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06 VŘÍDELNÍ KOLONÁDA
Havarijní stav Vřídelní kolonády je zažehnán. Město 
a také Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
nyní musí provést stavební a technické práce, které 
byly odstraňováním havarijního stavu vyvolány. 
Potom je možné uvést kolonádu do plného provozu.

12 UNESCO. CO VÁS  ZAJÍMÁ
Kdo rozhoduje o tom, zda se Karlovy Vary stanou 
městem UNESCO? Co znamená označení GSE, které 
vidíme na plakátech nebo na reklamách? Kdo je 
s námi ve společenství? Na všechny tyto otázky 
a mnohé další se pokusíme odpovědět v květnovém 
tématu Karlovarských radničních listů.

14 CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová 
upozorňuje, že město netrvá na avizovaných 
změnách v projektech Císařských lázní. Ty oznámilo 
vedení Karlovarského kraje s tím, že původně plá-
novaná prosklená střecha má být nahrazena plnou.

16 KAM KV° - OFFLINE - ONLINE
Kancelář architektury města Karlovy Vary se komu-
nikace s veřejností nevzdala a přenesla své aktivity 
do online prostředí, které je bezpochyby stále 
více populární, a je skoro jisté, že i po zvládnutí 
pandemické situace zůstane nadále součástí našich 
životů. 

23 ZAHRADA SENIORŮ – KARLOVY VARY
Začátek roku 2021 v Karlových Varech přinesl 
i řadu novinek. Jednu z nich určitě uvítají všichni 
senioři. Těšit se mohou na nové místo k setkávání 
a oblíbeným aktivitám. Konkrétně se bude jednat 
o zahradničení.

30 DNES PŘILÉTLI ŠPAČKOVÉ
Výstava Galerie umění Karlovy Vary připravená ve 
spolupráci s Museem Kampa v rámci stého výročí 
narození představí Vladislava Mirvalda (1921-2003) 
jako autora racionálního přístupu v umění.

12

01 VARY°ZDRAVÍ
Loňská úspěšná marketingová kampaň MĚSTO ZÁŽITKŮ pokračuje 
s podtitulem VARY°ZDRAVÍ i v roce 2021. Přinese zajímavé novinky 

i řadu osvědčených programů. Ty budou také letos určeny jak lá-
zeňským hostům a návštěvníkům města, tak i všem Karlovarákům. 

Více na straně 17.
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
oslovuji vás prostřednictvím nové rubriky našeho 
městského periodika. Rozhodli jsme zařadit na 
tuto stránku nový sloupek, ve kterém vás já či 
kolegové z vedení města budeme informovat 
o aktuálním dění na radnici i v našem lázeňském 
městě. Za normálních okolností bych vás zvala na 
slavnostní zahájení lázeňské sezóny, ale již více 
než rok trvající boj s koronavirem nám ani letos 
neumožní tyto celoměstské oslavy uspořádat. 
Věříme ale v obrat k lepšímu a připravujeme pro 
vás zajímavé akce a projekty. Jedním z nich je 
Zahrada Seniorů. Půjde o komunitní zahradu 
v areálu Správy lázeňských parků v Drahovicích, 
v prostorech někdejšího zahradnictví. Ze svých 
častých setkávání a rozhovory se seniory vím, 
jak moc je zahradničení baví a naplňuje. Pečovat 
o vlastní zahrádku je ale často nad jejich možnosti 
a síly, proto jim chceme nabídnout prostor, kde 
se budou moci setkávat, zahradničit a trávit tak 
čas pospolu. Pro rodiny s dětmi, mladé i věkem 
pokročilé obyvatele, a věřím, že brzy i návštěvníky 
města, již nyní připravujeme Karlovarské kulturní 
léto, které bychom chtěli zahájit v polovině červ-
na. V loňském roce se nám tento projekt osvědčil, 
zaznamenali jsme řadu pozitivních reakcí a řadou 
kulturních akcí, workshopů a dalších aktivit jsme 
probudili společenský život ve městě. Stejný 
cíl máme i letos. V centru města, na Rolavě 
i v dalších lokalitách si každý najde zábavu podle 
svého gusta. Podrobněji vás budeme informovat 
v příštím vydání Karlovarských radničních listů. 
Již v průběhu května vás pozveme do autokina na 
letišti v Olšových Vratech. Vedle plánů na oživení 
města zaměřujeme svou pozornost na zásadní 
investiční akce. Aktuálně například napravujeme 
velký dluh vůči dopravní infrastruktuře, kterou 
jsme zdědili. Jde zejména o rekonstrukce a opra-
vy mostů. Nejnákladnější a z hlediska dopravy 
také strategickou akcí je rekonstrukce Dvorského 
mostu. Potěšitelné je, že první týdny stavebních 
prací šly podle plánu, vlastně i o něco rychleji, 
než jsme předpokládali. Rekonstrukcí prochází 
také most u parkoviště pro zájezdové autobusy za 
letním kinem, probíhající rekonstrukci Císařských 
lázní podpoříme obnovou desítky let zavřené 
a zanedbávané Goethovy lávky, připravujeme dru-
hou fázi oprav Vřídelní kolonády. V nejbližší době 
spustíme rekonstrukci terminálu MHD u Tržnice 
a dlouho plánovanou a odkládanou revitalizaci 
vnitrobloku v ulici Svobodova ve Staré Roli. O tom 
všem se také v tomto a příštích vydání dozvíte 
více. Přeji vám příjemné jarní dny a pevné zdraví.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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NA HODINU ZEMĚ SYMBOLICKY 
POTEMNĚLY DOMINANTY MĚSTA
Stejně jako v předchozích letech se Karlovy Vary 
i letos připojily k Hodině Země. Happening na podporu 
celosvětového úsilí o ochranu životního prostředí se 
uskutečnil v sobotu 27. března. V půl deváté večer po 
celém světě na hodinu potemněly dominanty měst, 
památky a další objekty.  V našem městě zhaslo 
slavnostní nasvícení kostela sv. Máří Magdaleny, Alž-
bětiných lázní, rozhledny Diana a Goethovy vyhlídky.

VELIKONOCE BYLY OPĚT 
VE ZNAMENÍ LOCKDOWNU
Letošní Velikonoce byly opět ve znamení lockdownu 
a tradice byly omezeny na minimum. Aspoň sym-
bolickou velikonoční výzdobu vytvořili pracovníci 
městských organizací Správa lázeňských parků a Lá-
zeňské lesy Karlovy Vary. Květiny a přírodní dekorace 
s motivy svátků jara naaranžovali do Smetanových 
sadů. Tradiční květinový kalendář se v záhonu u pošty 
objeví v průběhu května, až definitivně odzvoní ranním 
mrazíkům.

IZOLACE? MĚSTO ZAJISTILO PROSTORY 
PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
Ani osobám bez přístřeší se nevyhnul koronavirus. 
Město muselo operativně zajistit prostory pro jejich 
izolaci. Šest osob bylo ubytováno v prázdném objektu 
bývalé školy na nábřeží Jana Palacha. „Děkuji Armádě 
spásy a městské policii a jejím asistentům prevence 
kriminality za výpomoc se zajištěním bezproblémo-
vého chodu tohoto dočasného azylu. Poděkování 
patří i Městskému zařízení sociálních služeb, které 
zajistilo nezbytnou stravu pro ubytované,“ vyzdvihuje 
primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

 

@KARLOVYVARYCZ JE JEDNIČKOU MEZI 
LÁZEŇSKÝMI INSTAGRAMY
Jste fanoušky instagramu? Sledujete zajímavé účty 
a profily? Pak nevynechte profil @karlovyvarycz. Ten 
totiž Kvalikom, spolek, který od roku 2019 hodnotí 
kvalitu médií vydávaných městy a obcemi, vyhodnotil 
jako jedničku mezi lázeňskými instagramy. V soutěži 
Zlatý lajk, ve které bylo porovnáváno 109 instagramo-
vých účtů českých měst a městských částí s více než 
10 tisíci obyvateli, se profil @karlovyvarycz umístil na 
8. místě. V rámci kraje vyhrál.

OPRAVY NA ROLAVĚ ZAJISTÍ ČISTĚJŠÍ VODU
V dubnu začala oprava takzvaného požeráku na 
Rolavě. Vedle zařízení na vypouštění vody se opravuje 
i potrubí a sanuje hráz, aby se zabránilo průsakům 
a únikům vody z nádrží koupaliště. Do letní sezó-
ny bude hotovo. Město zároveň jedná o možnosti 
napouštět vodu obou rybníků z říčky Rolavy častěji 
nebo o přímém napouštění větší vodní plochy. Cílem je 
zajistit pro koupaliště čistější vodu.

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 
– SOUTĚŽÍ DVA PROJEKTY MĚSTA
Dva projekty města Karlovy Vary budou soutěžit 
v letošním ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje, 
kterou tradičně vyhlašuje Regionální stavební sdružení 
Karlovy Vary. Do kategorie Stavby město přihlásilo 
opravu Sadové kolonády. Mezi projekty se o hlasy 
odborníků i veřejnosti v otevřené anketě budou Karlovy 
Vary ucházet s ideovou architektonickou studií Náplav-
ka řeky Ohře (na snímku). Do hlasování se budete moci 
zapojit od 19. května na webu stavbykarlovarska.cz.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
POSLOUŽILY K JARNÍMU ÚKLIDU
Dubnové soboty využily stovky Karlovaráků k úklidu 
domácností. Nepotřebné věci mohli obyvatelé města 
odložit do velkoobjemových kontejnerů. Další možnost 
využít bezplatného svozu větších kusů odpadu se 
naskytne opět v září, kdy budou velkoobjemové 
kontejnery do jednotlivých čtvrtí přistavovány znovu. 
V mezičase je možné nepotřebný nábytek, sportovní 
náčiní a jiný odpad odložit na sběrných dvorech.

TRADIČNÍ KVĚTNOVÝ PŮLMARATON 
MĚNÍ TERMÍN
Ani letos se v květnu karlovarský půlmaraton nepoběží. 
Organizátoři ho přesunuli na červen, konkrétně na 
26. června. Loni se v lázních neběželo vůbec, z května 
na 24. října přesunutý 1/2Maraton Karlovy Vary se 
nakonec vůbec neuskutečnil. Letošní červnový závod 
má být zároveň prvním městským půlramatonem ze 
seriálu RunCzech. Následovat by měl běh v Olomouci. 
Nové termíny jsou ale provizorní, vše bude záležet na 
vývoji epidemie. 
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Pandemie koronaviru, která zasáhla Českou 
republiku, se významně dotkla i činnosti 
Městského zařízení sociálních služeb, které 

tady vždy bylo, je a bude proto, aby pomáhalo 
potřebným. „Doba není jednoduchá pro nikoho, 
a proto si velice vážíme pomoci této organizace, 
která i v těchto chvílích nadále poskytuje perfektní 
pečovatelskou službu nejen našim seniorům,“ říká 
1. náměstek primátorky Tomáš Trtek.
Vedení města ve spolupráci s Dopravním podnikem 
poskytlo sponzorský dar právě pro Městské zařízení 
sociálních služeb, a to ve formě 4 kusů přenosných 
ročních Karlovarských karet pro sociální pracov-
nice, které za svými pacienty dojíždějí také karlo-
varskou MHD. „I v této nelehké situaci se snažíme 
podporovat ty, kteří jsou v první linii a vyjadřujeme 
jim tímto veliké poděkování v tom, co dělají,“ uvedl 
ředitel dopravního podniku Lukáš Siřínek.
„Jsem velice potěšen aktivitou a darem ze strany 
města a karlovarského dopravního podniku. Naše 
sociální pracovnice využívají při cestách za našimi 
klienty také karlovarskou MHD a tato podpora je 
potěší, i jim ušetří peníze. Moc děkujeme,“ vyjádřil 
se Petr Myšák, ředitel Městského zařízení sociál-
ních služeb.
V karlovarské MHD nezapomínají na čistotu 
a dezinfekci jak zastávek, laviček, přístřešků, tak 
i samotných autobusů. Ty se čistí a dezinfikují 
každý den. Nejde o nový zvyk, dopravní podnik to 
takto prováděl již před covidem. V době covidové 

se však přidalo čištění vozů generátory ozonu, 
aby se zajistila čistota nejen povrchů, ale i topení 
a klimatizace. Autobusy se také pravidelně větrají 
na konečných zastávkách. Profesionální řidiči 
jsou vybaveni respirátory, chirurgickými rouškami 
i ochranou zraku, jednorázovými rukavicemi a také 
gelovou a prostorovou dezinfekcí. Současně pod-

stupují antigenní testování na přítomnosti covidu 1x 
týdně, stejně jako všichni zaměstnanci dopravního 
podniku. Obdobná opatření byla přijata všemi 
dopravními podniky v zemi. Doba covidová přinesla 
jednu zásadní změnu v pohledu na MHD v České 
republice -  nikdo už nemůže říct, že hromadná 
doprava je něco špinavého.

Město v krizi pomáhá

Záhony v Karlových Varech se s jarem zbar-
vují prvními květy, které na podzim a zkraje 
zimy zasadili pracovníci Správy lázeňských 

parků. Do zeminy zapravili skoro tři desítky 
cibulovin a mnoho trvalek. Po městě postupně 
vykvétají krokusy, narcisky, tulipány, modřence, 
okrasné česneky a jiné květiny. Jarní nádech tak 
dostávají nejen okrasné záhony v parcích, ale 
také plochy u křižovatek a komunikací.
Přelom zimy a jara je pro správce parků a měst-
ské zeleně také ve znamení tvorby květinové 
výzdoby, ale i úklidu a údržby. „Uklízíme po 
zimním ošetřování chodníků a dalších komunika-
cí, odklízíme popadané větve i zbytky dřevin po 
kácení. Velkou pozornost věnujeme trávníkům, 
které je třeba řádně vyhrabat a přihnojit takzva-
ným startovacím hnojivem,“ vyjmenovává jarní 
činnosti Správy lázeňských parků ředitel této 
městské organizace Miroslav Kučera. 
Zahradníci v jarních týdnech sázejí dvacet tisíc 
letniček, obnovují tisíce trvalek a naplánovali si 
také výsadbu tří desítek stromů. „Jarní výsadbu 
provádíme v menším měřítku, protože péče o na 
jaře zasazené stromy je velmi náročná, zejména 
v posledních suchých létech. Proto výsadbu 
stromů a keřů směřujeme více do podzimních 
měsíců,“ vysvětluje ředitel Kučera.

S jarem také přichází čas mobilní zeleně, tedy 
zejména tří stovek palem a vavřínů, které je třeba 
přesadit, tvarovat, ošetřit, natřít jim květináče 
a připravit na instalaci v lázeňském území. Duben 
je také ve znamení oprav a nátěrů stovek laviček.

Některé údržbové práce nabízí Správa lázeň-
ských parků i veřejnosti. Můžete si objednat 
například odvoz větví a listí, nebo si naopak 
nechat přivézt mulčovací kůru či štěpku pro svou 
zahradu. 

Vary získávají jarní nádech
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Havarijní stav Vřídelní kolonády je zažehnán. 
Město a také Správa přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád nyní musí provést stavební a tech-
nické práce, které byly odstraňováním havarij-
ního stavu vyvolány, včetně návratu výtrysku 
nejznámějšího karlovarského pramene do 
vřídelní síně. Potom je možné uvést kolonádu 
do plného provozu. „Smyslem všech kroků je 
zajistit, aby Vřídelní kolonáda mohla sloužit 
svému primárnímu účelu, tedy užívání pra-
mene či relaxaci v příznivém klimatu prostoru 
vnitřního vývěru Vřídla,“ vysvětluje náměstek 
primátorky města Petr Bursík.  

Jak ve svém odborném stanovisku konstatuje 
Kancelář architektury města Karlovy Vary, 
není pochyb, že vývěr Vřídla a jeho moderní 

budova od architekta Otruby patří k nejdůležitějším 
dominantám města a jeho lokalita tvoří historické 
jádro lázeňské čtvrti podobně jako barokní kostel 
sv. Máří Magdalény od architekta Dientzenhofera 
nebo Tržní kolonáda ve švýcarském stylu od archi-
tektů Fellner & Helmer. Největší pramen termální 
minerální vody je po staletí identitou města Karlovy 
Vary a jeho symbolem, který se stal magnetem, 
včetně své budovy, pro všechny návštěvníky, ale 
i obyvatele města. Je v zájmu města neodkladně 
budovu Vřídelní kolonády - ikonu poválečné archi-
tektury Karlových Varů - společensky rehabilitovat 
a propagovat a co nejrychleji části budovy, které 
neutěšený stav Vřídelní kolonády způsobují, fun-

dovaně obnovit. Současně je potřeba atraktivním 
programem, šetrnou revitalizací interiéru a trans-
formací přilehlých veřejných prostranství a měst-
ského detailu posílit její celoměstský význam.

Opravy havarijního stavu
První etapa záchrany karlovarského klenotu byla 
završena na sklonku roku, kdy byly dokončeny 
opravy havarijního stavu technologie jímání a roz-
vodu vřídelní vody pod podlahou kolonády a také 
stavební práce, díky kterým byly odstraněny závady 
na samotné budově. „Zásadní pro nás byla sanace 
konstrukce oddělující technologickou část v pod-
zemí Vřídla od síně s výtryskem. Právě havarijní 
stav této konstrukce si vyžádal uzavření nejatrak-
tivnější části kolonády. Do podzemního prostoru 
jsme nechali nainstalovat novou akumulační nádrž. 
Při sanaci jsme vsadili na konstrukce a materiály, 
které jsou odolnější než ty původní z dob výstavby 
objektu,“ vrací se k již dokončeným zásahům Petr 
Bursík. Podle něj byla důležitá například volba typu 
betonu. „Právě postupná degradace betonu a jeho 
narušení agresivními výpary z vřídelní vody byly 
hlavními důvody toho, že musela být v minulosti 
Vřídelní kolonáda postupně uzavřena, a proč byl 
pramen Vřídla přesunut před budovu.“
Než se do kolonády vrátí stavbaři, provádí další ne-
zbytné zabezpečovací a sanační práce také Správa 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Dokončuje 
práce na potrubních částech krenotechniky. Původ-
ní rozvody a technologie ze 70. let jsou kompletně 

měněny za nové, plně nerezové. Náhrada se týká 
zařízení samotného jímání termominerální vody 
v šachtách jímacích vrtů, vlastní šachty jímacích 
vrtů doznávají rovněž nové podoby a jsou zde 
uplatňovány soudobé standardy. „Těmto pracím 
předcházela karotážní měření na vlastních jímá-
ních, která nám potvrdila možnost jejich dalšího vy-
užívání. Abychom i do budoucna zajistili bezpečnost 
a spolehlivost jímání a distribuce termominerální 
vody pro naše lázně, musíme krenotechniku doplnit 
moderním systémem měření a řízení. Tento systém 
zajistí nejen bezpečnost, ale také nám umožní 
minimalizovat náklady na provoz a údržbu celého 
systému s tak komplikovaným médiem, jakým 
termominerální voda je,“ přidává odborný komentář 
ředitelka správy kolonád Ivana Borovcová. 

Finální fáze opravy vřídelní síně
Nyní se pozornost bude upírat k finální fázi opravy 
vřídelní síně. Zbývá osadit vřídelní mísu, dokončit 
podlahu, nainstalovat obvodové prosklení a skla 
kopule a provést finální úpravy podlahy v hale. Na 
tuto fázi oprav má již město k dispozici projektovou 
dokumentaci. Může tedy proběhnout výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. „V ideálním případě by 
v květnu či červnu mohla být tato etapa zahájena 
a na konci roku bychom mohli finišovat. Načasová-
ní na období léta a podzimu je pro stavbu důležité, 
zejména ve vztahu k instalaci skleněných výplní, 
především tabulí v kopuli,“ upřesňuje náměstek 
Bursík. 

Vývěr Vřídla patří k nejdůležitějším
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Chátrající kino ve Staré Roli nahradí park. 
Dlouhodobě prázdnou přístavbu Lidového 
domu plánuje město zdemolovat. Využít by 
na to chtělo dotaci ze Státního fondu podpory 
investic na revitalizaci brownfieldů. Dotace by 
pokryla polovinu nákladů. Budovu, ve které se 
naposledy promítalo v polovině devadesátých 
let, nahradí veřejně přístupný park se zelení, 
herními prvky a dalším drobným mobiliářem. 
Park zde zůstane minimálně po dobu pěti let, 
což je jednou z podmínek dotačního titulu. 
Během doby takzvané udržitelnosti projektu 
se bude diskutovat o tom, jak tento veřejný 
prostor využít, jakou náplň a podobu mu dát 
do budoucna.

Kino u Lidového 
domu nahradí park

dominantám města

Vybrat vhodné výplně pro kopuli je doslova alchy-
mie. Projektant při tvorbě dokumentace spolupra-
coval s Vysokou školou chemicko-technologickou 
v Praze, která podrobila vzorky původního zasklení 
laboratorním pokusům. Ty ukázaly, že stávající sklo 
je již za hranicí své životnosti, hrozí u něj samo-
volný lom a je v podstatě nemožné vrátit zdánlivě 
zachované části zpět. Podařilo se mu konzultovat 
zamýšlenou výměnu skla s člověkem, který kdysi 
byl u výroby původního zasklení. Našel také výrob-
ce, který by byl schopen novou výplň pro korunu 
kolonády vyrobit. Jde o firmu, která se podílela i na 
rekonstrukci Národního muzea. Ta dokáže mimo 
jiné i na základě 3D scanu původního skla vyrobit 
nový plášť kopule, který opatří speciálním nátěrem 
a garantuje životnost na 80 let. Výroba a finální 
podoba skla by samozřejmě probíhala v úzké 
spolupráci s památkáři.
Nová vnitřní fontána Vřídla bude tvořena nerezovou 
vanou, kterou bude lemovat prstenec z kamenů. Ty 
budou ještě před usazením pokameněny vřídelní 
vodou a získají tak typickou patinu.
Druhá etapa opravy kolonády bude vedle výše uve-
deného zahrnovat také kamenické práce, osazení 
skleněného pláště haly, instalaci vzduchotechniky 
a osvětlení. Úpravou projde i vnější prostor včetně 
odstranění venkovního vývěru pramene. Důvodem 
je podle Petra Bursíka technický stav betonové 
mísy. „Ta zde byla vytvořena a od počátku zamýš-
lena jen jako provizorium. Dnes, po pěti letech 
od vybudování, je ale mísa v nedobré kondici, je 
popraskaná a není možné ji bez nákladných oprav 
zachovat.“ 

Vřídelní kolonáda 
je středobodem města 

Kancelář architektury města Karlovy Vary nyní pra-
cuje na studii pro celostní obnovu a scénáři náplně, 
ve kterém Vřídelní kolonáda se svou podstatou 

středobodu města vybízí k tomu, aby atraktivní 
formou každého návštěvníka seznámila a pre-
zentovala svou vědomě odlišnou, ale hodnotnou 
architekturu, jedinečné bohatství Karlových Varů 
- výtrysk Vřídla a účinky léčivých zdrojů, krajinu, 
pohyb, kulturu - atributy zdravého životního stylu. 
Vizí kanceláře architektury je, aby se na terase 
střešní zahrady mohl návštěvník pokochat po-
hledem na město a krajinu okolo sebe, s vědo-
mím významu lázeňské terapeutické krajiny, se 
zdravým drinkem z vodního baru, nebo sestoupit 
do podzemních prostor budovy, kde dostane 
v interaktivní expozici představu o jímání horkých 
minerálních pramenů v hlubinách Země a sofisti-
kovanou distribuci vřídelní vody. Kulturní aktivity 
jako nedílná součást zdravého života by měl pre-
zentovat prostor patra s neustále se obměňujícími 
interaktivními expozicemi a v kavárně v přízemí 
by mohl návštěvník poznávat kulinářské kreace 
zdravé výživy, coby součásti životního stylu. Unikát, 
že už více než čtyřicet let je budova temperovaná 
horkou vřídelní vodou, ji řadí mezi energeticky 
šetrné objekty. 
Souběžně se studií revitalizace samotného objektu 
KAM KV pracuje také na projektu tzv. Divadel-
ního korza, tedy veřejných prostranství od ulice 
Vřídelní až po prostor u kostela sv. Petra a Pavla na 
ulici Mariánskolázeňská. Cílem studie je navrátit 
veřejnému prostranství lázeňského korza na 
nábřeží řeky Teplé reprezentativní charakter lázní 
oproštěný od motorové dopravy, nabízející řadu 
pobytových kvalit pro své návštěvníky. Skutečnost, 
že se jedná o takto rozsáhlý prostor, dává KAM KV 
a vedení města jedinečnou příležitost celou oblast 
řešit koncepčně s ohledem na dopravní a jiné 
vazby, řešit ve spolupráci s dalšími aktéry prová-
zanost náplní jednotlivých klíčových objektů, jako 
jsou Císařské lázně, Vřídelní kolonáda a vytvořit 
tak fungující celek, který lze následně po etapách 
realizovat.

Dlouhodobě uzavřená Goethova lávka 
u Císařských lázní bude opět sloužit 
svému účelu. Léta chátrající spojnice pro 

pěší a cyklisty projde obnovou ještě letos. Město 
již vybírá zhotovitele rekonstrukce této historicky 
cenné stavby a vyčlenilo nezbytné prostředky 
ve výši zhruba 4 a půl milionu korun. Stávající 
nosnou ocelovou konstrukci, která je silně za-
sažena korozí, stavaři odstraní a nahradí novou. 
Štíhlou lávku bude lemovat ocelové zábradlí 
ukončené kamennými sloupky. Na mostovku 
budou částečně využity žulové desky ze stávající 
lávky. Rekonstrukce by mohla začít ještě před 
prázdninami a potrvá zhruba 7 měsíců.

Goethova lávka 
bude po dlouhých 
letech opravená
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Součástí blokového čištění města jsou i odtahy 
vozidel. Město ale vychází vstříc lidem v nařízené 
karanténě či izolaci.
Komplexní úklid komunikací a prostranství zahrnuje 
i strojové čištění parkovacích zálivů a parkovišť. 
Z tohoto důvodu je nutné v souladu s dopravním 
značením odstavit vozidla z lokalit avizované-
ho úklidu. Auta, která budou bránit provedení 
blokového čištění, budou z místa úklidu odtažena. 
V případě, že si je jejich provozovatelé v den odtahu 
nevyzvednou z parkoviště odtahové služby v Zá-
padní ulici, budou vozidla vracena zpět do lokality 
odtahu. Pokud provozovatel takto odtaženého 

a vráceného auta prokáže, že byl v době bloko-
vého čištění v karanténě či izolaci, může požádat 
o prominutí nákladů na zpětný odtah. Žádost je 
možné směřovat na referentku odboru technic-
kého magistrátu města (Alice Szebestová, email 
a.szebestova@mmkv.cz, tel. 353 151 418, mobil 
601 158 919). 
V ostatních případech bude odtah vozidel 
zpoplatněn v souladu s Nařízením města Karlovy 
Vary č. 13/2019, které je uvedeno na webových 
stránkách magistrátu města.
Harmonogram prací je nastaven v obdobném 
režimu jako v předchozích letech. Čistit se budou 

komunikace, parkoviště a další zpevněné plochy, 
v lázeňském území a obchodně správním centru 
bude opět prováděno noční mytí. Technika i pracov-
níci ručního úklidu se postupně zaměří na všechny 
městské čtvrtě. Součástí očisty budou i odtahy au-
tovraků odstavených na komunikacích a veřejných 
prostranstvích. Začátky denních blokových čištění 
jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací 
bude prováděno od 20 hodin.
Níže uvedený harmonogram zahrnuje pouze rozpis 
úklidu v aktuálním měsíci. Harmonogram na celé 
první pololetí je dostupný na webu magistrátu 
města.

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  K V Ě T E N  2 0 2 1
3.5. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křiží-
kova, 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 
4.5. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
5.5. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
6.5. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, 
Baarova, Mánesova
7.5. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmí-
nová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa 
Holého, Fričova, Kamenického
10.5. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hor-
nická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, 
Fr. Krejčího, Na Vrchu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 
11.5. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, 
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
12.5. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 
Škroupova, Divadelní, Moravská 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

13.5. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Party-
zánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, 
Suková, V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI PČR) 
Spojovací
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaura-
ce U kaštanu
14.5. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhle-
dě, Holečkova, Rybářská, Příčná
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská 
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně pří-
jezdové komunikace, Moskevská u bývalého plicního 
oddělení, Šumavská za prodejnou nábytku včetně 
příjezdové komunikace, Západní – parkoviště u FÚ
17.5. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, 
Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 
18.5. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, 
Palackého nám., Vrchlického, Italská, 
Americká
19.5. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova, Arbesova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
20.5. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Pala-
cha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
21.5. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky 
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušno-
horská u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vle-

vo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního 
nádraží, Sibiřská, Konečná
24.5. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny 
25.5. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám 
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská 
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená 
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova
26.5. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, 
Nádražní 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
27.5. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrch-
lického (od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 
5. května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
28.5. Komunikace: Celní, Majakovského, Kos-
monautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská spodní část
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými 
domy 
31.5. 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

Úklid komunikací zahrnuje i strojové čištění parkovišť

S prvním dubnem začalo město svážet bioodpad. 
Hnědé popelnice a kontejnery budou vyprazdňovány 
jednou týdně až do konce listopadu podle harmono-
gramu, na který jsou již jejich uživatelé zvyklí.
O třídění biologicky rozložitelného odpadu je mezi 
obyvateli města zájem. V loňském roce vyprodu-
kovali a do bionádob odložili zhruba 1 276 tun 
tohoto odpadu. Další tuny skončily na kompostárně 
ve Staré Roli, kde je možné bioodpad odkládat 
celoročně, a také v kompostérech, které mají stovky 
domácností od města zapůjčené.

V Karlových Varech jsou běžně přistavovány nádoby 
o objemu 120 litrů. Velké kontejnery jsou umis-
ťovány prioritně k zahrádkářským koloniím a do 
některých ulic ve vilových čtvrtích města. Služba 
je pro obyvatele města zdarma. Případné žádosti 
o přistavení biopopelnice na nové stanoviště je 
možné podávat u pracovnice odboru technického 
magistrátu města Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel.: 
353 151 213, email: k.brozickova@mmkv.cz). 
Nádoby bude i v letošním roce vyvážet společnost 
AVE CZ. 

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU 
Pondělí: Stará Role, Počerny, Rosnice, Rybáře (pouze 
Počernická ul.), Čankov
Úterý: Zlatý kopeček, Doubí + ul. Plzeňská a ul. Pod 
Lesem, Bohatice, Dvory, Rybáře, Růžový vrch, Dra-
hovice (pouze ul. Kvapilova a Ondříčkova), Cihelny 
a ulice se ztíženou průjezdností (Nebozízek, Libušina, 
Petřín, Raisova, Tyršova, Fügnerova, Scheinerova)
Středa: Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, Olšová 
Vrata, Tuhnice, obchodně správní centrum
Čtvrtek: Sedlec, Tašovice

Na bioodpad jsou tu hnědé popelnice a kontejnery
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Parkovací automaty jsou v provozu denně v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin. V rámci parkovací zóny lze 
přejíždět, pokud zaplacený limit ještě nevypršel.
ZÓNA 1 - MAXIMÁLNÍ DOBA PARKOVÁNÍ 3 H.
Bělehradská, Dr. D. Bechera, Jaltská, Moskevská, nám. Dr. Milady Horákové, Západní, nábř. Jana Palacha:
30 min. 20,- Kč 1 hod. 40,- Kč 2 hod. 80,- Kč 3 hod. 120,- Kč
ZÓNA 2 - MAXIMÁLNÍ DOBA PARKOVÁNÍ 3 H.
Bezručova, Jateční, Koptova:
30 min. 10,- Kč 1 hod. 20,- Kč 2 hod. 40,- Kč 3 hod. 60,- Kč
ZÓNA 3 - MAXIMÁLNÍ DOBA PARKOVÁNÍ 3 H.
Zahradní, Slovenská l. (úsek od Galerie umění ve směru k Lázním l.):
1 hod. 80,- Kč 2 hod. 120,- Kč 3 hod. 160,- Kč
ZÓNA 4
Nákladní, před budovou Horního nádraží:
1 hod. 10,- Kč 2 hod. 20,- Kč 3 hod. 30,- Kč O - 24 hod 80 - Kč
ZÓNA 5
Slovenská II. (úsek od Richmondu k parkovišti Kome l):
1 hod. 10,- Kč 2 hod. 20,- Kc 3 hod. 30,- Kč 4 hod. 40,- Kc
5 hod. 50,- Kc 6 - 24 hod 80 - Kc 30 dní 1200 - Kc

Bezplatně je povoleno stání na místech s parkovacím automatem v zóně 1 nebo zóně 2 v době jejich provozu 
pouze v rozmezí PO — PÁ v čase 7.00 — 8.00 h a v SO + NE a ve dnech státem uznaných svátků 7.00 — 
18.00 h u držitelů platných parkovacích karet, jen pokud je tato skutečnost vyznačena na platné parkovací 
kartě. Mopedy, jednostopé motocykly, motorové tříkolky a motokola jsou zpoplatněna; od platby jsou osvoboze-
ny pouze v případě, že stojí na místech vyhrazených příslušnou dopravní značkou pro motocykly.

Oleje a tuky ničí v domácnostech 
potrubí. Máme řešení

Téměř dva a půl tisíce kilogramů oleje a tuků 
z domácností vytřídili obyvatelé města v loň-
ském roce. Na tento druh odpadu z domác-

ností, který je po zpracování využíván při výrobě 
paliv, v chemickém, gumárenském nebo kosme-
tickém průmyslu, jsou v každé čtvrti k dispozici 
speciální sběrné nádoby. Najdete je na stanovištích 
na separaci. Momentálně je jich dvacet a dalších 
10 přibude v průběhu roku. Odpad do popelnic na 
oleje vhazujte v uzavřených PET lahvích a jiných 
plastových nádobách. Do kontejnerů nepatří 
technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), 
maziva a další kapaliny.
Co se s takto vytříděným odpadem děje? Pra-
covníci svozové společnosti obsah nádob ručně 
třídí. Oddělí nežádoucí komunální odpad, který je 
bohužel velmi častý, od správně vytříděného oleje 
v uzavíratelných nádobách. Ty pak putují do speci-

álního lisu, jehož válce s hroty PET lahve prořežou 
a olej se mezi nimi slisuje, jak nejvíce je to možné. 
Z tohoto důvodu jsou přímo nevhodné skleněné či 
plechové obaly. Při lisování se přes síta zároveň 
oddělují i případné zbytky strouhanky apod. 
Slisovaný olej zbavený prvotních hrubých nečistot 
vytéká do nádoby, která pak putuje k dalšímu 
zpracování. 

Stanoviště nádob 
na kuchyňské tuky:
Bohatice – Lomená | Čankov - silnice III. tří-

dy | Doubí – Svatošská | Drahovice – Lidická 

| Drahovice – Úvalská | Dvory – Chebská 

| Sedlec - Ke Hřišti | Olšová Vrata - pod 

Hvězdárnou | nám. M. Horákové |  Libušina 

- u školy | Počerny - u Rybníka | Rosnice 

- u autobusové zastávky | Rybáře – Buche-

nwaldská | Rybáře – Konečná | Stará Role 

– Okružní | Stará Role – Hlávkova | Stará 

Role – Kryzánkova | Stará  Role – Žižkova | 

Tašovice - Česká | Tuhnice - u Meteoru

Cena parkovného? Na mnoha 
místech najdete výhodné tarify
Chcete v Karlových Varech zaparkovat a je pro vás 
důležitá cena parkovného? Na mnoha místech najde-
te výhodné tarify. Například na parkovištích Varšavská 
a u Tržnice zaplatíte za půl hodiny 10 korun a na 
dvacetikorunu vás vyjde hodinové stání. Pouhých 10 
korun za hodinu zaplatíte na Horním nádraží, celo-
denní parkování je zde za 80 korun. Stejné cenové 
relace byly nastaveny i na parkovacích automatech 
ve Slovenské ulici v úseku od Richmondu směrem 
ke KOME. „V těchto lokalitách jsme stanovili ceny 
tak, aby byly výhodné pro zaměstnance provozoven 

a firem v centru města a lázeňském území. Sazby 
jsme měnili v listopadu loňského roku a na řadě míst 
parkovné zlevnilo. Navýšeny byly ceny zejména v tu-
risticky atraktivních místech v bezprostřední blízkosti 
lázeňského či obchodního centra, například v ulici 
Zahradní a v části Slovenské u Císařských lázní,“ 
vysvětluje radní pro dopravu Martin Dušek.
Městská parkoviště a parkovací automaty spravuje 
Dopravní podnik Karlovy Vary, kompletní ceníky jsou 
rovněž dostupné na stránkách www.dpkv.cz a v apli-
kaci MOJE DPKV. 

Ceny parkovného pro osobní vozidla na měst-
ských parkovištích pro vozidla do 3,5 t

Nábřeží Jana Palacha:
1 hod.  40,- Kč
2 hod.   80,- Kč
3 hod.   120,- Kč
4 hod.   160,- Kč
5-24 hod.  300,- Kč
30 dnů  3.600,- Kč
KOME I., KOME II (Slovenská), Poštovní dvůr:
1 hod.   10,- Kč
2 hod.   20,- Kč
3 hod.   30,- Kč
4 hod.   40,- Kč
5 hod.   50,- Kč
6 hod.   80,- Kč
7 hod.   280,- Kč
8-24 hod.  320,- Kč
Parkoviště Galerie:
1 hod.   40,- Kč
2 hod.   80,- Kč
3 hod.   120,- Kč
4 hod.   160,- Kč
5 hod.   200,- Kč
6-24 hod.  250,- Kč
30 dnů   1 800,- Kč
Tržnice:
30 min.   10,-Kč
1 hod.   20,- Kč
2 hod.   60,- Kč
3 hod.   100,- Kč
4 hod.   140,- Kč
5 - 24 hod.   300,- Kč
30 dnů   3 600,- Kč
Varšavská:
1 hod.   20,- Kč
2 hod.   60,- Kč
3 hod.   100,- Kč
4 hod.   140,- Kč
5 - 24 hod.  300,- Kč
30 dnů   3 600,- Kč
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Od května se bude na Linhartu rybařit, 
duben se nesl ve znamení sázení a úklidu

Staňte se rybářem na Linhartu
Rybaření je v posledních letech oblíbenou volno-
časovou aktivitou. Lázeňské lesy proto od května 
nabídnou jednodenní povolenky na chytání ryb. 
Povolenku na rybník Linhart, který leží v blízkosti 
obor mezi Sovovou stezkou a Doubskou cestou, 
bude možné koupit v kavárně na Svatém Linhartu 
a k ní si oproti záloze zapůjčit kompletně vybavený 
rybářský prut. Rybaření bude možné v pátek, sobo-
tu a neděli a bude probíhat formou „chyť a pusť“, 
případně půjde chycenou rybu zakoupit. „Chceme 
lidem v lázeňských lesích nabídnout komplexní 
možnost vyžití – v zimě to byly běžky a sáňkování, 
v teplých dnech si můžou sportovně založení lidé 
zajít do lanového centra, rodiny s dětmi obejít 
obory se siky, daňky a divočáky a ten, kdo hledá 
klid u vody, určitě rád využije naši novou nabídku,“ 
vysvětlil ředitel lázeňských lesů Stanislav Dvořák. 
K zakoupení jednodenní povolenky není nutný ry-
bářský lístek, je však třeba myslet na vrácení prutu 
do kavárny včas, před ukončením otvírací doby.

Brigádníci si vyzkoušeli
náročnou práci v lese

„Přibližně 150 sazenic vysadí za den lesní 
dělník. Splnit výkonovou normu tedy není fyzicky 

jednoduché a síly je potřeba dobře rozložit. To si 
každý mohl vyzkoušet na vlastní kůži,“ zhodnotil 
brigádu v lese ředitel lázeňských lesů. I přes 
náročnost práce a zimní počasí se první dubnový 
víkend sešlo na lesním úseku Diana 20 dospělých 
s třemi dětmi a na Vítkově Hoře pět dobrovolníků 
doprovázených šesti dětmi. Všem brigádníkům se 

za jediný den podařilo vysadit 1100 sazenic smrku 
a 100 dubů. Tím však práce neskončila. Paseky 
bylo nutné před výsadbou vyčistit od větví zbylých 
po těžbě, a tak brigádníci odklidili 150 m3 klestu. 
Příkladem šla i primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová a náměstci Petr Bursík a Tomáš Trtek, 
kteří se do pěstování lesa zapojili i se svými rodi-
nami. „Ačkoli jsme skoro denně v lese, tak jsme 
se celá rodina těšili na den strávený trochu jinak. 
Tušil jsem, že to nebude jednoduché, ale čekala 
nás opravdu řádná práce. Každý, kdo si práci 
v lese vyzkouší na vlastní kůži, začne se na něj 
dívat úplně jinýma očima – více si vážit přírodního 
bohatství, které naše město obklopuje, a také se 
o něho starat s osobní zkušeností a vědomím kusu 
odvedené práce,“ vzpomněl náměstek Bursík. 

Den Země byl uctěn 
vyklizením odpadků

Nápad uklidit les od odpadu a oslavit tak Den 
Země, který si připomínáme 22. dubna, vzešel 
z iniciativy Místní agendy 21. Dobrovolní uklízeči 
si mohli pytel na odpadky a jednorázové rukavice 
vyzvednout v kavárnách lázeňských lesů nebo na 
magistrátu. Po odevzdání plného pytle v kavárnách 
si vysloužili odměnu v podobě kávy, čaje nebo 
sladkostí. Zúčastnit se mohli také soutěží – vyřešit 
hádanky týkající se známých míst v karlovarských 
lesích nebo fotografické soutěže na facebookových 
stránkách lázeňských lesů – a vyhrát i věcné ceny 
od sponzorů. Již za první prodloužený víkend od 
spuštění úklidové akce se u kaváren sešlo 65 kg 
odpadků, za což si všichni zúčastnění zaslouží 
velké poděkování! „Jsme vděční, že se najdou lidé, 
kterým není stav lesa lhostejný. A raději než cestou 
kritizování, jdou, zapojí se a aktivně pro nápravu 
něco udělají,“ uzavřel ředitel Dvořák.

Martina Nentvichová, projektová 
manažerka Lázeňských lesů Karlovy Vary

Od začátku května je na Linhartu plánována nová aktivita – rybolov. Jednorázové povolenky na chy-
tání ryb i pruty budou k zapůjčení v kavárně v pátek a o víkendech. K pomoci s výsadbou smrkových 
a dubových sazenic vybídly Lázeňské lesy Karlovy Vary veřejnost první dubnovou sobotu. V blízkosti 
Linhartu a Kolové se i přes chladné počasí sešlo 34 brigádníků, kteří do země dostali přes tisíc mla-
dých stromků a uklidili 0,5 ha pasek od větví. Na oslavu Dne Země byla ve spolupráci s Magistrátem 
města Karlovy Vary zorganizována úklidová výzva. Návštěvníci lesů pojali úklid odvážně a přes 
Velikonoce se podařilo u kaváren nashromáždit 65 kg odpadků.
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Když zjednodušíme přírodní procesy, můžeme říci, 
že díky topení dřevem dostaneme do našich domo-
vů teplo ze Slunce a zahradu obohatíme živinami 
z půdy. Tepelná energie vznikající hořením dřeva 
totiž pochází z energie dodané stromu slunečním 
zářením, minerální látky přijaté kořenovým systé-
mem z půdy zase zůstanou zachovány v popelu ze 
spáleného dřeva, který můžeme využít k hnojení. 
Pro všechny, kdo se zamýšlí nad působením své 
činnosti na životní prostředí, může být příjemným 
bonusem využití dříví jako paliva také skutečnost, 
že dřevo je obnovitelná surovina, na rozdíl od uhlí, 
plynu nebo topných olejů.
Náklady na topení však tvoří podstatnou část ro-
dinných rozpočtů. Náročná doba nás nutí zamyslet 
se nejen nad ekologií, ale v první řadě nad využitím 
našich finančních prostředků, proto musíme po-
soudit i ekonomickou stránku využití dříví k topení. 
Součet nákladů na vytápění, ohřev vody a inves-
tičních nákladů při použití dřeva patří k nejnižším, 
jak potvrzuje i srovnání cen uvedené na odborném 
portálu pro stavebnictví a technická zařízení budov 
TZB – info.
Díky kůrovcové kalamitě dosáhla cena smrkového 
dříví v loňském roce dokonce historického minima. 
Vzhledem k vývoji letošní zimy se ale dá předpo-
kládat, že se ceny začnou postupně vracet na svou 
dřívější úroveň a celorepublikově dojde ke snížení 
jehličnatých těžeb.
U paliva je dobré sledovat i jeho výhřevnost. Ta je 
jak známo nižší u jehličnatého dříví (1737 kWh 
z prostorového metru), a naopak nejvyšší u dříví 
bukového (2034 kWh z prostorového metru dříví). 

Důležité je však posoudit, jaká dřevina je vhodná 
pro naše topné zařízení. Vlastníci krbových kamen 
pravděpodobně zvolí tvrdé dřevo listnatých stromů, 
zatímco majitelé kotlů na dřevoplyn raději sáhnou 
po dříví smrkovém.

Pro získání ideální výhřevnosti je důležité dodržet 
správnou vlhkost dřeva. Při topení vzduchosuchým 
dřevem o vlhkosti 20 % dosáhneme téměř dvojná-
sobné výhřevnosti oproti topení dřevem o vlhkosti 
50 %. Není tedy na škodu myslet na pořízení 
paliva už na konci zimy, aby palivo stihlo přes léto 
vyschnout.

Epidemie koronaviru nás donutila zamyslet se nad 
výdaji a zároveň nás přiměla trávit více času doma 
nebo na chalupách. Jarní vlna nákazy spustila ná-
kupní šílenství v hobbymarketech. Zimní dlouhé ve-
čery raději strávíme v teple našich příbytků. „Topení 
dřevem je zárukou příjemného a nejpřirozenějšího 
tepla pro lidský organismus,“ říká Miroslav Majer, 
vedoucí expedičního skladu v Březové, a dodává: 
„Plápolající plamínky v krbu nebo za prosklením 
krbových kamen jsou úžasným relaxačním a proti-
stresovým prvkem v našem domě.“
Mimochodem, na skleněná dvířka od krbu nebo na 
leštění různých předmětů lze využít jako skvělé čis-
tidlo popel ze dřeva bez hrudek. Zkušení zahrádkáři 
znají příznivé účinky popela při jeho využití jako 
hnojiva. Z jedné tuny spáleného suchého dřeva zís-
káme přibližně 7 kg popela. Roztok půl kila popela 
a litru vody poslouží k pohnojení 5 m2 záhonu. Popel 
můžeme s klidným svědomím vsypat i do kompostu 
a nemusíme se bát většího množství. Je výtečným 
hnojivem, protože obsahuje vápník, draslík, fosfor 
a hořčík. Pro vysoký obsah vápníku však není vhod-
ný k azalkám nebo rododendronům. Ale posypat jím 
můžeme místa, kde chceme omezit růst mechů.
Lázeňské lesy Karlovy Vary dodávají palivo pro tá-
borníky, chataře i majitele rodinných domů. Osobně 
ho lze vyzvednout v expedičním skladu v Březové. 
Palivo je možné také dopravit až k domu v sítích 
nebo v kontejnerech o objemu 7 a 10 prostorových 
sypaných metrů. Zájemci mohou kontaktovat Miro-
slava Majera na telefonu 702 023 905.

Martina Nentvichová, projektová 
manažerka Lázeňských lesů Karlovy Vary

Topení dřevem je ekonomicky výhodné 
i šetrné k životnímu prostředí

Den Země v Počernách? Čtyři tuny odpadu

Obyvatelé karlovarské čtvrti Počerny zasvětili 
jeden víkend Dni Země. A výsledek? Čtyři 
tuny odpadu, který zaplnil dva malé nákla-

ďáky. Počerničtí pojali úklidovou akci jako jednu 
z mnoha sousedských a komunitních akcí, které 
jsou v této čtvrti vyhlášené a podporují vztahy 
mezi obyvateli. Úklid jim usnadnily pomůcky, které 
obdrželi od magistrátu města a také od Správy lá-
zeňských parků. Ta aktivním účastníkům úklidové 
akce zapůjčila sběrací kleště. 
Do průzkumu a očisty veřejných prostranství 
a zákoutí Počeren se zapojilo pětačtyřicet oby-
vatel. „Přidaly se všechny věkové kategorie, od 
tříletých dětí až po seniory. Většinou přišly celé 
rodiny nebo páry. Všechny nás nemile překvapilo 
množství odpadu a černých skládek. Našli jsme 
hromadu pneumatik, sedačky z aut, dětské pleny 
a dokonce i sáčky od mléka, které se prodávaly 
před 30 lety,“ vypráví jedna z organizátorek Tereza 
Ztratilová, která si pochvalovala zájem místních 
a vysokou účast. O to více ji i ostatní mrzely 

okolnosti, za kterých se úklidová akce konala. „Za 
normálních podmínek bychom si po úklidu všichni 
sedli u hospody, opékali buřty a dali si točené pivo 
nebo limonádu. I tak měl ale úklid skvělý ohlas, 
tak doufám, že si celou akci zopakujeme, buď na 
podzim nebo zase za rok, už bez covidu. To už 

tady snad ale tolik odpadu nebude. Věřím, že nám 
lidé nebudou Počerny znečišťovat,“ dodává Tereza 
Ztratilová.
Za organizaci a zejména výsledek úklidu ke 
Dni Země patří všem aktérům z Počeren velké 
poděkování.
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Co znamená označení GSE, které vidíme na 
plakátech nebo na reklamách?
Anglické označení Great Spas of Europe, sdru-
žuje jedenáct slavných lázní v Evropě. Dávají 
dohromady společenství lázní, které dokáží 
kladně odpovědět na tři základní předpoklady: 
lázeňské procedury, léčebnou vodu a terapeu-
tickou krajinu, tedy lesy, parky a přírodu, která 
také uzdravuje, už jen tím, že se v ní pohybujete 
v rámci rehabilitačního pobytu. V tom mají všich-
ni místní velkou výhodu – žijeme v nádherné 
krajině, která doopravdy léčí.
Kdo je s námi v tomto společenství?
Jen ti nejlepší z nejlepších - kromě tří měst 
v západočeském lázeňském trojúhelníku, tři ně-
mecká města s bohatou tradicí – Bad Kissingen, 
Bad Ems a slavné lázně Baden Baden, anglické 
City of Bath, italské Montecatini Terme, rakouské 
lázně Baden bei Wien, francouzské město Vichy 
a belgické město Spa. Důležité je zmínit, že 
Karlovy Vary vstupují do UNESCO s těmito lázeň-
skými městy jako jeden celek. Tedy buď všichni, 
nebo nikdo. 
Dlouhou dobu se ale diskutovalo, kdo se do této 
organizace dostane a pokud si ještě pamatuje-
te, před lety jsme usilovali v Karlových Varech 
o samostatný zápis do UNESCO. Ukázalo se ale, 
že se samostatnou kandidaturou nemáme šanci 
na úspěch a takticky uspějeme, pokud budeme 
mít společný zápis jako historické i moderní 
lázeňské město s dalšími lázeňskými velikány 
v Evropě.

Budete tedy v případě úspěšné nominace 
nějak spolupracovat?
Určitě, spolupráce již probíhá několik let. Do bu-
doucna připravujeme nejen společnou prezentaci 
na evropském trhu cestovního ruchu, budeme 
mít i kulturní výměny a bilaterární projekty, 
připravíme trasy pro turisty po více místech 
tohoto společenství. U nás se například logicky 
jeví zájezdy do celého západočeského trojúhel-
níku a do některých z německých zapsaných 
lázní. Národní agentura CzechTourism připravuje 
programy i s lázeňskou tématikou a ředitelé ev-
ropských poboček  CzechTourism s námi budou 
spolupracovat na konkrétní propagaci a podpoře 
příjezdového cestovního ruchu. Zahraniční 
kulturně orientovaní turisté si totiž často vybírají 
právě zapsaná místa do svých itinerářů a syste-
maticky je navštěvují.
Jedním z projektů byla společná prezentace na 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB 
Berlin, kterého se virtuálně zúčastnilo celkem 
65 000 lidí. Kromě představení samotné nomina-
ce bylo cílem ukázat, co lázeňská města mohou 
nabídnout v postcovidové době a pomoci tak 
návratu lázeňských hostů.

Kdo rozhoduje o tom, zda se Karlovy Vary 
stanou městem UNESCO?
O tom, zda se staneme tzv. městem UNESCO, 
nerozhoduje nikdo v České republice. Nerozho-
duje o tom ani Ministerstvo kultury ČR, které má 
rovněž oddělení, zabývající se registrací českých 
a moravských památek pod světovou „hlavičku“. 
Hlavní sídlo mezinárodní organizace UNESCO 
(United Nationals Educational, Scientific and 
Cultural Organization) je v Paříži a je specializo-
vanou agenturou Organizace spojených národů, 
která je zaměřená na podporu světového míru 
a bezpečnosti prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře.
Toto prestižní označení přiděluje Výbor světového 
dědictví UNESCO po velmi složitém procesu 
kontroly dokumentů, prohlídek a sledování míst, 
jak se rozvíjejí, jakou mají infrastrukturu a jak 
zajišťují domácím obyvatelům pohodlný život. To 
vše jsme v Karlových Varech už absolvovali, pro-
šli několikerou kontrolou, návštěvami odborníků 
a máme připraveny všechny dokumenty.

Jsou Karlovy Vary ve stejné kategorii jako 
například Spejbl a Hurvínek?
Kategorií, do níž se chtějí movité i nemovité pa-
mátky dostat je více, ale nejprestižnější je zřejmě 
ta naše – Seznam světových kulturních a pří-
rodních památek. České loutkářství (tedy i náš 
Spejbl a Hurvínek), podobně jako modrotisk, 
tanec verbuňk a další jsou nemovitými památka-
mi, zapsanými v jiné kategorii. Dalším příkladem 
je Kynžvartská daguerrotypie, tedy fotografický 
obrázek – jedna z nejstarších daquerrotypií 
na světě, která je zapsaná v kategorii Paměť 

světa. Vlastní ji kynžvartský zámek a připravuje 
samostatnou expozici, daguerrotypii převeze 
z pražského Národního technického muzea do 
našeho kraje. 

Jsme jako Karlovy Vary v současné době 
jedinými adepty na tento zápis?
Vůbec ne. Jednak už existuje v České republice 
14 zapsaných památek – poslední dvě byly 
zapsány v předloňském roce a jedna z nich je 
právě v našem kraji – Hornický region Erzge-
birge/Krušnohoří a také Krajina koní a hřebčín 
v Kladrubech nad Labem. V České republice je již 
od 90. let mnoho slavných objektů a měst jako 
například centrum Prahy a Průhonický park, Čes-
ký Krumlov,  Holašovice, Litomyšl, vila Tugendhat 
v Brně, Lednicko-valtický areál a řada dalších.
O zápis se v současné době snaží například 
Žatec, Velké Losiny nebo Slavonice, ale doku-
mentaci v takové kompletní podobě zatím mají 
jen naše tři lázeňská místa KV, ML a FL pod 
společnou hlavičkou Slavné lázně Evropy. 

Kdy tedy budeme zapsáni? Proč to tak dlouho 
trvá?
V současné době je proces pozastaven kvůli 
covidu. Vyhlášení je vždy slavnostní na velkém 
zasedání mezinárodního kongresu za účasti více 
než 2 000 členů z celého světa a to se v součas-
né době nedá reálně uskutečnit. Proto byl loňský 
kongres zrušen, měl být nahrazen menším 
zasedáním v listopadu loňského roku, ale ani to 
se díky celosvětovému rozšíření nemoci nesešlo. 
Poslední zprávy říkají, že letošní zasedání 
proběhne mezi 16. a 31. červencem tohoto 

Co vás zajímá o kandidatuře 
města do UNESCO?

Grafickým vizuálem Slavných lázních Evropy je modrá linka, která vychází 
z geografické polohy měst. Spojuje města do nového tvaru a představuje myšlenku 
Slavných lázní Evropy, které nejsou jen kulturním dědictvím, ale celou filozofií. Modrá 
linka je tedy jako symbol vody a spojitosti mezi 11 lázeňskými městy.
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roku v online formě na rozšířeném 44. zasedání 
Výboru světového dědictví.
Ještě předtím, cca 6 týdnů před kongresem 
dostanou všechna města zprávu, zda je celý 
nominační proces v pořádku připraven a kladně 
zhodnocen. To je taková předzvěst eventuálních 
dobrých zpráv. Snad již to po dlouholetém čekání 
letos opravdu vyjde.

Kdyby se Karlovy Vary staly městem UNESCO, 
co to přinese nám jako místním?
Oživení cestovního ruchu je jen jednou z mož-
ností, která se očekává. Karlovy Vary jsou archi-
tektonicky krásné a mohou se sem přijet podívat 
i domácí a zahraniční turisté, kteří primárně do 
lázní nejezdí. Ti budou obdivovat krásy města 
a při tom mohou i utrácet. To přinese oživení 
obchodů, restaurací a hotelového průmyslu, 
přinese to opět nová pracovní místa pro řadu 
těch, kteří zde žijí. Bude tak potřeba zlepšovat 
infrastrukturní požadavky, což může v koneč-
ném efektu zvýšit životní úroveň, využívat více 
autobusových linek, delší otevírací dobu obchodů 
či nové kulturní zážitky. 
Karlovy Vary nejsou přeci jen lázně, jsou i cen-
trem kulturního a společenského dění a jako 
takové stojí za to, aby se o nich vědělo po celém 
světě. A k tomu přesně slouží tento zápis – 
zviditelnění, prestiž a dobré jméno. Ti, co se sem 
přijedou podívat i na krátkou dobu, rádi navštíví 
Karlovy Vary jako místo svého lázeňského nebo 
rehabilitačního pobytu v budoucnosti. A to jsou 
i další peníze do městské kasy, které pomohou 
nám všem.

Jaký vliv bude mít zápis na stavební vývoj 
v lázeňském centru města? 
Žádný. Důležitým krokem a zároveň podmínkou 
pro vstup do UNESCO bylo prohlášení části úze-
mí s lázeňskou kulturní krajinou za památkovou 
rezervaci, které již platí od roku 2018. V praxi 
to znamená, že majitelé nemovitostí v rezervaci 
mají zejména povinnost, aby si při případných 
stavebních zásazích vždy vyžádali stanovisko 
památkářů. 

A pokud se to povede, jak to oslavíme?
Nechceme zatím moc předbíhat, ale přípravy 
již probíhají. Počítá se s přímým přenosem ze 
zasedání při vyhlášení a další akce, které město 
a lázeňský trojúhelník zviditelní. Teď sice máme 
omezený budget a budeme muset šetřit na 
každém kroku, ale propagace do světa bude 
přínosná. Jen to teď nesmíme zakřiknout.

 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Slavné lázně Evropy mají první společný produkt, a to univerzální lázeňský pohárek, 
který můžete zakoupit v místních informačních centrech.

Výstavu o Slavných lázních Evropy a dalších UNESCO památkách v Karlovarském kraji si můžete prohlédnout během června 
v Karlových Varech. Více informací najdete na www.kamkv.cz. (Autor Hal Gamble, 2018)
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Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer 
Ferklová upozorňuje, že město netrvá na avizo-
vaných změnách v projektech Císařských lázní. 
Ty oznámilo vedení Karlovarského kraje s tím, 
že původně plánovaná prosklená střecha má 
být nahrazena plnou.

„Na možnosti změny projektu jsme se sice 
krajského úřadu dotazovali, ale v žádném případě 
na nich netrváme. Zvláště, když jde o možné 
komplikace nejen týkající se ohrožení státní dotace 
a zpoždění stavby,“ vysvětluje Andrea Pfeffer 
Ferklová, která se o složitém procesu změny pro-
jektové dokumentace dozvěděla až po rozhodnutí 
rady kraje. „Nikdy jsme se o pozastavení prací ne-
bavili a v žádném případě jsme je nepožadovali,“ 
upozorňuje primátorka. „Jednání, které proběhlo 
na krajském úřadě, se týkalo pouze návrhu na 

změnu střechy. Na schůzce jsme se shodli, že kraj 
prověří možnosti v dané fázi rekonstrukce a poté 
se znovu sejdeme.“
Její náměstek Tomáš Trtek upozorňuje, že žádný 
oficiální požadavek na změny v projektech město 
neodeslalo, neschválilo ani nepožaduje. „My na-
dále připravujeme podklady pro získání dotace na 
víceúčelový sál, který stále plánujeme realizovat. 
Rozhodně ale netrváme na tom, že má být měněna 
střecha nebo jiné části projektu,“ doplňuje Tomáš 
Trtek.
Zástupci Karlových Varů byli v minulých dnech 
nemile překvapeni tvrzením hejtmana, že změny 
v projektech vzešly z magistrátu. „Na eventuální 
změny týkající se změny střechy jsme se pouze 
dotazovali v rámci pracovního setkání. A kraj jako 
majitel budovy, zadavatel rekonstrukce a nositel 
dotace nám měl sdělit své stanovisko, nikoliv 

tvrdit, že to chceme my jako město,“ doplňuje 
náměstek, který si uvědomuje, že provést projekto-
vou změnu v době běžící rekonstrukce stavby není 
nic jednoduchého a rychle proveditelného. „Nemá-
me problém, aby projekt rekonstrukce Císařských 
lázní zůstal v původní podobně. Ale opět připomí-
náme, že lázně jsou majetkem kraje a ten je za 
rekonstrukci zodpovědný,“ dodává Tomáš Trtek.
Vedení Karlových Varů si je vědomo faktu, že 
multifunkční sál bude možné realizovat až poté, co 
bude objekt Císařských lázní kompletně zrekon-
struován. „V žádném případě nechceme ohrozit 
ani dotace, ani prodloužení termínu rekonstrukce. 
Jsme velmi rádi, že se Císařské lázně konečně 
podařilo probudit a moc se těšíme, až budou 
opravené,“ dodala primátorka s tím, že město není 
majitelem objektu a proto nemá právo zasahovat 
do projektů.

Vedení města na změnách 
projektu Císařských lázní netrvá
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KOUŘENÍ, NOSTALGIE A RITUÁLY 
– JAK NAJÍT CESTU VEN?
Kouřím skutečně velmi dlouho. Když jsem začína-
la, připadala jsem si jako dospělejší než všichni 
kolem. Cigarety mi dodaly v mládí sebevědomí 
a pocit, že jsem důležitá a někam patřím. Kupo-
vala jsem si drahé cigarety. To bylo něco. Doba 
i já jsme se změnily. S kouřením chci přestat. Je 
to ale část mého života, ty mejdany, vzpomínky… 
Obávám se, že to nedokážu, jsem teď nějak 
nostalgická. 
 Yvonna, 53 let

Kouření, to není jenom škodlivý zlozvyk, ale i to 
ostatní kolem: rituály ranního kouření, značky ci-
garet, popelníky, debaty u kávy a cigarety, atrak-
tivní zapalovače nebo pouzdra atd. Někdy se tyto 
předměty stávají tím, čím se člověk prezentuje. 
V mládí se někdy berlička pro sebevědomí hodí, 
později se z ní stává spíše zátěž. To bude i váš 
případ, kdy se cigarety staly pro vás symbolem 
úniku, připomínkou těch „lepších dnů“. Dnes už 
chápete, že si sama ubližujete a kouřením se nic 

nevrátí zpátky – žádné problémy se tím nevyřeší. 
Vypadá, že ve vašem životě nejste aktuálně spo-
kojená, váš pocit nostalgie by si určitě zasloužil 
pozornost. Pokud jde o snahu přestat kouřit, může 
být marná, pokud právě procházíte složitým ob-
dobím v osobním životě. Tehdy není vhodné dávat 
si další náročné úkoly. 
Nic však nebrání tomu, abyste si už teď shro-
máždila informace z nejrůznějších zdrojů o tom, 
proč a jak je kouření škodlivé a jak se ho zbavit. 
Užitečná může být i konzultace s vaším prak-
tickým lékařem. Vaše zdraví je na prvním místě. 
Vzpomínky na mladá léta vám nikdo nevezme, 
teď je čas myslet na to, jak se v budoucnosti 
může kouření negativně projevit. 
Věnujte čas přemýšlení o důvodech, proč přestat 
kouřit a co všechno tím získáte. Zkuste například 
postupně odstranit z bytu vše, co vás ponouká ke 
kouření. To může být první krok k vysvobození ze 
závislosti. Vyhledejte i podporu okolí, ideálně ně-
koho, kdo s kouřením přestal. Když je teď pro vás 
těžké přestat kouřit, a přece chcete udělat něco 

pro své zdraví, vyzkoušejte například výrobky na 
bázi zahřívaného tabáku, které jsou méně škodli-
vou alternativou kouření tabáku. Může to být váš 
první krok ke změně a ke zdravějšímu životu.
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

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

HLEDÁME ADIKTOLOGA
Terapeuta do protikuřácké poradny v Karlových Varech. 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mail: melc@karlovyvary.cz nebo telefonicky: 737 939 288.
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KAM KV°

„Od ledna letošního roku jsme uspořádali 
sedm online akcí pro veřejnost, které jsme vysílali 
prostřednictvím našeho YouTube kanálu. Připravili 
jsme hned několik přednášek, ale i kulturní akci, 
konkrétně vystoupení tzv. SLAM poetry, tedy 
představení současné poezie i prózy,“ uvedla 
Jana Boukalová z KAM KV. „Živá vysílání sice 
nemohou plnohodnotně nahradit skutečný 
kontakt s lidmi, jsme ale rádi, že se nám podařilo 
fungovat alespoň touto formou. Díky chatu pod 
videem jsme naše přednášející neochudili ani 
o dotazy publika,“ doplnila.  
Na zmíněném YouTube kanálu najdete např. 
záznam přednášky Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D. 
o Institutu lázeňství a balneologie, přednášky 
Terapeutické působení lesního prostředí od 
Ing. Aliny Huseynli, nebo sérii přednášek před-
stavující projekt tzv. Divadelního korza, na kterém 
nyní KAM KV intenzivně pracuje. K 3. výročí 
založení KAM KV jsme uspořádali hned tři online 
akce, jejichž záznamy si také můžete prohlédnout 

zpětně, ať už se jedná o přednášku Petra Kroppa, 
zakládajícího ředitele KAMu, o svých architek-
tonických zkušenostech, kulturní vystoupení 
umělce Filipa Koryty nebo krátký spot pojednáva-
jící o práci a týmu KAM KV.
Dovolí-li to aktuální opatření, těšíme se, že se 
už v květnu setkáme na naší další akci pro 
veřejnost. Sledujte náš web www.kamkv.cz nebo 
Facebook pro aktuální informace. 

KAM KV° offline  online  ?  

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV), která je za standardních podmínek otevřena 
pro veřejnost a která pro ni chystala zajímavé akce jako přednášky, diskuze, výstavy nebo komen-
tované procházky, se bohužel musela kvůli zpřísnění opatření pro veřejnost uzavřít. Její tým se však 
komunikace s veřejností nevzdal a přenesl své aktivity do online prostředí, které je bezpochyby 
stále více populární, a je skoro jisté, že i po zvládnutí pandemické situace zůstane nadále součástí 
našich životů.  

NEDĚLE 23. 5. v 15:00
sraz na nám. Dr. M. Horákové u KAM KV
Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D: 
Lázeňskou krajinou ku zdraví

Komentovaná procházka po lázeňských lesích 
zkombinuje základní teoretické znalosti týkající 
se prevence a léčby civilizačních chorob, prak-
tické ukázky jednoduchých cvičení v přírodě 
- dechových technik a relaxace. Trasa procházky 
bude v rozmezí 3 - 4 km s mírným převýšením.
Vstup je zdarma a vítán! Není třeba se registro-
vat dopředu.
Akce proběhne v závislosti na aktuálních 
vládních opatřeních. Pro aktuálnost sledujte web 
a sociální sítě KAM KV.
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INFOCENTRUM

Letošní lázeňská a turistická sezóna je zatím 
pro všechny velkou neznámou. S o to větší 
důkladností se na ni INFOCENTRUM MĚSTA 
Karlovy Vary připravuje. Loňská úspěšná mar-
ketingová kampaň MĚSTO ZÁŽITKŮ pokračuje 
s podtitulem VARY°ZDRAVÍ i v roce 2021. 
Přinese zajímavé novinky i řadu osvědčených 
programů. Ty budou také letos určeny jak 
lázeňským hostům a návštěvníkům města, 
tak i všem Karlovarákům. 
Těšme se společně na letošek:

VARY°METRO

Stáhněte si svého mobilního průvodce SmartGuide 
a v tu chvíli se pro Vás Karlovy Vary stanou jednou 
velkou procházkou. Pak už jen vyberte trasu podle 
své nálady a naskočte na Vám nejbližší zastávce 
VARY°METRA. Není nutné projít všechny lokality, 
dokonce můžete minout start i cíl. Trasy Památka, 
Výlet, Zážitek či Pramen Vám budiž inspirací… 
Zapojte se do soutěže o víkendový pobyt - více na 
FB/karlovyvary.

Podcasty VARY°ZDRAVÍ 
www.youtube.com/user/KarlovyVaryTV/videos
Chcete se dozvědět, co nového se u nás chystá? 
Chcete se seznámit se zajímavými osobnostmi 
Karlových Varů a poslechnout si jejich názory? 
Přinášíme pravidelný cyklus rozhovorů o lázeňství, 
kultuře, sportu a hlavně o životě v Karlových Va-
rech. Sledujte podcasty VARY°ZDRAVÍ na YouTube 
kanálu KarlovyVaryTV, protože Karlovy Vary Vám 
i v tomto roce mají co říct.

Karlovarské kulturní léto

www.mestozazitku.cz
Také letos Vás od konce června až do poloviny 
září čeká zajímavý kulturní program. Na své si 
přijdou všechny generace včetně rodin s dětmi. 
Na kulturu se můžete těšit v širším lázeňském 
centru, kolonádách, Thermal Stage i na Rolavě. 
Opět budou probíhat velmi populární hrané pro-
hlídky města pod taktovkou Viktora Braunreitera. 
Ve Dvořákových sadech na Vás čeká lounge zóna 
se zajímavými workshopy. 

Karlovy VARY REGION CARD

www.karlovyvarycard.cz
Jste aktivní a zvídaví? Chcete výhodně a jednoduše 
poznat vše zajímavé v Karlových Varech i v celém 
Karlovarském kraji? Pořiďte si svou turistickou 
kartu Karlovy VARY REGION CARD. Muzea, galerie, 
historické i montánní památky, místa tradiční 
regionální výroby, lázně či bazény i mnoho dalších 
turistických zajímavostí čeká na Vaši návštěvu…

VARY°ZÁŘÍ
https://varyzari.karlovyvary.cz
Již pošesté rozzáří Karlovy Vary populární Festival 
světla. Také letos se ve dnech 10. - 11. září 
projdete večerním lázeňským městem a zažijete 
jeho spojení s nejzajímavějšími současnými tech-
nologiemi. Čekají Vás světelné instalace, video-
mappingy, interaktivní hry, laserové show a řada 
dalších překvapení, tento rok na téma Mezi nebem 
a peklem. Trasa festivalu by letos měla zavítat 
až k Poštovnímu dvoru. 

VARY°DESIGN SHOP / Infocentrum
Nabízí originální výrobky v nevšedním provedení 
z dílny místních tvůrců a designerů. Ti v nich pro-
pojují tradiční karlovarské produkty se soudobým 
designem. Pokud si chcete odnést zajímavé 
suvenýry, které můžete používat nebo se jimi 
zdobit, jste na správné adrese - Infocentrum města 
Karlovy Vary v ulici Lázeňská 14. 
Samozřejmě se v Infocentru dozvíte i veškeré 
informace o lázeňském městě i jeho okolí.

Vše o Karlových Varech 

www.karlovyvary.cz
Kompletní informace získáte na oficiálním turis-
ticko-informačním portálu města Karlovy Vary. 
Zajímavosti a tipy najdete na instagramovém 
i facebookovém profilu:
https://www.instagram.com/karlovyvarycz/
https://www.facebook.com/karlovyvary

VARY°ZDRAVÍ

VARY°
ZDRAVÍ

http://www.youtube.com/user/KarlovyVaryTV/videos
http://www.mestozazitku.cz
http://www.karlovyvarycard.cz
https://varyzari.karlovyvary.cz
http://www.karlovyvary.cz
https://www.instagram.com/karlovyvarycz/
https://www.facebook.com/karlovyvary
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MĚSTSKÁ POLICIE

Odkládání odpadu mimo určená místa je 
častým tématem článků na webu městské 
policie. K dopadení pachatele přestupku pak 

strážníkům velmi často pomáhá kamerový systém. 
Nejinak tomu bylo ve středu 17. března v 19.00 
hodin, kdy si strážník na operačním středisku všiml 
dvou osob, které odložily na Charkovské ulici starou 
lednici. Hlídka, jež byla vyslána na místo, dohle-
dala díky poznatkům z kamery třiačtyřicetiletého 
pachatele, kterému udělila pokutu. Navíc si lednici 
odnesl zpět domů. Čekali byste přestupce z místní 
ubytovny? Omyl, s podobným jednáním se strážníci 
setkávají napříč společností. Příště prosíme rovnou 
do sběrného dvora.
Nádoby na separovaný odpad si stále plno lidí plete 
se sběrným dvorem. Jak jinak si vysvětlit další dva 
případy, které zaznamenaly kamery městské policie, 
a které nejsou ojedinělé. Oba případy se přitom staly 
na stejném místě jen chvíli po sobě. V sobotu 27. 
března krátce po 18. hodině zastavila znovu na Char-
kovské ulici bílá dodávka, z níž vystoupil muž a vedle 
nádob odložil krabici s odpadem. Strážníkům se 
podařilo třiačtyřicetiletého muže dohledat a přestu-

pek s ním projednat v příkaze na místě. Nepořádek 
po sobě pochopitelně uklidil, jenže uplynula sotva 
hodina a na stejném místě kamera zaznamenala 
muže, který z vozidla vytáhl kus starého nábytku 
a ten pohodil u sběrných nádob. Šestatřicetiletý muž 
z Nové Role byl strážníky následně ztotožněn a také 
„odměněn“ pokutou.
Rozum se pozastavuje nad tím, proč někteří jedinci, 
a není jich málo, vynakládají energii na převoz odpa-
du a jeho následné pohození na stanovišti separova-
ných nádob před jeho dovezením do sběrného dvora. 
Město by díky tomu ušetřilo nemalé peníze.
Příběh odkládání odpadu v Charkovské ulici tak 
v poslední době připomíná spíše sportovní duel. Na 
jedné straně odkládají k nádobám na separovaný 
odpad řidiči z celého města, kteří si místo pletou 
se sběrným dvorem, na straně druhé jim zdatně 
konkurují obyvatelé místní ubytovny. Případ z večera 
2. dubna by dokonce vydal na seriál. Devětatřicetiletý 
muž postupně nanosil a k nádobám odložil několik 
kusů nábytku v přesvědčení, že to za něj město 
uklidí. Neuklidí, po zásahu hlídky městské policie se 
o to postaral sám a ještě byl oceněn pokutou.

Charkovská ulice a kamerový 
systém v roli pomocníka Jarní kempování 

hlídka ukončila
V pondělí 29. března 
hned se zahájením nové směny řešili strážníci 
služby PCO stížnost na nedovolené stanování, 
rozdělávání ohně a nepořádek v Bohaticích. 
V parku na konci Nádražní stezky skutečně 
hlídka po 19. hodině zastihla dvojici, která 
si zde udělala provizorní bydliště a chystala 
si nejspíš na ohni připravit večeři. Vzhledem 
k protiprávnímu jednání byla záležitost se 
čtyřicetiletou ženou z Trutnova a osmatřiceti-
letým mužem z Nejdku dořešena v příkazním 
řízení, načež dotyční po sobě vše uklidili. 
Oběma bylo doporučeno vyhledat služeb 
nízkoprahového zařízení.

A mají si kde hrát…
Strážník na operačním středisku MP sledující 
1. dubna kamerový systém si nejprve pomy-
slel, že i technika vyznává nejspíš aprílové 
žerty. Poté se zaujetím sledoval skupinku dětí, 
která prokázala kreativitu a v centru vylidně-
ného lázeňského území si udělala „moderní“ 
hřiště. K tomu jí výborně posloužily výsuvné 
sloupky, resp. jejich spouštěcí smyčky. 
Zařízení má však zcela jiný účel a tak zábavu 
dětem přeci jen vyslaná hlídka městské 
policie ukončila. Pokud by děti dostaly domácí 
úkol, jak využít obecně prospěšná zařízení ve 
městě pro vlastní potěchu, určitě by obdržely 
jedničku. V souvislosti s obcházením systému 
se již také strážníci zabývají přestupkovým 
jednáním řidiče, který tento princip zneužil při 
vjezdu do zóny před pár dny. Město souběžně 
připravuje technické zabezpečení proti podob-
ným nápadům.

ZPRÁVY Z ULICE 

Opatření střídá opatření a změna střídá změnu. 
Mnohdy je na reakci jen pár hodin a o to význam-
nější roli hraje schopnost spolupráce. V rámci 
plošného otestování osob bez přístřeší realizované 
Armádou spásy bylo potvrzeno 30 pozitivních 
bezdomovců. O většinu z nich se následně Armáda 
spásy v čele s Martinem Roušalem dokázala posta-
rat, takže nezbývá než opět poděkovat. Město zde 
má velmi schopného a operativního partnera pro 
řešení problémů podobného druhu, které se snaží 
recipročně maximálně podpořit.
Několik bezdomovců bylo dle příslušnosti dis-
tribuováno na jednotlivá ORP (obce s rozšířenou 
působností), aby se o ně postaraly. Jelikož kapacita 
Armády spásy již nestačila, muselo město dle 
předběžného vytipování zprovoznit místo pro izolaci 
těchto osob. Na nábřeží Jana Palacha byly umís-
těny osoby, které mají po dobu izolace zajištěnu 
hygienu, stravu a základní péči. Provoz zajišťuje 

krizový odbor MM, který využil možnosti dohledu 
ze strany asistentů prevence kriminality, čímž se 
v místě výrazně eliminovala možnost konfliktů. 
Pětice dobrovolníků z řad APK, mnozí ještě bez 
naočkování, se svého úkolu zhostili výborně. Ani 
jeden ze šesti klientů během svého pobytu neopus-
til izolaci, vyjma nezbytných převozů na ošetření 
do zdravotnického zařízení, které bylo uskuteč-
něno skrze Zdravotnickou záchrannou službu KV. 
Provoz místa pro izolaci osob bez přístřeší spustilo 
město ve čtvrtek 11. března, po 14 dnech byla tato 
činnost ukončena a posledního klienta si převzala 
právě Armáda spásy.
Velmi dobrá schopnost komunikace a součinnost 
se strážníky, podpořená i ze strany Policie ČR, 
tak zatím úplně eliminuje volný pohyb pozitivních 
bezdomovců po městě. Velmi kladně se k práci 
asistentů vyjádřil i ředitel Armády spásy Martin 
Roušal, který vyzdvihl právě jejich komunikační do-

vednosti, se kterými dokáží vyřešit nejeden mnohdy 
pseudoproblém. Strážníci ze služby PCO, kteří 
poskytují asistentům pomoc na vyžádání, nemuseli 
zasahovat. Z Armády spásy do izolace převáželi 
například i společenské hry, což může působit až 
úsměvně. Kdo však práci s touto cílovou skupinou 
zažil, ví o čem je řeč. Soubor těchto opatření totiž 
pomáhá naplnit hlavní cíl izolace a tím je omezení 
pohybu covid pozitivních osob s nízkými hygienic-
kými návyky po městě. To, že bez větší intervence 
k tomu bude docházet, potvrzuje i nedávno zveřej-
něný případ nakaženého bezdomovce v Kraslicích 
a také březnová zkušenost karlovarských strážníků, 
kteří si v dopoledních hodinách na Sokolovské ulici 
všimli třiačtyřicetileté ženy, jež byla hledána, neboť 
v Ostrově vědomě opustila určený sociální byt a tím 
porušila rozhodnutí KHS o nařízené izolaci. Strážníci 
ženu předali policistům pro podezření ze spáchání 
trestného činu.

Město se na asistenty může spolehnout
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DPKV

S naprostou novinkou, která usnadní život 
nejen cestujícím v městské hromadné 
dopravě, ale i turistům, řidičům automobilů 
a dalším návštěvníkům krajského města při-
chází Dopravní podnik Karlovy Vary. Jmenuje 
se jednoduše: Vary Virtual. Za tímto názvem 
se skrývá revoluční mobilní aplikace, kterou 
budou lidé moci používat nejen do veřejné 
dopravy. Nabídne totiž i mnoho služeb, které 
jsou čistě virtuální, to jest on-line. „Jedná 
se tak o naprosto revoluční mobilní aplikaci 
v rámci služeb, které poskytují dopravní 
podniky v České republice, přičemž aplikace 
bude rovněž v anglické a německé muta-
ci,“ přibližují Tomáš Trtek, první náměstek 
primátorky a Lukáš Siřínek, místopředseda 
představenstva pověřený řízením Dopravního 
podniku Karlovy Vary. 

Karlovarskou kartu bude možné mít jen v mo-
bilu?
I nadále zůstává možnost vlastnit Karlovarskou 
kartu prostřednictvím plastové kartičky, ale nově 
bude možnost mít ji ve svém mobilu.  Registrace 
neboli vytvoření takové „karty“ bude jednoduché, 
zcela on-line a bez nutnosti navštívení a autori-
zace v předprodejní kanceláři v Zeyerově ulici. 
Současně tak odpadne dosavadní proces, kdy při 
první návštěvě odevzdáváte vyplněný formulář 
a kartu si následně vyzvednete v horizontu 
několika dní. Výhodou také je, že aplikace je 
oproti plastové kartičce zcela zdarma. Karta je 
v předprodeji zpoplatněna částkou 170 korun. 

Do telefonu si tedy také mohu nahrát časový 
kupon?
Přesně tak, pohodlně on-line. Je možné zakoupit 
měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční časový 
kupon. Stejně tak to platí i pro zlevněné kupóny, 
tzn. dětské, studentské nebo pro seniory. A kro-
mě toho je tady možnost si Karlovarskou kartu 
přiřadit k bankovní kartě, více mobilním telefo-
nům anebo třeba k přívěsku na klíče. Odpadají 
tak starosti, pokud si například děti kartu někde 
zapomenou, ztratí a tak podobně. Prostřednic-
tvím mobilní aplikace nebo přes webové rozhraní 
je totiž možné přiřadit kupon k jinému identifiká-
toru. Kromě dlouhodobého časového kuponu je 
rovněž možné zakoupit i jednorázovou jízdenku.

Jaké výhody přináší aplikace řidičům nebo 
návštěvníkům, kteří přijedou do města?
Prostřednictvím Vary Virtual je možné zaplatit 
parkovací lístek na uličním stání nebo si zakoupit 
povolenku vjezdu do lázeňského území. Za zmín-
ku stojí rovněž vyznačení aktuálních dopravních 
událostí, jako jsou nehody, objížďky nebo opravy 
komunikací. V aplikaci je uveden stupeň dopravy, 
tedy hustota provozu na jednotlivých komunika-
cích v krajském městě. V neposlední řadě jsou 
vidět i parkovací místa v ulicích i na parkovištích, 
a to včetně tarifů.

Díky aplikaci mám tedy přehled o dopravní 
situaci ve městě?
„Ano. Její součástí je totiž dopravní portál, 
který zobrazuje aktuální a reálnou dopravní 
situaci v Karlových Varech. V mobilu též můžete 
vyhledávat spoje městské hromadné dopravy. 
K vidění jsou odjezdy autobusů z každé zastávky, 
skutečná poloha autobusů a vyznačené jsou 
i trasy linek městské dopravy, stejně jako celé 
lázeňské území. V aplikaci navíc cestující najdou 
každou z více než dvou set padesáti městských 
zastávek“ vysvětluje Tomáš Trtek. 

Je používání aplikace bezpečné, zejména pak 
placení?
Rozhodně. Na bezpečnost byla při vývoji Vary 
Virtual kladena velká pozornost. Jednotlivé 
platby, které budou pomocí této mobilní aplikace 
prováděny, zajišťuje zabezpečená platební brána 
zprostředkovaná ČSOB. K úhradě lze použít ja-
koukoliv platební kartu, kterou si ve svém profilu 
uživatel zadá pouze při první platbě a následně 
si mobilní aplikace platební kartu pamatuje. 
Úhrada za nákupy služeb v mobilní aplikaci bude 
provedena do tří vteřin.

Co dosavadní aplikace Moje DPKV?
Veškeré služby této mobilní aplikace jsou 
součástí Vary Virtual, navíc doplněné o virtuální 
Karlovarskou kartu, vyhledávání spojení MHD 
a jazykové mutace. Tím, že došlo k rozšíření po-

skytovaných služeb, bylo nezbytné vytvořit novou 
aplikaci, jelikož technologická platforma Moje 
DPKV toto rozšíření neumožňovala. Z těchto dů-
vodů bude aplikace Moje DPKV od léta utlumena. 
„Věřím, že tyto revoluční novinky všichni držitelé 
Karlovarských karet, řidiči a návštěvníci města 
přivítají,“ dodává na závěr Lukáš Siřínek.

Plastovou Karlovarskou kartu nahradí 
revoluční mobilní aplikace Vary Virtual

www.dpkv.cz dpkarlovyvary DPKVas

pohodlně v mobilu

Vary 
Virtual

S novou aplikací

ZÍSKEJ ZDARMA VIRTUÁLNÍ
KARLOVARSKOU KARTU
• Buď v obraze  

s dopravním portálem:

kde je můj autobus
aktuální odjezdy  
 ze zastávek
stav dopravy
lázeňské území
kde zaparkovat
dopravní události

• Vyhledej si své spojení
• Nakup si:

časový kupon
jízdenku
parkovací lístek
povolenku k vjezdu  
do lázeňského území
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Dny finanční gramotnosti 
na ZŠ Konečná proběhly 
v rámci online výuky
Na Základní škole, Karlovy Vary, Konečná 25, 
příspěvková organizace každoročně zařazujeme fi-
nanční gramotnost do naší výuky. V druhé polovině 
března 2021 jsme uspořádali projekt Dny finanční 
gramotnosti.
Standardy finanční gramotnosti předkládají obsah 
a výsledky vzdělávacího procesu ve čtyřech tema-
tických okruzích: peníze, hospodaření domácnosti, 
finanční produkty a práva spotřebitele.
Těmto tematickým okruhům jsme se s dětmi při 
výuce věnovali. Žáci všech ročníků v rámci online 
výuky realizovali různé aktivity, které se týkaly 
finanční gramotnosti. Vzdělávací aktivity byly 
samozřejmě přizpůsobeny věku žáků. 
Konkrétně jsme se věnovali například: pohybu 

a chování v bance, rodinným rozpočtům, hodnotě 
peněz, ochranným prvkům na bankovkách, kdy je 
vhodné a kdy nevhodné si půjčit peníze, roz-
dílům mezi debetní a kreditní bankovní kartou, 
pojištění a ochraně svého majetku, právu člověku 
na vlastnictví, hráli jsme různé hry, v anglickém 
jazyce jsme se věnovali slovní zásobě týkající se 
financí atd.
Vyučující i žáci se do projektu aktivně zapojili 
a pro děti byla výuka spojená s finanční gramot-
ností příjemným zpestřením a změnou od výuky 
klasických předmětů.
Všem vyučujícím děkuji za organizaci a realizaci 
projektového dne
 Mgr. Petr Kordík, ředitel školy

Rozhýbej svůj příběh. 
Putuj za řemesly
Zažij dobrodružství v galerii na 
letních příměstských táborech

Letní prázdniny a nové objevy patří k sobě. 
Kreativní centrum galerie SUPERMARKET wc 
v Karlových Varech připravila další ročník tvůrčích 
příměstských táborů pro děti od 9 do 15 let. Tý-
den Rozhýbej svůj příběh umožní nahlédnout pod 
pokličku filmové animace a v týdnu Putování za 
řemesly se podíváte do opravdových kreativních 
studií na výpravě za tajemstvím řemesel v Karlo-
varském kraji. Galerie se nachází přímo v centru 
u Dolního nádraží a pořádá tvůrčí kurzy a dílny 
pro děti a mládež již od roku 2005.
Kreativní příměstské tábory pro holky a kluky 
ve věku 9 - 15 let budou naplněny výlety, hrami, 
setkáním se zajímavými lidmi, kteří umí předávat 
nadšení ze svého oboru, a samozřejmě hlavně 
tvořením pod vedením zkušených lektorů. Každý 
týden bude věnován jinému tématu.
Týden Rozhýbej svůj příběh proběhne 
19. - 23. 7. 2021. „Po úspěšném prvním ročníku, 
jsme se rozhodli opět věnovat filmové animaci. 
Děti, které to loni bavilo, budou moci znovu zažít 
tvůrčí kouzla při vytváření vlastního filmu, ale 
zároveň se budou moci zúčastnit i noví zájemci,” 
říká Eliška Failová ze SUPERMARKET wc. Pod ve-
dením lektorů budou táborníci objevovat příběhy 
míst v Karlových Varech a natočí animovaný film. 
Vyzkouší si přitom, co obnáší scénáristika, režie, 
scénografie i samotné umění animace.
Novinkou je druhý příměstský tábor Putování za 
řemesly s tématem řemesel a designu, který se 
uskuteční 9. - 13. 8. 2021. „Budeme navštěvovat 
ateliéry, uvidíme třeba práci skláře, porcelánové 
a textilní designérky nebo restaurátorky knih 
naživo. Na Karlovarsku žije mnoho šikovných 
designérů, kteří svému řemeslu rozumí. Společně 
s lektory si pak děti sami vyzkouší dobrodružný 
proces vytváření řemeslných výrobků,” přibližuje 
Tereza Vlašimská.
Oba příměstské tábory se budou konat v čase od 
9.00 do 16.00 hodin. Zajištěn bude oběd, svačina 
i letní pitný režim. „Tým zkušených lektorů se 
bude věnovat skupince maximálně 15 dětí. 
V malém počtu dětí se budeme moci zaměřit 
na potřeby každého kreativce, tak abychom si 
to všichni užili,” vysvětluje Kateřina Hanková, 
koordinátorka vzdělávacích aktivit v galerii.

Přihlášky naleznete na webu supermarketwc.cz 
v sekci Aktuality pod názvem Příměstský tábor 
jinak 2021.

Retro GameZ – jak si hráli naši (pra)rodiče
Po více než půlročních přípravách finišuje tým CITASO z Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech s přípravami svého projektu Retro GameZ. Projekt vzniká za vydatné pomoci Ing. arch. Karla 
Adamce z Kanceláře architektury města Karlovy Vary, Ing. Petra Bursíka, Lázeňských lesů Karlovy 
Vary a vyučujících Mgr. Jarmily Weberové a Mgr. Blanky Horákové. 
Soutěžní tým CITASO se 22. května již potřetí zúčastní mezinárodní robotické soutěže FLL Cha-
llenge. Součástí soutěže je projekt zaměřený na rozvoj pohybových aktivit veřejnosti. 
V městské čtvrti Drahovice vznikne během května osm stanovišť s QR kódy, kde si zájemci budou 
moci vyzkoušet oblíbené retrohry – třeba si zahrát čáru, kuličky 
nebo skákat panáka. Tým CITASO vyvinul mobilní aplikaci, která 
obsahuje mapu stanovišť, pravidla retroher a videa. Stačí naske-
novat kód a můžete se bavit! Zároveň sbíráte body za jednotlivá 
stanoviště a můžete se zapojit do soutěže o pěkné ceny.
Martin Coubal, První české gymnázium v Karlových Varech

Pro více informací sledujte náš facebookový profil Retro GameZ. 
Těšíme se na vaše ohlasy.
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Proč je potřeba hledat pěstouny?
Karlovarský kraj stále trápí nedostatek dlouhodobých pěstounů. Aktuálně je v evidenci 
Krajského úřadu Karlovarského kraje přes 250 dětí, kterým je třeba vyhledávat náhrad-
ní rodinu. Těch nejmenších dětí ve věku do 3 let je přibližně 30. Právě těmto dětem 
je třeba co nejrychleji najít pěstouny. „Je vědecky dokázáno, že pobyt malého dítěte 
v ústavní péči vede k opoždění v oblasti psychického, sociálního i tělesného vývoje,“ 
uvedl Petr Zmuda.
V minulém roce krajský úřad přijal 21 žádostí o zařazení do evidence osob, které chtějí 
vykonávat náhradní rodinnou péči. Polovina žadatelů měla zájem o pěstounskou péči. 
Každoročně je pěstounská rodina nalezena přibližně 19 dětem.
Jak by měl vypadat ideální supertáta a supermáma pěstouni?
Každý, kdo by se chtěl stát superhrdinou - pěstounem, musí projít procesem prověřo-
vání, který se skládá například ze zdravotní prohlídky, psychologického vyšetření nebo 
vzdělávání. Celý proces od podání žádosti až po finální rozhodnutí, zda se zájemce 
stane náhradním rodičem, trvá zpravidla 9 - 12 měsíců. Všechny podrobnosti zájemci 
najdou na www.valika.cz/pestounskapece, Facebookovém profilu Centra Valika nebo 
na telefonním čísle 734 822 150.
Co je to vlastně pěstounská péče?
Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun poskytuje rodinné 
zázemí opuštěnému dítěti, které má své biologické rodiče, ale ti se nechtějí, nebo 
nemohou o dítě z nejrůznějších důvodů postarat. Stát finančně přispívá na hmotné 

zabezpečení dítěte a vyplácí pěstounovi odměnu za péči o svěřené dítě. Pěstoun má 
také nárok na pomoc a podporu ze strany doprovázejících organizací.
O kampani a jejím organizátorovi
Kampaň bude zahrnovat například billboardovou prezentaci, reklamu na sociálních 
sítích, individuální konzultace se zájemci nebo informačně osvětové akce pro širokou 
veřejnost. Kampaň se koná v souladu s kampaní Karlovarského kraje „Staňte se pěs-
tounem“ a iniciativou Hledáme rodiče, o.p.s. a je finančně podporována Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, Nadací J&T, Nadačním fondem Avast a Karlovarským krajem.
Centrum pro dítě a rodinu Valika se dlouhodobě věnuje oblasti náhradní rodinné péče. 
Kromě toho, že se věnuje vyhledávání osob, které by měly zájem stát se pěstouny, 
poskytuje rovněž služby stávajícím pěstounům v rámci tzv. doprovázení.

Mgr. Petr Najman 
tel. 739 69 53 96, e-mail: najman@valika.cz

Hledá se supertáta a supermáma
Superman jako fiktivní postava komiksových příběhů spatřil světlo světa 
už v roce 1938. Nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika 
hledá po 83 letech v rámci právě spuštěné kampaně skutečného super-
mana (supertátu) a superwoman (supermámu), kteří by se chtěli stát 
náhradními rodiči - pěstouny a být tak hrdiny pro děti, které v současné 
době vyrůstají mimo vlastní rodinu.
„Samozřejmě, že název kampaně je trošku nadnesený. Zájemce o pěs-
tounskou péči nemusí být superman a zájemkyně nemusí být superwo-
man. Měli by to být lidé, kteří jsou schopni postarat se o dítě, nabídnout 
mu zázemí, lásku a bezpodmínečné přijetí,“ řekl Petr Zmuda, ředitel 
Centra pro dítě a rodinu Valika a dodal, že u zájemců je důležité, aby byli 
sociálně i ekonomicky soběstační se stabilním zázemím a byli v dobrém 
zdravotním i psychickém stavu.

Měsíc bez DPH!!!
sleva -21%  
Udělejte si krásné jaro na zahradě  
a pusťte se do jejího zkrášlování.
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Jídelnu Zlatá Kotva už řadu let úspěšně 
provozuje Městské zařízení sociálních služeb 
(MZSS), jejím prostřednictvím zajišťuje posky-

tování stravy nejen svým klientům z řad seniorů, 
ale také ostatním strávníkům. Zdejší stravovací 
provoz má na starost Richard Lhoták, člověk se 
zkušeností ze špičkových hotelů a tedy odborník 
na slovo vzatý. „Pan ředitel Myšák sehnal špičko-
vého manažera stravování,“ vysekl mu poklonu 
i 1. náměstek primátorky pro sociální oblast Tomáš 
Trtek.
Na Velikonoce se ve Zlaté kotvě chystalo například 
pečené kuřátko s jarní nádivkou, ale také kachna 
nebo králík. Na spoustě dalších dobrot si tady však 
pochutnáte i mimo obvyklé sváteční příležitosti. 
Pestrost stravovací nabídky ostatně dokazují 
i pečlivě připravovaná menu jídelny. Ta jsou 
mimochodem k dispozici k nahlédnutí na webu 
www.kv-mzss.cz/jidelni-listek/. Oslovila vás zdejší 
nabídka? Není problém. „Rádi přivítáme nové 
strávníky, třeba i firemní. Ať už přímo u nás, nebo 
jídlo rozvezeme přímo k nim,“ říká Richard Lhoták. 
Kromě toho, že Zlatá kotva standardně vydává jídlo 
strávníkům nebo nabízí firmám dovoz jídel pro je-
jich zaměstnance, využili ředitel MZSS Petr Myšák 
a manažer stravovacího provozu Richard Lhoták 
situaci během koronavirové pandemie k tomu, aby 

jídelna prokoukla. Chlubit se zde mohou novou 
výmalbou či renovovanými obrazy, prostředí nově 
zpříjemňují také další prvky. „Už aby se tu mohli 
lidé zase normálně stravovat,“ přejí si určitě nejen 

oni. Za sebou zde mají už také výběrová řízení 
na dodavatele surovin. „Za stejné ceny je teď 
dostáváme pestřejší a kvalitnější,“ dodává Richard 
Lhoták. „Chceme, aby Zlatá kotva byla pojmem.“

Zlatá kotva. Jídelna s rozvozem 
nabízí pestrou a kvalitní stravu
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800 101 047
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359 010 406
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Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro 
modely SEAT Ateca: 4,3–6,8 l /  100 km, 
114–155 g/km, SEAT Tarraco: 1,6–7,6 l  /  100  km, 
36–175 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

SEATTarraco
&Ateca

AUTOSALON Manfred Schöner 
Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov 
T. +420 739 933 620
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Začátek roku 2021 v Karlových Varech přinesl 
i řadu novinek. Jednu z nich určitě uvítají 
všichni senioři. Těšit se mohou na nové mís-

to k setkávání a oblíbeným aktivitám. Primátorka 
města Andrea Pfeffer Ferklová pro ně totiž spolu 
s vedením města připravila nový projekt. 
„Chtěli jsme pro naše seniory připravit něco, co tu 
dosud nebylo, místo, kde by se mohli scházet, ko-
munikovat a třeba se i zapojit do nějakých aktivit. 
Bohužel nám záměry trochu překazila pandemie 
koronaviru, a tak jsme letos na přelomu ledna 
a února vymysleli takové venkovní komunitní cent-
rum,“ vysvětluje Andrea Pfeffer Ferklová.
Konkrétně se bude jednat o zahradničení a zapojit 
se do něj mohou všichni karlovarští senioři. 
Název pro něj je stejně jednoduchý jako jeho logo 
a dá se tedy lehce zapamatovat: Zahrada seniorů 
– Karlovy Vary.
Z několika možných míst vytipovalo vedení rad-
nice tu nejvhodnější variantu, v karlovarské čtvrti 
Drahovice, v bývalém zahrádkářství „Flora“, které 
je v areálu Správy lázeňských parků. Místo je dob-
ře dostupné městskou hromadnou dopravou linka-
mi číslo 3 a 15, v blízkosti se dá také zaparkovat, 
prostor je bezbariérový, má příjemné zázemí 
a nechybí ani nové sociální zařízení. „Přemýšleli 
jsme opravdu dlouho, původně přicházela v úvahu 
možnost vybudovat ho v našich lázeňských lesích. 
Připravili jsme menší anketu a ukázalo se, že to 
není ideální místo. Není zde potřebné zázemí, 

mobilní signál, dostupnost městskou dopravou 
a podobně,“ vypočítává primátorka.
A co mohou karlovarští senioři od nového centra 
očekávat? Na to je jednoduché odpověď, prozra-
zuje ji už samotný název. V Zahradě seniorů se 
mohou scházet, sami si vypěstovat v záhonku 
a následně odnést domů třeba bylinky nebo zele-
ninu. Cesta k tomu je také jednoduchá. Stačí se 
zaregistrovat na magistrátu města v Senior Pointu. 
„Samozřejmě budeme vše sledovat, vyhodno-
covat, zda je o zahradničení zájem a zda plochy 

dostačují,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová.
Registrace samotná ani možnost navštívit Zahradu 
seniorů navíc nebude zpoplatněna. „Chtěli jsme, 
aby senioři mohli být na čerstvém vzduchu a mohli 
využít venkovního posezení s přáteli, zapojit se do 
společných aktivit. To je naším cílem, není tedy 
rozhodně účelem, aby toto centrum bylo nějak 
ziskové. Pro tento rok je jisté, že zahradu mohou 
všichni senioři z našeho města navštěvovat zdar-
ma, a věřím, že si ji všichni velmi oblíbí,“ dodává 
primátorka.

Zahrada seniorů otevře už 
v květnu a přístupná bude zdarma
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Právě těmito slovy často končí mnoho 
hezkých pohádek. Také ve vztahu dvou 
milujících se lidí začíná nová etapa života. 

Před mnoha lety jsem při bádání v okresním 
archivu našel v dobovém tisku zprávičku, která 
mě zaujala. Zněla takto: „V neděli dopoledne, 
3. června 1945, proběhla v Karlových Varech 
první česká svatba po osvobození. Slečna Pavla 
Vechová z Karlových Varů a Ladislav Janoušek 
z Písku uzavřeli sňatek v děkanském chrámu 
Páně.“ To jsem tehdy ještě netušil, že i já sám se 
jednou stanu oddávajícím.
Psal se rok 1993 a já jsem byl jako zastupitel 
města pověřen Radou města provádět svatební 
obřady. Jsem historik a k tomu navíc i pedant, 
takže jsem si začal vést přesné údaje o tom, 
kdy, kde a koho jsem oddával. Poprvé jsem před 
snoubenci stál 19. června 1993. Bylo to v ob-
řadní síni ve Staré Roli a já zvládl napoprvé osm 
párů. První „mými“ snoubenci byli mladí lidé – 
ženich Dalibor a slečna nevěsta Martina. Docela 
rád bych dnes věděl, zda jim jejich manželství 
vydrželo, kolik mají dětí, jak se jim vede.
Postupně přibývaly další a další svatební obřady. 
Naposled jsem se před snoubence postavil 
po 25 letech – 8. září 2018. Celkem jsem do 
společného života vyslal 934 párů. Listuji svými 
poznámkami a snažím se připomenout si vše, 
co jsem ve funkci oddávajícího zažil. Svatby 
probíhaly ve Staré Roli, po rekonstrukci objektu 
v obřadní síni na třídě Krále Jiřího. Když jsem 
začínal, bylo pověřeno uzavíráním sňatků sedm 
zastupitelů. Když jsem končil, bylo nás již 
čtrnáct. Připomínám, že ze zákona oddávají pri-
mátor a jeho náměstci, dále ti zastupitelé, kteří 
o to projeví zájem. Nejprve jsem oddával pětkrát 
v roce. V posledních letech už to bylo méně, zato 
na nejrůznějších místech.
Vždy se mně dobře spolupracovalo s matri-
kářkami. Mnohé z nich jsou již v zaslouženém 

důchodu nebo změnily působiště. Rád vzpomí-
nám na pány hudebníky, kteří obřad doprovázeli 
skladbami dle přání snoubenců.
Známí se mě často ptali, které svatby se mně 
nejvíce líbily. Odpovídal jsem vždy stejně: nevěs-
ta v bílém a k tomu hodně svatebčanů. Oddával 
jsem ale nejen mladé novomanžele, také lidi 
středního nebo pokročilého věku. Nejstaršímu 
ženichovi bylo 90,5 roku, nejmladšímu 19 let. 
Nejstarší paní nevěsta měla 82 let, nejmladší 17 
let (čekala miminko a tak musela být zplnolet-
něna). Jak šla léta, věk snoubenců se postupně 
navyšoval. Mnozí už měli při obřadu své děti 
nebo nevěsta byla v jiném stavu. Přede mnou 
také 23x stanuli bývalí manželé, kteří se po 
letech rozhodli znovu spojit své životy. Několik 
mužů se ženilo popáté, podobně to bylo i u ně-
kolika žen. Nejvyšší věkový rozdíl snoubenců byl: 
muž starší o 42 let, žena starší o 22 let. Hezké 
byly dvě svatby najednou – bratr a sestra nebo 
se vdávaly dvě sestry. Několikrát jsem musel 
zvládnout také 15 obřadů během jednoho dne.
Karlovy Vary jsou kosmopolitní město. To se 
ukázalo i při svatbách, kde musel často figu-
rovat také tlumočník. 35x zazněla ruština, 18x 
němčina, 9x ukrajinština, 5x vietnamština, byla 
i angličtina, francouzština, albánština, maďaršti-
na a arabština. Velmi rád vzpomínám na sym-
bolické svatby manželů po padesáti letech (tzv. 
zlatá svatba – 8x) a jednou dokonce po šedesáti 
letech (diamantová svatba).
Jak jsem již uvedl, svatby nemusely být pouze 
v obřadní síni. Vždy záleželo na domluvě snou-
benců a oddávajícího. Nelze zde vypsat všechna 
místa, proto jmenuji jen některá: Andělská kaple 
v zámečku Doubí, Starý mlýn v Březové, kaple 
Nejsvětější Trojice na Andělské hoře, Vítkova 
hora, Zanderův sál v Císařských lázních, farma 
Hory, Aberg, Japonská zahrada u Richmondu, 
Hadí pramen v Sadové kolonádě, atd. Svatební 

obřad se konal i na zahradě rodinného domku, 
stejně jako několikrát v bytě (vážně nemocný 
partner). Mimořádně jsem jednou oddával také 
na Magistrátě.
Při tak velkém počtu svateb se často objevily 
zajímavosti, zvláštnosti, výjimky, které jsem 
si do svých materiálů poznamenal. Zde jsou: 
Nedostavili se svědci a tak musel svědčit taxikář, 
fotograf nebo uvádějící úřednice. Svatba se 
nekonala z důvodu nemoci, havárie nebo bez 
omluvy či udání důvodu. Několik ženichů se při 
obřadu rozplakalo, jiný dokonce dvakrát omdlel 
a museli jsme volat pohotovost. Oba snoubenci 
nebyli z Karlových Varů, ovšem poznali se zde 
a tak také svatbu chtěli právě zde. Oddával jsem 
hasiče a venku začalo troubit několik hasičských 
aut. Zajímavá byla také svatba v modrém – 
všichni v námořnickém duchu, stejně jako jiný 
ženich v generálské uniformě. Krásná romská 
svatba, plná obřadní síň a nádherná atmosféra. 
Několikrát se stalo, že si manžel vzal jméno 
manželky. Stalo se, že jsem oddával maminku 
a po mnoha letech i její dceru. Dva snoubenci 
byli z Dětského domova. Po skončení mně přišla 
poděkovat dojatá paní vychovatelka. Ve třech 
případech jsem uvedl do společného života 
mé kamarády – a pak jsem byl i na slavnostní 
hostině. Výčet by ovšem mohl pokračovat ještě 
hodně dlouho.
Své povídání uzavřu konstatováním, že jsem ni-
kdy nelitoval toho, abych mohl věnovat svůj čas 
oddávání. Zůstalo mnoho vzpomínek, mnohdy 
se ke mně bývalí novomanželé hlásí. Všech-
no jednou ale skončí. Naposledy jsem stanul 
v obřadní síni 8. září 2018 a oddal jsem šest 
párů. Tím úplně posledním byli Lucie a František 
Kreysovi. Společně jsme se fotografovali a dostal 
jsem souhlas, že jejich jména i fotografie mohu 
zveřejnit. Zbývá ještě poděkování všem ženám 
z Odboru vnitřních věcí (matriky), se kterými 
jsem po všechna ta léta spolupracoval.
 PhDr. Zdeněk Musil

A byla svatba…
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Nikdo z nás si neuměl před rokem předsta-
vit, že se většina aktivit divadelní, hudební 
a taneční scény bude po mnoho měsíců ode-

hrávat pouze online bez přítomnosti živého publika.
Pro regionální symfonický orchestr, neuvyklý 
běžně mikrofonům a kamerám, je to možná výzva 
k seznámení se s touto formou produkce a jistě 
i k využití těchto zkušeností v budoucnu. Přesto 
vnímáme, že naším nejdůležitějším posláním je 
přinášet zážitky ze živého hraní, navíc nemalou část 
našeho publika tvoří ti, kteří online nejsou resp. 
nechtějí být. Po loňských jarních záběrech z Itálie, 
kde během lockdownu vznikaly krásné nápady 
s hudebními i jinými představeními pod okny 
izolovaných obyvatel měst, nás napadlo, přivézt 
Karlovarákům pod okna symfonickou hudbu. Nako-
nec jsme odehráli deset koncertů na karlovarských 
sídlištích. Počáteční nejistotu, jaké budou reakce 
na „symfoňák“ usazený na trávě či hřišti upro-
střed panelových domů, vystřídalo nadšení nejen 
publika, ale i mezi účinkujícími a šéfdirigent Jan 

Kučera v závěru „turné“ prohlásil, že toto musíme 
za rok zopakovat, i kdyby už žádný lockdown nebyl. 
Doufáme, že nám bude přát počasí a využijeme 
stále ještě zavřených sálů k tomu, abychom ode-
hráli stejné množství koncertů jako loni. Tentokrát 
přivezeme výběr „populárních“ klasických kusů od 
Dvořáka, Smetany, Čajkovského, Brahmse, Bizeta 
nebo Strausse. Sledujte naše webové stránky nebo 
facebook, kde budeme o aktuálních termínech 
a místech informovat. 
Kromě Noci kostelů, na které se jistě opět naši 
hráči představí v různých komorních formacích, 
bude jediným květnovým koncertem odehraným 
v sále premiéra Koncertu pro housle a orchestr 
Jana Kučery, doplněná v druhé půli Symfonií 
č. 9 Es dur Dmitrije Šostakoviče. Koncert jsme 
museli z technických důvodů přesunout z 23. dubna 
na 13. května, kdy bude streamován živě na našem 
YouTube kanále (poté bude možné si ho poslech-
nout i ze záznamu), odkaz najdete také na našem 
Facebooku.  Marcela Kohušová

KSO se opět vydá publiku naproti 
a zahraje na karlovarských sídlištích

Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezen-
tující archeologické výzkumy tří zaniklých 
kostelů řádu křižovníků s červenou hvězdou 

v Karlovarském kraji zůstala návštěvníkům téměř 
utajená. Vernisáž se uskutečnila 23. září, téměř záhy 
ale došlo k uzavření muzea v důsledku vládních 
opatření. Muzeum ji tedy zájemcům zprostředko-
valo alespoň online formou. V době vzniku tohoto 
textu lze doufat, že snad v květnu bude možné 
opět navštívit muzejní expozice, byť za omezujících 

podmínek. Zájemci tak o tuto nanejvýš zajímavou 
výstavu přibližující kostely sv. Linharta v karlovar-
ských lázeňských lesích, sv. Mikuláše pod Krudu-
mem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény 
v Karlových Varech nepřijdou. Muzeum s trváním 
výstavy počítá (zatím) nejméně do konce května.
V době uzavřených expozic připravilo muzeum pro 
své příznivce dvě velké soutěže a rovněž výstavu 
k sedmdesátinám karlovarského historika s neu-
věřitelným rozhledem, patriota a dlouholetého pra-

covníka muzea Stanislava Burachoviče. Výstavu pod 
širým nebem bylo možné zhlédnout v přírodě v okolí 
sv. Linharta. První soutěž zpříjemnila účastníkům 
adventní čas, druhá soutěž s názvem „Pojďte s námi 
za zvířaty“ se uskutečnila během února a března. 
Úspěšní účastníci soutěží vyhráli, mimo jiné, i volné 
vstupenky do expozic v Karlových Varech a Jáchy-
mově, platné do konce roku 2022.
Muzeum Karlovy Vary věří, že je budou moci co 
nejdříve využít a těší se i na ostatní návštěvníky.

Tři kostely, tři příběhy. O výstavu nepřijdete

na letištiAUTOKINO
2021

vždy od 21:00

více info na  www.kvarena.cz

Jééé!Hustý...
Koukej...

Pestrý výběr f lmů!
(nechte se překvapit)

Karlovarsk
é26.–29. 5. 2021
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Neviditelný nepřítel 
nám vyhlásil válku
Na jaře 2020 jsme se dozvěděli, že na nás zaútočil 
neviditelný, ale o to zákeřnější nepřítel, jménem Co-
vid-19. Vyhlásil nám válku a na nic se neptal. Všechno 
bylo dobře rozjeto, ekonomika rostla, platy rovněž, 
nemovitosti se dobře prodávaly, výroba, průmysl, 
všechno šlo dobře a vzhůru. Zlepšily se nám životní 
podmínky. Už mnozí z nás měli pocit "božství", že 
dokážeme všechno, a najednou, vše je pryč. Nepřítel 
Covid-19 začal nepřirozeně a rychle kosit všechny 
okolo. A my jsme zmatkovali, ale v létě jsme hůrááá 
vyrazili na dovolené, jakoby nic... A Covid začal zabíjet 
a napadat, staré, mladé, úspěšné i nezaměstnané... Na 
jaře 2020 jsem byla plná úzkosti, a tak jsme podpořili 
zdravotníky, hasiče, policisty, prodavačky a všechny 
z "první linie", alespoň tím, že jsme jim hráli písničku 
ze seriálu Sanitka, svítili jsme z oken, balkónů a budov 

různými baterkami, zapalovali jsme svíčky, vyráběli 
transparenty s nápisy: "Děkujeme!", tleskali jsme, 
abychom všechny z "první linie" podpořili. A modlili 
se k Bohu, aby nám odpustil, požehnal nám, a pomohl 
zabít covid! Postupem roku jsem přestávala mít naději. 
Z maminkou jsme se začaly bát o život! Ale pak jsme 
si řekly: "Musíme to překonat!" Je to sice téměř 
válečný stav, ale vydržme! Pro sebe, pro druhé, nosme 
respirátory, příliš moc ať neblbneme, dodržujme vše 
potřebné, abychom jsme zůstali zdraví. I já bych ještě 
ráda něco napsala, vyfotografovala, namalovala, nato-
čila film, předala kousek své lásky druhým. Neblbněte! 
Držte se! Všem záchranářům, saniťákům, zdravot-
ním sestřičkám, lékařům, záchranářům a hasičům, 
policistům a prodavačkám patří můj obdiv a dík. Děkuji 
Vám, že zachraňujete životy! Nevzdávejte to! Jsem 
na Vás hrdá a pyšná! Jste mí andělé strážní na zemi, 
samurajové, bojovníci a hrdinové! Bojujte dál! Jak řekl 

tuhle Leon, herec Jean Reno: "Kuráž! Odvahu! Na kon-
ci tunelu bývá vždycky světlo!" Všechny své modlitby, 
myšlenky a přání dobra směřuji Vám, mí hrdinové, 
držte se! A sama se budu snažit nenakazit a žít lépe 
a pro druhé. Přeji Vám vše dobré
 Jana Marková, spisovatelka 
 a badatelka z Karlových Varů

Očkování? Díky za vstřícný přístup
Nedávno jsem absolvoval očkování proti covidu-19 
v KV Areně a chtěl bych poděkovat všem zaintereso-
vaným za vstřícný přístup. Velký dík patří za organizaci 
i městské policii. Šlo to nádherně, žádný zmatek. 
Byl jsem překvapený, až dojatý. Dovolil bych si proto 
touto cestou poděkovat jménem všech seniorů, kteří 
prodělali očkování.
 Bohuslav Horal, Karlovy Vary – Stará Role, 78 let

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

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

4. 5. 19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu 
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším pod-
vodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu 
Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem 
DiCapriem. „Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl 
několikanásobným milionářem – a všechno, do posledního 
centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů 
jako pilot Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější 
nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisi-
ana – to vše pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy 
a pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání 
Daniela Mišáka. Roli jeho pronásledovatele, agenta FBI Carla 
Hanrattyho, představuje Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domeso-
vá, Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber 
Malíková, Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, 
Pavel Richta, František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, 
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

6. 5. 19.30 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák: Dobytí severního pólu
Divadlo Járy Cimrmana
Píše se rok 1909. Čech Karel Němec a skupinka pražských 
otužilců se vydává dobýt severní pól. Od samého začátku se 
českým polárníkům lepí smůla na paty. Populární představení 
Divadla Járy Cimrmana autorů Zdeňka Svěráka a Ladislava 
Smoljaka, které mělo premiéru 25. 10. 1985.
Účinkují: Zdeněk Svěrák, Genadij Rumlena/ Ondřej Vetchý, 
Petr Brukner/ Petr Reidinger, Marek Šimon, Robert Bárta, 
Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant/ Václav Verner
Režie: Ladislav Smoljak

9. 5. 15.00 Ondřej Sekora, Jana Galinová: 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

10. 5. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing 
aneb Tři letušky v Paříži – představení pro uzavřenou 
společnost
Divadélko Beze Jména

11. 5. 19.30 Swing nylonového věku
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
„Nylonový věk“, tak nazval Josef Škvorecký první tři pová-
lečná l é ta. Byly to roky všeobecn é euforie ze znovu nabyt 
é svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal 
swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka 
nebo Ladislava Habarta dosáhla v t é době vynikající úrovně, 

než byla po roce 1948 brutálně zadupána komunistickou 
cenzurou. Ve své koncertní show předvedou Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers „nejkrasší a nejžhavější fláky“ z této 
vrcholné éry bigbandového swingu.
Účinkují: Ondřej Havelka, Melody Makers

12. 5. 19.30 Neil Simon: Vězeň na Druhé Avenue
Agentura Harlekýn
Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku 
ve výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy 
přijdou o práci a jejich byt je vykraden. K tomu je začnou 
otravovat vlezlí a závistiví sousedé. Zdá se, že všechno, co 
se mohlo pokazit, už se pokazilo – a teď je konečně na řadě 
nějaká dobrá zpráva... Vtipná komedie s jiskřivými dialogy 
a dramatickým spádem.
Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika 
Jeníková, Zuzana Mixová, Helena Karochová, Jelena Juklová/ 
Magdalena Weigertová
Režie: Vladimír Strnisko

13. 5. 19.30 Johannes Brahms/ Modest Petrovič 
Musorgskij – pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 
77
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy
Účinkují: Ivan Ženatý – housle, Karlovarský symfonický 
orchestr
Dirigent: Jiří Štrunc

17. 5. 19.30 Antonín Procházka: Klíče na neděli
Divadelní společnost Háta
Komedie o dvou manželských párech, které se sejdou na 
nepovedeném mejdanu. Všichni čtyři nejsou příliš spokojeni 
s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereoty-
pem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu – 
ale po kratičké radosti z něčeho nového se situace nepěkně, 
i když zábavně zvrtne...
Hrají: Jana Šulcová/ Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga 
Želenská, Libor Hruška/ Antonín Procházka/ Juraj Bernáth, 
Mahulena Bočanová, Marcela Nohýnková, Ivana Andrlová/ 
Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová/ Pavla Vojáčková, Martin 
Sobotka
Režie: Antonín Procházka

21. 5. 10.00 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla – veřejná generálka
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo 
Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detek-
tivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí 
realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou 
neschopností. Komedie, která triumfálně brázdí britská 
i česká divadla.
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Petr Németh, 
Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec 
a Tereza Švecová
Režie: Zdeněk Bartoš

22. 5. 19.30 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla – premiéra
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo

25. 5. 19.30 Eric Assous: Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? – Séverinu 
opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na 
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 
Jednoho dne se její ex-manžel objeví, ale ne jako ten dávný 
arogantní a cynický obchodník, ale jako zruinovaný muž 
bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil – 
a vlastně se také jako nezaměstnaný zeptal na práci.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka/ 
Vasil Fridrich, Robert Hájek/ Martin Zahálka ml., Zuzana 
Žáková/ Anna Kotlíková, Lucie Zedníčková/ Štěpánka 

Procházková
Režie: Antonín Procházka

26. 5. 19.30 Donald Churchill, Peter Yeldham: 
Daně, daně a jak na ně?!
Divadélko Beze Jména
Tom, relativně skromný profesor botaniky, kterého zajímají 
jenom ženy a rostliny, zjistí, že ho jeho účetní namočila do 
daňového podvodu. Obelstít finanční úřad není žádná hračka, 
zvlášť když malý podvodník narazí na většího podvodníka… 
a kolotoč vtipných situací se roztočí…
Hrají: Miroslav Šimůnek/ Vojtěch Hájek, Vojtěch Efler, Martin 
Sochor/ Jiří Chvalovský, Hana Gregorová, Irena Máchová, 
Bára Mottlová/ Dominika Býmová
Režie: Hana Gregorová

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

O konání akcí vás budeme informovat na našem webu, 
facebooku či prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás 
můžete kontaktovat telefonicky na čísle 777 744 893.

13. 5. 19.30 Steamový koncert
Jan Kučera: Koncert pro housle a orchestr - premiéra
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur op. 70

David Pokorný – housle
Jan Kučera – dirigent
 
Živé vysílání koncertu na YouTube Karlovarský symfonický 
orchestr – official channel

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

Design eshop, v němž každým nákupem podpoříte práci 
designérů z ČR a naše vzdělávací a kulturní akce ve Varech, 
je stále otevřen. 
Sledujte aktuální situaci na www.supermarketwc.cz nebo 
na FB či IG.

do 31. 8. Výstava Ať žije věda! / Vividbooks
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky již možná víme, kdy znovu-
otevřeme. Nebo jsme už otevřeli? Podívejte se na náš web. 
Každopádně; máme pro vás připravenou skvělou výstavu! 
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 
rozšířené reality. A jako nášup připravujeme doprovodný 
program o kreativitě, vědě a projektu Vividbooks. Už se na 
vás moc těšíme!

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

7. a 21. 5. 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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Výstavbu nového Domova seniorů se speciální péčí 
na rohu ulic  Javorové a Jabloňové ve Staré Roli 
v Karlových Varech zahájil privátní investor 15. čer-
vence 2020. Nad odvážným harmonogramem 
a plánem přivítat prvního klienta domova seniorů 
již v září 2021 mnozí kroutili hlavou. Jakub Erben, 
investor projektu, je ale muž sršící energií a svou 
dynamiku propsal i do stavby samotné. A tak již 
v lednu byly dokončeny vyzdívky třetího patra dva-
krát zalomené budovy, o měsíc později byla hrubá 
stavba včetně osazení oken v podstatě hotová, 
a na konci února vztyčovali majitelé tradiční opent-
lenou břízku. Vysoká intenzita prací ale pokračuje 
dál, pomalu se začínají rýsovat interiéry i fasáda 
domova seniorů a v poslední etapě přijdou na řadu 
terénní práce a parkové úpravy okolí, aby klienti 
domova, jejich návštěvy i personál měli možnost 
trávit čas též venku na čerstvém vzduchu.

Kvalita prostoru i služeb 
musí být stoprocentní
Nový domov seniorů nabídne až 184 lůžek v jed-
nolůžkových a dvoulůžkových pokojích s velkými 
okny a disponujících moderním vybavením dle 
nejnovějších poznatků péče o seniory. Samozřej-
mostí jsou sociální zařízení u každého z pokojů, 
stejně jako pohodlná polohovací lůžka a nábytek 
vyhovující speciálním potřebám seniorů. Podle slov 
Jakuba Erbena ale není primární pouze kvalita pro-
storu, ještě větší důležitost přikládá kvalitě služeb, 
ta musí být víc než stoprocentní. „Buduji místa, 
kde mohou senioři důstojně a s maximální péčí 
prožít poslední roky, měsíce a dny svého života. 
Sám pocházím z Karlových Varů a touto investicí 
splácím dluh vůči svým prarodičům, kterým se 
takového servisu nedostalo,“ popisuje. Prostory 
pro aktivizační aktivity i společné trávení volného 
času jsou připraveny v každém patře budoucího 
domova seniorů a investor na ně myslí i v pro-
storné přiléhající zahradě s terasou a posezením.

Zajistíme profesionální péči 
i zábavu všem našim klientům 
Domov seniorů nenabídne své služby pouze seni-
orům, ale také osobám s diagnózou Alzheimerovy 
choroby. Na obě skupiny potenciálních klientů a je-

jich odlišné potřeby myslel investor už při koncepci 
stavby. „My již jeden domov seniorů provozujeme 
v Říčanech u Prahy a zkušenosti odsud plánujeme 
přenést i do Karlových Varů. Víme, že klienti s po-
čínající stařeckou demencí mají úplně jiné potřeby 
než lidé s Alzheimerovou chorobou. U nás mají 
obě tyto skupiny svůj prostor i program nastavený 
tak, aby je uspokojoval, bavil a hlavně aby pro 
ně byl bezpečný,“ říká Jakub Erben a dodává, že 
samozřejmostí v domově je 24hodinová kvalifiko-
vaná zdravotní péče, péče lékařů přímo v ordinaci 
domova seniorů i aktivizační aktivity dle individuál-
ně nastaveného plánu. Myslí ale i na to, co nemusí 
být ve všech zařízeních samozřejmostí, jako je 
pestrá, zdravá strava šestkrát denně s možnostmi 
výběru dle individuální chuti a diety. Dále pak 
manikúra, pedikúra, rehabilitace nebo kadeřnické 
služby a zapomenout nesmíme ani na společenský 
program v areálu domova i výlety pro klienty, kteří 
je zvládají. A hlavně pak poklidná rodinná atmosfé-
ra, v níž se cítí dobře senioři i jejich blízcí. 
„V Říčanech je pro mne vždy odměnou slyšet od 
našich babiček a dědečků, že se jim u nás líbí, že 
jsou tu rádi. A možná ještě větším zadostiučiněním 
je poslouchat rodinné příslušníky mluvit o tom, že 
nemají špatný pocit z toho, že péči o nemohoucí 
příbuzné nechali právě na nás. Že i oni k nám na 
návštěvy vlastně jezdí rádi a odjíždějí s dobrým 
pocitem, že je o jejich blízké dobře a s láskou 
postaráno,“ uzavírá Jakub Erben, který už dnes, 
kromě stavby domova seniorů v Karlových Varech, 
pracuje i na přenosu zkušeností a zaučení budou-
cího karlovarského personálu. 

Výstavba domova seniorů pokračuje podle plánu. V září bude 
mít Karlovarsko k dispozici až 184 nových pobytových lůžek 
pro seniory a pacienty s Alzheimerovou chorobou

Nový domov pro seniory se speciální péčí v Karlových Varech roste doslova před očima. Za necelých 
deset měsíců od symbolického poklepání základního kamene je hrubá stavba hotová, investor 
intenzivně pokračuje v dalších stavebních pracích dle původního harmonogramu a prvního klienta 
plánuje v moderních prostorech přivítat již za necelé čtyři měsíce. Lidé z Karlových Varů i jejich oko-
lí tak budou mít už na podzim pro své blízké k dispozici až 184 nových pobytových lůžek západoev-
ropského standardu včetně moderních aktivizačních služeb.

Pro více informací o službách domova seniorů Karlovy Vary se speciální péčí se obracejte na:

Žádosti o přijetí: Soňa Slepičková, slepickova@dsricany.cz nebo 735 755 513

Žádost o práci: Ing. Romana Havlíková, havlikova@dsricany.cz nebo 739 438 509
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KULTURA  |  KONTAKTY

Výstava připravená ve spolupráci 
s Museem Kampa v rámci stého 
výročí narození představí Vladi-

slava Mirvalda (1921-2003), autora 
racionálního přístupu v umění, autora 
fascinujících geometrických maleb 
a kreseb svou dokonalostí rozkmitá-
vajících oko i mysl diváka. Výstava se 
zaměří také na Mirvaldův přístup ke 
krajině, její uspořádanosti, rodící se 
z chaosu vyvažováním a řádem.
Vladislav Mirvald se narodil v Záluží 
u Mostu, většinu života strávil v Lou-
nech, po válce vystudoval deskriptivní 
geometrii a výtvarnou výchovu ve 
škole Martina Salcmana na praž-
ské Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy, studium ale započal na škole 
architektury a pozemního stavitel-
ství ČVUT. Svůj čas dělil mezi umění 
a pedagogické působení, ale také 
fotografoval, hrál divadlo a rybařil. 
Byl členem skupin Křižovatka, Klub 
konkretistů, vystavoval s mnoha 
významnými umělci (v roce 1968 např. 
s Moreletem, Arpem, Vasarelym). 
Vladislav Mirvald bývá spojován 
s Lounskou krajinářskou školou, kam 
patří také Mirvaldovi přátelé už od dob 
studií Kamil Linhart a Zdeněk Sýkora. 
Mirvaldova krajinářská tvorba je spjata 
s Louny a okolím - krajinné motivy 
nacházel u Cítolib, v Počedělicích, na 
Oboře (roku 1962 vznikly abstraho-
vané kresby Obory připomínající fau-
vistické dílo Fernanda Légera a Henri 
Matisse). Maloval ale i na dovolených 
v Řecku, Bulharsku či na Slapech. 
Technika malby se měnila, někdy 

převládal spíše lineární rukopis daný 
jasně rozpoznatelnými tahy a dotyky 
štětce, jindy převažovaly syntetizo-
vané barevné plochy. Cézannovská 
lekce získaná u Martina Salcmana 
mu umožnila krajinu vnímat jako 
nevyčerpatelný zdroj úvah o fungování 
světa i o uměleckých principech. 
Krajiny sloužily Mirvaldovi jako deník 
a záznamník, zezadu si často psal 
různé poznámky, třeba mrzne, náledí, 
mlha, špína na ulicích, napadl sníh, 
svítí slunce, taje a je maturitní ples 
nebo dnes přilétli špačkové… (tento 
přípisek dal titul celé výstavě).
Od 60. let se Vladislav Mirvald začal 
intenzivně věnovat geometrickým 
kresbám a obrazům, v nichž zúročil 
své deskriptivní schopnosti. Díla vzni-
kala v době analogové, ručně, perem, 
tuší, štětcem barvou a jsou neuvěřitel-
ně precizní a přesná (dnes by zřejmě 
podobné dokonalosti bez počítače 

nikdo nedosáhl). Geometrické kresby 
a obrazy v převážně kontrastní černo-
-bílé barevnosti využívají optických 
efektů, fascinující křivky a kompozice 
spojují krásu matematiky s vizuálním 
uměním. Po ploše plátna kmitají undu-
lační (zvlněné) válce, často s efektem 
moiré, (vzájemného prolínání nebo 
střetávání). Autor občas naruší pravi-
delný „vzor“, a nechá vyznít opticko 
kinetický klam, divák má pocit pohybu 
či vibrace. V Rombergových křivkách 
se umělec inspiroval neurologickým 
testem dr. Moritze Heinricha Rom-
berga (1795−1873) diagnostikujícím 
poškození labyrintu, nervů či mozečku 
v momentu, kdy v udržení rovnováhy 
těla nepomáhají oči. Vychýlení těla 
vůči zemské ose opisuje křivky, jež 
daly základ působivým strukturám 
v modrobílé či černobílé variaci. 
Století Vladislava Mirvalda v roce 2021 
připomíná jako první výstava v Galerii 
umění Karlovy Vary připravená ve 
spolupráci s Museem Kampa. Je 
výjimečná propojením Mirvaldovy geo-
metrické a krajinářské tvorby. Zatímco 
obrazy a kresby používající experi-
mentální přístup a jazyk geometrie již 
patří ke klasice českého poválečného 
umění, krajiny jsou známé podstatně 
méně a pro diváky budou objevné.
Pokud se chcete k těmto objevitelům 
přidat, máme pro vás na závěr jeden 
tip. Ve výloze Galerie umění Karlovy 
Vary je nainstalována obrazovka, 
na které si můžete výstavu i v době 
uzavřených kulturních institucí 
prohlédnout.

Vladislav Mirvald: 
Dnes přilétli špačkové Kontaktní informace:

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

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

Rozšířené úřední hodiny občanských 
agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 - 15:30
pátek  8:00 - 14:00

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

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

Městská policie Karlovy Vary, operační 
středisko: 353 153 911

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty 
a úřední hodiny



31

INZERCE



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

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


