu.

7. 3. 19.30 Georges Feydeau: Brouk v hlavě
Studio Dva
Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese 
Feydeaua patřící mezi nejslavnější situační komedie všech 
dob. Co mají společného téměř dokonalý manžel pan 
Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou 
Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestá-
ni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do hlavy? 
V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, 
Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová/ Anna Fixová, 
Petr Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová/ Zuzana 
Stavná, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Václav Liška/ 
Martin Kubačák/ Lukáš Kofroň, Mojmír Maděrič
Režie: Milan Schejbal

8. 3. 18.00 Smrt... nevěsta života - pronájem
Smrt, je rovnocennou partnerkou života. A stejně jako 
žena, život dává...nebo bere? Studio Rozárka pořádá 
divadelní večer na téma tolik odmítané a zapovězené... 
Hluboký monolog psychologa, terapeuta, všestranného 
umělce a samostatného specialisty Pjéra la Šéze, v KMD 
dobře známého jako dlouhodobého spolupracovníka 
Jaroslava Duška.
Účinkuje: Pjér la Šéz

9. 3. 19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Agentura Jan Balzer
Velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala 
všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny 
postavy vytváří Eliška Balzerová. Když autorka Geraldine 
Aron navštívila premiéru ve Viole, nešetřila na adresu 
české protagonistky slovy chvály. A milují ji i karlovarští 
diváci – dosavadní uvedení v Karlovarském městském 
divadle byla beznadějně vyprodána.
Účinkuje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová

14. 3. 15.00 Jana Galinová: Čert a Káča
Docela velké divadlo Činoherní pohádka o hubaté Káče, 
která by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s tajemným 
cizincem, čertem Marbuelem, který ji odnese do pekla. 
Káča má však pro strach uděláno, a tak čertům v pekle 
pěkně zatápí. Nutí je například, aby uklízeli. Účinkují: Petr 
Kozák, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Lukáš Masár, 
Lucie Randáková/ Kamila Raková, Petr Erlitz, Michal Žižka 
Režie: Jurij Galin

17. 3. 19.30 Bratři Ebenové – koncert
Kapela tří bratří Ebenových (Marka, Kryštofa a Davida) 
s dalšími předními hudebníky (Pavel Skála, Jaromír 
Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka) koncertně hraje průřez 
tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až 

po poslední Čas holin (2014). – Synové významného 
skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, 
zároveň vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a roc-
kové muziky. Díky tomu a díky umění používat neobvyklé 
hudební nástroje vznikl netradiční, nenapodobitelný 
„ebenovský“ zvuk. Přidejte výjimečné Markovy texty – 
a pochopíte, proč jsou bratři Ebenové na české hudební 
scéně jedineční.

21. 3. 19.30 Eric Assous: Příbuzné si nevybírá-
me
Agentura Harlekýn
Na rodinné oslavě se sejdou tři bratři – podnikatel 
Francky, zubař David a advokát Yvan – a vezmou 
s sebou manželky. Švagrové k sobě neplanou horoucí 
láskou, nemluvě o tom, že své muže drží na krátké uzdě. 
Příchod mladé vyzývavé sekretářky Natálie vyvolá paniku 
u přítomných mužů a podezření u jejich manželek. Čí je to 
milenka? Brilantní dialogy a situační zvraty jsou zárukou 
příjemně stráveného večera.
Hrají: Václav Vydra/ Jan Čenský, Svatopluk Skopal, 
Martin Zahálka, Lenka Skopalová/ Jana Boušková, Eva 
Janoušková, Simona Postlerová/ Eva Režnarová, Malvína 
Pachlová/ Jana Pidrmanová/ Lenka Zahradnická/ Kateřina 
Sedláková
Režie: Jan Novák

24. 3. 19.30 Michael Parker: Zamilovaný suk-
ničkář
Divadelní společnost Háta
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké 
Británii, oznámí své ženě Lois, že odjíždí na víkend do 
Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu tvrdí, že bude na 
víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit 
kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu na milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou 
Marianne… Fraška zkušeného Michaela Parkera slibuje 
množství zapeklitých situací a neočekávaný konec.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa, 
Zbyšek Pantůček/ Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová/ 
Hana Kusnjerová/ Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočano-
vá/ Adéla Gondíková/ Betka Stanková, Veronika Jeníková/ 
Olga Želenská, Ivana Andrlová/ Pavla Vojáčková
Režie: Roman Štolpa

26. 3. 19.30 Ĺubomír Feldek: Cyrano
Divadélko Beze Jména
Velký nos velkého ducha značí! Muzikál o lásce, cti 
a velkém nosu. Slavný, nádherný a nesmrtelný příběh 
o Gaskoňci s velkým nosem, který je zamilovaný do své 
krásné sestřenice Roxany. Jenže ta touží po mladém, 
pohledném, leč poněkud hloupém Kristiánovi.
Hrají: Vojtěch Efler, David Gránský, Eva Burešová, 
Irena Máchová, Miroslav Šimůnek, Martin Sochor, Jiří 
Chvalovský, Radek Bár, Hana Gregorová, Miloslav Nejedlý, 
Vilemína Marhoulová, Marcel Holeček, Tomáš Pšenička
Režie: Hana Gregorová

28. 3. 19.30 Janka Ryšánek Schmiedtová, 
Michaela Doleželová: Vzpoura nevěst
Divadlo Palace
„Vítejte v agentuře Beremese.cz – tradice, profesionalita, 
pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapo-
menout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, 
objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovna-
nost.“ Pět žen ve věku od devatenácti do sedmdesáti let 
a jeden muž se sejdou ve svatební agentuře, aby se při-

pravili na svůj velký Den. Jejich touhy, očekávání a životní 
osudy vytvářejí vynikající platformu pro bláznivou komedii 
na téma žena kontra muž a manželství kontra svoboda. 
Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty, 
napsaný ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Daniela 
Šinkorová, Lída Rašilovová, Miluše Bittnerová/ Vendula Fi-
alová, Michaela Sejnová Dittrichová/ Natálie Tichánková, 
Richard Trsťan
Režie: Michaela Doleželová

31. 3. 19.30 Jaime Salom: Intimní příběhy z ráje
Studio Bouře
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou 
a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem 
odhalují detaily soužití mezi muži a ženami. Ukazuje Ráj, 
v němž mohla být na pár chvil akceptována perspektiva 
existence svobodné ženy s vlastními názory, jako rov-
nocenné partnerky muže. Pointa zůstává viset ve věčné 
otázce – co bylo, je a bude? Hrají: Robert Jašków, Jitka 
Ježková, Kateřina Sedláková, Michal Slaný/ Peter Pecha
Režie: Jana Janěková

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 
Karlovarských radničních listů jasné, zda bude v únoru 
povoleno konání koncertů v sálech. Na březnový 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.

GALERIE SUPERMARKET wc

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

SEZÓNU 2021 OTEVÍRÁME VÝSTAVOU VIVIDBOOKS
Potkáme se podle výstavního plánu - ve čtvrtek 18.3. 
v 17 h? Necháme se překvapit. 
Připravujeme pro vás program o kreativitě a vědě. 
I fyzika může být díky rozšířené realitě zábava. Přijďte se 
přesvědčit. Už se na vás moc těšíme!
Sledujte aktuální situaci na www.supermarketwc.cz nebo 
na FB či IG.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

26. 3. 9.00 Městské farmářské trhy

KMD karlovarské městské divadlo

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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Pátek 26. 2. 2021 / 18:00–23:00

JAZZ – FUNKY – POP

18:00  Pěvecká třída Štěpánky Steinové
18:40  Funky Monx
19:35  Big Band Šmeralka
20:20  Milan Krajíc & JAZZ Fancies
21:45  Jan Spálený & ASPM

Sobota 27. 2. 2021 / 18:00–23:00

ROCK – BLUES – POP

18:00  Hlavolamy
18:50  Bernard Blues Band
20:00  Luboš Pospíšil & 5P
21:20  KVeen: Queen Live Experience
22:25  Uriah Heep REVIVAL

ON-LINE streamovaná akce bez 
veřejnosti, moderuje 

Radim Jehlík (Český rozhlas).

Živé koncerty s posezením 
účinkujících a popovídáním o jejich 
plánech na rok 2021, vzpomínkách 

na muzikantské začátky…

Zhlédnutí koncertů je ZDARMA, zájemci 
však mohou přispět na dobrou věc 

pomocí transparentního účtu, který bude 
na obrazovce při živém vysílání.

Transparentní účet bude dárcům 
k dispozici od 1. února 2021.

Dárce nejvyššího fi nančního příspěvku 
na charitativní účet obdrží od Agentury 

VLNY dvě permanentky na všechny akce 
pořádané agenturou v roce 2021.

Akci spolupořádají:

Výtěžek z koncertu pomůže realizovat 
kulturní charitativní akce v domovech 

pro seniory a podobných sociálních 
zařízeních v Karlových Varech.

Děkujeme za sdílení!

QR pro platbu
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Filip Novotný se zapsal do historie hokejové 
extraligy. Brankář karlovarské Energie se jako 
první trefil do soupeřovy odkryté branky stře-

lou přes celé kluziště. Stalo se tak v utkání 40. kola 
na ledě Mladé Boleslavi. „Viděl jsem, že boleslavští 
kluci budou nahazovat puk, tak jsem si povyjel 
trošku do rohu a soustředil jsem se na zpracování 
na čepel. Měl jsem i hodně času, tak jsem chtěl 
vyhodit puk co nejvýš. Hlavně jsem chtěl, abych ho 
dostal do středního pásma. Ale snažil
jsem se i trošku mířit na branku,“ přiznal po 
úspěšném zásahu devětadvacetiletý brankář. Gól 
před ním dali v extralize z brankářů také Dominik 
Furch a Marek Čiliak, těm však byl zásah přiznán 
po vlastní brance soupeře coby hráči, který se 
naposledy dotkl puku. Pro asistenta trenéra Energie 
Tomáše Marišku přesná trefa jeho svěřence až 
takovým překvapením nebyla. „On to na každém 
tréninku zkouší a docela se trefuje. Jsme rádi, že 
se mu to povedlo i v zápase,“ řekl Mariška.

Gólman Novotný skóroval 
ranou přes celé kluziště

Také v příští sezoně provede Energii 
hokejovou extraligou trenér Martin Pešout. 
Dosavadní hlavní kouč karlovarského áčka 

prodloužil smlouvu s klubem o další rok, na 
lavičce Energie s ním zůstávají také dosavadní 
asistenti Tomáš Mariška a Pavel Kněžický.
„S prací trenérů jsme spokojeni, za uplynulé 
čtyři roky udělali s mužstvem obrovský kus 
práce. Druhý rok po sobě budeme hrát play-off. 
I přesto, že se teď týmu aktuálně příliš nedaří, 
tak věříme, že ve vyřazovací části fanoušky opět 
potěší,“ vysvětlil majitel klubu Karel Holoubek pro 
weeb Energie důvody prodloužení dlouhodobé 
spolupráce.
Trojice trenér Pešout, Mariška, Kněžický povede 
společně energetiky už v páté sezoně v řadě. Od 
roku 2017, kdy po sestupu Energie přišel jako 
hlavní kouč k mužstvu Martin Pešout, zazna-
menaly Karlovy Vary herní i výsledkový progres. 
Hned v úvodní sezoně se tým pod jeho vedením 
bleskově vrátil do extraligy. V ní se po prvním 
stabilizačním ročníku, kdy se mužstvo vyhnulo 
ošemetné baráži, zařadilo mezi příjemné překva-
pení soutěže a v loňské sezoně se znovu po devíti 
letech vrátilo do play-off. To by karlovarskou 
Energii nemělo minout ani letos. 

Martin Pešout povede 
Energii i v příští sezoně
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BVD PECE spol. s r.o. | Podlesí 57 | 360 01 Sadov  
tel. 353 449 238 | e-mail: bvd@bvd.cz | www.bvd.cz 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH DÍLŮ 
• práškové lakování v libovolném odstínu RAL

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

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

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

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
• zakázková výroba ocelových konstrukcí, včetně zpracování 

výrobní dokumentace

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

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

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

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

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

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

Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORT

Pandemie koronaviru zasáhla i druhý turnaj sku-
piny E volejbalové Champions League. Pořádající 
klub VfB Friedrichshafen vypadl ze hry kvůli po-
zitivním testům šesti hráčů a členů realizačního 
týmu, a tak tým Karlovarska vstoupil do soutěže 
až ve druhém naplánovaném utkání proti favo-
rizovanému Trentinu. „My nejsme žádní favoriti, 
ale samozřejmě chceme vyhrát a zabojovat 
v každém zápase, získat nějaké sety, nějaké 
body,“ prohlásil před utkáním Lukáš Ticháček, 
kapitán Karlovarska.

Jeho tým prožil neobyčejně divokou cestu. K Bo-
damskému jezeru se místo v poledne dostal až 
večer před dvacátou hodinou. Vinou poruchy 

autobusu strávili hráči zhruba sedm hodin čekáním 
u čerpací stanice. „Všichni byli naštvaní, že tam 
stojíme a čekáme na další autobus, ale během cesty 
jsme se dověděli, že ve Friedrichshafenu je covid 
a Němci odstupují z turnaje, takže byla příjemná 
informace, že druhý den nebudeme hrát,“ popsal 
Ticháček. „Naši přípravu ten výpadek vlastně neo-
vlivnil, protože jsme tím měli volný den, ze kterého 
jsme si udělali tréninkový den.“
Nahrávač Ticháček se na palubovku vrátil po pod-
zimním zranění v pravý čas. Naskočil zpátky do Ligy 
mistrů, navíc na místě, kde dovedl VfB Friedrichsha-
fen k pěti bundesligovým titulům i k vítězství v nej-
prestižnější klubové soutěži. „Prostředí se změnilo 
docela dost, protože se změnila hala po nedávných 
problémech s konstrukcí střechy té staré,“ rozhlížel 
se po aréně. „Je hodně vysoká, světla museli spustit 
ze stropu na nějakých konstrukcích zhruba patnáct 
metrů nad hřiště. Je to pěkně udělané, prostředí si 
vytvořili moc hezké.“
Trentino v prvním duelu druhého turnaje porazilo 
ruský tým Lokomotiv Novosibirsk a tím si již s před-
stihem zajistilo vítězství ve skupině E, to ovšem na 
výsledek duelu s Karlovarskem velký vliv nemělo. 

Trentino porazilo Karlovarsko 3:1. „Nemůžeme být 
spokojení, ale zase jsme si vyzkoušeli, že proti Tren-
tu se hraje hrozně těžko. V setech, co jsme prohráli, 
jsme udělali velké množství chyb. V setu, který jsme 
vyhráli, nám vyšlo všechno. Dobře jsme podávali, 
útočili, ale bohužel nevydržíme takto hrát po celou 
dobu utkání proti takto dobrým týmům, proto ten vý-
sledek 3:1. Určitě to ale nebylo z naší strany špatné 
utkání,“ ohlédl se za utkáním Lukáš Ticháček.
Podle kouče Karlovarska Jiřího Nováka se přesto 
hrál alespoň chvílemi vyrovnaný zápas. „Bohužel 
ale z něj máme nula bodů,“ posteskl si nad pro-
marněnou šancí urvat ještě lepší výsledek. „První 
půlku zápasu, i když jsme měli horší přihrávku, tak 
jsme hráli lépe. Při zapojení Lukáše Vašiny se příjem 
zlepšil, ale zase jsme začali hrát s více chybami 
a byli jsme neustále ve skóre pozadu. Párkrát jsme 
se Trentinu přiblížili, ale to nestačilo. Potřebujeme 
být vždy o tři, čtyři body vepředu, abychom získali 
určitý herní klid a věřili, že to můžeme dotáhnout. Je 
to škoda. Nebudeme se chválit, ale ani hanit. Jsme 

rád, že jsme se snažili hrát s našemi zbraněmi, ale 
bohužel stále ještě kousek chybí k vítězství,“ prohlá-
sil trenér Karlovarska.
To ještě netušil, že v posledním utkání skupiny bude 
mít jeho tým výhru na dosah o poznání blíž. Vždyť 
v souboji s Lokomotivem Novosibirsk jej od vítězství 
dělily pouhé dva body, když v pátém setu prohráli 
Západočeši 13:15 a na sety pak 2:3. „Myslím, že 
jsme odehráli dobrý zápas. Celý tým hrál dobře, 
dařilo se nám na příjmu. Jsme rádi za první získaný 
bod na hřišti, smůla, že jsme nevyhráli,“ zhodnotil 
závěrečný duel ve skupině nahrávač Wessel Kee-
mink.
„Byl to těžký zápas vysoké úrovně s mnoha obrana-
mi. Soupeř se mohl opřít o silný útok svých středo-
vých hráčů, nám hráli dobře krajní smečaři. Soupeř 
byl nakonec šťastnější i díky sérii Ivoviče na servisu 
v poslední sadě,“ dodal asistent karlovarského 
trenéra Zdeněk Sklenář.
Cesta letošní Ligou mistrů tak pro volejbalisty Karlo-
varska skončila.

Od prvního vítězství v Lize mistrů 
dělily Karlovarsko pouhé dva body
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Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

POZEMKY
Krásné pozemky v srdci 
přírody s komfortem 
města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

www.ulesniskolky.cz 
tel.: +420 607 257 819

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní  
části města Nová Role  
na levém břehu řeky Rolavy.



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

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice


