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Měsíc bez DPH!!!
sleva -21%  
Udělejte si krásné jaro na zahradě  
a pusťte se do jejího zkrášlování.

www.liastone.cz/JAROZaHraDní PrograM liastone

•	 betonové dlažby
•	 obrubníky a žlaby
•	 zatravňovací dlažby
•	 svahové a plotové tvárnice 

Vše potřebné vám přivezeme!
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05 STAVBA DVORSKÉHO MOSTU ZAČALA
Dvorský most v Karlových Varech je na hranici 
havarijního stavu. Bude zdemolován a na jeho
místě postaven nový. Aby stavbu urychlilo, město 
zvolilo metodiku zadání zakázky Project –
Design – Build (P&DB) podle tzv. Žluté knihy FIDIC.

11 KONCERTNÍ SÁL V CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH
Karlovy Vary už rok a půl intenzivně hledají zdroje 
pro výstavbu nového sálu v Císařských lázních,
které právě rekonstruuje Karlovarský kraj. Pro sál se 
nabízí využít technické atrium Císařských lázní.

12 RADA MĚSTA ODVOLALA ŘEDITELE KSO 
A KAM KV
Rada města Karlovy Vary odvolala Petra Polívku 
z funkce ředitele Karlovarského symfonického or-
chestru a Petra Kroppa z funkce ředitele Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary. Na uvolněné posty 
vypsala výběrové řízení.

20 ZÁPISY PROBĚHNOU KORESPONDENČNĚ
Do přijímací procedury zasáhla koronavirová epide-
mie. Jak mají rodiče postupovat, budou jednotlivé 
základní i mateřské školy zveřejňovat na svých 
internetových stránkách.

25 DALŠÍ PREMIÉRA JANA KUČERY
V dubnu čeká KSO kromě natáčení dvou absol-
ventských koncertů studentů Pražské konzervatoře 
zejména streamovaný koncert pod taktovkou 
Jana Kučery, který se opět představí publiku i jako 
skladatel.

30 SLAVIA PROTI SLAVII
Fotbalisté karlovarské Slavie senzačně postoupili 
v domácím poháru přes prvoligovou Opavu. Největší 
úspěch novodobé historie karlovarského fotbalu si 
také řekl o zaslouženou odměnu, pro osmifinále Mol 
Cupu přiřkl los postupujícímu týmu pražskou Slavii.

11

01 PTAČÍ BUDKY S BAREVNÝMI ŠIPKAMI
Lázeňské lesy Karlovy Vary přistoupily k výjimečnému značení bě-
žeckých tras v lesích. Protože jsou lázeňské lesy protkány různými 

typy značení, zvolily pro nasměrování běžců netypický způsob. 
Tři běžecké trasy různé délky a náročnosti jsou vedeny v okolí 

Linhartu. Více o novince čtěte na straně 14.
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05KONTAKTY 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 - 14:00 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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LÁVKA NA MEANDRU SE ZVEDALA KVŮLI 
OČEKÁVANÉ VELKÉ VODĚ
Na dva týdny musela být zdvižena lávka pro pěší 
a cyklisty u Meandru Ohře. Důvodem bylo očeká-
vané zvýšení hladiny řeky v souvislosti s únorovým 
oteplením a odtáváním sněhu. Uzavření lávky proběhlo 
plně v souladu s povodňovým plánem. Přemostění 
Ohře v areálu meandru bylo navrženo tak, aby ho bylo 
možné mobilními hydraulickými zvedáky zvýšit o 1,25 
metru, nad hladinu stoleté vody. Stodvacetitunovou 
konstrukci lávky zvedl a po čase opět vrátil do stálé 
polohy tým pracovníků Správy lázeňských parků.

FORMULÁŘE PRO CESTY MIMO OKRES 
JSOU NA MAGISTRÁTU
Formuláře potřebné pro cesty mimo okres jsou 
dostupné na magistrátu. Pro období, kdy platí zákaz 
pohybu osob mezi okresy s výjimkou některých 
cest, ke kterým je ale nutné mít vyplněné čestné 
prohlášení, byly na informační pult v budově úřadu 
v Moskevské ulici připraveny k volnému odběru 
potřebné formuláře. 

VZPOMÍNKA NA TGM BEZ PIETNÍHO SETKÁNÍ
Připomínka výročí narození Tomáše Garrigua Masary-
ka se musela obejít bez tradičního vzpomínkového ce-
remoniálu. Město památku prvního československého 
prezidenta uctilo vyvěšením státní vlajky a položením 
věnce u sochy TGM na stejnojmenné karlovarské 
třídě. Tomáš Garrigue Masaryk několikrát Karlovy Vary 
navštívil, i jako prezident. Mezi jeho oblíbená místa 
patřila kavárna na svatém Linhartu.

 

DEZINFEKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A FIT PARKŮ
Správa lázeňských parků dezinfikuje dětská hřiště 
a fit parky. Herní a cvičební prvky, lavičky a další 
mobiliář ošetřuje chemikálií ničící viry a bakterie a také 
za pomoci horké páry s desinfekčním účinkem. Pět 
desítek hřišť a fit parků prochází očistou zhruba jednou 
týdně. Návštěvníci hřišť jsou povinni dodržovat platná 
hygienická nařízení vlády.

KAVÁRNA JE V DUBNU OTEVŘENÁ NA GOETHOVĚ 
VYHLÍDCE I NA SVATÉM LINHARTU
S prodlužujícími se dny se prodlužuje také provozní 
doba kaváren v lázeňských lesích. Na svatém Linhartu 
si něco na zub a na žízeň můžete dát od pondělí do 
čtvrtka od 11 do 17 hodin, od pátku do neděle pak 
mezi 10. a 18. hodinou. Kavárna na Goethově vyhlídce 
má otevřeno od pátku do neděle od 10 do 18 hodin. 
Obě zařízení fungují v režimu platných opatření, v sou-
časné době tedy otevírají jen výdejová okénka. Veřejné 
toalety a rozhledna na Goethově vyhlídce zůstávají 
uzavřené.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
SE ANI LETOS NEUSKUTEČNÍ
Tradiční květnové zahájení lázeňské sezóny se ani 
letos neuskuteční. Přípravy a konání celoměstské slav-
nosti znemožnil nepříznivý vývoj epidemie koronaviru. 
Jakmile nastane příznivá situace pro konání kulturních 
a společenských akcí a do města se budou moci 
ve větším měřítku vracet hosté a klienti lázeňských 
zařízení, ožije i společenské dění v Karlových Varech. 
Město pak uspořádá akce atraktivní pro obyvatele 
i návštěvníky.

PROTI KORONAVIRU SE OČKUJE V KV ARENĚ
V KV Areně vzniklo velkokapacitní očkovací centrum. 
Město poskytlo kraji a krajské nemocnici prostory 
hlavní haly, se zajištěním administrativních úkonů 
pomáhají zdravotníkům také pracovníci magistrátu 
a dopravní podnik zde zřídil novou zastávku MHD č. 2 
a 6. Očkovací centrum v KV Areně spustilo provoz 1. 
března. Jeho otevřením mohlo být zrušeno očkovací 
místo v karlovarské nemocnici.

ZDEŇKA HAVLA NAHRADIL 
V ZASTUPITELSTVU VLADIMÍR SUCHAN 
Členem městského zastupitelstva se stal Vladimír 
Suchan (na snímku). Podnikatel a promotér zvolený za 
hnutí Karlovaráci se zastupitelského mandátu ujal na 
místo zesnulého Zdeňka Havla.

MUZIKANTI POMÁHAJÍ
První on-line dvojkoncert z KV Areny měl úspěch. 
Na kanálech YouTube a Facebook měl více než 16 
tisíc zhlédnutí. Na pódiu se během dvou večerů 
vystřídala téměř stovka účinkujících. Sledující z řad 
hudebních fanoušků i firem přispěli více než 160 
tisíci korun. Z výtěžku budou realizovány charitativní 
akce v domovech pro seniory a dalších sociálních 
zařízeních v Karlových Varech, část prostředků půjde 
i na handicapované sportovce. Záznamy jsou dostupné 
na YouTube a stále je možné přispět na transparentní 
účet: 123-3328790257/0100.
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O stavbě
Hodnotící kritéria byla: cena / čas uvedení stavby 
do provozu / kvalita týmu. Výsledný projekt zho-
tovitele EUROVIA CS, a.s. nabízí cenu 125 mil. Kč 
bez DPH, čas uvedení stavby do provozu 38 týdnů 
od písemné výzvy k zahájení prací (8. března) 
a celkový čas od předání stavby do dokončení díla 
52 týdnů. 
Přípravné práce začaly 10. března úpravou sou-
sední technologické lávky pro pěší. Na polovinu 
měsíce pak byla naplánována uzavírka mostu pro 
veškerý provoz a postupné první viditelné zásahy 
jako odstranění svodidel, zábradlí a přeložce sítí. 
Pěší budou moci přecházet Ohři po sousední 
příhradové ocelové lávce. Objízdná trasa pro au-
tomobilovou dopravu bude vedena přes Tuhnický 
most, Chebskou ulici, ulici Kpt. Jaroše, Závodní 
a Doubský most, a opačně. Provoz obchodního 
centra Varyáda nebude nijak omezen.
Demolice mostu začne v dubnu, podle stavu hla-
diny řeky. Základy nového mostu budou budovány 
od května, po nich opěry, pilíře a nosná konstruk-
ce. Otevření mostu pro provoz je plánováno na 
konec roku 2021. 
Cyklostezka pod mostem bude během prací uza-
vřena, zhotovitel zajistí bezpečnou náhradní trasu. 
Plavba po řece bude částečně omezena pouze 
v době demolice v dubnu a v září při osazování 
nosníků, jinak bez omezení. 
Nový most bude o třech polích, z ocelových nos-
níků spřažených železobetonovou deskou, rozpětí 
jednotlivých polí je 29,5 + 30 + 29,5 metru. 
Celková délka mostů je 100,5 metru, šířka 13,85 
metru. Šířka komunikace je 8 metrů a chodníků 
2,25 a 1,5 metru. Založení mostu je částečně 
hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

Zvolená metodika Project – Design – Build 
dle tzv. FIDIC Yellow Book
Běžná veřejná stavební zakázka je třístranný vztah 
mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem, 
a proto zahrnuje dvě veřejné zakázky na projekt 

a na stavbu, včetně odpovídajících lhůt a nákladů 
na administraci. Problém se může objevit v přípa-
dě chyb v díle a řešení odpovědnosti za ně mezi 
projektantem a zhotovitelem. 
U postupu podle metodiky FIDIC je vše zodpověd-
nost zhotovitele, jeden subjekt je zároveň projek-
tantem i zhotovitelem stavby. Odpovídá tak jak za 
kvalitu projektu, tak provedení stavby. Výhody jsou 
pak odpovědnost na jednom místě, včetně veškeré 
projektové dokumentace až po vyřízení stavebního 
povolení. Časová úspora spočívá v zadání pouze 
jedné zakázky, zhotovitel sám hlídá všechny 
termíny a může provést spojené řízení na projekt 
i stavbu. Na druhou stranu tento postup vyžaduje 
přesné formulování požadavků objednatele, vyšší 
nároky na zadávací dokumentaci a smlouvu, 
smlouva je v podstatě manuálem pro výstavbu. 
Každá pozdější změna je složitá a drahá. 
Objednatel zajišťuje vstupní podklady, průzkumy 
apod. a ve spolupráci s konzultačním inženýrem 
podrobně definuje požadavky na stavbu.
Zhotovitel zajišťuje práci projektanta na projektové 
dokumentaci pro návrh nabídky, dokumentaci pro 
stavební povolení, dokumentaci pro provedení 
stavby, dokumentaci během provádění stavby 
a dokumentaci provedené stavby. 
Dirigentem celého projektu je Správce stavby, 
zástupce objednatele při projektovém řízení a do-
zorování stavby, a zároveň neutrální třetí strana 
ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Dozoruje také kvalitu stavby, dodržování jejích 
nákladů a termínů. 
Zakázka je zajištěna smluvními pokutami za 
nedodržení časových milníků stavby (50 tis. Kč), 
za nedodržení doby pro dokončení díla (50 tis. Kč 
za každý den prodlení až do úplného dokončení), 
za nedodržení času pro uvedení do provozu (200 
tis. Kč za každý den); je vyžadována bankovní zá-
ruka; majetkové pojištění ALL RISK díla, součástí, 
příslušenství, prací, materiálů, výrobků, zařízení 
i dokumentů; odpovědnost za vady, záruka za 
jakost díla. 

Co je FIDIC
FIDIC je mezinárodní organizace konzultačních 
inženýrů (Fédération Internationale Des Ingénie-
urs-Conseils), jejím cílem je vytvářet standardy 
smluv ve stavebnictví, především infrastrukturních 
staveb. Členem FIDIC je i Česká asociace konzul-
tačních inženýrů (www.cace.cz) 
Jeden ze standardů FIDIC určený mimo jiné pro 
pozemní a inženýrské stavby je tzv. Žlutá kniha, 
která je vodítkem pro zadávání projektů, kdy 
objednatel stanoví podrobné požadavky na dílo, 
a zhotovitel zajistí projektování, inženýring a reali-
zaci stavby (https://www.cace.cz/fidic-publikace/). 

Dvorský most bude stavěn 
metodikou Project – Design – Build
Dvorský most v Karlových Varech je na hranici havarijního stavu. Bude zdemolován a na jeho 
místě postaven nový. Aby stavbu urychlilo, město zvolilo metodiku zadání zakázky Project – 
Design – Build (P&DB) podle tzv. Žluté knihy FIDIC.  

DVORSKÝ MOST SE UZAVÍŘEL
Dvorský most je od pondělí 15. března uzavře-
ný, začala totiž jeho plánovaná rekonstrukce. 
Konec uzavírky mostu v ulici Kpt. Jaroše ve 
Dvorech je stanovený na 20. prosince letošního 
roku. S uzavírkou souvisí také úprava na 
linkách MHD číslo 2, 6 a 52. Uzavřena bude 
také část cyklostezky vedoucí pod Dvorským 
mostem. Pěší se přes řeku dostanou po sou-
běžné lávce.

Objízdná trase je zajištěna 
dopravním opatřením
Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní 
– zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská 
– Studentská – Doubský most – Závodní – 
Doubský most – v opačném směru po stejné 
trase
Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní 
– Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská 
– Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. 
Jaroše – Chebská – v opačném směru po 
stejné trase.

Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy 
řeky Ohře bude zajištěna technologickou láv-
kou, která bude pro potřebu pěších upravena 
a na obou březích doplněna chodníkovou 
plochou navazující na stávající chodníky.

Úprava na linkách MHD
V souvislosti s rekonstrukcí Dvorského mostu 
a jeho uzavírkou dojde v období od 15. března 
do 20. prosince k dočasné úpravě na linkách 
MHD číslo 2, 6 a 52. Objízdná trasa bude 
vedena od zastávky Stadion Závodu míru přes 
Rozcestí u Koníčka, což bude jediná zastávka 
na objízdné trase. Jízdní řády se změnami jsou 
dostupné na www.dpkv.cz.
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V České republice a tedy i v Karlových 
Varech probíhá na přelomu března a dubna 
sčítání lidu, domů a bytů. Koná se pravidel-

ně každých deset let. Sčítání 2021 bude v pořadí 
desáté a poprvé v historii se uskuteční převáž-
ně online. Celý proces organizovaný Českým 
statistickým úřadem začíná v sobotu 27. března 
a končí v úterý 11. května 2021. Jednoduše 
a bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27. 
březnem a 9. dubnem.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 
2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se 
online prostřednictvím elektronického formuláře 
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. 
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připra-
vil Český statistický úřad v součinnosti s Českou 
poštou a hlavní hygieničkou České republiky 
distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých 

dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Dis-
tribuce formulářů do domácností bude probíhat 
podobně, jako nyní probíhá doručování doporu-
čených poštovních zásilek, při dodržování přís-
ných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, 
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu 
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby se však můžete 
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné 
formuláře bude možné odeslat v předtištěné 
obálce prostřednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech 
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude 
zdarma. Kontaktní místa budou provozována za 
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 

a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby 
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 

s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou 
také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat 
listinné formuláře.

Více informací www.scitani.cz

Sčítání lidu 2021

http://www.scitani.cz
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Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

Doporučujeme této možnosti využít a odložit 
výměnu dokladů na později. Pokud se 
přesto rozhodnete na registr vozidel vyra-

zit, připomínáme, že při návštěvě úřadu je nutné 
chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat 
rozestupy a další hygienická opatření. Doporu-
čujeme rezervovat si termín návštěvy v našem 
systému elektronického objednávání klientů na 
webu magistrátu v sekci Úřad online.
Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských 
průkazů, pravidelných technických prohlídek, 
průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro 

dokončení pravidelného školení držitelů osvěd-
čení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců 
od konce jejich původní platnosti. Prodloužení 
lze využít i u některých dokladů či lhůt v oblasti 
nákladní, železniční a vodní dopravy. 
I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy 
doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá 
vozidla přistavili na pravidelnou technickou pro-
hlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří 
se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat 
mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozi-
tu a podobně. 

Příklady životních situací

• Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz 
v původním termínu již 25. března 2020, 
byl mu prodloužen evropským nařízením 
Omnibus I do 25. října 2020. Nyní je mu 
opět prodloužen Omnibusem II až do 1. 
července 2021. 

• Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 
29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl 
prodloužen až do 29. března  2021. Omni-
bus II mu prodlouží doklad až do 29. září 
2021, protože prodloužení o půl roku je již 
po datu 1. července 2021.

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary vyhlašují soutěž „Stavby Karlovarského kraje“, 
která bude po roce odkladu probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje.

Jedná se o 20. ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, kde jsme v uplynulých letech představili 516 staveb a návrhů. Stavaři 
všech profesí - architekti, projektanti, zhotovitelé, investoři - pokračují i ve ztížených podmínkách ve svých činnostech. Ti všichni by se měli podělit o své 
nejlepší výsledky, stavby a projekty a předvést je veřejnosti. A zároveň podpořit patriotismus a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji. Je nutné 
vrátit naděje a proto pojďme ukázat, že i v době pandemie COVID 19 je možné realizovat stavby, které nás přežijí a budou sloužit lidem.
Do 20. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor i interiéry staveb dokončené v předchozích 3 letech. Zároveň 
je možno přihlásit projekty, urbanistické a architektonické studie připravované k realizaci za období uplynulých 5 let.

Přihlašovatelem stavby může být investor, architekt, projektant, zhotovitel i majitel. Návrhy je možné 
zaslati nejpozději do 30. dubna 2021. Návrhy zasílejte pomocí formuláře: http://www.stavbykarlo-
varska.cz/cz/prihlaska. 
Fotografie a textové dokumenty posílejte přes www.uschovna.cz na emailovou adresu 
rsskv@rsskv.cz. Odesílací e-mail použijte stejný, jaký byl uveden v přihlášce.

Stavby Karlovarského kraje

Výměnu propadlých řidičských průkazů a profesních průkazů je možné odložit na později. Platnost 
dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se automaticky prodlužuje o 10 
měsíců od data propadnutí. Smyslem kroku Ministerstva dopravy je snížení mobility občanů v rámci 
protiepidemických opatření proti Covidu 19.

http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/prihlaska
http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/prihlaska
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V úterý 6. dubna startuje blokové čištění města. 
Forma úklidu bude reflektovat aktuální epidemic-
kou situaci. Harmonogram prací počítá s tím, že 
čištění bude probíhat v podobném režimu jako 
v předchozích letech. Čistit se budou komunikace, 
parkoviště a další zpevněné plochy, v lázeňském 
území a obchodně správním centru bude opět pro-
váděno noční mytí. Plánovaný postup v konkrétní 
lokalitě je možné prověřit u referenta odboru 
technického na telefonním čísle 353 151 419.

Technika i pracovníci ručního úklidu se postupně 
zaměří na všechny městské čtvrtě. Součástí očisty 
budou i odtahy autovraků odstavených na komu-
nikacích a veřejných prostranstvích.
Na termín úklidu budou s předstihem upozor-
ňovat 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 stano-
veny na 8. hodinu, noční mytí komunikací bude 
prováděno od 20 hodin. Vozidla bránící provádění 
blokových čištění budou odtažena na parkoviště 
odtahové služby (Západní 63). 
Plán blokového čištění města v roce 2021 vypra-
covala společnost AVE CZ odpadové hospodář-
ství, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude 
úklid provádět. Změny v rozpisu způsobené vyšší 
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  D U B E N  2 0 2 1
6.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové, Krále Jiřího - část
7.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšav-
skou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD
8.4. Komunikace: Nákladní – plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská
9.4. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Pleši-
vecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská
12.4. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí  
Republiky 
13.4. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalo-
va, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, 
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad 
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – vnitroblok mezi domy
14.4. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín

Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšav-
skou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD
15.4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, 
Borová, Počernická, Na Kopečku, Rohová,  Ak. Bě-
hounka, Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, 
Hornická kolonie, Nad Dvorem
16.4. Komunikace: Západní (od nám. Republiky 
k OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu 
k OK u TESCA)
19.4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky 
20.4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové, Krále Jiřího - část
21.4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšav-
skou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

22.4. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na 
Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa 
Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
23.4. Komunikace: Vrázova, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
26.4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříč-
kova, Prašná, Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod 
Tvrzí
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky 
27.4. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopa-
du, Sibiřská, Severní, Konečná
28.4. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové 
Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu  
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. 
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšav-
skou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD
29.4. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügne-
rova, Na Vyhlídce, Bezručova, Kolmá, Vyšehradská 
(pouze ruční úklid), Gagarinova 7 - 17
30.4. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora 
Huga, Čechova, Chodská, Kollárova 

Startuje blokové čištění města
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Kontejnery na kovové 
obaly budou v Karlových 
Varech dostupnější
Prázdná plechovka od piva nebo tuňáka, obal od 
spreje na vlasy nebo deodorantu a další kovové 
obaly nepatří do běžného komunálního odpadu. 
Podobně jako papír, sklo, plasty nebo bioodpad 
můžete i tuto komoditu třídit a odhazovat do 
speciálních nádob. Mají stříbrně šedou barvu, 
v Karlových Varech je máme od roku 2015 
a po celém městě jich napočítáte třicet čtyři. 
Další dvacítka přibyde do konce dubna. Nové 
kontejnery o objemu 2,8 m3 budou rozmisťovány 
postupně, v první vlně se objeví na stanovištích 
tříděného odpadu v ulicích Třeboňská, Sokolov-
ská, nán. M. Horákové, Mlýnská, Vítězná (u Lidlu), 
Krále Jiřího (Becherova vila), Horova, V Lučinách, 
Zlatá, Sibiřská (parkoviště).

Co patří do kontejneru na kovové obaly:
• plechovky od nápojů
• kovové uzávěry (víčka)
• konzervy
• alobal
• hliníková víčka
• hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly 

spojené s dalším materiálem)
• kovové nádoby od aerosolů (spreje od laků na 

vlasy, deodorantů, šlehaček apod.)

Do kontejneru nepatří 
• obaly od barev a montážní pěny 
• obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými 

látkami

Stávající stanoviště kontejnerů 
na kovové obaly
Centrum města: Moskevská – u MMKV, ZŠ Libu-
šina, Jízdárenská – u školní družiny
Tuhnice: Pod lesem – U podjezdu, Krymská – 
u Meteoru, Šumavská x Poštovní
Drahovice: Lidická – pod Ped. školou, Úvalská 
– u hřiště, Stará Role, Holečkova ul., Závodu míru 
(naproti  domu 685) - vnitroblok, Okružní x Dvořá-
ková, Okružní – zastávka MHD, Jabloňová - parčík
Rybáře: Celní x Kosmonautů, Šmeralova – 
u separace, Šmeralova – u Obchodní akademie, 
U Koupaliště 1-5 (parkoviště), Třeboňská – 
u Tesco, Konečná - parkoviště, Konečná – u ZŠ
Růžový vrch: Vodárenská x Plešivecká, Chomutov-
ská, Krušnohorská 
Bohatice: Lomená x U trati, U trati 
Doubí: Modenská – u školy
Tašovice: Sopečná ulice, Česká ulice, Česká 
II.- u obchodu
Dvory: K. Kučery 12
Počerny: u Rybníka (u separace)
Čankov: Vedle autobusové zastávky
Sedlec: Merklínská – naproti garážím
Olšová Vrata: J. Lady – u hřiště
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů v průběhu dubna 
I. ETAPA: 
3. dubna 2021 
Olšová Vrata, Hůrky
- K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
- Pražská silnice  - u separace za zastávkou MHD
- Hornická ul. –  vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 

26
- Hornická ul. / Josefa Lady – souběh ulic naproti 

domu Hornická 42

Lázeňské území
- Krále Jiřího / Poděbradská – sjezd z Krále Jiřího 

do Poděbradské
- Jateční – parkoviště na konci ulice
- Fügnerova – na konci ulice u separace
- Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičár-

nou“ 
- Hálkův vrch – naproti domu Libušina 615/11
- Horova – za separací

Tuhnice
- Brigádníků – u Meteoru
- Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
- Krymská / Charkovská  -  křižovatka u separace
- Bečovská – u separace 
- Vrázova – u zdi pod hřištěm

Růžový Vrch
- Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
- Krušnohorská – u separace u trafostanice

II. ETAPA: 
10. dubna 2021 

Bohatice
- Táborská – konec slepé ulice u separace
- Na Výšině – u separace
- Štúrova – parkoviště u separace
- Nádražní stezka – za podjezdem u separace
- Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u separace

- Lomená – u separace, stanoviště se bude 
střídat: 8:00 – 11:30 dole v ulici Lomená u se-
parace, 11:30 – 15:00 roh ulic Lomená x U Trati 
– u separace

Drahovice
- Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slá-

vie)
- Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
- Lidická – konečná autobusu
- Maďarská – první parkoviště vpravo u separace 

(souběh ulic Gagarinova / Maďarská)
- Úvalská – pod paneláky vpravo u separace 

naproti hřišti
- Palackého náměstí
- Mozartova – u separace (u rybníčku)
- Drahomířino nábřeží – Drahovický most
- Mattoniho nábřeží – zastávka MHD

III. ETAPA: 
17. dubna 

Sedlec
- Merklínská - u separace naproti garážím 
- Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic u sepa-

race 

Rosnice 
- Ke koním - zatáčka za Hostincem

Čankov 
- Na návsi v zatáčce u separace

Stará Role
- Počernická x Zlatý kopeček u separace
- Dvořákova – parkoviště 
- Okružní – u separace u konečné MHD
- Borová – plocha před garážemi
- Školní – před poštou 
- Partyzánská (Jedlová)

- Dlouhá – u separace 
- Dykova
- Husova – u separace pod stromy 
- Rolavská – u separace
- Jabloňová – parčík vedle separace

IV. ETAPA: 
24. dubna 2021 

Rybáře
- Nejdecká – u separace vchod na Rolavu
- U Koupaliště – parkoviště 
- Mlýnská – za zastávkou u separace 
- Konečná – velké parkoviště 
- Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány 

do pivovaru 
- Sibiřská - parkoviště (u separace)

Počerny 
- u separace u rybníčku / za hospodou u řadovek, 

stanoviště se bude střídat: 8:00 – 11:30 u ryb-
níčku, 11:30 – 15:00 za hospodou u řadovek

Tašovice
- Sopečná – separace u hospody
- U Brodu - parkoviště vlevo před retardérem
- Slovanská – před poštou

Doubí
- Modenská – u separace na souběhu ulic Mo-

denská / Garibaldiho, J. Truhláře
- U Vesničky SOS – u separace 
- Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
- K Přehradě – stanoviště se bude střídat: 8:00 

– 11:30 u brány do zahrádek, 11:30 – 15:00 
u výměníku „Kalinka“

- Skalní – u separace 

Změna umístění VOK vyhrazena!

Jarní úklid usnadní 
velkoobjemové kontejnery
I letos jarní úklid v karlovarských domácnos-
tech usnadní velkoobjemové kontejnery, které 
budou v průběhu čtyř dubnových sobot postupně 
přistaveny téměř do všech karlovarských čtvrtí. 
Staré skříně nebo křeslo nepatří k popelnici, ani ke 
kontejnerům na tříděný odpad. Takové odložení je 
založením černé skládky a může být pokutováno. 
Věci, které už dosloužily, patří na sběrný dvůr či 
do speciálních kontejnerů určených pro specifické 
druhy odpadu. Pečlivé třídění se v Karlových Varech 
vyplatí. Svoz komunálního odpadu není zatížen 
poplatkem „za hlavu“. Obyvatelé platí podle toho, 

jak velkou nádobu používají a kolikrát v týdnu je 
jim vyvážena. Pokud tedy důsledně třídí a využívají 
kontejnery na plasty, papír, sklo, textil, kovové oba-
ly, bio a elektro odpad či oleje a tuky z domácností, 
produkují méně běžného komunálního odpadu a za 
jeho svoz méně platí.
Velkoobjemové kontejnery, do kterých je možné 
bezplatně odložit téměř vše, co se do popelnic 
a kontejnerů nevejde, budou v dubnu, a potom také 
v září, k dispozici na obvyklých stanovištích, vždy 
od 8 do 15 hodin. V případě předčasného naplnění 
budou vyvezeny a znovu přistaveny prázdné.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Karlovarský symfonický orchestr dnes pova-
žuje za svůj domovský sál ten v Lázních III. 
Objekt ale nepatří městu, a majitel garantuje 

nájem sálu pro orchestr jen do konce roku 2023. 
Karlovy Vary proto už rok a půl intenzivně hledají 
zdroje pro výstavbu nového sálu v Císařských láz-
ních, které právě rekonstruuje Karlovarský kraj. Pro 
sál se nabízí využít technické atrium Císařských 
lázní, kde se dříve připravovala rašelina do van, 
ty pak byly výtahem dopravovány do jednotlivých 
koupelen, které atrium podkovovitě obklopují 
v několika patrech.
Prvním problémem bylo, že rekonstrukce Císař-
ských lázní už probíhá a záměr města na koncertní 
sál nesmí rekonstruovanou památku poškodit. 
Renomovaný architekt Petr Hájek proto přichází 
s nevšedním nápadem, využít stávajícího atria 
a nezbytné zařízení sálu do něj vestavět jako sa-
mostatný, autonomní objekt. Tím může v historic-
kých prostorách vzniknout moderní sál s odpoví-
dající akustikou, a to při zachování maximálního 
respektu k památkově chráněné budově. 
Projekt byl projednán i s Karlovarským krajem, 
který začátkem března souhlasil s pokračováním 
spolupráce na vestavbě. Projekt je nyní ve fázi 
dokončování dokumentace pro stavební povolení 
a žádosti o stavební povolení. Město do studií 

a projektu investovalo zatím částku přibližně 
deseti milionů korun, ale to není jediný příspěvek 
k budoucí podobě Císařských lázní. Město se bude 
podílet dalšími zhruba sto padesáti miliony na 
samotné rekonstrukci památky, a úpravami jejího 
okolí – rekonstrukcí Goethovy lávky, úpravami 
Sadů Karla IV. a dalších okolních prostranství 
včetně komunikací. Samotná vestavba pak má 
stát asi sto milionů korun, město intenzivně jedná 
s příslušnými ministerstvy jako řídícími orgány 
dotačních programů o možném spolufinancování. 
Součástí vestavby bude změna charakteru atria 
z volně odvětrávaného, tedy exteriérového prosto-
ru, na prostor vybavený potřebnou vzduchotechni-
kou a protipožárními opatřeními, nezbytnými podle 
současných norem. Samotný sál pak bude díky 
proměnné elevaci svých součástí přizpůsobitelný 
pro různé příležitosti, kromě koncertů klasické 
hudby, které vyžadují stupňovité jeviště i hlediště, 
umožní také stupně spustit, respektive zasunout, 
a vytvořit plochu například pro plesové uspořádání. 
Jsou možná i další uspořádání mezi tím, ať už pro 
divadlo či kino, vernisáže, koncerty populární hud-
by, konference nebo společenské události. Výho-
dou je, že nastavitelné budou i akustické zástěny 
pódia včetně stropních, což umožní přizpůsobit 
konkrétní akci nejen plochu, ale i akustiku sálu. 

Vestavba bude spočívat na šesti masivních 
sloupech, které ponesou její hmotu. Do sálu se 
bude vstupovat z prostoru suterénu Císařských 
lázních po dvou postranních schodištích, jsou 
součástí konstrukce vestavby. Kapacita sálu 
v uspořádání pro koncert klasické hudby je 287 
sedících diváků, z toho 119 na výsuvné tribuně 
a 34 na dvou přídavných řadách židlí. Jeviště je 11 
metrů široké a 10,7 metru hluboké. Takto byl návrh 
vestavby projednán i s Karlovarským symfonickým 
orchestrem. Prostor pod vestavbou bude možné 
využít, například pro expozice. Zázemí sálu, jako 
sociální zařízení, občerstvení či pracovní prostory 
orchestru budou v hlavní budově. Součástí sálu 
bude i závěsný jeřáb pro manipulaci s kulisami, 
vybavením sálu a jinými břemeny o navrhované 
nosnosti jedné tuny. 
Projekt vestavby koncertního sálu by měl ukončit 
dlouholeté provizorium, ve kterém se pohybu-
je karlovarské symfonické těleso. Pokud bude 
realizován, Karlovy Vary získají sál akustickými 
parametry srovnatelný například s Dvořákovou síní 
pražského Rudolfina, domovskou scénou České 
filharmonie. Pro kulturní život města to může 
znamenat úplně novou úroveň kvality, včetně je-
dinečného spojení starobylé budovy a starobylého 
orchestru s moderní dobou.

Koncertní sál v Císařských 
lázních nabírá reálné obrysy
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INFOCENTRUM

Několik dní po léčbě, jsme se 
přímo obrátili na samotné klienty 
– absolventy interní studie, kteří 
níže sami zhodnotili a popsali 
další důležité pilíře programu: 

Marcela Makovičková, učitelka na ZŠ (Po 
onemocnění trpěla dlouhodobě chronickou 
únavou a obávala se tak opětovného pracovního 
nasazení.)

Jak se dnes cítíte?
Jsem v dobré fyzické kondici. Určitě je to až 
poté, co jsem absolvovala váš léčebný program 
a starala se o sebe, k čemuž jste mi samozřejmě 
pomohli a teď se cítím dobře.

Dostala jste se zpět do vašeho pracovního 
procesu?
Hodně jsem se obávala únavy. Musím ale říct, že 
teď už to vnímám dobře. Pracuji naplno! Cítím se 
dobře fyzicky ale i mentálně. Vnitřně jsem udělala 
takovou tečku za touto nemocí.

Můžete nám říci, která procedura byla největ-
ším přínosem z celého balíčku?
Řekla bych, že mi celkově pomohla péče ze 

strany doktorky, ale i např. výlety do přírody 
a venkovní aktivity, které jsme měli během poby-
tu. Celkově byl pro mě léčebný pobyt mentálně 
ale i fyzicky velice přínosný.
Josef Heřmánek, trenér a správce sportovního 
areálu Cheb

Jak se dnes cítíte?
Měl jsem stále potíže po onemocnění, jako např. 
dušnost, cítil jsem se velice unavený a měl jsem 
bolesti na hrudi. Z toho důvodu jsem přivítal 
tu možnost zúčastnit se Vašeho léčebného 
programu a studie. Pro mě to klidně mohlo být 
delší. Velmi se mi líbilo prostředí v hotelu Imperial 
a samozřejmě i léčebné procesy. Oxygenoterapie 
byla úžasná! Hodinové přísuny kyslíku do těla mi 
pomohly. Cítil jsem se lépe a bylo to pro mě pří-
nosné. Fyzicky a psychicky se cítím velice dobře. 
Díky tomu jsem se zapojil zpět do pracovního 
procesu a opět i do svých koníčků a zájmů, což je 
sport a především házená.

Na podporu imunitního systému jsme do 
léčebného programu zahrnuli „infuzi vitaminu 
C“. Máte pocit, že i tato procedura vám 
prospěla?
Bylo to výborné. Během léčby mě doprovázela 
moje žena, tak jsem tuto proceduru doporučil i jí. 

Vyzkoušeli jsme ji společně. Dokonce zvažujeme, 
že znovu přijedeme do hotelu Imperial a využije-
me proceduru infuze Vitaminu C.

Magdalena Kaňková, zpěvačka vážné hudby

Jste několik týdnů po léčbě. Jak se cítíte?
V podstatě ten následek toho onemocnění Covid 
byl oboustranný zápal plic. Byl virový, s tím se 
nedá nic dělat. Navíc jsem onemocněla infekcí 
způsobenou zlatým stafylokokem. Takže jsem 
skončila na plicním ventilátoru. Poté jsem dostala 
lék Remdesivir a zůstala jsem s plicní podporou 
kyslíku.

Můžete nám prosím popsat, která procedura 
z léčebného programu vám nejvíce prospěla?
Byla to oxygenoterapie. Rozhodně, protože moje 
plíce dostaly nejvíce zabrat. Takže oxygenoterapie 
byla pro mě primární kus léčby. Byla jsem 
10 hodin za den v absolutním a strašidelném 
kompresu, stavu. Moje plíce to nedávaly a já 
jsem kašlala. To mělo za následek zhmoždění 
mezižeberních svalů a v tomto směru mi hodně 
pomohl váš odborný personál „fyzioterapeutů“. 
Věděli, že se potřebuji zbavit té komprese, do 
které jsem dostala díky covidovému onemocnění. 
Takžezaplať pánbůh!

Karlovy Vary patří mezi jedny z nejproslu-
lejších lázeňských měst v Evropě. Jsou 
inovátory ve směru lázeňství a balneologie. 

Nyní připravily pro své klienty další unikátní 
program. Účinnou terapii, která je zaměřená na 
překonání následků respiračního onemocnění.
Prestižní společnost Imperial Karlovy Vary a.s. 
zastupují dva proslulé hotely: lázeňský kom-
plex Spa Resort Sanssouci**** a luxusní hotel 
Imperial*****. Oba tyto hotely jsou zároveň 
klasifikovány jako nestátní zdravotnická zaří-
zení. Doménou těchto objektů je poskytování 
komplexní lázeňské péče na vysoké úrovni, jejíž 
základem je využívání místních přírodních zdrojů. 
V současné době, díky odbornému a kvalifikova-
nému týmu lékařů, přichází s exkluzivní novinkou 
zaměřenou pro klienty, u kterých dlouhodobě 
přetrvávají následky respiračního onemocnění, 
jako např. dušnost, bolest na hrudi, chronická 
únava či nespavost. Jejich nová a účinná terapie 
je doložena následujícími fakty.
V loňském roce koncem října byla provedena pod 
vedením primářky MUDr. Frankové interní studie. 
Do studie se přihlásila skupina dobrovolníků 
– klientů s prodělaným respiračním onemocně-
ním (COVID -19). Interní studií bylo prokázáno, 
že během relativně krátké léčby se dosáhlo 

výrazného zlepšení zdravotního stavu klientů. 
Pozitivní výsledky studie byly jak měřitelné, tak 
i subjektivní – zlepšení psychické rovnováhy. Vi-
tální kapacita plic se v průměru zlepšila o 12 %, 
zmírnění vyčerpanosti pociťovalo 85 % klientů. 
Hlavním cílem a snahou lékařů bylo terapii ještě 
více zefektivnit a umožnit tak klientům rychlý 
návrat do běžného života. Na jejich podnět za-
koupila společnost Imperial Karlovy Vary unikátní 

zařízení - „hyperbarickou komoru“. Je to zcela 
výjimečné vybavení v rámci lázeňského provozu. 
Hyperbarická oxygenoterapie umožní rychlé 
a efektivní nasycení krve kyslíkem, což vede 
k rychlé obnově a rekonvalescenci kmenových 
buněk, snižuje hypoxii, zpomaluje stárnutí těla, 
zmírňuje bolest hlavy, eliminuje únavu a stres, 
zabraňuje infarktu, zvyšuje imunitu, normalizuje 
arteriální tlak a mnoho dalších.

Karlovy Vary přicházejí 
s programem po COVID19
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TÉMA

Město hledá ředitele orchestru a kanceláře architektury
Rada města rozhodla 23. února o vypsání 
výběrových řízení na obsazení pozic ředitele 
Karlovarského symfonického orchestru 
a Kanceláře architektury města. To vyvolalo 
celou řadu reakcí, v nichž zaznělo mnoho 
výhrad, bohužel někdy včetně tvrzení, která 
nejsou korektní ani pravdivá.

Unáhlené a neuvážené rozhodnutí? Ne.
Rada města ke svému rozhodnutí dospěla po 
více než dvou letech spolupráce s řediteli obou 
organizací. Během té doby se opakovaně sna-
žila nastavit fungování obou organizací tak, aby 
odpovídalo potřebám a možnostem města. To 
se bohužel dlouhodobě nedařilo. Neměli jsme 
žádnou radost, že takto musíme rozhodnout, 
ale pro další budoucnost obou organizací to 
bylo nezbytné. 

Orchestr a Kancelář architektury jsou 
destabilizované, bez ředitelů nemají vedení? 
Ne.
Rada zároveň s odvoláním ředitelů pověřila 

řízením organizací jejich zástupce, vybrané 
samotnými řediteli. Kancelář architektury tak 
do doby jmenování ředitele řídí Ing. arch. Karel 
Adamec, orchestr řídí náměstek ředitele Ing. 
Josef Bernátek. 
Orchestr má snižovat rozpočet a počet 
hráčů? Ne. 
Přestože město čelí obrovským výpadkům pří-
jmů, a všem organizacím snižovalo příspěvek, 
dvěma se nesnižoval – orchestru a zařízení 
sociálních služeb. Rada nežádá, ani v podmín-
kách výběrového řízení, snižování počtu hudeb-
níků. Požaduje ale dodržení rozpočtu. Proto už 
v minulosti nabízelo například úsporu využitím 
synergií s jinými organizacemi města.

Město chce zastavit projekt nového kon-
certního sálu v Císařských lázních? Ne. 
Naopak, tento projekt v současné době nabývá 
reálných obrysů. Více o něm v dalším článku na 
straně 11 tohoto vydání. 

Rada odvolala ředitele neoprávněně? Ne.
Odvolání a jmenování ředitelů příspěvkových 

organizací je naprosto v kompetenci rady 
města. 
Ředitelé byli odvoláni, protože byli jako 
odborníci nepohodlní? Ne. 
Nikdo nezpochybňuje, že oba ředitelé jsou 
zkušení odborníci a přinesli i řadu dobrých 
myšlenek. Řízení organizace má ale nejen 
stránku odbornou, ředitel je také manažerem, 
mimo jiné zodpovídá za efektivitu organizace. 
Město vypsalo výběrové řízení, protože věří, že 
bude možné najít nové podněty a vize, jak tyto 
organizace uřídit i v současné nelehké době.

Město se zbavilo ředitelů, protože na jejich 
místo chce dosadit nějaké známé? Ne. 
Město hledá schopné lidi s vizí, jakým způso-
bem vést uvedené organizace i v nelehkých 
podmínkách. Věříme, že takové lidi najdeme. 
O výběrových řízeních široce informujeme 
a inzerujeme, chceme, aby se jich zúčastnili ti 
nejlepší, a aby v souboji jejich vizí zvítězila ta 
pro budoucnost našich organizací nejvhodnější.
 Členové Rady města Karlovy Vary

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 

Statutární město Karlovy Vary vypisuje výběro-
vé řízení na obsazení pracovních pozic ředitel 
příspěvkové organizace Karlovarský symfonický 
orchestr a ředitel příspěvkové organizace Kancelář 
architektury města Karlovy Vary. Přihlášky je možné 

podávat do 30. dubna 2021, předpokládaný nástup 
do funkce je 1. června 2021 nebo dle dohody. 
Výběrová řízení byla vyhlášena v návaznosti na 
rozhodnutí Rady města Karlovy Vary odvolat ředitele 
z funkcí k datu 28. února 2021.

Karlovy Vary vyhlašují výběrové řízení 
na post ředitele orchestru a kanceláře architektury

více informací naleznete 
na webu města:
https://mmkv.cz/cs/aktuality

https://mmkv.cz/cs/aktuality
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LÁZEŇSKÉ LESY

Lázeňské lesy Karlovy Vary přistoupily k výji-
mečnému značení běžeckých tras v lesích. 
Protože jsou lázeňské lesy protkány různými 

typy značení, zvolily pro nasměrování běžců nety-
pický způsob – ptačí budky s barevnými šipkami. 
Tři běžecké trasy různé délky a náročnosti jsou 
vedeny v okolí Linhartu. Správa lesů zajistila výro-
bu budek a bude je i nadále monitorovat, sledovat 
jejich obsazení a výskyt ptačích druhů. Běžci si 
budky sami vyvěsili a naplánované trasy doplní 
aplikací, která poslouží ke sledování uběhnutých 
kilometrů.
„Byli jsme osloveni běžci, kteří měli zájem 
vyznačit si tři běžecké trasy. Nechtěli jsme ale lesy 
zatěžovat dalším typem značení, proto nás napad-
lo trasy označit přirozeným způsobem, který nijak 
nenaruší ráz krajiny – ptačími budkami,“ popisuje 
nápad Stanislav Dvořák, ředitel lázeňských lesů. 
Aby se běžci mohli orientovat a odlišily se jednot-
livé trasy, jsou na budkách připevněné plechové 
šipky v barvách běžného turistického značení – 
červené, zelené a modré.
„Naši truhláři vyrobili budky, nechali jsme připravit 
a nabarvit šipky, běžci naplánovali trasy, budky 
sami vyvěsili a zaznamenají jejich přesnou po-
lohu,“ doplňuje Martina Nentvichová, projektová 
manažerka lázeňských lesů.

Celkem 51 budek je vyrobeno ve dvojí velikosti. 
Budky s vletovým otvorem 33 mm osídlí prav-
děpodobně větší druhy pěvců, zejména sýkora 
koňadra, babka, sýkora lužní a lejsci. U menších 
budek s vletovým otvorem 27 mm se předpokládá 
výskyt sýkory parukářky a uhelníčka. Z ochranář-
sky významných druhů je očekáván výskyt lejska 
malého. 
Za účelem dalšího monitoringu byl osloven profe-
sor Karel Šťastný z České zemědělské univerzity 
v Praze, Fakulty životního prostředí. „Rádi bychom 
do sledování budek zapojili studenty, kteří budou 
pravidelně kontrolovat obsazení budek a výskyt 
ptačích druhů. Na základě získaných dat mohou 
vypracovat diplomovou nebo bakalářskou práci,“ 
vysvětluje ředitel. „A pan profesor se stane odbor-
ným garantem celého projektu.“
Trasy začínají u obory na Linhartu a vedou až 
k rozhledně Diana. „Nejdelší má 12 kilometrů, nej-
kratší 10 kilometrů. Je možné je různě kombino-
vat,“ řekl za sportovce Michal Bureš. Běžci vytvoří 
aplikaci, která jim umožní sledovat a zaznamenat 
uběhnuté kilometry, poměřovat mezi sebou své 
výkony a dále na nich pracovat.

Více informací o projektu najdete na webu 
lazenskebudky.cz.

Martina Nentvichová, projektová manažerka LLKV
Oslavte s námi Den Země 
a zapojte se do úklidu

Den Země slaví milióny lidí z více než 140 zemí 
světa. Konají se jarmarky, festivaly, pochody,
soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné 
aktivity na tisících místech. Den Země se tak 
stal největší veřejností organizovanou aktivitou 
v historii planety. Od roku 1990 je 22. duben 
jako světový svátek životního prostředí slaven 
i v Česku a pravidelně se do něj zapojujeme 
také v Karlových Varech. Udělejme také letos 
znovu společně něco pro čisté město. Připojte 
se k úklidu veřejných prostranství a zapojte se 
do soutěže.
Úklid v rámci akce bude probíhat od 1. do 22. 
dubna, pytle na odpadky a rukavice si můžete 
vyzvednout buď na magistrátu města, případně 
v kavárnách na Goethově vyhlídce či na Svatém 
Linhartu. Zde budou také připraveny odpovědní 
lístky na soutěže. Každý týden a pro každou 
kavárnu budou připraveny jiné otázky, které 
pobídnou dobrovolníky obejít si část lázeňských 
lesů, aby mohli správně odpovědět. A tím bude 
také částečně určena trasa úklidu. Příslušnou 
výzvu zveřejní také Lázeňské lesy Karlovy Vary 
každý týden na svém facebooku. Nejlepší foto-
grafie s porovnáním úklidu před a po něm budou 
patřičně odměněny.
Za plný pytel s nasbíranými odpadky dostanou 
dobrovolníci v kavárně zaslouženou odměnu 
v podobě kávy, čaje, či perníčku na tyčce a Den 
Země jim připomene dárkový předmět od 
Ekokomu.

JAK TO ZAČALO? 
Den Země
22. 4. 1970 se na různých místech Spojených 
států shromáždilo na 20 milionů lidí, aby 
demonstrovali za zdravější životní prostředí. 
Kampaň, která měla za cíl prosazovat přijetí 
nových zákonů v ochraně životního prostředí, 
prosadit tyto otázky do politické diskuse a pod-
pořit veřejný zájem o problematiku životního 
prostředí, inicioval americký senátor Gaylord 
Nelson a získala podporu i dalších amerických 
politiků. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala 
vzniknout tradici oslav
Dne Země - 22. dubna, jako mezinárodního 
svátku životního prostředí.

Ptačí budky se směrovými 
šipkami poslouží i sportovcům
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INZERCE

DĚKUJEME za Vaši důvěru!
I díky Vám slavíme již třetí rok od otevření 
             našeho zvířecího krematoria 

PET HEAVEN
ZVÍŘECÍ KREMATORIUM CHODOV

U KARLOVÝCH VARŮ

 
www.pet-heaven.cz

 VOLEJTE KDYKOLIV +420 704 702 072  
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KAM KV°

Současný stav jižního vstupu do lázeňské 
čtvrti města je neutěšený. Okolí Císařských 
lázní, Vřídelní kolonády a Divadelního 

náměstí včetně pravobřežní komunikace ul. 
Marianskolázeňská, ul. Nová Louka a ul. Vřídelní 
vyžaduje celkovou revitalizaci s jasně nastave-
nými principy. V minulosti byla podle autorského 
a celostního architektonického návrhu realizova-
ná rekonstrukce veřejných prostranství na levém 
břehu řeky Teplé - Staré louce. Nyní je dalším 
logickým krokem přikročit k celostnímu řešení 
pravobřežního prostoru s vizí vytvořit v rámci 
lázeňského centra jednotný celek. Aktuální 
rekonstrukce budovy Císařských lázní a její 
přeměna pro kulturní využití, obnova Vřídelní ko-
lonády a důstojné umístění nové jezdecké sochy 
Karla IV. urychleně vyžadují postupnou kultivaci 
této lázeňské promenádní osy.

Ke spolupráci na řešení tohoto prostoru jsme si 
přizvali dopravního specialistu Ing. Syrového, 
který má za sebou například spolupráci s praž-
ským IPRem a renomované krajinářské architekty 
z atelieru Krejčiříkovi, v jejichž portfoliu nalezne-
me i rekonstrukci UNESCO zahrad v Kroměříži.
Cílem koncepční studie je detailně promyslet 
dopravní řešení, parkování i posílení kostry MHD 
a celkově navrhnout nové prostorové řešení 
celého území. Inspiraci jsme našli v historii, 
ale zásadní roli při navrhování hrají i současné 
návaznosti a řešení, reagující na problémy dnešní 
doby např. klimatickou změnu.
V únoru KAM prezentoval rozpracovanou 
koncepční studii Divadelního korza a detailněji 
rozpracovaná umístění jezdecké sochy v rámci 
řešeného území Radě města Karlovy Vary a zá-
stupcům Rotary klubu. Umístění sochy Karla IV., 

jejíž návrh  vzešel ze sochařské soutěže Rotary 
klubu, se nyní uvažuje na Divadelním náměstí. 
V online přednášce Od Císařských lázní k Vřídlu 
jsme Vás seznámili s historií a dalšími důležitými 
vazbami v této lokalitě. Proč je důležité řešit toto 
území jako celek? Jakou funkci má toto území 
plnit? O tom promluvil náš kolega Ing. arch. Jan 
Lebl. Na tuto přednášku naváže dalším online 
pokračováním, které  plánujeme 6. 4. 2021 od 
18 hodin.

Od Císařských lázní k Vřídlu 
– studie revitalizace území 
„Divadelního korza“

Karlovy Vary mají kvalitní základ v lázeňské tradici, dochované architektuře a urbanistické struk-
tuře centra i jednotlivých městských částí. Ústředním tématem veřejných prostranství v Karlových 
Varech je zdraví, které přirozeně navazuje na městské gró, a to lázeňství.

ÚTERÝ 6. 4. v 18:00
Od Císařských lázní k Vřídlu II. 
Ing. arch. Jan Lebl

ONLINE přednáška 
– odkaz pro sledování najdete na 
www.kamkv.cz 
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MĚSTSKÁ POLICIE

V únoru s příchodem větších mrazů bylo možné 
vypozorovat změnu ve struktuře oznámení uči-
něných na Operační a informační středisko MP. 
Drtivá většina z nich se totiž týkala bezdomovců 
nebo žádosti o nastartování vozidla.
V prvním případě strážníci vykazovali lidi bez 
přístřeší z obytných domů či dalších podobných 
míst, kam se uchylovali před mrazem. Všechny 
odkazovali na nízkoprahová zařízení s výjim-
kou těch, kteří byli ve stavu vylučujícím pobyt 
v podobném zařízení. Strážníci například takto 

zasahovali na žádost personálu polikliniky, kde 
se sedmašedesátiletý problémový bezdomovec 
usadil. Přestože jednání nebylo zpočátku snadné, 
nakonec si nechal strážníky domluvit. Nezřídka 
končily podobné případy převozem na protialko-
holní záchytnou stanici.
Nastartování vozidla nemuselo, a jak ukazovala 
praxe, ani nebylo v mrazivém únorovém počasí 
vždy snadné. Nikoho tak asi nepřekvapí, že 
letitou službu městské policie využívalo stále více 
lidí.

Oznámení jako přes kopírák

Čas od času se v řadách bezdomovců najde 
osoba, která zaměstnává strážníky o poznání 
více, než jeho kolegové. Koncem února si 

zvýšené pozornosti díky svému chování „užíval“ 
čtyřicetiletý muž z Hranic. Ten na pokutách ulože-
ných strážníky dluží městu již přes 6 tisíc korun. 
Naposledy tenhle výtečník pobíhal v obchodně 
správním území krátce po poledni oděný do 
dámských dvoudílných plavek, z nichž mu chvílemi 
vylézala varlata, pokřikoval na lidi vulgární nadávky 
a konzumoval alkohol. Případ si převzala od stráž-
níků Police ČR. Strážníci však nadále zajišťovali 

asistenci při převozu a v průběhu ošetření muže 
v nemocnici. Ten byl nakonec převezen na psychi-
atrii do Ostrova. Záležitost vyblokovala pěší hlídku 
z výkonu na 3 hodiny.
V souběhu druhá hlídka řešila na stejném místě 
dvaadvacetiletého muže, který konzumoval alkohol 
na veřejnosti, neměl žádnou ochranu dýchacích 
cest a narušoval veřejný pořádek. Z důvodu před-
vedení ke zjištění totožnosti jej strážníci museli 
vybavit vlastním respirátorem. Protiprávní jednání 
skončilo uložením pokuty na místě nezaplacené 
v příkazním řízení.

Na TGM bylo živo
Vykoupat a spát!
Jako v roli rodičů si 
museli připadat strážníci 
městské policie v sobotu 20. února, když byla 
krátce před půlnocí vyslána jejich hlídka do 
Armády spásy na žádost personálu. Ten se 
potýkal se strážníkům dobře známým sedm-
ašedesátiletým bezdomovcem, který odmítal 
dodržet provozní řád a vysprchovat se. Po 
příjezdu hlídky dal dotyčný před odchodem na 
ulici přednost hygieně a přenocování v teple 
a to i bez pohádky.

Na ulici se zastal ženy
První březnový den v podvečer vyjížděla 
hlídka služby PCO na oznámení o rvačce dvou 
mužů. Ve Sportovní ulici strážníci uklidnili 
situaci a ztotožnili aktéry sporu, který měl 
v sobě nádech rytířství. Šestatřicetiletý muž 
se u podniku ČSAD zastal ženy, kterou na 
ulici fyzicky napadl její šestadvacetiletý přítel. 
Tuto verzi následně potvrdila i napadená žena. 
Strážníci na místo přivolali zdravotnickou 
pomoc a agresora předali hlídce Policii ČR 
pro důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu. Partneři jsou strážníkům dobře známi, 
neboť jejich spory neřešili poprvé.

ZPRÁVY Z ULICE 

Každodenní součástí výkonu strážníků karlovar-
ské městské policie je dohled nad dodržováním 
krizových a mimořádných opatření. Bohužel 
stále se najde velká spousta těch, kteří nařízení 
ignorují. Přibývá i těch, u kterých se objevuje 
recidiva.
Za první dva měsíce letošního roku strážníci 
provedli téměř 1 500 kontrol cílených na tento 
problém, přičemž ve více jak 400 případech 
upozorňovali, případně ukládali domluvy. Pět 
případů předali správnímu orgánu a uložili 130 
pokut v úhrnné výši téměř za 100 tisíc korun. 
Lehce navrch mají přestupky proti krizovému zá-
konu oproti těm, které porušují zákon o ochraně 
veřejného zdraví.  

Strážníci dohlížejí na covidová opatření
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Rok 2020 pro nás všechny byl rokem 
velmi náročným. Jednalo se o období plné 
zkoušek a obav, které nás všechny zasáhlo. 

Samozřejmě město Karlovy Vary a MHD nebyla 
výjimkou. Zaznamenali jsme značný pokles cestu-
jících, řádově ve výši 30 %, o využívání městských 
autobusů. O to víc si vážíme všech, kteří v tom „jeli 
s námi“. Cesta to nebyla jednoduchá a nebude 
ani v letošním roce. Opatření a restrikce tu s námi 
zůstávají i nadále. Můžeme však říct, že drtivá 
většina našich cestujících jsou ohleduplní, za což 
jsme velice rádi, a proto jim tímto velmi děkujeme! 
Věříme, že již v loňském roce pocítili naši cestující 
snahu dopravního podniku o to, abychom jim 
cestování zpříjemnili nejen komfortem v po-
době nových nízkopodlažních a nízkoemisních 
autobusů, vybavených celou řadou vymoženos-
tí, od klimatizace, přes wifi, usb dobíječky až 
k moderním displejům s grafikou zastávek nebo 
třeba mobilní aplikací, kde je možno sledovat např. 
on-line polohu autobusů či vidět každou zastávku 

jako inteligentní, s plánovanými odjezdy autobusů. 
Nezapomínali jsme ani na čistotu a desinfekci. 
A to jak zastávek, laviček a přístřešků, tak i sa-
motných autobusů. Ty jsme čistili a desinfikovali 
každý den již před covidem. V době covidové 
jsme však přidali čištění vozů generátory ozonu 
tak, abychom podpořili čistotu nejen povrchovou, 
ale i v rámci topení a klimatizace. Současně 
na konečných zastávkách probíhalo pravidelné 
větrání ve vozech. Naši skvělí řidiči jsou vybaveni 
respirátory, chirurgickými rouškami i ochranou 
zraku, jednorázovými rukavicemi a také gelovou 
a prostorovou desinfekcí.
Obdobná opatření byla přijata všemi dopravními 
podniky v zemi. „Jsem přesvědčen, že doba covi-
dová přinesla jednu zásadní změnu v pohledu na 
MHD v České republice. Již nikdo nemůže říci, že 
se jedná o nečisté a nekomfortní cestování. MHD 
považuji za jedno z nejvíce bezpečných veřej-
ných míst. Žádný průzkum neprokázal, že by se 
cestující v prostředku MHD nakazili Covidem. Jako 

jedno z poděkování, které pro vás, naše cestující 
máme připraveno, je spuštění bezkontaktního 
nákupu „lítačky“ prostřednictvím mobilní aplikace. 
Karlovarskou kartu si budete moci kdokoliv pořídit 
on-line, z telefonu, tabletu či počítače, bez toho, 
aniž byste museli fyzicky na naši předprodejní 
kancelář,“ sdělil Lukáš Siřínek, místopředseda 
představenstva pověřený řízením společnosti.
„Veliké poděkování patří všem našim kolegům 
v první linii, kteří to již téměř rok mají o něco 
složitější. Klaním se před nimi, jak vše i v této 
nelehké době skvěle zvládají. Věřím, že dvě nové 
a moderní odpočívárny, které letos vybudujeme na 
konečných zastávkách, naše řidiče potěší. Tu první 
začneme stavět již v březnu a na konci května 
bude hotová,“ pokračuje Lukáš Siřínek. 
Věříme, že společně se nám podaří tuto nelehkou 
dobu překonat a vrátit se k životu, který jsme znali 
před dobou covidovou.
Děkujeme vám, že „v tom jedete s námi“!
 Dopravní podnik Karlovy Vary

Jedete v tom s námi. Děkujeme!
DPKV

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARYDOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI VŠEM NAŠIM 
VĚRNÝM CESTUJÍCÍM.

DĚKUJEME, ŽE V TOM JEDETE S NÁMI. dpkv.cz

Do autobusu pouze s respirátorem 
nebo nano rouškou
Bez zakrytí dýchacích cest není přeprava možná. 
Při porušení tohoto nařízení bude cestující 
okamžitě vyloučen z přepravy.

Desifekce zastávek
Pravidelně pro vás desinfikujeme zastávky 
kvalitním přípravkem s dlouhodobým účinkem.

Používáme ozonové generátory
Používáme účinné generátory ozónu, které 
likvidují viry a bakterie.

Autobusy jsou čisté
Každodenně desinfikujeme autobusy kvalitním 
přípravkem s dlouhodobým účinkem.

CESTUJETE BEZPEČNĚ
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SENIOR KOŠÍK 

(volejte PO – PÁ / 8.00 - 12.00)
nákupy pro seniory 60+ v izolaci a karanténě

✆ 607 038 759
 nákupy pro osamělé seniory 65+ bez izolace a karantény

✆ 702 265 117
 

VENČENÍ PSŮ 
(volejte PO – PÁ / 8.00 – 12.00)

pro seniory 65+ v izolaci a karanténě
✆ 775 566 136

 

POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ 
(volejte PO – PÁ / 8.00 – 14.00)

pomoc pro seniory 70+ s registrací na očkování  
proti nemoci COVID-19
✆ 607 038 759

 

SENIOR EXPRES 
(volejte PO – PÁ / 8.00 – 12.00)

doprava pro seniory 70+ k očkovacímu centru
✆ 800 100 951

 

INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU 
(volejte PO – PÁ  8.00 – 19.00 / SO – NE 9.00 - 16.30)

✆ 1221

KORONAVIRUS
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MMKV.CZ/KORONAVIRUS
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ŠKOLSTVÍ

Děti se i letos do školek 
a škol zapíší korespondenčně
Stejně jako v loňském roce do přijímací pro-
cedury zasáhla koronavirová epidemie a s ní 
související opatření. Jak mají rodiče postu-
povat a jaké dokumenty jsou ke korespon-
denčním zápisům potřeba, budou jednotlivé 
základní i mateřské školy zveřejňovat na svých 
internetových stránkách.

Zápisy do 1. tříd
K zápisům k povinné školní docházce je tradičně 
vyhrazen měsíc duben. Tradiční návštěva školy, 
setkání s pedagogy, seznámení se s novým 
prostředím a neformální ukázka dovedností 
budou i v letošním roce zapovězeny. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické 
doporučení, podle kterého bude organizace zápisů 
přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost 
dětí i dospělých a současně byly respektovány 
individuální možnosti a omezení jednotlivých 
účastníků. Základní školy proto zveřejní na svých 
webových stránkách informace k organizaci a prů-
běhu zápisu. Při podání přihlášky bude upřednost-
něna distanční forma. Rodiče mohou dokumenty 
zaslat poštou. Pokud používají datovou schránku 
nebo disponují zaručeným elektronickým podpi-
sem, mohou využít i elektronickou cestu. Osobní 
doručení přihlášek a dalších dokumentů je možné 

pouze ve výjimečných případech a po předchozí 
domluvě s vedením školy. Doporučujeme rodičům 
sledovat aktuální informace, které budou opera-
tivně zveřejňovány na internetových stránkách 
jednotlivých škol. 

Zápisy do mateřských škol 
Zápisům do karlovarských mateřských škol bude 
patřit první polovina května. Stejně jako u základ-
ních škol budou mít korespondenční formu. K do-
ručení přihlášky a dalších potřebných dokumentů, 
jako je kopie rodného listu dítěte, očkovacího 
průkazu, případně potvrzení u dětí vyžadujících 
speciální vzdělávací potřeby, mají rodiče nebo jiní 
zákonní zástupci čas mezi 2. a 16. květnem. 
Přihlášky je možné školkám doručit listinnou for-
mou zasláním na korespondenční adresu vybrané 
školky, možná je také elektronická cesta, tedy 
datovou schránkou nebo emailem se zaručeným 
elektronickým podpisem. Pouze ve výjimečných 
případech a po předchozí domluvě je možné 
přihlášku a další nezbytné dokumenty doručit 
osobně. Registrační formulář, seznam dalších 
potřebných dokumentů, podmínky zápisů, kritéria 
přijetí a kontakty jsou ke stažení na webových 
stránkách mateřských škol, které jednotlivá zaří-
zení ve městě zastřešují. 

Školáci soutěžili 
o nejlepšího sněhuláka

Primátorka města vyhlásila v průběhu měsíce 
února soutěž o KARLOVARSKÉHO SNĚHULÁKA. 
Do soutěže bylo celkem příhlášeno 22 sněhuláků 
z karlovarských základních škol a školek. Jelikož 
se opravdu všichni sněhuláci velmi povedli, bu-
dou nakonec odměněny všechny přihlášené třídy. 
Děti, které obsadily 1. místo za základní školu 
a za mateřskou školy, obdrží jakmile to situace 
dovolí, sladkou odměnu.

1. Místo za ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ZŠ J. A. Komenského, třída 2. A, 
vychovatelka Jana Komárková

1. Místo za MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Krušnohorská, Červená třída,
učitelka Vladimíra Černá

Přehled základních škol zřizovaných městem Karlovy Vary
• ZŠ Truhlářská 19 – www.zstruhlarska.cz 
• ZŠ Krušnohorská 11 – zsruzovyvrch.edupage.org 
• ZŠ 1. máje 1  – www.skoladvory.cz
• ZŠ Konečná 25 – www. zskonecna.webnode.cz
• ZŠ J. A. Komenského – 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

Mateřské školy v Kalových Varech
• 1. Mateřská škola Karlovy Vary, www.materinkykv.cz
 Pracoviště: Komenského, Krymská 10, Krymská 12, U Brodu, Mozartova, Východní, E. Des-

tinnové, Hornická, Kozodoj 
• 2. Mateřská škola Karlovy Vary, www.2mskv.cz 
 Pracoviště: Krušnohorská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, Javorová, Mládežnická, 

Fibichova, Dvořákova
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Prezentiáda. 12. ročník proběhne online
Studentský spolek Student Cyber Games oznámil spolu s Ekonomicko-
-správní fakultou Masarykovy univerzity začátek už dvanáctého ročníku 
soutěže Prezentiáda. Jedná se o soutěž v prezentačních dovednostech, 
která je zaměřena na studenty základních a středních škol po celé 
České i Slovenské republice. I přes momentální obtížnou situaci jsme 
se nevzdali a přijali výzvu, kterou před nás pandemie postavila. Formát 
celé soutěže jsme přizpůsobili online prostředí a hodláme dále rozvíjet 
schopnosti studentů na poli prezentování, ať to stojí, co to stojí.

I přes současná omezení spojená s koronavirem jsme v pondělí 8. února 
odstartovali dvanáctý ročník Prezentiády. Touto soutěží vybízíme studenty 
středních škol a druhého stupně základních škol ke zlepšení výstupu při pre-
zentování. Hravou formou směrujeme soutěžící k prezentování svých nápadů, 
myšlenek a prací. Studentům taktéž nabízíme možnost naučit se vytvářet 
prezentace na úrovni a učit se v této oblasti od profesionálních řečníků a lidí, 
kteří se věnují prezentování a veřejnému vystupování.
Každoročně se Prezentiády účastní stovky studentů z celé České a Slovenské 
republiky. Minulého ročníku se i přes náhlé komplikace zúčastnilo 145 týmů, 
které se nebály ponořit se do neznáma, a získat tak nové zkušenosti s prezen-
továním na dálku. Náhlá omezení sice narušila běžnou strukturu soutěže, ale 
také otevřela dveře novým způsobům, jak obohatit dovednosti studentů. I tento 
ročník tedy nabídne soutěžícím možnost představit své myšlenky online.
Do soutěže se mohou přihlásit týmy po dvou, nebo třech studentech ve dvou 
kategoriích – střední školy a druhý stupeň základních škol. Pro obě kategorie 
je průběh soutěže téměř stejný. Soutěžní týmy nejdříve vytvoří prezentaci na 
jedno ze zadaných témat a poté ji zašlou do Nominačního kola. Pro střední 
školy jsme vybrali témata „Téma SŠ 1“ a „Téma SŠ 2“. Týmy ze základních 
škol mohou vybírat z témat „Téma ZŠ 1“ a „Téma ZŠ 2“. Prezentace budou po 
ukončení přihlašování a odevzdávání prezentací zhodnoceny odbornou porotou, 

která z nich vybere ty po vizuální a věcné stránce nejlepší pro postup do Online 
kol. 
Z Nominačního kola může postoupit až 100 týmů z každé kategorie do Online 
kol, kterých bude celkem deset pro každou kategorii. V Online kolech týmy 
obohatí svou prezentaci z Nominačního kola o verbální projev. U všech výstupů 
bude přítomna odborná porota, která výkony soutěžících zhodnotí a rozhodne o 
finálním pořadí týmů. Všechny prezentace Online kol budou zároveň nahrávány 
a živě vysílány pro diváky, kteří tak nepřijdou o zajímavou podívanou.
Z Online kol postoupí celkem 30 týmů z každé kategorie do grandfinále, které 
se bude konat prezenčně na ESF MUNI v Brně. Finalisté se mohou těšit na 
hodnotné ceny od partnerů soutěže, ale ani ostatní týmy neodejdou s prázdnou. 
Každému týmu, který se zúčastní Online kol, bude zaslán elektronický certifikát 
a dostane se mu možnosti zpětné vazby od porotců, díky které bude vědět, co 
zlepšit a čemu se při prezentování vyhnout.
Pro zájemce máme na webových stránkách soutěže připravené Tipy&Triky, kte-
ré jim pomohou s nejrůznějšími aspekty prezentování od prvotního nápadu až 
po vystupování před publikem. Naleznou zde také informace o workshopech, 
které pro ně pořadatelé naplánovali tentokrát také v online podobě. Veškeré 
podrobnosti o soutěži se dozvíte na webových stránkách www.prezentiada.cz.
Aktuální dění a pohled do zákulisí Prezentiády naleznete na Facebooku a 
Instagramu soutěže.

Harmonogram soutěže:
· 31. března - Uzávěrka přihlašování a odevzdávání prezentací
· 5. dubna - Vyhlášení výsledků nominačních kol
· 19. dubna - 30. dubna - Online kola
· 23. května - Zveřejnění finálových témat a konceptů
· 3. června a 4. června - Finále na ESF MUNI

ŠKOLSTVÍ

DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÉ BRIKETYBRIKETY

DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÉ PELETYPELETY

5252Kč / 10 kg

od

Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob.

106106
Kč / 15 kg

od

Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob.

prodejna.karlovyvary@biomac.cz

777 822 725

KARLOVY VARY

+420
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LIDÉ

Hledáte rodinné a klidné prostředí v Kar-
lových Varech? Chcete mít možnost své 
blízké stále navštěvovat? Hledáte odbor-

nou pomoc a lidskou podporu? Jsme Týdenní 
stacionář – certifikované pracoviště pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou. Jsme jediné certifi-
kované pracoviště v Karlovarském kraji, vlastnící 
certifikát kvality Vážka. Jsme jediné kontaktní 
místo České alzheimerovské společnosti 
v Karlovarském kraji. V Týdenním stacionáři 
poskytujeme pouze 10 lůžek. Našim klientům 
vytváříme bezpečné prostředí a podporujeme je 
v jejich zvyklostech, přáních a potřebách. Pomo-
ci dokážeme osobám trpícím různými formami 
demencí, převážně Alzheimerovou chorobou. 
Poskytujeme ubytování, celodenní stravu, pitný 
režim a aktivizační činnosti v podobě pracovní 
terapie, muzikoterapie, procházky po naší zahra-
dě a podobně. Pečovat o Vás nebo Vaše blízké 
budou pracovníci v sociálních službách, sociální 

pracovníci, aktivizační pracovník či zdravotní 
sestra. Pečujícím rodinám nabízíme poradnu 
pro domácí péči o osoby s demencí, případně 
bezplatné vyšetření paměti vašich blízkých. 
Otevřeno máme nepřetržitě od nedělních 19.00 
hodin až do pátku 19.00 hodin, včetně svátků. 
Využijte možnosti nezávazné návštěvy. Přijďte 
si prohlédnout prostředí, kde bude váš blízký 
člověk pobývat. 

  Farní charita Karlovy Vary

Pečujete o blízkého člověka 
s demencí? Nabízíme pomoc

KONTAKTY: 
Svobodova 743/12, Karlovy Vary – Stará Role, 
vedoucí služby - Dita Matoušová, DiS. 
Telefon:  353 434 215
 731 433 030, 
 731 433 036,
e-mail:  dita.matousova@kv.charita.cz,
web:  kv.charita.cz

VZPOMÍNKA 
Dne 18. března 2021 uplynul rok, co nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička 
Mariya Nikolova Dimitrova.  Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují vzpomínku. Vzpomíná 
dcera Vasilka s rodinou, vnučky s rodinami a ostatní příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 7. dubna 2021 slaví své 90. narozeniny paní Marie Vávrová z Karlových Varů – Drahovic. 
Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let jí jménem všech příbuzných i přátel přejí
Miloš Gebhart, dcera Marie a syn Ladislav s rodinami
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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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Je Vám 70 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 70 LET

KARLOVY VARY POMÁHAJÍ SENIORŮM

MMKV.CZ/KORONAVIRUS

Je Vám 70 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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HYDEPARK

Nevídáno, neslýcháno!
V úterý 23. února tohoto roku proběhla před Magis-
trátem města petiční akce za zachování hudebnosti 
v Karlových Varech a garanta urbanistického rozvoje, 
reprezentované Karlovarským symfonickým orches-
trem a Kanceláří architektury města.
Zřizovatelem obou institucí je město a v současnosti 
se objevují tendence je zrušit.
S pocitem plné oprávněnosti protestu veřejnosti, vyjád-
řené touto formou, jsem petiční arch podepsal.
Domnělý záměr zrušit jedno z nejstarších symfonic-
kých těles v našich zemích i ve střední Evropě (založen 
1831) se stále stoupající uměleckou úrovní, a to 
zvláště v posledních letech při současném vedení i ko-
nečně činnou instituci v oblasti rozvoje města, se mně 
zdá vskutku nevídané. Zde neobstojí žádný argument, 
tím méně finanční, když současně aktivity mnohem 
méně významné jsou finančně zajišťovány. Vyvstává 
mně na mysli trefný výrok bývalého ředitele Národní 
galerie a mnohdy kontroverzního prof. Milana Knížáka, 
který v jednom televizním pořadu řekl, že kultura si 
na sebe nikdy vydělat nemůže a že stát, potažmo 
samosprávy musí být tím „famfaronem“, který do ní 
musí sypat peníze, aby žila. Právě pro Karlovy Vary to 
platí dvojnásob.
Naneštěstí se v posledních obdobích ve vedení města 
vyskytují převážně lidé s ekonomickým vzděláním, 
ale spíš účetní typu „má dáti – dal“, jimž se zdá být 
kultura a kulturnost cizím pojmem.
Sám jsem se zúčastnil několika povedených akcí 
Kanceláře architektury města a jsem pravidelným 
posluchačem koncertů KSO abonentních, kolonádních 
a loni v létě i „open air“ koncertů v městských čtvrtích, 
které se setkaly s nečekaným ohlasem Karlovaráků, 
a to už od roku 1967! Za tu dobu jsem už zažil mnoho 
peripetií v existenci Karlovarského symfonického 
orchestru, ale s myšlenkou orchestr zrušit? To prostě 
nepřicházelo v úvahu.
Až teď, se zástupným argumentem pandemie.
 Ing. Jindřich Pergl, Karlovy Vary

Jaká arogance!
V posledním týdnu února obdrželi obyvatelé Karlových 
Varů měsíčník Karlovarské radniční listy 03/2021.
Chápu, čas mezi výrobou a distribucí může být předsti-
žen jinými skutečnostmi. A tak mi připadalo toto číslo 
jako velmi nechutné, když na straně 14 na vás hledí 
kolektiv KAM KV a píše tam o svých aktivitách a dále 
pak na straně 25 je článek o skvělém Karlovarském 
symfonickém orchestru a jeho úspěších. A ty jsou 
jasné, již od roku 1835.
A právě v tom týdnu se dozvídáme, že byl odvolán 
diplomovaný architekt Ing. Petr Kropp, po mnoha hu-
bených letech mělo město konečně řádně vybraného 
odborníka (ve výběrové komisi mj.  arch. Jiřičná) s ko-
lektivem pracovníků. Stejně tak byl odvolán ředitel KSO 
Petr Polívka a po svém rozhodnutí odchází i skvělý 
šéf dirigent Jan Kučera. Jeden se pak může domýšlet 
jak asi dopadnou kolektivy KAM a KSO. Marná byla 
snaha mnohých nás tomu zabránit včetně nesouhlasné 
petice, kterou jsem rád také podepsal. A tak se ptám 

kdo a co bude následovat dalšího v činnosti politiků 
a zastupitelů i úředníků města, toho města co dostává 
rány nejen od covidu. Město, které je tak nabubřelé 
a vůbec není laskavé k životu obyvatel, co tu ještě 
zůstávají. Karlovy Vary se stavem v jakém se nachází, 
co nabízí, se zároveň uchází o společenství lázeňských 
měst UNESCO. Jaká arogance!
 Václav Balšán, Karlovy Vary

Otázky a odpovědi
Máme za sebou již třetí ročník únorového odvolávání 
ředitelů městských organizací. Tentokrát se terčem 
stali ředitel Kanceláře architektury města a Karlovar-
ského symfonického orchestru. Tento krok Rady města 
vyvolal mnoho ohlasů a lze ho považovat za velmi 
zvláštní v mnoha rovinách.
Chtěl bych se zde krátce zamyslet nad tím, jak byla 
tato situace komunikována s veřejností. Z pozice opo-
zičního zastupitele jsem nucen přijmout skutečnost, 
že jakékoliv otázky jsou chápány jako snaha hledat 
problém a chybu na straně koalice, i když to ve sku-
tečnosti bývá jen obyčejná snaha o získání informací, 
které by v ideálním případě měly být zveřejňovány 
automaticky.
Nyní ale vyvstává otázka, jestli by si na takovýto 
vztah s vedením města měla zvyknout veřejnost, 
a to včetně voličů koaličních stran. Podle vyjádření 
ke zmíněným odvoláním už to tak opravdu vypadá. 
Na prostou otázku „Proč?“, která byla vedení města 
pokládána přirozeně všemi dostupnými kanály, nebylo 
smysluplně odpovězeno. Vydaná prohlášení někdy více 
a někdy méně obratně obcházejí kolem podstaty, tedy 
skutečného důvodu odvolání. Nevěřím, že takovýto 
styl komunikace může připadat správný komukoliv, 
bez ohledu na politickou orientaci, nebo názor na 
fungování KAM a KSO.
 Pavel Sušanin, zastupitel za Piráty

Ještě jednou o ulici Sládkova 
v době covidu
Nedávno jsem si dovolil napsat malý příspěvek do KRL 
jak s manželkou jako senioři od-žíváme dobu covido-
vou. Svěřil jsem se s dojetím starého chlápka, když při 
svých pravidelných procházkách s respirátorem přes 
ústa i nos prochází ulicí Sládkova. Tady v domě číslo 
8 jsem s rodiči, bratrem a sestrou prožil od roku 1947 
celá svá klukovská léta. A tak není divu, že i dnes se 
mi vybavují různé vzpomínky na tu dobu.
Třeba ta o mé první lásce….
Asi ve čtvrté třídě, tedy když mi bylo 9 let se mi starší 
dcera sousedů Dana, začala silně líbit. Pamatuji se 
dodnes, jak jsem toužil být v její blízkosti a dívat se na 
ní. Nerozuměl jsem tomu, nevěděl proč, jen jsem to 
silně cítil. Tenkrát v těch padesátých letech byly pro 
děti mého věku pojmy jako láska mezi ženou a mužem 
více méně tabu. Před dětmi se o tom nemluvilo. Ale 
stejně jsem vnímal, že se se mnou něco děje.
Cítil jsem vnitřní sladko, když jsem mohl být s Danou 
sám. Vyprávěl jsem jí nepamatuji si co, ale snažil jsem 
se jí nějak zaujmout. Pamatuji se na jeden okamžik, 
který vyzněl samozřejmě velmi komicky, ale dokládá 

jací jsme i přes všechny ty drsné klukoviny co jsme 
vyváděli byli.
O vánocích jsme jako dárek dostali loutkové divadlo. 
Jeho největší část pracně a jistě hodně pozdě po veče-
rech vyřezával náš taťka z překližky lupénkovou pilkou. 
Maminka ušila oponu. K divadlu patřilo asi pět loutek. 
Tohle divadlo byl pro nás nesmírný zážitek a vydrželi 
jsme si s ním jen tak ve dvou s bratrem hrát celé 
hodiny. Hráli jsme také pro naší sestru Ivu. Když jsme 
se propracovali přes klasiku, kdy Kašpárek nad někým 
zvítězil v lítém boji, začali jsme zkoušet hry, které jsme 
si sami vymýšleli. Pozvali jsme také naše kamarádky 
Danu a Líbu. Bylo to napínavé, celý den jsme se na to 
těšili, co jim předvedeme.
Večer, když se setmělo jsme měli připravené hlediště 
ze židlí, po stranách toho mrňavého divadélka jsme 
natáhli deky, scéna byla osvětlena stolní lampičkou. 
Myslím, že jsme měli připraven i nějaký plech, kterým 
jsme vyluzovali dramatické zvukové efekty. Nepamatuji 
si už co jsme hráli. Ale pamatuji si i dnes hodně živě, 
že moje city k Daně byly rozjitřené a já se jí snažil co 
nejvíc zalíbit. Chtěl jsem v té postavě, kterou ztělesňo-
vala ta malá loutka vyjádřit můj smysl pro spravedl-
nost, pořádek, hrdinství a já nevím co ještě.
Závěr představení končil nějakou strašnou kalamitou, 
všichni se pozabíjeli, bily hromy a šlehaly blesky, které 
vytvářel plech a blikání stolní lampičky. A jak jsem tak 
byl hrdinsky roztoužený a dokonale spravedlivý, zvolal 
jsem na závěr představení: „Dětičky nebuďte jako 
prasata, myjte se mýdlem a čistěte si zuby pastou“. 
V té chvíli to byl vrchol mého srdečního a láskyplného 
výlevu.
Jak jsem se s Danou sbližoval stále více a více, měl 
jsem pocit, že bych s ní chtěl být nejméně celý den. 
Měl jsem pocity, že když jí neuvidím, tak umřu anebo 
alespoň onemocním. Vymýšlel jsem si různé příležitos-
ti, jak jí být nablízku. Obzvláště nenápadné bylo, když 
jsme oba rodičům opakovaně nabízeli, že půjdeme pro 
mléko. Pro mléko se chodilo až na nynější Moskevskou 
ulici, respektive do Wolkerovy. Tam byl malý obchod, 
kde paní z velké konve odměrkou nabírala do přinese-
né bandasky mléko. Když se nám podařilo tento sladký 
úkol získat, byli jsme šťastní. Rodiče se tenkrát museli 
jistě v duchu smát, jak velmi se snažíme pomáhat 
s nákupem. Šel jsem vedle Dany co nejpomaleji, snažil 
jsem se rukou dotknout její ruky. Strašně jsem se sty-
děl a až k umření jí chtěl za tu ruku držet. Jednou jsem 
si dodal odvahu a pro mléko jsme šli Brožíkovou ulicí 
směrem k lesní cestě, tam co ještě dnes chodí lidé 
pro vodu. Vylezli jsme nad vodojem, stáli proti sobě. Já 
jsem jí řekl, že už bych chtěl být dospělý. Dana se mne 
zeptala,  proč bych chtěl být už starý. Vysvětlil jsem jí, 
že pak bych se s ní mohl oženit. Ona se na mne dívala 
a zajíkavě řekla, že by taky chtěla být už stará, protože 
by se  mohla  se mnou také oženit. A pak jsem jí řekl, 
že dospělí se pusinkují. Ona tiše špitla, že se tedy 
budeme pusinkovat. A tak jsme v tom letním dopoledni 
v čase prázdnin, stáli pod břízami co jsou zde dodnes, 
drželi se za ruce a pusinkovali se. Myslel jsem tehdy, 
že takhle nějak to musí být v nebi.
  Petr Chalupa, Karlovy Vary

HYDEPARK
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V dubnu čeká KSO kromě natáčení dvou absol-
ventských koncertů studentů Pražské konzerva-
toře zejména streamovaný koncert pod taktovkou 
Jana Kučery, který se opět představí publiku i jako 
skladatel – kromě Symfonie č. 9 Es dur Dmitrije 
Šostakoviče zazní premiéra Kučerova Houslového 
koncertu.
Jan Kučera je jedním z nejhranějších českých 
skladatelů, jeho díla uvádí přední české orchestry 
jako Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. 
m. Prahy FOK či Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu. Národní divadlo v Praze uvedlo jeho 
komickou operu Rudá Marie, zkomponovanou 
na motivy rozhlasového seriálu Rodinka Tlučho-
řových autorů Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. 
Své skladby pravidelně provádí i s Karlovarským 
symfonickým orchestrem, zaznělo zde jeho 
Pivní oratorium, Malostranské variace či Klavírní 
koncert, kde vystoupil jako sólista pod taktovkou 
bývalého šéfdirigenta KSO Martina Lebela. Je au-
torem scénické hudby k více než třiceti divadelním 
inscenacím a rovněž dvou baletů - Zkrocení zlé 
ženy má v současnosti na repertoáru DJKT v Plzni 
a Tři mušketýři se nyní hrají na prknech Národního 
divadla v lotyšské Rize. Z jeho další jevištní tvorby 
zmiňme dětskou operu Perníková chaloupka, 
kterou zkomponoval pro Dětskou operu Praha.
Kučerovy skladby jsou hrány i v zahraničí. „Nej-
výraznějším ambasadorem mé hudby v zahraničí 
je smyčcové kvarteto Epoque Quartet, v premiéře 
provedli či natočili vše, co jsem pro toto obsazení 
napsal. V roce 2018 jsme vydali společné autorské 
CD,“ říká Jan Kučera. Prvním houslistou v Epoque 

Quartet je i sólista Kučerova Houslového koncertu 
David Pokorný. „Houslový koncert jsem psal přímo 
pro Davida, obdivuji jeho virtuózní umění a ob-
rovské energické nasazení. V roce 2010 vznikla 
samostatná houslová skladba s názvem Píseň 
houslí toulavých, kterou jsme spolu provedli v Ru-
dolfinu. Jelikož je v pomalém tempu, časem mi 
došlo, že by to mohla být střední věta houslového 
koncertu a že zbývá dokomponovat krajní věty,“ 
dodává Kučera.
Tak se v roce 2020 stalo a Houslový koncert zazní 
s KSO v premiéře 23. dubna od 19.30 hodin, 
koncert bude živě streamován na YouTube KSO. 

„Dirigování vlastních skladeb je jeden z nejlepších 
uměleckých pocitů, které znám. Mrzí mě jen, 
že koncert uvedeme z pochopitelných důvodů 
bez publika, jen přes internet. Budu si moc přát, 
abychom se co nejdříve setkali s našimi věrnými 
abonenty, fanoušky KSO i občasnými návštěvníky 
osobně, protože atmosféra koncertu a vzájemná 
interakce mezi hledištěm a pódiem je nenahradi-
telná.“ 

Živé vysílání koncertu: 
23. 4. 2021 od 19.30 na YouTube Karlovarský 
symfonický orchestr – official channel 

KSO přináší další premiéru 
skladby Jana Kučery

Galerie umění Karlovy Vary má pro Vás 
atraktivní expozice – bohužel stále ještě 
za zavřenými dveřmi. Před nedávnem  

hlavní budově dokončili instalaci výstavy Vladi-
slava Mirvalda, význačného představitele čes-
kého geometrického a konstruktivního umění, 
vynálezce řady originálních výtvarných postupů. 
Výstava s názvem „Dnes přilétli špačkové“ je 
výjimečná především propojením krajinářské 
a pozdější geometrické a tvorby. Můžete se zde 
těšit mimo jiné na geometrická moiré rozkmytá-
vající optické vjemy a slavné Rombergovy křivky, 
které v autorově podání vznikaly ještě v době 
analogové. V dnešní době už pravděpodobně 
nenajdeme nikoho, kdo by se pokusil o podobně 
dokonalé zpracování bez využití počítačové 

techniky. Zasvěcený komentář kurátorky Martiny 
Vítkové spolu s ukázkou výstavy si můžete 
poslechnout na galerijním facebookovém profilu.
V Interaktivní galerii Becherova vila je od 25. 
března připravena výstava „Ohlédnutí II“, před-
ního českého precizionisty, Tomáše Bíma, který 
vás dozajista osloví svým poetickým, přívětivým 
a výrazně barevným vyobrazením míst zdánlivě 
běžného života, na kterých se čas na moment 
zcela zastavil.
K současné výstavě „Křemílek, Vochomůrka, 
Rákosníček a další bytosti z pohádkového světa 
Zdeňka Smetany.... a ještě mnoho dalšího“ je 
pro vás aktuálně připravena ke zhlédnutí na 
facebookovém profilu IGBV komentovaná online 
prohlídka.

Galerie nachystala atraktivní 
expozice i za zavřenými dveřmi

David Pokorný Jan Kučera
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Kam na parohy? No přece na Linhart. Doba ko-
ronavirová nepřeje téměř žádným aktivitám, ale 
vynalézavost lidská se nezastaví před ničím.
Trochu kultury a zábavy poskytují v areálu sv. 
Linharta dvě venkovní výstavy. S rouškami 
a s patřičným odstupem se tu díky karlovarské-
mu muzeu můžete seznámit s životem a dílem 
historika Stanislava Burachoviče.
Skromným počinem také přispěli i lázeňské lesy 
a za okny tzv. „skleníku“ vystavují parohy.

Výstava Pan Muzeum
PhDr. Stanislav Burachovič byl s Muzeem Karlo-
vy Vary natolik propojen, že se jeho jméno stalo 
pro tuto instituci takřka synonymem. V muzeu 
byl zaměstnán přes 40 let. Nastoupil v roce 
1976 jako odborný pracovník, historik a skončil 
vlastně teprve nedávno. Podílel se na desítkách 
úspěšných výstav. napsal řadu knih. Pořádal 
přednášky, semináře a je autorem velkého 
množství odborných, či popularizačních článků. 
Vždy ochotně sděloval informace o historii měs-
ta a celého kraje všem, kdo chtěli naslouchat. 
Zasloužil se také o vznik tradičního Historického 
semináře Karla Nejdla.
Muzeum Karlovy Vary chtělo Stanislavu Bu-

rachovičovi při příležitosti jeho 70. narozenin 
formou výstavy symbolicky veřejně poděkovat. 
A to se skvěle povedlo, na výstavě návštěvníky 
nečeká výčet oslavencových zásluh, ale je zde 
představen očima přátel a spolupracovníků.
Výstava byla ve spolupráci s Lázeňskými lesy 
Karlovy Vary instalována pod širým nebem na 
svatém Linhartu před koncem loňského roku 
a zatím je stále volně přístupná.

Výstava Zlaté parohy
Od 3. února jsou v proskleném altánu na Linhar-
tu vystaveny i trofeje jelenů a srnců pocházející 
z lokality Zlatý kopec v Krušných Horách. Vlastní 

sbírku paroží věnoval lázeňským lesům bývalý 
zaměstnanec, pan Ivan Janoušek, u příležitosti 
životního jubilea.
Pan Janoušek pracoval u karlovarských lázeň-
ských lesů od roku 1975. Jako vedoucí polesí 
měl na starosti více než čtvrt století veškeré 
lesníky a další pracovníky zabývající se jak těž-
bou, tak i zpracováním dřeva a pěstováním lesů. 
Vedle toho se též věnoval myslivosti, přičemž 
bohaté zkušenosti získal již ve svém předchozím 
působišti, na Lesním závodě Horní Blatná. Zde 
se svému koníčku věnoval velmi intenzivně, 
o čemž se právě můžete na výstavě přesvědčit.

Kam na parohy 
KULTURA

Top RoofTop 
představí v soutěži 
hudební talenty

Pořadatelé karlovarského festivalu Top RoofTop 
vyhlásili 8. března výzvu talentové soutěže Top 
RoofTop Talenty 2021. Ta je otevřena hudebním 
kapelám a sólovým umělcům všech žánrů z Kar-
lovarského kraje. Soutěžit mohou pouze projekty 
s vlastní autorskou tvorbou.
Soutěžící, kteří se přes online semifinále probojují 
do finálové pětice, vystoupí v prostorách soko-
lovského Alfa Music Clubu bez diváků. Profesi-
onální štáb krajské internetové televize mvtv.cz 
z koncertního setu pořídí záznam, který poslouží 
nejen odborné porotě v rozhodování o vítězi, ale 
i samotným finalistům k další sebepropagaci. 
Více informací k soutěži včetně pravidel a při-
hlášky najdete na webu toprooftop.cz.

 Foto: Bělka Čurlinová

Slavného rodáka 
oslaví Počerny 
v červnu
Oslava významného rodáka Počeren byla z břez-
na přesunuta na červen. V polovině března měla 
proběhnout oslava 200. výročí narození světově 
významného vynálezce v oblasti chemie a fyziky 
a rodáka z Počeren Josefa Loschmidta. Místní 
spolek plánoval znovu odhalit bronzovou pamětní 
desku na domě s číslem popisným 10, kam ji 
v roce 1936 umístili tehdejší německy hovo-
řící obyvatelé obce. Plánovaná akce byla kvůli 
koronavirovým opatřením odložena na sobotu 12. 
června.
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I když se narodili v rozpětí pouhých deseti 
let, jejich výtvarné cítění by asi těžko mohlo 
být odlišnější. Zatímco Josef Hoffmann se na 
svět díval přísnou geometrií, Alfons Mucha byl 
mistrem opulentních tvarů a barev. Oba však 
spojoval výjimečný talent a nyní i limitované 
edice křišťálových váz u příležitosti výročí 
jejich narození.

SYMETRIE A KOMTESA
Josef Hoffmann svou vázou Symetrie předběhl 
dobu, podobný přístup ke sklu se projevil až 
mnohem později. K tomuto výjimečnému dílu 
ve stylu art deco se vracíme v počtu 150 kusů, 
protože právě tolik let uplynulo od narození jejího 
autora. 160. výročí Alfonse Muchy pak připomíná 
kolekce Komtesa. Každou z váz této série zdobí 
bohatá rytina podle vzoru Muchových litografií, 
kterou doplňuje neotřelá barevnost. Dostupné jsou 
v pouhých patnácti, respektive třiceti provedeních.

TAJEMSTVÍ BAREVNÝCH SPOJENÍ
Klasické vázy patří do portfolia Moseru od roku 
1911. Mistrovství sklářů se zde ukazuje v technice 
přejímání. Každá přejímaná vrstva barvy je jinak 
intenzivní a mistr rytec tenké vrstvy barev postup-
ně odrývá a odkrývá. Vnější a vnitřní barevné vrstvy 
vázy se prolnou, světlo jimi prostupuje v různých 
intenzitách a vytváří tak pozoruhodné efekty.

SPLÝVAVÁ ROUCHA VYŽADUJÍ STÍNOVÁNÍ
Povšimněte si efektu stínování. Odehrává se v 
první vrstvě přejímaných barev. Rytý květinový 
motiv obklopuje vázu kolem dokola, aby světlo 
mohlo vstoupit dovnitř. Hlava ženy, ruce, tělo i nohy 
jsou proryté, šaty jsou téměř průhledné, nedotčený 
email (neprůhledná barva) vyplňuje nerytou plochu 
a dodává dílu zajímavý kontrast. Vrchní část je 
ručně broušena až na podkladový čirý křišťál a 
spodní část je čirý broušený křišťál.

DIVOKÉ KARAFIÁTY ZACHYCENÉ VE SKLE
Původní Muchovy litografie znázorňují ženu jako 

personifikovanou podobu čtyř různých květin. 
Naturálním pojetím vyniká zejména karafiát. Dojem 
louky v lese umocňuje kmen stromu v pozadí, 
který skláři přenesli i do křišťálové verze, a jemná, 
přirozená kombinace žluté a zelené.

MUCHOVY KVĚTY V KŘIŠŤÁLOVÉM ARANŽMÁ
Barevné kombinace menších váz stejného typu 
byly mistry skláři vyzkoušeny vůbec poprvé. 
Netradiční jasné barvy a jejich kombinace pomohly 
vytvořit odstíny podobné Muchovým originálním 
kresbám. Květiny získaly díky hodinám ručního 
broušení a rytí plastický charakter. Vázy budou i 
bez živých květin ozdobou klasického i moderního 
interiéru.

KONTRAST V BARVÁCH I SYMBOLICE
Aristokraticky ušlechtilé květy lilie byly ve starově-
kých kulturách symbolem plodnosti, naděje a bu-
doucnosti. V západní křesťanské kultuře je naopak 
tradičně vnímáme jako symbol nevinnosti a čistoty. 
Jasně kontrastující barvy na váze dávají vyniknout 
tvaru květů a odrážejí i kontrast ve vnímání symbo-
liky této květiny.

SBÍRKA, JEŽ INSPIROVALA SECESNÍ DÍLA MOSER
Předlohou pro rytá umělecká díla se stala sbírka 
portrétů vzniklých na základě čtyřdílné série 
litografií Alfonse Muchy z roku 1897. Na postavách 
žen, které tvoří ústřední motiv každého obrazu, 
zaujmou pro secesní styl typické splývavé linie. 
Obrazům dominují rozevláté účesy, průsvitné róby 
a pružné stonky s krásně tvarovanými květy, které 
ženské postavy obklopují.

STUDIO MOSER
Moser se stal synonymem nejen vysoké umělec-
kořemeslné práce, ale také originálního designu. 
Vývojovým centrem sklárny je Studio Moser, které 
ve spolupráci s externími výtvarníky a mistry skláři 
vytváří křišťálové objekty z bezolovnatého křišťálu. 
Díla vynikají neotřelým designem, kombinují 
nevšední barvy, jsou na nich aplikovány zajímavé 
techniky brusu či rytiny a vždy nesou osobitý 
rukopis svých tvůrců.

Hoffmann a Mucha. Tak blízcí a tak rozdílní

Váza Komtesa inspirovaná Alfonsem Muchou
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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

Do 31. března jsou zrušeny všechny plánované akce. Od 
2. února jsou možné pouze rezervace vstupenek (prodlou-
žená platnost 20 dnů). V případě zrušení představení je 
možné vstupenky vracet v místě nákupu, a to nejdříve v den 
plánovaného uvedení zrušeného představení. U náhradních 
termínů jsou vstupenky platné z původního termínu.

6. 4. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, 
ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. 
Muška jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká 
příšera latina a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení 
mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství světa v kopané 
a konference za dveřmi! Živě doprovázejí hráči karlovarského 
Big Bandu a hosté! Jedenáct písní a dva voice bandy!
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, 
Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, 
Petr Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špa-
ček, Michal Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, 
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

9. 4. 19.30 Rimskij-Korsakov/ Mozart/ SUK
Karlovarský symfonický orchestr
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Simfonietta na ruské témata a moll 
op. 31
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr 
č. 3 Es dur KV 447
Josef Suk: Symfonie č. 1 E dur op. 14
Účinkují: Tomáš Kolář – lesní roh, Karlovarský symfonický 
orchestr
Dirigent: Marc Kissoczy

11. 4. 19.30 Robert Anderson: Víš přece, že nesly-
ším, když teče voda
Agentura Harlekýn
Samostatné příběhy Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem 
Herbert jsou směšné, ale zároveň velice lidské. Prvnímu z 
nich vládne zdrcující touha zviditelnit se a dosáhnout úspěchu 
stůj co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o po-
svátnosti svazku manželského mizí, jakmile více než zralému 
muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; a ve třetím dialogu 
se vzpomínky starých manželů na minulý život a lidi pletou 
až k absurditě. Postavy jsou vykresleny s bujarým humorem, 
ale i s láskou.
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Jiří Ptáčník, Eva Janouško-
vá, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová
Režie: Pavel Háša

13. 4. 19.30 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Studio Dva
Brilantní satirická komedie, které léta neubrala nic na aktu-
álnosti, spíše naopak. V každé společnosti se vždycky najdou 
skrytí namyšlení úplatkáři i ustrašení pochlebovači a mnohdy 
až teprve nevinný omyl odhalí skutečné charaktery a vztahy. 
Gogolův Revizor je zrcadlem nás samotných, jako vytříbená 
anekdota, která uhodí hřebíček na hlavičku.
Hrají: Kryštof Hádek, Bohumil Klepl, Zuzana Kronerová/ Eva 
Holubová, Sabina Remundová/ Iva Pazderková, Petr Pěknic, 
Radim Madeja, Jiří Ployhar, Michal Slaný, Václav Jílek, Václav 
Liška, Roman Štabrňák, Klára Šalomounová, Zdeněk Carda
Režie: Eva Holubová

15. 4. 19.30 Můžem i s mužem
Autorské představení hereček Vandy Hybnerové, Kateřiny 
Kairy Hrachovcové, Dáši Zázvůrkové a Jitky Sedláčkové. Po 
čem všichni touží? Přece po lásce, po nádherné možnosti 

milovat a být milován. Přijďte se i vy podívat pravdě do očí a 
zjistit, co ženy dělají, když si myslí, že se zrovna nikdo nedívá. 
Divadelní komedie, ve které se bude i zpívat, se nikterak ne-
tají podobností s oblíbeným romantickým televizním seriálem 
Sex ve městě.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková
Režie: Vít Karas

18. 4. 15.00 Ondřej Sekora: Brouk Pytlík
Docela velké divadlo
Pokračování příběhů z palouku. Do jezírka, kde bydlí statečný 
a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s 
půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda 
Mravenec a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, 
Škvor Policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík – se 
společně snaží palouček zachránit. A pozor, děti – objeví se i 
Beruška a Housenka Pepina.
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, 
Markéta Velánová, Lukáš Masár, Michal Žižka, Petr Erlitz
Režie: Jurij Galin

20. 4. 19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego: 
Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
Lehká komedie o vážných věcech. Původně úspěšný film s 
Albertem Sordim, adaptovaný pro divadlo. Soukromý detektiv 
si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního 
politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní běžného manželského 
páru středních let?
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/ Petr Vančura
Režie: Vladimír Strnisko

21. 4. 19.30 Marc Camoletti: Stará láska nerezaví
Divadélko Beze Jména
Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají 
na ukončení rozvodového řízení, aby mohli začít každý svůj 
život bez toho druhého a s novými mladšími partnery. Pořád 
však obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, 
ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášni 
svých protějšků – a začíná pracovat nečekaná žárlivost.
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Pagáčová/ 
Eliška Lásková, David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, 
Martin Sochor
Režie: Hana Gregorová

25. 4. 15.00 Vojtěch Polanský: Křemílek a Vocho-
můrka
Kamarádi
V pohádce o hodinách s jednou ručičkou přivolají Křemílek 
s Vochomůrkou jaro a s ním i Velikonoce s jarními zvyky, 
pomlázkou a kraslicemi. V poetické pohádce o víle Květunce 
zase vyjde najevo, proč velikonoční zajíci nosí vajíčka. A hraje 
se také o Velkém pátku a oslavách vzkříšení se závěreč-
ným apelem na nejcennější lidskou vlastnost – vzájemnou 
lásku…
Hrají: Dáša Hlaváčková a Vojtěch Polanský
Režie: Michael Junášek

26. 4. 19.30 Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
Agentura MD Urážky jsou pikantnější než připravované 
pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější 
než bešamelová omáčka... Kdo koho utáhne na vařené 
nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy 
naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské 
autorky.
Hrají: Veronika Žilková/ Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 
Ladislav Ondřej/ Vincent Navrátil, Milan Duchek
Režie: Roman Štolpa

27. 4. 19.30 Jaroslav Dušek: Čtyři dohody 
(ve spolupráci s Klubem Lávka)
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj 
omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke 
zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké 

moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle 
proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky. V podstatě říkají – nehřešte slovem, neberte 
si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, 
jak nejlépe dovedete… Představení je odlehčené, podané s 
nadsázkou a velkou mírou improvizace.
Based on the book The Four Agreements © 1997 by Miguel 
Angel Ruiz, M.D. and Janet Mills. Produced with permission 
of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, 
CA 94903. All rights reserved.
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět 
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní 
dřeně a veřejně prospěšný spolek Anaon.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz

28. 4. 19.30 Jaroslav Dušek: Pátá dohoda (ve 
spolupráci s Klubem Lávka)
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda 
nás zavádí do hlubší roviny sebeuvědomování a vrací k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, 
které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná 
největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám 
sebou.
Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel 
Angel Ruiz, M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced 
with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 
6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude opět 
část vstupného darována Nadaci pro transplantace kostní 
dřeně a veřejně prospěšný spolek Anaon.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

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

GALERIE SUPERMARKET wc

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

Sledujte aktuální situaci na www.supermarketwc.cz nebo 
na FB či IG.

15.4. 17.00 Vernisáž výstavy: Ať žije věda! / 
Vividbooks
Výstava potrvá do 31. srpna
Fyzika nemusí být nuda, ale velká zábava! Přesvědčte se na 
nové badatelské výstavě pro celou rodinu, která vám ukáže 
fyzikální zákony kolem nás prostřednictvím technologie rozší-
řené reality. A jako nášup připravujeme doprovodný program 
o kreativitě, vědě a projektu Vividbooks.
A pozor! Design eshop, v němž každým nákupem podpoříte 
práci designérů z ČR a naše vzdělávací a kulturní akce v 
Karlových Varech, je stále otevřen.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

9. a 23. 4. 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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Delikátní česká  
kuchyně a nejlepší pivo  

na světě
v Karlových Varech. 

Rezervujte na
+420 730 197 297

www.lahospoda.czSkvělé místo pro vaše společenské akce (svatby, narozeniny...)

přijďte pro oběd, večeři 
nebo domácí pečivo!!!

Třetí zápas předkola play off proti Pardubicím 
byl pro kapitána Energie zároveň tisícím v ho-
kejové extralize.

Jubilejním dvacátým hokejistou v historii, který 
dosáhl na metu 1000 odehraných zápasů, 
se stal karlovarský kapitán Václav Skuhravý. 

Na mimořádný zápas, v němž milníku dosáhl, 
bude v dobrém vzpomínat. Před utkáním převzal 
symbolický dres k 1000. utkání v Tipsport extralize 
z rukou primátorky města Andrey Pfeffer Ferklové 
a majitele klubu Karla Holoubka a v duelu samot-
ném jeho tým po obratu uspěl a v sérii předkola 
s Pardubicemi snížil na 1:2. Z play off sice Energie 
nakonec po dalším domácím utkání s Východoče-
chy vypadla, v té době ovšem šlo Skuhravého týmu 
za stavu 0:2 na zápasy o záchranu sezony. Také 
proto šly jakékoli slavnostní myšlenky na významný 
okamžik v jeho kariéře stranou.
„Já na ta čísla moc nejsem, nehraju na to," přiznal 
Skuhravý. Je to jako se vším ostatním, když tě 

hokej baví, tak ho hraješ. Když tě něco baví, tak 
to chceš dělat. A mě to pořád baví,“ dodal jediný 
pamětník mistrovského titulu Karlových Varů z roku 
2009 v současném týmu.
Kouč Martin Pešout motivoval tým po drtivé poráž-
ce 3:11 v Pardubicích vedle jiného právě tím, že je 
potřeba místo poraženecké nálady zabojovat právě 
za Skuhravého. „Když však odešel, tak jsem klu-
kům řekl, že určitě nehrajeme za mě, že hrajeme 
za mančaft a aby se tím vůbec nezaobírali. Ne že 
hraju nějaký tisící zápas, ale že potřebujeme vyhrát, 
sérii co nejvíce prodloužit a pokusit se ji otočit, to je 
hlavní,“ zdůraznil Skuhravý.
K výhře 2:1 v prodloužení dospěl jeho tým po dra-
matickém průběhu, kdy Martin Kohout vyrovnal až 
na konci 58. minuty. „Chtěli jsme do toho vstoupit 
dobře, měli jsme i nějaké příležitosti, které jsme 
neproměnili. Pak jsme bohužel dostali gól v přesi-
lovce, ale do třetí třetiny jsme šli s tím, že klidně ať 
to dáme minutu před koncem, ale musíme vyrovnat 
a v sérii vyhrát aspoň jeden zápas,“ řekl Skuhravý.
V prodloužení pak promluvil Kohout do děje utkání 
znovu. „Tam to je potom vabank, může se udělat 
malá chyba, odskočí puk nebo něco. Myslím si, že 
šance byly na obou stranách, od nás jel právě Mar-
tin Kohout chvilku předtím sám na bránu, Kuba Flek 
trefil břevno. Pardubice měly také řadu příležitostí 
z mezikruží,“ připomněl Skuhravý.

Tisícovka Václava Skuhravého
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Fotbalisté karlovarské Slavie senzačně po-
stoupili v domácím poháru přes prvoligovou 
Opavu. Slezský klub porazili za sněhovými 

bariérami na domácí půdě 3:0, když po hygienické 
výjimce odehráli soutěžní zápas před prázdnými 
tribunami po dlouhých čtyřech měsících. Největší 
úspěch novodobé historie karlovarského fotbalu 
si také řekl o zaslouženou odměnu, pro osmifinále 
Mol Cupu přiřkl los postupujícímu týmu pražskou 
Slavii. Byť to pro klub, kde nyní funkcionaří František 
Dřížďal - jedna z někdejších opor, která se zasloužila 
o historicky první postup úřadujícího českého šam-
piona do Ligy mistrů, znamenalo v letošním ročníku 
domácího poháru konečnou, v Edenu karlovarští 
fotbalisté třikrát skórovali, což se tady mimochodem 
povedlo naposledy Interu Milán na podzim 2019 
v Lize mistrů.
„Byla to pro nás fajn zkušenost, kterou bychom 
rádi hned v příští sezóně zopakovali. Troufnu si říct, 
že podruhé už by hráči nebyli tak nervózní jako 

v prvním poločase a zvládli bychom to líp. Chtěl 
bych poděkovat celé Slavii s jakým respektem se 
k nám chovali, přestože nemuseli, a návštěva Jindry 
Trpišovského po zápase v naší kabině jen ukázala 
proč je u nás nyní nejlepším trenérem. Pro všechny 
byl tento výjezd obrovským zážitkem a snad jsme 
ostudu neudělali. I když jak se říká - dobrá hospo-
dyňka musí být vždy nespokojená. Díky všem za 
historickou účast v osmifinále poháru,“ zhodnotil 
utkání na klubovém webu Marián Geňo, trenér 
karlovarské Slavie.
Pohárové utkání živě přenášely kamery České 
televize, na čemž měl výrazný podíl sportovní ředitel 
klubu Josef Němec, známý v posledních letech 
z televizních přenosů v roli fotbalového experta 
a spolukomentátora. „Delší dobu jsem za celou or-
ganizaci FC Slavia Karlovy Vary usiloval a věřil, že se 
přímý přenos podaří vyjednat. Nutno také poděkovat 
za velmi vstřícný přístup nejvyššímu představiteli SK 
Slavia Praha panu Jaroslavu Tvrdíkovi a za ochotu 

celého realizačního týmu, krerý souhlasil s posu-
nutím začátku utkání na 19:00 s ohledem na přímý 
přenos, čehož si moc vážíme,“ dodal Josef Němec.
Pohárové utkání sice nemohli navštívit diváci přímo 
na stadionu, přesto se na něj prodávaly vstupenky. 
Část výtěžku z jejich prodeje putovala do Karlovar-
ské krajské nemocnice, kde svádějí nelehký boj 
s pandemií koronaviru, zbytek půjde na podporu 
rozvoje fotbalu v sešívaném klubu z lázeňského 
města.

Slavia proti Slavii
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