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05 VARY°ŽIJOU
Ve spolupráci s Infocentrem připravuje město 
bohatý kulturně společenský program v podobě 
Karlovarského kulturního léta. Začne 25. června 
a potrvá až do 15. září.

12 UNESCO. BUDEME VE SVĚTOVÉ SPOLEČNOSTI
Být označen jako „památka UNESCO“ je velká čest, 
závazek i povinnost. Město, místo nebo památka se 
musí o své území starat a to tak, aby se v něm líbilo 
těm, kteří se sem přijedou podívat, ale i těm, kteří 
jsou zde doma. To je jeden ze zásadních principů 
tohoto zápisu.

16 VARY°METRO
Infocentrum města Karlovy Vary představuje mo-
derního a vtipného průvodce s názvem VARY°Metro. 
Ten nabízí čtyři tematické trasy, s nimiž poznáte 
naše lázeňské město se vším všudy. Jednotlivé 
trasy nemají jasně daný start ani cíl a dávají tím 
prostor vaší momentální náladě a fantazii.

20 DVACET PAMĚTNÍKŮ, DVACET OSUDŮ
Kniha Kateřiny Kovačkové: Böhmisches. Allzu 
Böhmisches? vypravuje o dvaceti pamětnících, 
Němcích, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni 
z domovů v českém příhraničí. Jedna z pamětnic 
prožila dětství ve Staré Roli, kde také až do svého 
odsunu žila. Přinášíme část jejího příběhu. 

21 PODNIKNI TO! I V KARLOVÝCH VARECH
Od července se ve městě rozbíhá projekt, který 
necílí na podporu stávajících firem ani není akce-
lerátorem pro start-upy, ale má být místem, kde 
mohou získat zásadní informace lidé, kteří teprve 
o podnikání uvažují.

28 VOLEJBALOVÍ MISTŘI
Podruhé v sedmileté historii klubu se volejbalisté VK 
ČEZ Karlovarsko vyšplhali až na vrchol. V uplynulém 
ročníku extraligy napočítali celkem osmadvacet 
výher a na trůnu vystřídali své finálové protivníky 
z Českých Budějovic.

12

01 ZAHRADA SENIORŮ
V areálu bývalého zahradnictví v Drahovicích, kde působí a zeleň 
pro parky a záhony po celém městě pěstuje či uchovává Správa 

lázeňských parků, byla vybudována komunitní zahrada pro seniory. 
Mezi lidmi vzbudila velký ohlas. Jedním ze zájemců je také Jaro-

slav Ludvík (na snímku).
Více o novince čtěte na straně 21.

20
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
letošní jaro přineslo postupné rozvolňování, 
všichni se už asi po mrazivé zimě těšíme na 
slunečné dny a věříme, že se svět kolem nás 
začne vracet k normálu. Na začátku května 
se nám povedlo zprovoznit nové občerstvení 
ve volnočasovém areálu Rolava, ze začátku 
pouze formou okénka, věřím, že si však již 
brzy návštěvníci vychutnají dobrou kávu 
nebo zákusek v novém bistru. V květnu jsme 
také otevřeli v zahradnictví na Lidické ulici 
novou komunitní Zahradu seniorů, abychom 
jim nabídli trochu tvořivé radosti. Zároveň 
se po roční změně vedení začaly projevo-
vat důležité změny v Městském zařízení 
sociálních služeb, které se více soustředilo 
na své vybavení pro terénní službu, aby pe-
čovatelky mohly strávit více času s pacienty, 
než čekáním na autobus. Obnovou prošla 
také oblíbená jídelna Zlatá kotva, která chce 
být nejen dostupná, ale také přívětivá pro 
své návštěvníky prostředím i kvalitou jídel. 
Městské zařízení od května spustilo také 
odlehčovací službu, která tu dlouhodobě 
chyběla. Umožňuje osobám nebo rodinám 
pečujícím o nesoběstačného nebo dlouhodo-
bě nemocného blízkého dočasný odpočinek 
od nepřetržité péče tím, že jej na vymezený 
čas svěří do rukou profesionálním pečova-
telům. Služba přitom nemusí sloužit pouze 
seniorům, přijímá klienty od 16 let věku.
V tomto vydání ale nepřinášíme jen zprávy 
o tom, co se v našem městě už stalo, 
také vyhlížíme, co nás letos čeká. A když 
začíná léto, chceme, aby opět bylo zajímavé 
a kulturní. Držme si také palce, abychom 
obstáli s kandidaturou Great Spas of Europe 
na zápis do Seznamu světového dědictví 
UNESCO.
Přeji Vám příjemné léto, dobrou náladu 
a mnoho příjemných zážitků.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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SEZÓNA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 
ODSTARTOVALA V DUBNU
S měsíčním zpožděním a v mezích opatření daných 
vládou se v dubnu rozjela letošní sezóna farmářských 
trhů v Karlových Varech. Vedle čerstvého pečiva, 
uzenin, drůbeže, medu a dalších kvalitních potravin 
se hojně prodávaly sazenice všeho druhu. Pokud bude 
vývoj epidemie koronaviru příznivý, bude se sortiment 
a počet prodejců rozšiřovat. U Tržnice v centru města 
budou farmáři nabízet své produkty jednou až dvakrát 
měsíčně. Termín farmářských trhů do konce roku: 
4. a 18.6., 16.7., 13.8., 10. a 24.9., 8. a 22.10., 5. 
a 19.11., 3. a 17.12.

NA ROLAVĚ ZAHÁJILO PROVOZ 
NOVÉ OBČERSTVENÍ
Návštěvníkům volnočasového areálu Rolava se 
v květnu otevřelo nové občerstvení "PUMPA by Špunt 
& Knoflík Co.", ze začátku pouze formou výdejového 
okénka, později přibyla možnost oblíbené terasy.

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Po roce odkladu se znovu vrací soutěž Stavby Kar-
lovarského kraje. Pro Dny stavitelství a architektury 
Karlovarského kraje ve dnech 17. a 18. června bude 
přehlídka 20. ročníku tradičního klání nosnou akcí. 
Do hlasování v soutěži se můžete zapojit také vy, na 
webu stavbykarlovarska.cz končí 18. června.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SE PROJEDNÁVAL ONLINE
Opakované veřejné projednání územního plánu města 
se muselo odehrát v online prostoru. Zúčastnilo se ho 
zhruba pět desítek zájemců. Úřad územního plánování 
musí všechna stanoviska podaná dotčenými orgány 
a investory, stejně jako námitky vlastníků nemovitostí 
a připomínky ostatních firem a veřejnosti vyhodno-
tit. Dalším krokem by mělo být již samotné vydání 
územního plánu, pokud nenastane situace, kdy by 
řešení nějakého podnětu vyžadovalo opětovné veřejné 
projednání.

 

DEN VÍTĚZSTVÍ. CEREMONIÁL 
BYL LETOS NEVEŘEJNÝ
Výročí konce druhé světové války se i letos muselo 
obejít bez ceremoniálu s účastí veřejnosti. Symbolic-
ké vzpomínky na válečné hrdiny a oběti války se za 
město Kalovy Vary ujal radní Martin Dušek, který na 
Den vítězství položil květinové věnce k památníkům na 
drahovickém hřbitově i u hotelu Thermal.

VLÁHU ZAJISTÍ STROMŮM 
V ŠUMAVSKÉ ULICI VAKY
Stromům v Šumavské ulici zajistí vláhu vaky, stejně 
jako dalším stovkám dřevin na řadě míst Karlových 
Varů. Správa lázeňských parků vybavila zavlažovacími 
vaky mladé dřeviny, které na podzim loňského roku 
zasadila v několika lokalitách města. Další stovky 
zelených vaků jsou u stromů zejména u komunika-
cí, na pěších zónách a v chodnících. Jsou velkým 
pomocníkem v boji se suchem. Stromům postupně 
dávkují závlahu přímo ke kořenovému systému a ony 
pak nepříznivé klimatické podmínky úspěšně zvládají. 
Ve městě je najdete u pěti stovek dřevin.

INOVAČNÍ CENTRUM SE PŘIPRAVUJE 
NA PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Inovační centrum INION na Drahomířině nábřeží se 
zařizuje a připravuje na první návštěvníky i podnikavce. 
Své pracoviště tu našla třeba Dominika Bártová, mimo 
jiné zakladatelka průvodce Vary Guide.

LÁVKA NA KARLOVĚ STEZCE JE OPRAVENÁ
Špatný stav lávky na cyklotrase Karlova stezka je 
minulostí, vyčnívající hřebíky jsou pryč. Lávku za 
Rolavskou ulicí ve Staré Roli město ve spolupráci 
s Lázeňskými lesy Karlovy Vary důkladně vyčistilo 
a opravilo. Očistou prošly opěry, zídky i fošny, výměnou 
pak madla a částečně i pochozí plocha.

TISÍCE POPELNIC PROŠLY JARNÍ OČISTOU
Podobně jako v loňském roce i letos prošly jarní očis-
tou tisíce popelnic ve městě. Obě svozové společnosti 
prováděly mytí nádob na komunální odpad postupně 
po celém městě, vždy vzápětí po vyvezení odpadu.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
PROCHÁZÍ OBNOVOU
Přechody pro chodce a autobusové zastávky, to jsou 
místa, na kterých začala tradiční jarní obnova vodorov-
ného dopravního značení. Následovat bude „lajnování“ 
parkovacích stání pro držitele průkazů ZTP/P, ve 
vybraných lokalitách silničáři budou stříkat i středové 
a vodící čáry a další značení. Práce budou probíhat do 
konce května, a to za plného provozu. 

TĚLOCVIČNA V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 
MÁ NOVÉ ZÁZEMÍ
Základní škola Krušnohorská má nové zázemí tělo-
cvičny. Stavbaři a řemeslníci zrekonstruovali toalety, 
umývárny a šatny, částečnou obměnou prošly také 
dveře a radiátory v rekonstruované části budovy. 
Rekonstrukční práce ve škole na Růžovém vrchu vyšly 
na zhruba 1,9 milionu korun.
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Karlovy Vary ožijí i v letošní sezóně, která už se pomalu rozbíhá. Svou 
cestu z města si dobře rozmyslete, ať vám neunikne nic z toho, co byste 
tady chtěli zažít. Ve spolupráci s Infocentrem připravuje město bohatý 
kulturně společenský program v podobě Karlovarského kulturního léta. 

Začne 25. června a potrvá až do 15. září. „Držíme se loni osvědčeného 
a úspěšného modelu koncertů u hotelu Thermal a na Rolavě, hrát se 
bude rovněž na kolonádě a na Linhartu. Ve Dvořákových sadech bude 

prostor pro relaxaci, dobré občerstvení a workshopy,“ nastiňuje primátorka 
města Andrea Pfeffer Ferklová. 
Program už nyní plní věhlasná jména. Thermal Stage nabídne koncerty hvězd, 
jako jsou Tata Bojs, Queenie, Jelen, Pokáč, Yzomandias, Ewa Farna a mnoho 
dalších. Ve společnosti vybrané hudby budete moci strávit každý víkend. Rola-
va, co se slavných interpretů týče, také nezůstane pozadu. Mezi jinými dorazí 
Hradišťan, Wohnout, Peztalozzi nebo BSP. A chybět nesmí ani Karlovarský sym-
fonický orchestr. Jeho kolonádní a komorní koncerty budou nedílnou součástí 
programu. Rozezvučí Tržní kolonádu a nově také centrum Linhart v lázeňských 
lesích. Obě místa jsou mezi návštěvníky, hosty i obyvateli města velmi oblíbená 
a hudba KSO jim dodá ojedinělou atmosféru. 
Ve Dvořákových sadech i letos vyroste Lounge zóna se stánky s občerstvením, 
kde se každou středu a sobotu uskuteční zajímavé workshopy. Najdete zde 
i informační stánky UNESCO a Živého kraje s upomínkovými předměty a před-
prodejem vstupenek. Ty bude možné zakoupit i on-line nebo také v pobočce 
Infocentra v Lázeňské ulici. Letos budou vstupenky na akce Karlovarského 
kulturního léta v prodeji za 150 a 250 korun. 
„Nezapomněli jsme ani na návštěvníky, kteří jsou v našem lázeňském městě 
poprvé a potřebují se s ním náležitě seznámit. Pro ně, ale i pro Karlovaráky 
a všechny hosty lázní, připravujeme opět oblíbené a úspěšné prohlídky města 
v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera. Konat se budou od 3. červen-
ce do 18. září každou středu a sobotu a pro účastníky budou zdarma. Letos 
mají divadelníci nová témata: Modrá krev ve Varech, Jsme nejlepší, Spisovatelé 
u pramenů, Lázně i hudba léčí. A ani letos nebude chybět populární prohlídka 
drahovického hřbitova pod názvem Žili tu s námi,“ láká ředitel Infocentra 
města Karlovy Vary Josef Dlohoš.
Na své si přijdou i fanoušci filmu. Grandhotel Pupp uspořádá od června do září 
projekce v kinokavárně, čímž velmi vhodně doplní Mezinárodní filmový festival 
Karlovy Vary, který se letos uskuteční až v srpnu. Lákadlem budou i tradiční 
akce v podobě Karlovarského folklorního festivalu, Porcelánových slavností, hu-
dební svátek Vary Good Fest a samozřejmě již tradiční festival světla VARY°Září. 
„Je tedy opravdu na co se těšit a my uděláme vše pro to, abychom si v létě 
mohli opět říct VARY°Žijou,“ uzavírá Andrea Pfeffer Ferklová. 

Kompletní program Karlovarského kulturního léta včetně předprodeje vstupe-
nek najdete na internetu: 
www.mestozazitku.cz, www.karlovyvary.cz/cs/karlovarske-kulturni-leto.

VARY°Žijou
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Veřejné osvětlení ve městě 
prochází modernizací

Stovky svítidel veřejného osvětlení v Karlových Varech prochází obnovou. 
Do nápravy špatného technického stavu a výměny svítidel investuje měs-
to zhruba čtyři miliony korun, vedle vlastních prostředků využije i dotační 

podporu. 
„Na modernizaci veřejného osvětlení se nám podařilo získat dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. Díky ní můžeme vyměnit bezmála tři stovky starých 
sodíkových svítidel za úsporná LED světla. Čistě z vlastních prostředků vymě-
níme nebo doplníme pouliční lampy v lokalitách s častými poruchami nebo 
nedostatečným osvětlením,“ uvádí první náměstek primátorky Tomáš Trtek.
Výměna svítidel probíhala celý květen. 290 LED světel se instalovalo v částech 
čtvrtí Doubí, Rybáře a Růžový vrch, konkrétně v ulicích Buchenwaldská, Celní, 
Dělnická, Horní Alej, Jahodová, Jáchymovská, Jana Opletala, Karolíny Světlé, 
Keřová, Klínovecká, Kosmonautů, Majakovského, Myslivecká, nám. 17. listopa-
du, Plešivecká, Sedlecká, Sladovnická, Souběžná, Spálená, Svatošská, Šípková, 
U Dětské vesničky, U Kolny, U Ovčárny, Vodárenská, Železniční. Modernizace 
se ujala společnost Q-EL Pro, která ve výběrovém řízení uspěla s nabídkovou 
cenou zhruba 1,6 milionu korun. Poskytnutá dotace ze Státního fondu životního 
prostředí činí bezmála 811 tisíc korun.
Další 2 miliony korun vyčlenilo město na kompletní výměnu poruchového veřej-
ného osvětlení. Nové lampy již svítí v doubské Modenské ulici a části Počeren 
v lokalitě u hřiště, kde dosud světla nebyla vůbec. Opravy se letos dotknou také 
nevhodně osvětlených stezek v Jasmínové a Dlouhé ulici. Kompletní opravou 
projdou lampy například v ulicích Polská, Jízdárenská, Na Rolavě, Nádraž-
ní, Mattoniho nábřeží, v areálu ZŠ Krušnohorská a na dalších místech. Tuto 
investiční akci realizuje Dopravní podnik Karlovy Vary jako správce veřejného 
osvětlení ve městě.
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Letošní letní sezona na Rolavě sotva začala 
a na papíře již vznikají plány na zatraktiv-
nění těch příštích. Město pokročilo v plánu 

vybudovat ve volnočasovém areálu přírodní 
amfiteátr. Nejpozději v příští sezóně přivítá první 
návštěvníky divadelních i filmových představení, 
koncertů a dalších akcí. „Pro letošní rok jsme na 
přípravu a výstavbu vyčlenili dva a půl milionu ko-
run. V první etapě bychom chtěli vybudovat jeviště 
a první část hlediště. V dalších letech postupně 
kapacitu navýšíme na patnáct set až osmnáct set 
diváků,“ upřesňuje náměstek primátorky města 
Josef Kopfstein. 
Výstavba amfiteátru je naplněním části studie roz-
voje volnočasového areálu, která vnikla již v roce 
2016 a zahrnuje celkem deset dílčích projektů 
a návrhů pro rozšíření nabídky služeb a zvý-
šení atraktivity areálu. „Úspěch Karlovarského 
kulturního léta v loňském roce a zájem obyvatel 
i návštěvníků o akce na Rolavě nás přesvědčil 
o tom, že vybudování amfiteátru má smysl. Výho-
dou je, že v areálu je dostupné nezbytné zázemí 
v podobě sociálního zařízení a nového bistra, 
lokalita je dobře dostupná autobusy MHD a pro 
mnohé návštěvníky také pěšky. Navíc vhodným 
umístěním jeviště a hlediště eliminujeme případné 
rušení obyvatel přilehlého sídliště a okolí Rolavy,“ 
dodává náměstek Kopfstein.
Amfiteátr bude vybudován v prostoru volné zelené 
plochy ve svahu nad novým objektem bistra. 
V současné době se již zpracovává projektová 
dokumentace, následovat budou další nezbytné 
administrativní kroky včetně výběru zhotovitele. 

Na Rolavě vyroste přírodní amfiteátr



8

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

V dubnu se naplno rozjely opravy komunikací 
po celém městě. Nejprve přišly na řadu výtluky, 
následovaly opravy chodníků a v květnu silničáři 
pracovali také na Chebském mostě. Náprava stavu 
povrchů bude pokračovat i v následujících měsících.
Západní, Šumavská, Moskevská, Vřídelní, Nová 
louka, Bezručova, Lidická, Vítězná, Jáchymovská, 
Chebská, Svobodova, to jsou jen některé z šesta-
dvaceti lokalit, kde se během jednoho týdne ve 
velkém frézovalo a následně pokládala asfaltobeto-
nová směs. Pro opravy výtluků touto metodou byly 
vytipovány nejpoškozenější komunikace na frekven-
tovaných tazích, trasách linek MHD a komunikacích 
v lázeňském území. Na tyto práce navázaly v květnu 
zásahy jinou technologií. Na vozovky s vyšším 
počtem menších výtluků a trhlin byla aplikována 
asfaltová směs tryskovou metodou.
Na přelomu dubna a května se město zaměřilo na 
chodníky. „Vytipovali jsme opět poměrně frekvento-

vané úseky ve špatném stavu a přihlédli jsme také 
k podnětům občanů, kteří nám průběžně závady 
a nebezpečné výmoly hlásí, zejména prostřednic-
tvím webové rubriky Závady a nedostatky. V květnu 
jsme zvládli přes šest set metrů chodníků, další bu-
dou následovat v průběhu letních prázdnin a v září,“ 
upřesňuje náměstek primátorky Petr Bursík. Opra-
vou prošly chodníky například v ulicích Moskevská, 
Sibiřská, Východní nebo u pošty u Horního nádraží.
Zejména  z pohledu motoristů byl nejcitelnější zásah 
na Chebském mostě, který musel být na dva týdny 
pro dopravu uzavřen. „Museli jsme nutně provést 
nezbytnou údržbu, abychom prodloužili životnost 
mostu, než přistoupíme k jeho celkové obnově, 
která je neodvratná a město se jí v následujících 
letech nevyhne. Bylo nutné zajistit dostatečný 
odvod, opravit dilataci a poškozené plochy vozovky. 
Protože se pod asfaltovou vrstvu pokládala speciální 
pružná hmota, bylo nutné most pro dopravu uza-
vřít,“ vysvětluje Petr Bursík. Souběhu s uzavírkou, 
demolicí a výstavbou Dvorského mostu se podle 
náměstka primátorky nedalo vyhnout. „Pro zvolenou 
technologii opravy jsme potřebovali příhodné kli-
matické podmínky, ani zimu, ani horko. Proto jsme 
ji naplánovali na květen. Bohužel ani nebylo možné 
provádět aplikaci pružné mezivrstvy po jednotlivých 
jízdních pruzích a ponechat most alespoň částečně 
otevřený.“

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Č E R V E N  2 0 2 1
1.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
2.6. Komunikace:Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
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
3.6. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
4.6. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, 
Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční 
úklid)
7.6. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Bla-
hoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, 
Úvalská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí  Republiky 
8.6. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Dra-
homířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky 
po Drahomířino nábř.)
9.6. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, 
Kryzánkova
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

10.6. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná
11.6. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupa-
liště, Čankovská
14.6. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, 
Prašná, Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
15.6. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, 
Cihelny
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
16.6. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - 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
17.6. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Ple-
šivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská
18.6. Komunikace: Západní (od nám. Republiky 
k OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK 
u TESCA)
21.6. 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 
22.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 

Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
23.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
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 včet-
ně spojky s Varšavskou, hl. přestupní stanice MHD
24.6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, 
Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, 
U Brodu, Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní 
Parkoviště: Česká za panelákem 
25.6. Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Še-
říková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 
za kostelem, Na Výsluní, Přemílovická
28.6. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, 
Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, 
Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
29.6. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na 
Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Hei-
manna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
30.6. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdáren-
ská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská
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

Komunikace se opravují 
po celém městě

Ukliďme Česko, 
ukliďme Karlovy Vary

V rámci tradiční celorepublikové akce 
Ukliďme Česko se zapojili zaměstnanci 
magistrátu a vedení města společně se za-

městnanci městské společnosti KV City Centrum 
do úklidu břehů řeky Ohře. Největším nepořádkem 
byly lahve od alkoholu a piva, nepřekvapily ani 
desítky pneumatik, bohužel se našly také koberce, 
starý porcelán, kočárek a další harampádí. 
„Jsem moc ráda, že se do akce zapojilo tak velké 
množství lidí, například ve Staré Roli to byli místní 
dobrovolní hasiči. Je smutné, jaký nepořádek lidé 
po sobě zanechávají,“ doplnila primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.
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Rekonstrukce terminálu Tržnice 
proběhne do konce roku

Terminál Tržnice už nebude vadou na kráse 
centra Karlových Varů. Hlavní přestupní uzel 
městské hromadné dopravy bude do konce 

roku zrekonstruován. Obnova terminálu a jeho při-
lehlého okolí vyjde na zhruba třicet milionů korun, 
výraznou část ale pokryjí dotace. „Rekonstrukci 
budeme financovat z dotací v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje území. Z vlastních zdrojů přidáme 
zhruba šest a půl milionu korun. Dispozice termi-
nálu zůstane principiálně stejná, ale budou přebu-
dována nástupiště a přechody tak, aby celá lokalita 
odpovídala současným normám a požadavkům na 
zajištění bezpečnosti chodců, byla bezbariérová. 
Velkou pozornost musíme věnovat komunikacím, 
které trpí povozem těžkých autobusů,“ upřesňuje 
první náměstek primátorky Tomáš Trtek. 
Stavební práce zasáhnou nejen centrální autobu-
sovou zastávku, ale také komunikace v okolí, tedy 
část Varšavské ulice od křižovatky s Bulharskou 
ulicí za křižovatku s ulicí Zeyerova a také Horovu 
ulici.

Přístřešky, povrchy nástupišť, chodníků a vozovek 
projdou obnovou, v místech, kde se vyskytují větší 
závady v podloží, budou zrekonstruovány i kon-
strukční vrstvy komunikací. „Jdeme cestou co nej-
účelnější obnovy, abychom hlavnímu uzlu městské 
hromadné dopravy dali důstojnou podobu. Vedle té 
dopravně technické části proto investujeme zhruba 
dva a půl milionu korun do zelených ploch mezi ná-
stupištěm a objektem Tržnice. Jejich proměnu za-
jistí Správa lázeňských parků,“ dodává Petr Bursík, 
náměstek primátorky města. Zásah do ploch zeleně 
se neobejde bez kácení, ale to jen z toho důvodu, 
že stávající stromy již nejsou v dobré kondici. Místo 
nich vysadí zahradníci solitérní stromokeře.  Vytvoří 
zde také záhony trvalek, například rozchodníkový 
nebo mateřídouškový, vysází další drobnou zeleň, 
založí nový trávník a v něm vybudují pěšiny. Plochy 
tak doznají výrazné vizuální proměny. 
Sedm měsíců trvající práce budou probíhat po 
etapách a nutně se tedy dotknou režimu provozu 
terminálu a MHD i dopravy v celé lokalitě. „Provoz, 

průchod pěších i nezbytné přesuny zastávek jed-
notlivých linek budeme vždy upravovat v koordinaci 
se stavbou a harmonogramem rekonstrukčních 
prací. Provoz, byť v omezeném režimu, určitě 
zachováme. Přesto prosíme všechny o opatrnost 
a pochopení dočasného nepohodlí a změn. Budeme 
je průběžně zveřejňovat na webu a sociálních sítích 
magistrátu i Dopravního podniku Karlovy Vary 
uzavírá Tomáš Trtek. 
Vedle rekonstrukce terminálu a komunikací se 
město pustí také do výrazné proměny plochy 
parkoviště a někdejšího tržiště ve Varšavské ulici. 
„Tomuto prostoru, který byl dlouhá léta zane-
dbáván, chceme dát novou tvářvfrtt. Dosluhující 
stánky, o které nebyl mezi prodejci zájem, jsme již 
před časem odstranili. Opravíme zde povrchy, ve 
středu plochy vysadíme stromy a vytvoříme také 
zelený pás se stromovou alejí, která oddělí plochu 
parkoviště od Varšavské ulice,“ nastiňuje náměs-
tek Bursík. I tato proměna by měla být realizována 
ještě letos.

Začalo jaro, teplejší dny plné slunce jsou častější. 
To přináší i rozmnožování toulavých koček.
Je potřeba tuto problematiku řešit s předstihem. 
Občané různých měst a obcí se mohou zasloužit 
o lepší život venkovních koček. Takovou možnost 
mají i obyvatelé Karlových Varů. Naše město 
je k řešení regulace populace toulavých koček 
nakloněno.
Spousty lidí o této možnosti neví a řeší situaci 
pozdě, když jsou venkovní kočky namnoženy 
v lokalitách ve velkém měřítku, nebo jsou kočičí 
samice již vysoce březí.
V případě kdy občan zná lokalitu, kde jsou opuště-
né toulavé kočky a nekontrolovaně se množí, má 
možnost kontaktovat technický odbor magistrátu, 
kde lokalitu nahlásí.
Útulek zajistí odchyty těchto jedinců, jejich kastraci 
i pokastrační péči. Na pokastrační péči slouží 

téměř nová karanténa, která je naším projektem 
roku 2020.
Po rekonvalescenci se vrací kastrované kočky do 
svých lokalit, pokud nejsou nemocné, zraněné, 
handicapované či vysokého věku, a to po konzulta-
ci s veterinárním lékařem.
Útulek též nabízí individuální péči o jedince, kteří 
ztratili majitele a stávají se tak toulavými.
Nečekejte na to „až bude čas“, až bude „pozdě“, 
až se vám na pozemku rozmnoží kočky do obrov-
ských počtů. Buďte právě vy tím člověkem, který 
jim pomůže k lepšímu životu.
Často se setkáváme s názory, že kastrace je 
proti přírodě, kastrovaná kočka neloví myši, že se 
o sebe nechtěná koťata postarají… jsou to mylné 
názory a my již nežijeme v pravěku. Kastrace není 
sprosté slovo, je zákrokem, který pomůže kočce 
k plnohodnotnému životu.

Naopak, nekastrované kočky jsou náchylnější 
k rakovině mléčné žlázy a ve větších koloniích se 
častými boji mezi kocoury mohou ošklivě poranit. 
Nečekejte na tyto případy, možnosti zde jsou. A my 
vám rádi poradíme, pomůžeme.
Vedle možnosti, jež nabízíme spolu s MMKV, též 
existují celorepublikové kastrační programy, které 
pomáhají řešit přemnožení kočičí populace.
Prosíme za kočky venku, spojme síly a řešme tuto 
problematiku společně.  Veronika Poulová

KONTAKTY: 
Bruníkův kočičí spolek Bezblesek
Západní 1402/67 Karlovy Vary
Web: bezblesekkv.eu
Telefon na technický odbor: 353 151 213
Více informací na Facebooku útulku.

Pomozte toulavým kočkám k lepšímu životu
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Chladné a deštivé počasí roku 2020 napomohlo ke 
zpomalení kůrovcové kalamity v lesích. Podobný 
trend je znát i v průběhu letošního jara. To však ne-
znamená, že lýkožrout z porostů zcela vymizí, pouze 
stihne jen dvě rojení za vegetační sezónu, namísto 
tří, která jsou běžná v teplých a suchých letech.
Jelikož je kůrovec kalamitní škůdce, má vlastník 
lesa povinnost zasahovat proti němu podle lesního 
zákona č. 289/1995 Sb., jinak mu hrozí postih ze 
strany Inspekce životního prostředí. V lázeňských 
lesích se v roce 2020 vytěžilo 16,9 tis. m3 dříví, 
zatímco roční těžba v předchozím desetiletí kolísala 
od 13 tis. kubíků v roce 2019 až k 19,2 tis. m3 
v roce 2010. Lesní hospodářský plán, ke kterému 
se vyjadřuje orgán ochrany přírody a je pro lesního 
správce závazný, přitom umožňuje roční těžbu ve 
výši 21,8 tis. m3. Letos pokračuje v lázeňských 
lesích monitorování stromů ohrožených kůrovcem 
a jejich včasné zpracování v rozsahu shodném 
s rokem předchozím.
Těžební zásahy ukládá lesníkům i platná legislativa. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 
2900), zakotvuje povinnost předcházet riziku pádu 
stromů a větví v přestárlých porostech a stromů 
poškozených hmyzími škůdci. Z rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu ČR ze dne ze dne 24.8.2010 je patrný 
i konkrétní rozsah plnění povinnosti: Vlastník lesa je 
povinen počínat si tak, aby nedošlo k újmě na zdraví 
nebo majetku, a pokud hrozí škoda, je povinen 
učinit opatření k jejímu odvrácení.

Po těžbě následuje úklid a zalesnění
K asanaci smrkových větví po těžbě je v lázeňských 
lesích částečně využíváno pálení jako tradiční me-
tody vhodné k zajištění porostní hygieny a ochrany 

proti hmyzím škůdcům. Většina klestu je však z po-
rostu vytahána, odvezena a zužitkována na výrobu 
štěpky pro energetické využití. S úklidem v letošním 
roce hojně pomáhají dobrovolníci z řad veřejnosti na 
pravidelných sobotních brigádách.
Na vyklizených pasekách pokračují pěstební práce. 
Za rok 2020 bylo vysazeno 77,5 tisíc sazenic dřevin 
listnatých (buku, dubu a javoru) a 29,3 tisíc sazenic 
jehličnatých dřevin (smrku, jedle a borovice). 
V lesích je využívána také přirozená obnova. Z toho 
důvodu jsou na pasekách ponechány tak zvané 
výstavky – samostatně stojící stromy, jejichž seme-
na nalétnou po okolí a vyrostou z nich semenáčky. 
Mladé stromky z přirozené i umělé obnovy jsou 
i dále chráněny před zvěří a travinami.
Svůj význam má také zachování pařezů na pase-
kách. Prostor mezi kořenovými náběhy poskytuje 
ideální mikroklima pro růst nových stromků – stín 
a závětří, drží se zde vlhkost a rozkládající se dřevní 
hmota uvolňuje živiny potřebné pro růst semenáčků 
nebo sazenic.

V kupkách větví naleznou úkryt 
drobní savci, plazi i ptáci
Jako nezastupitelná je vnímána role mrtvého dřeva 
v lesním ekosystému. Na vhodných místech jsou 
proto ponechány větve nebo celé kmeny. „Tlející 
dřevní hmota velmi efektivně zadržuje vodu, na 
svažitých polohách brání erozi a postupně svým 
rozkladem obohacuje půdu živinami,“ vysvětluje 
důvody Petr Jiskra, odborný rada Oddělení péče 
o přírodu a krajinu Správy Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les, a dodává: „Mrtvá dřevní hmota 
poskytuje útočiště celé řadě hub, rostlin a živočichů. 
Až 50 % druhů žijících v lese je vázáno právě na 

rozpadající se dřevo. Stojící odumřelé stromy posky-
tují úkryt a hnízdiště doupným ptákům a netopýrům. 
Je však třeba zohlednit riziko šíření kůrovce, proto 
ponecháváme větve a kmeny zejména listnatých 
dřevin, které brouk nenapadá,“ doplňuje ředitel 
lázeňských lesů, Stanislav Dvořák.

Martina Nentvichová, projektová 
manažerka Lázeňských lesů Karlovy Vary

Těžba a pěstování v lázeňských lesích

Lázeňské lesy v červnu 
Otevírací doba kaváren a lanového centra

Kavárna Svatý Linhart
pondělí – čtvrtek: 11 – 18
pátek – neděle: 10 – 18

Stánek Linhartka
sobota a neděle: 10 – 17

Goethova vyhlídka
čtvrtek – neděle: 10 – 18

Přírodní lanové centrum
sobota, neděle, svátky 12 – 18
všední dny 14 – 18

Novinkou je noční lanový park v čase 20:00 – 
22:30. Vstup je možný po objednání na telefonu 
720 119 314 nebo mailu netopilik@llkv.cz
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Vyšší trávník nežloutne a zadržuje více vody

Chladné a proměnlivé počasí posunu-
lo termín kosení travnatých ploch 
v našem městě, sečení bylo zahájeno 

na začátku května. „Stejně jako v loňském roce 
proběhne sekání podél cyklostezek, chodníků, 
na dětských hřištích a v blízkém okolí. Sekání 
bude pokračovat v mateřských školách, parcích, 
v blízkosti autobusových zastávek, škol a v lá-
zeňském území Karlových Varů a to až šestkrát 
v průběhu letošního roku, v lázeňském území 

pak až čtrnáctkrát za rok,“ doplnil náměstek 
primátorky Petr Bursík
Ostatní plochy s vyšším porostem, kvůli snižování 
prašnosti a zvyšování vlhkosti s přirozeným 
ochlazováním prostorů v městské zástavbě, 
budou upravovány minimálně dvakrát za sezonu. 
Tím se i zvýší biodiverzita fauny a flory. Tyto 
travnaté plochy se budou upravovat speciálními 
sekačkami na vysoké porosty.
„Velké pozemky charakteru luk budou kosené, 

jak se to dřív dělalo, tedy na seno a na otavy. 
Seno bude nabídnuto městským Lázeňským 
lesům Karlovy Vary, příspěvkovým organizacím 
či soukromým zemědělcům nebo chovatelům 
jako kvalitní krmivo pro zvěř nebo hospodářská 
zvířata,” uvedl ředitel lázeňských parků Miroslav 
Kučera.
Vysoká tráva neznamená, že se o lokalitu nikdo 
nestará, ale vyšší trávník pak nežloutne, zadržuje 
více vody a odpar nebude tak vysoký.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SÍDLIŠTNÍ ZAHRÁDKU
Město je takové, jaké si ho udělají občané, jak se o něj 
starají a pečují, proto vyhlašujeme soutěž.

Jak se zapojit do soutěže?
1/ Máte kolem svého obytného domu, panelového 

domu nebo ve vaší ulici zahrádku, o kterou 
pečujete vy nebo vaši přátelé a známí?

2/  Vyfotografujte tuto zahrádku a přihlaste ji do 
soutěže.

3/  Pro splnění podmínek musí být vyfotografova-
ná zahrada viditelná a přístupná z veřejného 
prostranství.

4/  Vytvořenou fotografii zašlete na 
 e-mail: soutez@karlovyvary.cz
5/  Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení, tel. 

kontakt a přesné určení místa, kde leží vyfoto-
grafovaná zahrádka.

Správa lázeňských parků Karlovy Vary vyhlašuje soutěž o nejkrásnější zahrádku kolem obytných domů, panelových domů a na sídlištích, ale i v ostatních 
ulicích. Termín pro zapojení se do soutěže je od 10. května 2021 do 30. června 2021.

Infocentrum města Karlovy Vary (ICKV) získalo 
hned dvě ocenění ve Velké ceně cestovního 
ruchu, kterou každoročně pořádá odborný 
vydavatelský dům COT media. Cílem soutěže je 
upozornit na výjimečné projekty z různých seg-
mentů turismu a poukázat na atraktivní novinky 
z oboru. Mezi více než 200 soutěžícími projekty 
se na předních příčkách umístily hned dva, kte-
ré Infocentrum města Karlovy Vary v loňském 
roce realizovalo. Druhé místo v kategorii Nej-
lepší elektronický projekt získal informační web 
Karlovy Vary Region Card, který do roku 2020 
vstoupil ve zcela novém designu a byl rozšířen 
o intuitivní on-line prodej turistické karty. Na 
prvním místě v kategorii Nejlepší jednotná kam-
paň se umístila ucelená kampaň #mestozazitku, 
která dokázala v roce 2020 úspěšně restartovat 
cestovní ruch v Karlových Varech. Po pěti letech 
se tak podařilo ještě vylepšit skvělé umístění 

v této prestižní celorepublikové soutěži. 
„Kampaň Město zážitků se začala připravovat 
ihned po schválení finanční dotace na podporu 
města na jaře 2020. Během velmi krátké doby 
musely vzniknout i další návazné projekty, jako 
bylo Karlovarské kulturní Léto, pobídkový sys-
tém  VARY°Voucher a další. Na kampani začal 
velmi intenzivně pracovat kreativec a spolu-
pracovník Karel Hemza, který ji celkově velmi 
dobře navrhl, odladil a v průběhu léta aktuálně 
upravoval. Ruku v ruce tak zafungovala podpora 
cestovního ruchu, která byla pro město velmi 
důležitá. Velký dík patří především vedení města 
Karlovy Vary a všem zastupitelům, kteří uvolnili 
na propagaci města nemalé finanční prostřed-
ky, bez nichž by kampaň nemohla vzniknout 
a neměla takový zásah,“ dodává Josef Dlohoš, 
ředitel Infocentra města Karlovy Vary. 
Infocentrum města Karlovy Vary obdrželo v této 

soutěži již několikátou cenu – 1. místo v roce 
2014 za Nejlepší turistický portál, 1. místo 
v roce 2015 za Nejlepší elektronickou komu-
nikaci, v roce 2017 pak 2. místo v kategorii 
Nejlepší jednotná kampaň a v roce 2018/2019 
se umístilo na 3. místě za Nejlepší turistický 
produkt.
Při letošním vyhlášení je to pak kromě prvního 
a druhého místa ve zmíněných kategoriích 
i neméně významné „bramborové“ ocenění 
projektu pobídkových poukazů VARY°Voucher 
v kategorii Restart cestovního ruchu. Tým karlo-
varského infocentra tak bere tato umístění jako 
výzvu k další intenzivní práci na připravovaných 
projektech i pro letošní náročnou sezónu.
Kampaň #mestozazitku pokračuje i v roce 
2021 s podtitulem VARY°ZDRAVÍ, který se stal 
nosným tématem letošního roku.

Velká cena cestovního ruchu. Nejúspěšnější jsou Karlovy Vary
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Kdo cestuje po světě, dobře ví, jaká krás-
ná místa jsou blízko, ale i v daleké cizině 
k vidění. Ta nejkrásnější jsou označena jako 
„památky UNESCO“ a zajišťují nám jistotu 
neopakovatelného zážitku. 

Být označen jako „památka UNESCO“ je 
velká čest, závazek i povinnost. Město, 
místo nebo památka se musí o své území 

starat a to tak, aby se v něm líbilo těm, kteří se 
sem přijedou podívat, ale i těm, kteří jsou zde 
doma. To je jeden ze zásadních principů tohoto 
zápisu.
Dnes je takových označených míst v kategorii 
kulturního dědictví více než 1 200 (každým 
rokem se počet mění) a jsou rozprostřeny do 
všech světadílů světa. Zahrnují historické, ale 
i architektonicky zajímavé stavby, přírodní krásy 
či neobyčejné krajiny. Další kategorie zahrnují 
činnosti, pokrmy nebo zvláštní a jedinečné 
produkty, specifické pro konkrétní území nebo 
stát. Tak je to například s pizzou -  pravá italská 
pizza je zapsána na Seznam nehmotného dě-
dictví a všichni, kdo byli někdy v Itálii, vědí, že ta 
nejlepší pravá pizza je právě odtamtud. Podobně 
to máme s našimi olomouckými syrečky.
Karlovy Vary se letos nejspíš zařadí do kategorie 
těch nejprestižnějších míst na světě. Budou 
se moci pyšnit tímto vyznamenáním například 
po vzoru biblického města Biblos, které patří 
k nejstarším archeologickým nálezům o trvalém 
osídlení, datující do 5. tisíciletí př. n. l.Prospe-
rovalo a žilo zde 17 civilizací a prolínaly se tu 
dějiny Východu i Západu. Tady byly objeveny 
první stopy fénické abecedy, což je nejstar-
ší lineární abeceda na světě. Podle řeckého 
překladu biblos, i když dnes leží v Libanonu, má 
také dnešní jméno, ze kterého pochází slovo pro 
knihu a název "Bible". V Evropě najdeme památ-

ky UNESCO téměř v každé zemi – ve Švédsku 
královský zámek Drottningholm na předměstí 
švédské metropole Stockholmu, určitě známé 
jsou Benátky v Itálii s nádherným náměstím sv. 
Marka a vodními kanály, kterými projíždějí slavní 
gondoliéři na černých a naleštěných bárkách. 
Známý je také španělský El Escorial -  komplex 
kláštera, kostela a paláce s výjimečně krásnou 
polohou a čistou architekturou pozdní renesan-
ce, nedaleko Madridu na úpatí pohoří Sierra de 
Guadarrama.
Při cestách za sluncem a mořem také můžeme 
poznávat zajímavá místa pod ochranou UNESCO 
– na Kanárských ostrovech na Tenerife je město 
San Cristobal de la Laguna, které bylo zapsáno 
jako první ideální městské teritorium vybudované 
podle filozofických principů nebo na Maltě hlavní 
město Valletta, které se od 16. století stalo hlav-
ním sídlem Maltézských rytířů. Pod označením 
památka UNESCO se tyčí na Maltě a sousedním 
ostrově Gozo 7 ze 45 megalitických chrámů 
z dávné neolitické historie.
Slavné ruské památky jsou názorným příkladem, 
že UNESCO dbá o všechna slavná místa na 
světě. Centrum historického Petrohradu, perly na 
březích Něvy s carským Zimním palácem, dnešní 
Ermitáží a přístavem, kvůli kterému se denně 
otvírají k ránu mosty přes řeku. Také Rudé ná-
městí v Moskvě a chrám Vasila Blaženého, palác 
Kreml, původní sídlo ruských knížat a carů, jež 
dodnes spojuje historické a současné politické 
události Ruska. Všechna ta místa jsou pyšná na 
své označení a vyvolávají v turistech nadšení při 
zacílených cestách za „unescovými“ skvosty. 
Řada cestovních kanceláří vypisuje trasy jen po 
těchto vybraných místech.
Za památkami UNESCO není třeba jezdit daleko 
za hranice. Stačí navštívit německé město 
Bamberg s historickým centrem, které strukturou 

připomíná centrum Berlína nebo historické Dráž-
ďany, i když zde v roce 2009 došlo k vyškrtnutí 
ze Seznamu hmotného dědictví. Stalo se to díky 
přestavbě historického mostu před Labe na mo-
derní dopravní křižovatku, jež byla pro průjezd-
nost města sice nezbytnou, ale dopravní tepna 
poškodila charakter Labského údolí a tím ztratila 
jednotný charakter města. Německo má na 
Seznamu kulturního dědictví 46 „zářezů“ a i přes 
jeden neúspěch, patří k premiantům kulturních 
hodnot na světě.
Kdo je cestovatelem tělem i duší, podívá se mož-
ná i do daleké Číny, která má celkem 48 míst 
těchto vyznačených památek. Nejproslulejší 
je bezesporu Velká čínská zeď, kterou můžete 
spatřit na různých místech této obrovské asijské 
země. Slavná je i Terakotová armáda, čítající 
6 000, původně zakopaných soch v pohřebním 
komplexu poblíž města Si-an a objevené v břez-
nu roku 1974. Jinou, neméně slavnou památ-
kou, je např. Zakázané město s 980 budovami 
i s Bránou nebeského klidu v hlavním městě 
Pekingu nebo řada dalších měst, např. Si-Ti, Jin 
-Sü či ostrov Macao, dnes s moderním zábav-
ním průmyslem. Po kulturní revoluci se zájem 
o památky opět zvedl a dnešní ochrana je již na 
dokonalé úrovni. Vždyť Číňané dobře vědí, že tyto 
skvosty přitáhnou zájemce z celého světa.
Kategorie Kulturní dědictví památek UNESCO 
shromažďuje a sleduje prestižní místa ve všech 
koutech všech světadílů. Organizace, která 
sídlí v Paříži, usiluje o mezinárodní spolupráci 
v oblasti výchovy, vědy a kultury. Spadá pod 
Organizaci spojených národů a na starosti 
si bere pět oborů lidské činnosti: vzdělávání, 
sociální a humanitní vědy, přírodní vědy, kulturu, 
komunikaci a výměnu informací. Mezinárodní 
projekty UNESCO se snaží podporovat mírové 
řešení konfliktů a ochranu lidských práv všude 
na zemi, šířit vzdělání, chránit kulturní památky 
a přírodní bohatství naší planety.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Budeme ve světové společnosti (I)

Benátky, Itálie     

El Escorial, Madrid
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KARLOVY  VARY
Kandidát  UNESCO

Vyhlášení zápisu do UNESCO proběhne 
již 24. - 28. 7. 2021 místo původního 
termínu v roce 2020. Držme si palce!

www.greatspasofeurope.org

11 měst - 7 zemí - 1 nominace
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SERIÁL

JSEM CHLAP A DO TOHO, CO DĚLÁM 
SE SVÝM ZDRAVÍM, NIKOMU NIC NENÍ

Jsem typický kuřák, kterému třeba nevadí být 
venku v mrazu, aby si cigaretu dal. Kouře-
ním začíná můj den a taky končí. Poučování 
o škodlivosti mě nezajímá – můj otec zemřel 
mladý a nekouřil. Mám svůj názor. Poznal jsem 
se však s fajn ženskou a moc si oba rozumíme. 
Má už sice malého kluka, ale to mi nevadí. 
A teď ten problém. Ona chce, abych skončil 
s cigaretami. To je pro mě boj. I když chci, tak 
si říkám, že ji snad přesvědčím, ať mě nechá 
být. Cigarety jsou můj klid i nabuzení. Jak dál? 
 Tomáš, 38 let

Prožíváte dobré období, váš život je plný nových 
podnětů. Do života vám vstoupil blízký člověk, 
kvůli kterému uvažujete o změně. Vidíte svůj 
zlozvyk v jiném světle. 
Předpokládám, že ve vašem případě je kouření 

už bohužel fyzická závislost. Proto rozhodnutí 
přestat kouřit musí být vaše. Pokud chce-
te přestat kouřit kvůli někomu, přenášíte 
odpovědnost na toho druhého. Podívejte se na 
své motivace bez přikrašlování a upřímně si 
řekněte, zda o odvykání aspoň trochu uvažujete 
sám za sebe. 
Najděte si nejdříve motivaci. Důležité bude 
ujasnit si váš vztah ke kouření a postupně si 
jej znechutit a najít všechna negativa, která 
přináší. Co tím, že přestanete kouřit, získáte pro 
sebe, pro své zdraví, psychickou pohodu nebo 
peněženku? Co ztratíte? Proč je to pro vás to, 
o co byste bez kouření přišel, tak důležité? 
Co jiného by pro vás mohlo být vaším „kli-
dem i nabuzením“, jak píšete? Chcete hledat 
alternativy a nová řešení? Jestli máte chuť 
a odvahu, bude dobré, když se na proces odvy-
kání budete připravovat a ujišťovat se v tom, že 
to děláte pro sebe a je to pro vás důležité. 

Vaše rozhodnutí musí být stoprocentní. Zákla-
dem je mít pevný plán s přesným datem, od 
kdy kouřit přestanete. Nenechte se odradit, 
kdyby to nevyšlo hned, je to běžné, že pokusů 
může být až pět. Důležité je se nevzdávat. 
Nejlepší je přestat radikálně, bez přechodového 
období „jenom jedné cigarety“. Na druhou 
stranu, není jediná správná cesta, jak se tohoto 
nezdravého návyku zbavit. 
Podpora někoho blízkého vám pomůže zvlád-
nout výkyvy nálad, odolat chuti na cigaretu 
apod. Je jenom na vás, jak se nakonec rozhod-
nete. Bylo by ale dobré, aby vaše rozhodnutí 
stálo na argumentech a nejenom na postoji, že 
si „nenecháte mluvit do svých zvyků a budete 
si dělat, co chcete“.

 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.
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KAM KV°

Když se podíváme do historie okolí výtrysku 
Vřídla, všimneme si jedinečného fenomé-
nu – podoba budov, kolonád, se v průběhu 

času velmi často měnila. Motivací byla buďto 
destrukce předchozí budovy nebo změna pří-
stupu k užívání Vřídelní vody a kapacitní důvody. 
Budova však byla vždy odrazem dané doby, 
jedinečným symbolem, dominantou. Na Vřídle 
Vary stojí, s Vřídlem padají. Stavbám byla vždy 
věnována maximální péče.
Současná podoba Vřídelní kolonády vzešla z ar-
chitektonické soutěže počátkem 60. let a viditel-
ně ve výtvarném zpracování odráží tzv. bruselský 
styl a názory na tvorbu měst 60. let. Přestože byla 
budova Vřídelní kolonády veřejností rozporuplně 
hodnocena, skrývá bezpochyby velké architekto-
nické kvality. Oproti pevným, kamenným vstup-
ním průčelím jsou podélné fasády kolonády plně 
otevřeny do okolí na míru navrženou fasádou 
z velkoformátových skel, vysokých dveří a po-
dlouhlých lavic ji lemujících. Typickým prvkem 
je práce s tvarem polygonu, který se odráží jak 
v půdorysném schématu, tak v detailech fasády, 
madel i dalších interiérových prvků. Interiéry 
všech tří hal skrývají také velmi cenná umělecká 
díla, fascinující pítka z litého skla od předních 
českých sklářů Libenského a Brychtové, skleněné 
reliéfy od stejných autorů nebo skleněnou korunu 
Vřídelní haly od sochaře Fišera. Interiér je řešen 
velkolepě i co se materiálů týká – mramorová po-
dlaha skládaná dle autorského návrhu, kamenné 
obklady stěn a dřevěné prvky z exotických dřevin.
Přesto si při procházení archivních dokumentací 
nemůžeme nevšimnout, že původní Otrubova vize 
byla ještě odvážnější. V soutěžních perspektivách 
vidíme až „skleněný palác“, budovu velmi subtilní 

a zcela propojenou s  exteriérem, práci s kontras-
tem vůči historickým budovám v okolí.  Postupně 
se k realizaci dostal kompromisní návrh, u které-
ho lze některé prvky a detaily hodnotit rozpačitě. 
Možná nastal čas se inspirovat v původní předlo-
ze a prvky při rekonstrukci upravit. 
Je třeba zmínit, že budova a přemostění řeky 
Teplé jsou pozůstatkem urbanistického záměru 
přestavby lázeňského centra z 60. let 20. století, 
který však nebyl nikdy realizován. Stejně tak po 
výstavbě kolonády došlo k demolici budov tzv. 
kamenolomu, která nikdy nebyla architektem 
Otrubou navrhována. Tím se okolí kolonády 
dostalo do dnešní rozporuplné podoby, která je 
ještě násobena nedostatečnou údržbou a ne-
adekvátním materiálovým řešením. Vřídelní ulice 
dnes nepřipomíná nejvýznamnější veřejný prostor 
města ale spíše nevýznamnou ulici na okraji.
Je v zájmu města se k odkazu 60. let a budově 
Vřídelní kolonády veřejně přihlásit a začít s ní 
pracovat. Zásadní není jen stavební rekonstrukce 
budovy, ale i hledání atraktivní náplně, která bude 
navázána na fenomén Vřídla. Náplně, která by ne-
byla určená jen pro návštěvníka města, ale stala 
by se jasným cílem procházek místních obyvatel. 
Atraktivním místem, které bude kombinovat 
zajímavou živou kulturu, moderně zpracovanou 
expozici představující podstatu lázeňského města 
Karlovy Vary, místem s příjemným prostředím 
pro trávení volného času.  Kancelář architektury 
města Karlovy Vary ve spolupráci s městem 
a Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
nyní pracuje na studii možné budoucí podoby 
kolonády kombinující vše výše zmíněné. Nová po-
doba by v sobě měla jasně nést odkaz původního 
návrhu, citlivě rekonstruovat veškeré hodnotné 

prvky a ty doplnit novými zásahy, které podpoří 
atraktivní využití všech prostorů. Ke spolupráci 
jsme přizvali přední české designéry a architekty, 
začátkem léta by tak měla být na stole jasná vize, 
jak kolonáda může vypadat a fungovat. Město 
Karlovy Vary stanovisko KAMKV, tedy zachovat 
a rehabilitovat současnou budovu Vřídla, plně 
podporuje.
V KAMKV také aktuálně dokončujeme možnou 
podobu okolí kolonády – Vřídelní ulice a Divadel-
ního náměstí v rámci projektu Divadelní korzo. 
Studie vzniká ruku v ruce s návrhem Vřídelní 
kolonády, prostory se vzájemně budou doplňovat 
a podporovat.
Karlovy Vary dnes už nejsou jen mondénní 
lázeňské město evropského významu, ale město 
s ambicí být moderní krajskou metropolí České 
republiky. Metropolí ve středu Evropy a meziná-
rodním střediskem zdravého cestovního ruchu se 
soudobým společenským, kulturním významem, 
které bude v 21. století vyhledáváno pro svoji 
výjimečnost. K té výjimečnosti patří i hodnoty 
a rozmanitost stavební kultury ze všech historic-
kých epoch, propojené do jedinečného celku.

Budovu Vřídelní kolonády je 
nutné oživit atraktivní náplní

Identita historických měst je tvořena přítomností jedinečných architektonických dominant, které 
tvoří symboly místa a určují příběh celku. Výtrysk Vřídla a jeho současná kolonáda od architekta Ja-
roslava Otruby je jednoznačně jedním z těchto symbolů města Karlovy Vary potažmo celého regionu. 
Podobně jako barokní kostel sv. Máří Magdalény od architekta Dientzenhofera nebo  neorenesanční 
Mlýnská kolonáda od architekta Josefa Zítka.  

ÚTERÝ 8. 6. v 17:00, nábřeží Jana Palacha
Komentovaná prohlídka výstavy Památky 

Karlovarského kraje zapsané či navrhované 
k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO 
s RNDr. Michalem Urbanem, CSc., spoluautorem 
nominační dokumentace Great Spas of Europe 
a Site Managerem zapsané UNESCO památky 
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Během 
prohlídky se dozvíte, jaké má lázeňská sériová 
nominace šance na úspěch při zápisu.

Vstup je zdarma a vítán! Není třeba se regist-
rovat dopředu. Akce proběhne v závislosti na 
aktuálních vládních opatřeních. Pro aktuálnost 
sledujte prosím web a sociální sítě KAM KV.

Vize architekta Otruby z roku 1966    Pohled na Vřídelní kolonádu z Vřídelní ulice.  Zdroj: Stavební archiv města Karlovy Vary
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INFOCENTRUM

Cítíte se v době pandemie přivázaní tak 
trochu „u boudy“? Už jste v průběhu roku 
v lockdownu navštívili všechna známá místa, 
prostranství, hřiště a jiné plácky, které nabíze-
jí alespoň trochu čerstvého vzduchu a zeleně? 
Dochází vám nápady, potřebujete inspiraci, 
impuls k poznání vlastního města? Vyzkoušej-
te VARY°Metro…

Infocentrum města Karlovy Vary představuje 
moderního a vtipného průvodce s názvem VARY-
°Metro. Ten nabízí čtyři tematické trasy, s nimiž 
poznáte naše lázeňské město se vším všudy. 
Jednotlivé trasy nemají jasně daný start ani cíl 
a dávají tím prostor vaší momentální náladě 
a fantazii.   

Za pomoci mobilní aplikace SmartGuide, která 
je součástí VARY°Metra, se rychle zorientujete 
v centru města, ale i v blízkém okolí Karlových 
Varů. A když už máte jasno, jak strávíte svůj den, 
vyberte si jednu z tras a začněte svou „jízdu“ 
na nejbližší zastávce VARY°Metra. Jako jízdenka 
Vám na mnohých místech poslouží turistická 
karta Karlovy VARY REGION CARD. Její možnost 
uplatnění je vždy znázorněna značkou nebo 
využijte filtr, který Vám místa vyhledá. Stejně tak 
je důležité pohlídat si aktuální otevírací doby. 
U každého místa jsou příslušné informace či 
odkaz pro zjištění dostupnosti. 
Pokud už teď cítíte zvědavost, pojďte to s námi 
prozkoumat a…

Čtyři trasy stačí, drahoušku…
Všechny trasy jsou pečlivě vybírány tak, aby 
i přechody mezi jednotlivými body byly zážitkem 
a odkryly ještě nepoznaná zákoutí a stezky. Lehce 

psané, uvolněné texty obsahují všechna důležitá 
fakta, stejně tak i perličky nebo zajímavosti, které 
vás překvapí. Pokud se vám nechce číst, zapněte 
audio a zaposlouchejte se. Nahrávky jednotlivých 
tras pro vás připravili moderátoři Českého rozhla-
su Karlovy Vary. Najděte si tedy právě tu svou:
• Památka – červeně značená trasa nabízí spíše 

historická místa, objekty a budovy.
• Výlet – zeleně značená trasa Vás zavede 

převážně do přírody, na vyhlídková místa a roz-
hledny.

• Pramen – modře značená trasa Vám najde 
cestu k pramenům a kolonádám.

• Zážitek – žlutě značenou trasu ocení hlavně 
sportovci, děti a ti, co mají rádi akci a kulturní 
program.

Aplikace SmartGuide je dostupná 
pro obě platformy mobilních 
telefonů, Android i Apple: 

VARY°METRO. Poznejte své Karlovy Vary

Testujte s námi VARY°Metro a užijte si víkend v luxusním hotelu!

Buďte zvídaví, vystupte ze stereotypů a přijměte 
od VARY°Metra inspiraci na procházky městem. 
Stáhněte si aplikaci SmartGuide, vyzkoušejte 
ji „krok za krokem“ a své postřehy pište na 
FB @ karlovyvary.
Jedna fotka z vaší procházky se SmartGuidem, 
trocha štěstí v soutěži a můžete se na víkend 
ubytovat v luxusním karlovarském Grandhotelu 
Pupp.
Přiznejte se, kolikrát jste přemýšleli, jaké to 
tam asi je? Víkendový pobyt s polopenzí bude 
i pro Varáka osvěžením. Prostě v pátek po 
práci necháte své starosti doma, děti odvezete 
k babičce, domácí mazlíčky k sousedům a za 
pár minut jste v jiném světě…
Tak to pojďte zkusit!

Podrobnosti o soutěži a pravidlech najdete právě 
na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/karlovyvary 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie v Karlových Varech se od roku 
2017 pravidelně zapojuje do celorepublikové akce 
s názvem Jehla, jejímž cílem je kontrola volno-
časových areálů a dětských hřišť, zaměřená na 
sběr nebezpečného odpadu v podobě použitého 
injekčního materiálu, který zde zanechávají uživa-
telé návykových látek. I když se tento rok nejedná 
o celorepublikovou akci, rozhodli se strážníci 
nejen z Karlových Varů, ale také sousedních měst 
Sokolova, Ostrova, Františkových Lázní, Chebu, 
Mariánských Lázní a Nejdku, že na území svých 
obcí kontroly provedou.
Podnětem jsou také nelichotivé údaje neziskových 
organizací Světla Kadaň a Kotce, které v kraji 
působí v oblasti protidrogové prevence. Světlo 
Kadaň, které má na starost Karlovarsko, ve své 
výroční zprávě za rok 2020 uvádí, že v rámci 
výměnných programů bylo přijato 100 630 kusů 
a vydáno 99 879 kusů injekčních stříkaček. Jedná 
se, v porovnání s rokem 2019, o téměř 12% nárůst 
ve spotřebě injekčního materiálu. Statistiky výměn-
ných programů organizace Kotec, která působí na 
Chebsku a Sokolovsku, zaznamenaly následující 
údaje: na Chebsku bylo v roce 2020 přijato celkem 
66 993 použitých injekčních stříkaček a vydáno 

69 468 nových kusů. Na Sokolovsku pak bylo 
vykázáno 77 848 přijatých použitých stříkaček 
a vydáno 79 852 kusů stříkaček nových. Výměn-
ný program výrazně přispívá ke snižování rizik 
spojených se šířením nakažlivých chorob. Naštěstí 
návratnost použitého injekčního materiálu je dosti 
vysoká (98,5%) a na veřejných místech tak končí 
pouze zlomek tohoto nebezpečného odpadu.  
Na ten se ve čtvrtek 8. 4. připravili strážníci 
Městské policie Karlovy Vary, aby s nezbytnými 
technickými a ochrannými pomůckami zkontrolo-
vali 47 dětských hřišť na území města. Nalezena 
a bezpečně odstraněna byla pouze jedna injekční 
stříkačka v městské části Rybáře u kostelíka sv. 
Urbana.
Tyto kontroly jsou prováděny namátkově během 
celého roku. Městská policie často vyjíždí i na 
oznámení občanů za účelem likvidace tohoto od-
padu.  Za rok 2020 karlovarští strážníci odstranili 
171 injekčních stříkaček, v letošním roce to bylo 
zatím 32 kusů. Místa nálezů jsou většinou zane-
dbané zastrčené lokality, jen ve výjimečných pří-
padech je injekční materiál nalezen na prostranství 
určeném ke hře dětí, jak o tom vypovídá i výsledek 
letošní akce Jehla. 

Akce Jehla 2021
Poctivá nálezkyně
Při kontrole v sobotu 8. 
května městské části Dra-
hovice byla hlídka městské policie kontaktová-
na paní, která uvedla, že nalezla na parkovišti 
pod hájovnou peněženku s doklady. Strážníci 
z malého TP zjistili registrační značku vozidla 
a po přejezdu na zmíněné parkoviště i zapar-
kované vozidlo. Pomocí megafonu strážníci 
směrem k zahrádkám vyzvali majitele vozidla, 
aby se k nim dostavil. Nejjednoduší řešení 
bývají často nejúspěšnější a tak se majitel 
objevil během několika minut. Nálezkyně mohla 
v přítomnosti hlídky záhy předat peněženku 
s hotovostí a doklady. Jak na závěr jeden ze 
strážníků poznamenal: „Slušnost a poctivost 
v této době opět srovnala trochu skóre“. Podě-
kování míří do Prahy, odkud poctivá nálezkyně 
pochází.

Kradli ve sběrném dvoře
Ranní telefonát z pondělí 26. dubna z městské 
části Dvory nasměřoval hlídku služby PCO krát-
ce po začátku směny ke zdejšímu sběrnému 
dvoru. Oznámení o dvojici mužů, kteří se na 
první pohled chovají divně, neboť vynášejí věci 
ze sběrného dvora do auta a ne naopak a navíc 
tak činí z době uzavření objektu, bylo stráž-
níky záhy potvrzeno. Jedenadvacetiletý muž 
z Karlových Varů a jeho devětatřicetiletý parťák 
z Chodova po prokázání totožnosti zkusili 
pohádku o domluvě se zaměstnanci sběrného 
dvora a náhodné díře v plotě, kterou tu objevili. 
Strážníci na místo zavolali odpovědnou osobu, 
jež uvedla dle předpokladu věc na pravou míru. 
Při prověřování rejstříku přestupků a rejstříku 
trestů projevila o povedenou dvojici zájem Poli-
cie ČR, které byl také o pár minut později páre-
ček předán. Nejedno město se snaží motivovat 
občany, aby odpady místo odkládání ve městě 
vozili do sběrných dvorů a tito dobráci jej pak 
kradou. Možná by lépe společnosti posloužili, 
kdyby příště důkladně prošmejdili město a ještě 
by ušetřili veřejné peníze.

ZPRÁVY Z ULICE 

S měsíčním zpožděním oproti předešlým rokům 
karlovarští strážníci provedli rozsáhlejší kontrolu 
zaměřenou na psy. Preventivní ráz kontroly podtrhla 
jednak osvěta v podobě rozdávání letáčků se zá-
kladními informaci pro chovatele psů a jednak fakt, 
že letošní neuhrazené poplatky za psy strážníci 
okamžitě nepostupovali na magistrát, ale občanům 
dali 14 denní lhůtu k nápravě stavu. Pokud doda-
tečná kontrola v evidenci prokáže uhrazení poplat-
ku, oběma stranám zbude na kontrolu jen příjemná 
vzpomínka. V řeči čísel strážníci v průběhu 9 dnů 
zkontrolovali 129 psů. Pouze v 16 případech byl 
zjištěn přestupek, u 23 bude prověřeno dodatečné 
zaplacení a 90 kontrol bylo hodnoceno za jedna.

Strážníci se v dubnu zaměřili na psy, prevence měla přednost
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DOPRAVNÍ PODNIK

S novou aplikací

pohodlně v mobilu

• Vyhledej si své spojení
• Nakup si:
– časový kupon
– jízdenku
– parkovací lístek
– povolenku k vjezdu 
 do lázeňského území

• Buď v obraze 
s dopravním portálem:
– kde je můj autobus
– aktuální odjezdy 
 ze zastávek

– stav dopravy
– lázeňské území
– kde zaparkovat
– dopravní události

ZÍSKEJ ZDARMA VIRTUÁLNÍ 
KARLOVARSKOU KARTU

Vary
Virtual

www.dpkv.cz dpkarlovyvary DPKVas

pohodlně v mobilu

• Buď v obraze 
s dopravním portálem:
– kde je můj autobus
– aktuální odjezdy 
 ze zastávek

– stav dopravy
– lázeňské území
– kde zaparkovat
– dopravní události

ZÍSKEJ ZDARMA VIRTUÁLNÍ 
KARLOVARSKOU KARTU

Virtual

www.dpkv.cz dpkarlovyvary DPKVas
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INZERCE

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

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



20

Dvacet pamětníků, dvacet pohnutých osudů

Rosa Keilwerth se narodila ve Staré Roli, tehdy 
ještě zvané Altrohlau u Karlových Varů v roce 
1933. Její otec Alois byl pokrývač, matka 

pracovala jako dělnice v jedné porcelánce, kterých 
bylo ve Staré Roli hned několik. Oba pocházeli 
z Krušných hor (Erzgebirge) a na Karlovarsko přišli 
kvůli práci. 
Rosa byla nejmladší ze čtyř sourozenců, a i když 
byla velmi živé a „zlobivé“ dítě, měla určitá 
privilegia. Jako jediná z dětí mohla kupříkladu 
v roce 1939, než šla do školy, jet do Hamburku 
a Hannoveru spolu se svým otcem. Ten, proto-
že měl zdeformovaná záda (byl malý vzrůstem, 
menší než jeho žena a později jeho děti), nemusel 
do války. Musel se ale zavázat k tomu, že bude 
jako pokrývač pracovat tam, kam ho zavolají. Tak 
byl v Německu – tehdy hitlerovské Říši – třeba 
v Kolíně nad Rýnem (Köln), nebo Hamburku – což je 
z Karlovarska poměrně daleko, nota bene tehdy... 
Otec nebyl v nacistické partaji – kdo tehdy jako 
sudetský Němec nebyl v NSDAP, mohl se dočkat 
nepříjemných důsledků pro sebe i pro rodinu. Rosin 
otec prý ale problémy neměl, dost možná proto, 
že ho potřebovali a viděli, že je jinak „neškodný“. 
Táta prý vždycky říkával: „My tady k tomu – myslel 
tím nacistickou politiku – patřit nebudeme, to je to 
nejlepší!“ 
Rosa ve Staré Roli navštěvovala první až pátou 
třídu. Byla to čistě dívčí škola (děvčata a chlapci 
tehdy mívali oddělené školy) od první do osmé třídy. 
Vždycky dva ročníky seděly pohromadě v jedné 
učebně. Školní docházka skončila poté, co v r. 
1944 přišli Němci uprchlí před postupující frontou 
z východních území, ze Slezska. Byli ubytovaní ve 
škole, školní budova jich prý byla plná. Po válce 
pak v Československu školní docházka pro Němce 
nepřicházela v úvahu, ve škole byl sklad zabave-
ných rádií a hudebních nástrojů, což byly věci, které 
museli Němci po válce odevzdat. 
Po 8. květnu 1945 přišli do Staré Role Češi. Žili tu už 
i předtím, Rosa si hrávala i s českými dětmi, ale jak 
říká, žilo tam více Židů než Čechů. Kaolínky a por-
celánky totiž Židům patřily. Židé hovořili německy, to 
byla jejich rodná řeč. Když po válce přišli Češi – byli 
to lidé, kteří sami mnoho neměli – převzal jeden 
Čech i provoz, kde byl Rosin otec zaměstnán jako 
pokrývač. Byl to dobrý člověk, s Aloisem vycházel 
velmi dobře. Krátce po svém příchodu do Staré 
Role se tento šéf – byl mladý – ženil, veselka byla 
v sobotu, Rosin otec byl jako zaměstnanec na svat-
bu pozván. To už věděl o tom, že má být s rodinou 
vysídlen. Svému šéfovi to řekl ale až v pondělí 
– něco takové říkat na svatbě ženichovi se přeci 
nehodí! Tento nový šéf zařídil, že Rosin otec se svou 
rodinou do prvního odsunu nemusel. Druhé nařízení 

o odsunu přišlo až o několik měsíců později, v září 
roku 1946. Tentokrát šéf odsunu svého zaměstnan-
ce nebránil, Keilwerthovi také odejít chtěli. Jednak 
mizeli přátelé a známí, za druhé se vědělo – bůh 
ví jak – že tento 8. transport je poslední, který 
bude směřovat do Bavorska, tedy západní zóny. Do 
Saska, tehdy pod sovětskou správou, kam směřo-
valy vlaky s odsunutými po září 1946, se už tehdy 
nikomu nechtělo. Rosa však nevzpomíná na Rusy, 
ostatně ani na Čechy, ve zlém. Ruští vojáci byli celí 
žhaví po náramkových hodinkách, „ury, ury“ říkávali 
prý, podle Uhr, německého slova pro hodinky. Nebyli 
zlí, ale lákali děvčata k sobě do tábora. 
Do Staré Role ale přišli nejdříve Američani. Zdrželi 
se tři dny, Rosa vzpomíná, jak tři z nich – asi hlídka 
– stávali před malou trafikou pod majestátním 
stromem, obojí stojí ve Staré Roli dodnes, trafika 
i strom. Možná mu bude tolik jako Rose, bezmála 
devadesát let. Po třech dnech přišli po Američanech 
Rusové. Stará Role je prý ale moc nezajímala, chtěli 
do Karlových Varů. Rosinu staršímu bratru bylo v té 
době 16 let. Musel Rusům cestu do Varů ukázat, 
prostě ho vzali s sebou a on navigoval jejich kolonu. 
Vary se nacházejí na druhé straně přes řeku Ohři 
než Role. Když se chtěl chlapec po splnění úkolu 
vrátit domů, tak ho přes most zpátky nepustili – 
byla to americká zóna! Nakonec se přes Ohři dostal 
po jedné nestřežené lávce. 
Od skončení války až do svého odsunu mohli 
Keilwerthovi zůstat bydlet ve svém bytě, nebylo asi 
o co stát a víc uskromnit se sedmi-, tehdy již jen 
šestičlenná rodina – nejstarší bratr musel narukovat 
a byl na frontě – mohla už jenom sotva: V domě, 
který stojí v dnešní Javorové ulici, který patřil obci, 
a kde kromě nich bydlely další čtyři partaje, obývali 

dvě suterénní místnosti o celkové velikosti asi 40 
m2. Mohli si vzít 50 kg na osobu, tato zavazadla 
byla odvezena už tři dny před jejich vysídlením 
do tábora v Maierhöfen, česky Dvory, kousek od 
Karlových Varů, blízko porcelánky Moser. V táboře 
strávili ještě tři dny. 
Řekli jim, že jejich transport pojede k Bodamskému 
jezeru (Bodensee) v Bavorsku. Vlak sestával z 36 
vagónů, dobytčáků, takových, kterými byli předtím 
transportováni židi. Měli vagón č. 18, bylo v něm 35 
lidí, zavazadla stavěli po stranách vagónu tak, že 
děti mohly sedět nahoře a jakž takž vidět ven. Rosa 
prý nevnímala tuto dobu nějak dramaticky. Jen jí 
bylo líto, že si nemohou s sebou vzít svého pejska. 
Vlastní vysídlení se událo po deváté večer, kolem 
půlnoci dorazil vlak do Chebu, tehdy ještě zvaného 
Eger. Tam zůstali stát přes noc – z vlaků vylézat 
nemohli – a nazítří kolem desáté dopoledne se 
jelo dál na hraniční přechod Schirnding – Wiesau. 
Rodiče opouštěli vlast s tím, že se vrátí. To si tehdy 
myslela i Rosa, které bylo v době odsunu třináct; 
mysleli si to všichni.
Ve Wiesau dostali něco k jídlu, pak se kolem 17. 
hodiny dojelo do Norimberka (Nürnberg), ale jen 
na ranžírovací nádraží, museli ve vagónech čekat, 
než bude cesta pokračovat. Do Schwabachu, který 
je vzdálen asi 20 kilometrů, dorazili večer. Tam byl 
pro vysídlence zřízen tábor – a zde byla polovina 
jejich vlaku, ve kterém se nalézala také Rosina 
rodina, odpojena. První polovina soupravy jela 
dále, skutečně směrem na Bodamské jezero. Ve 
Schwabachu pak Rosa navštěvovala školu už jenom 
dva roky – pár let školní docházky jí chybí. Rosa 
začala pracovat jako dělnice, poznala svého muže, 
naučila se bavorsky. Její rodiče prý nikdy nena-
dávali, že museli z Čech odejít. Ale dost možná to 
prý bylo také tím, že nic moc neměli, dodává Rosa 
s upřímným úsměvem. 
Rozhovor s Rosou Kern, roz. Keilwerth, která se 
narodila v roce 1933 ve Staré Roli, vedla plzeňská 
germanistka Dr. Kateřina Kovačková za přítomnosti 
její dcery Brigitte v Karlových Varech dne 11. 6. 
2019.

Kniha Kateřiny Kovačkové: Böhmisches. Allzu Böhmisches? vypravuje o dvaceti pamětnících, Něm-
cích, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze svých domovů v českém příhraničí. Plzeňská ger-
manistka převedla jejich životní příběhy do knižní podoby, jež přináší na rozdíl od faktografických 
učebnic dějepisu osobní svědectví o životě v Sudetech, ztrátě domova, ale také následném hledání 
nových nadějí na jihozápadě Německa. Autorka využila jedné z posledních příležitostí zachovat 
vzpomínky těch, kteří odsun sami zažili. Jedna z pamětnic z knížky se narodila a prožila své dětství 
ve Staré Roli (tehdy Altrohlau), kde také až do svého odsunu žila. Zde je část jejího příběhu.

LIDÉ
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Podnikni to! 
I v Karlových Varech

Autoři programu Podnikni to! o svém projektu 
rádi říkají, že je to „embryátor“, aby ho od-
lišili od podnikatelských inkubátorů. Hodně 

pozornosti se podle nich věnuje podpoře těch, kdo 
už se podnikat rozhodli. Méně už se dělá pro ty, 
kteří o podnikání přemýšlí, protože mají zajímavý 
nápad, nebo naopak potřebují řešit ztrátu dosa-
vadního zaměstnání. Těm chce program třeba 
ukázat, že jsou i jiné možnosti, než jít na pracovní 
úřad nebo na brigádu.
„Mnoho lidí má z podnikání obavy, bojí se rizik, 
finančních ztrát i nejistoty. Je proto potřeba osvě-
ty, vyzdvihnout příběhy podnikavých spoluobčanů 
a ukazovat, že začít podnikat lze bez ohrožení, 
třeba i bez výpovědi z práce nebo obrovských 
úvěrů,“ říká Jakub Tížek, spoluzakladatel Podnikni 
to!.
„Na základě výsledků z jiných regionů naší re-
publiky nás projekt zaujal, a proto jsme souhlasili 
s pilotním spuštěním od letošního července na 
dobu jednoho roku. Chceme vyhodnotit, jestli to 
pomůže zlepšit podnikatelské prostředí ve městě 
a zvýšit chuť zdejších lidí podnikat. Do projek-
tu investujeme necelý milion korun. V případě 
pozitivního vyhodnocení a úspěšného zásahu do 
města, jsme připraveni s projektem pokračovat. 
Hlavním cílem této aktivity ze strany města je 
rozvíjet jeho ekonomické prostředí,“ říká Tomáš 
Trtek, náměstek primátorky Karlových Varů.
Projekt stojí na třech pilířích – jednak na osvětě 
o problematice podnikání pro širokou veřejnost, 
pak na praktických kurzech pro zájemce, a na-
konec na vytvoření místní komunity podnikavců, 
která na sebe dokáže nabalovat další lidi i aktivity. 
Praktické kurzy jsou takovou „školkou“ pro bu-
doucí podnikatele, chtějí jim představit podnikání 
jinak, než si jej většina nepodnikatelů představuje. 

Vedou je vybraní místní lektoři, kteří sami podni-
kají, a dovedou tak lidem vysvětlit, že první krok 
nemusí být „udělat si IČO“, ale spíš najít užitečný 
nápad nebo dovednosti. 
Komunita podnikavců slouží nejen k výměně zku-
šeností a podnětů, ale také k řízenému posouvání 
jejich záměrů a projektů dál. Její součástí má 
být také moderovaná on-line poradna. A měla by 
také zajistit propojení s dalšími podnikatelskými 
a podpůrnými aktivitami – inkubátory, akcelerá-
tory, inovačními centry, coworkingovými centry, 
ale třeba i s Hospodářskou komorou, potenciál-
ními investory a podobně, a v neposlední řadě 
s podobně podnikatelsky zaměřenými aktivitami 
v dalších městech kraje i mimo něj. 
Projekt začne v červenci přípravou na pilotní 
půlrok, během kterého by se měli najít lektoři, 
vytvořit informační materiály a uskutečnit první 
kurzy. Druhý půlrok už bude o větším provozu, 
a na jeho konci bude následovat vyhodnocení 
úspěšnosti. Pokud patříte mezi ty, kdo o podnikání 
uvažují, další informace najdete včas na strán-
kách budoucích vydání Karlovarských radničních 
listů, nebo na webech a sociálních sítích města.

Od července se ve městě rozbíhá projekt, který necílí na podporu stávajících firem ani není akce-
lerátorem pro start-upy, ale má být místem, kde mohou získat zásadní informace lidé, kteří teprve 
o podnikání uvažují. Ať už chtějí otevřít místní obchůdek se specialitami nebo rozjet novou elektro-
nickou službu pro pět světadílů.

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA 
KARLOVY VARY 

tel:.721 434 499, psp-kv@seznam.cz 
jsme na Facebooku, Skype, Microsoft Teams, Twitteru, Instagramu 

www.psp-kv@webnode.cz 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obtížný a hektický, takový byl uplynulý rok 
z pohledu odboru sociálních věcí karlovar-
ského magistrátu. V důsledku pandemie 

koronaviru se museli pracovníci odboru vypořádávat 
s řadou nových úkolů. Zapojili se do pomoci v dis-
tribuci osobních ochranných pomůcek a v daleko 
větší míře než obvykle je zaměstnávala poradenská 
činnost. Právě sociální pracovníci byli nejčastěji 
těmi, na koho se klienti, zejména ti v seniorském 
věku, obraceli s dotazy a žádostí o pomoc při orien-
taci v karanténních, krizových a dalších opatřeních. 
Zprostředkovávali také elektronickou komunikaci 
klientů s jinými úřady, například s úřadem práce při 

vyřizování žádostí o příspěvky na péči, živobytí a po-
dobně. Letos na jaře sociální pracovníci pomáhali 
s umisťováním osob bez domova, které onemocněly 
covidem, do izolace a zajišťovali pro ně stravování.  
„Musím ocenit, jak se s novou situací pracovníci od-
boru sociálních věcí poprali. Museli se rychle zorien-
tovat v situaci i ve všech opatřeních, operativně řešit 
situace a záležitosti, které pro ně byly úplně nové. 
I přes pochopitelné vlastní obavy z nastalé situace 
a jejího vývoje si zachovali profesionální a zároveň 
lidský přístup ke všem klientům a za to jim patří 
velké poděkování,“ konstatuje první náměstek 
primátorky města Tomáš Trtek, do jehož gesce mimo 

jiné spadá činnost oboru sociálních věcí.
„Každý člověk je jinak odolný, nachází se v jiné 
situaci, ale oprávněné obavy a nekončící tlak médií 
vyvolávající strach z onemocnění zasáhl svým 
způsobem naprosto všechny. Z jednání s klienty bylo 
patrné, že prožívají úzkost, frustraci, mnohdy i vztek 
ze své vlastní bezradnosti. V těchto situacích se nám 
osvědčila především lidskost a to, že jsme mohli 
být našim klientům užitečnými rádci a psychickou 
podporou,“ dodává vedoucí odboru sociálních věcí 
Jana Reischlová, která oceňuje i spolupráci se sítí 
neziskových organizací, které se zapojily do pomoci 
všem potřebným.

Sociální pracovníci jsou zvlášť v době 
koronavirové užitečnými rádci

V Karlových Varech dlouhodobě chyběla odleh-
čovací služba. Jde o službu lidem, kteří mají 
v péči nesoběstačného blízkého člověka, ale 

z nějakého důvodu jej potřebují na určitý čas svěřit 
do péče někomu jinému - například jdou sami na 
plánovaný zákrok do nemocnice, potřebují jet do 
lázní nebo na dovolenou, a podobně. Městské zřízení 
sociálních služeb od května takovou pomoc nabízí.
„Služba je určena pro klienty od šestnácti let věku, 
netýká se tedy jen seniorů, mohou to být i lidé se 
zdravotním postižením či chronicky nemocní. Jejich 
blízcí, kteří o ně běžně pečují, je mohou svěřit nám 
a my se o ně kompletně postaráme od A do Z, sa-
mozřejmě včetně stravování. Službu budeme nabízet 
v našem domě Východní 16 v Karlových Varech 
- Drahovicích. Službu mohou využít nejen občané 
Karlových Varů, jednáme s blízkými obcemi a městy 
o uzavření smluv, a na jejich základě budeme potom 
moci službu nabídnout i jejich občanům," uvedl 
ředitel městského zařízení Petr Myšák.
Nová služba využívá dlouho nepoužívaný byt 3+1, 
který městské zařízení nákladem 700 tisíc korun 
zrekonstruovalo a za dalších 200 tisíc vybavilo vším 
potřebným pro pobyt klientů. Částkou 100 tisíc na 
zřízení nové služby přispěla Nadace ČEZ, zbytek 
peněz vzala organizace z vlastního rozpočtu, bez 
požadavku na příspěvek města.
Je to další z opatření na zlepšení služeb poskyto-
vaných Městským zařízením, které se za poslední 
rok odehrály. Dalším je třeba otevření minimarketu 
v domě Východní 16, který slouží nejen klientům, 

ale i jejich návštěvám. Dříve jej provozoval nájemce, 
dnes jej provozuje zařízení samo, vlastními silami. 
Městské zařízení také trpělo nedostatkem vozidel. 
„Pečovatelky trávily hodně času přejížděním 
autobusem mezi klienty, pořídili jsme proto malé 
automobily, vhodné do města, a díky tomu mohou 
paní pečovatelky strávit většinu své pracovní doby 
přímo u klientů,“ říká ředitel Petr Myšák. Přesto na 
autobusy MHD nezanevřeli, ředitel ocenil dar města 
a dopravního podniku, které společně bezplatně 
věnovaly Městskému zařízení sociálních služeb čtyři 
přenosné celoroční jízdenky.
Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová ocenila městské 
zařízení i za modernizaci dalších služeb. „Díky 
optimalizaci stravování se zlepšila kvalita jídla, 
které město nabízí seniorům, ať už v jídelně Zlatá 
kotva nebo v rámci pečovatelské donáškové služby. 
Městské zařízení nám vychází vstříc i u nové komu-
nitní Zahrady seniorů, kde také nabídne možnost 
občerstvení,“ řekla.
 Náměstek primátorky Tomáš Trtek připomněl, že 
město své zařízení také podporuje. „Věnovali jsme 
Domovu pro seniory ve Staré Roli automatický 
elektronický defibrilátor, který tam do té doby 
chyběl,“ zmínil. Defibrilátor přitom není úplně levná 
záležitost, pořizovací cena je okolo padesáti tisíc 
korun. „Polovinou této částky ale přispěli sami lidé 
z Karlových Varů, kteří v době adventu navštívili náš 
Strom přání ve Vřídelní kolonádě a koupili si za dva-
cet korun lístek do vánoční tomboly. Kromě toho, že 
mohli vyhrát zajímavé ceny, přispěli také na pořízení 
tohoto přístroje,“ dodala primátorka.
Městské zařízení provozuje v Karlových Varech 
Domov pro seniory s kapacitou 58 osob, čtyři domy 
s celkem 262 byty zvláštního určení a celkovou 
kapacitou 374 osob, terénní pečovatelskou službu 
přímo u klientů doma pro cca 600 klientů a denně 
vydá svým klientům 450 obědů.
Podmínky služby budou zveřejněny na webu měst-
ského zařízení www.kv-mzss.cz.

Od května funguje 
odlehčovací služba

Zahradu seniorů 
Adresa: Lidická 70, Karlovy Vary Drahovice (bývalé 
zahradnictví Flora, areál Správy lázeňských parků)
Kontakt: +420 353 151 333
E-mail: zahrada@karlovyvary.cz
Provozní doba: Pondělí – pátek 7:00 – 15:30
Online registrace je možná na webu magistrátu 
města: https://mmkv.cz/cs/zahrada-senioru

Zahrada seniorů
Bývalé zahradnictví v Drahovicích opět ožívá. V areálu, 
kde působí a zeleň pro parky a záhony po celém 
městě pěstuje či uchovává Správa lázeňských parků, 
byla vybudována komunitní zahrada pro seniory. Dříve 
narozeným Karlovarákům nabízí možnost, jak aktivně 
naplnit svůj volný čas a vypěstovat si vlastní bylinky, 
zeleninu nebo květiny. Zahradu seniorů najdete 
v Lidické ulici, dostupná je v souladu s aktuálními 
protiepidemickými opatřeními.

Účel centra?
Místo, kde se mohou senioři scházet, komunikovat 
a zapojit se do různých aktivit.
Jak se dopravím do seniorské zahrady?
Městskou hromadnou dopravou – linkami č. 3 a 15, 
autobusová zastávka "Lidická". Osobním vozem - 
parkování v ulici Lidická nebo u nákupního centra.
Dostanu se tam na vozíčku?
Ano, vstupní cesta do zahrady je bezbariérová.
Má zahrada i nějaké zázemí?
Centrum nabízí také vnitřní prostory, kde si můžete 
uvařit například čaj, kávu, nebo si odložit své osobní 
věci. Samozřejmostí je i sociální zázemí.
Kde se mohu zaregistrovat?
Na pracovišti Senior pointu v přízemí budovy Magis-
trátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, nebo 
na e-mailu: zahrada@karlovyvary.cz
Mohu mít s sebou doprovod nebo vnoučata?
Zahrada je určena především pro seniory, ale je 
možné mít s sebou doprovod, v žádném případě ne-
bude nikdo vyhozen, dopřejme však našim seniorům 
pohodu a klid.
Smím si s sebou vzít svého psa?
Ano, pes musí být nakrátko na vodítku, případně mít 
nasazený náhubek.
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Kultura 2.0
Tímto článkem bych ráda navázala na svůj břez-
nový, ve kterém jste se mohli dočíst o existenci 
kulturně-kreativního průmyslu. Těžební průmysl je 
v útlumu, některá další odvětví původního průmyslu 
už zdaleka nemají někdejší dynamiku, cestovní ruch 
i lázeňství stagnuje. Může se kultura skutečně stát 
naší budoucností? A jaký má potenciál?
Právě nyní by se pozornost našeho města, které je 
historicky spojeno s kulturou a lázeňstvím, měla 
upínat k Operačnímu programu Spravedlivé trans-
formace, neboli JTF, kam je zařazen i Karlovarský 
kraj.
Tento fond má finančně pomoci regionům závislým 
na uhelném a energeticky náročném průmyslu 
s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. 
Průmysl 4.0 a půjde tam o vysoké finance.
V rámci Karlovarského kraje jsou předkládány čtyři 
strategické projekty, které se kreativního průmyslu 
dotýkají - Krajské inovační centrum, Transformační 
agentura a Krajská kreativní kancelář, k tomu patří 
také projekt výzkumné organizace Institut lázeňství 
a balneologie. 
Kreativní kancelář  bude mít kromě jiného za cíl 
vytvořit zázemí pro rozvoj právě kreativních odvětví, 
a také podporu vzdělávání dětí. Tato podpora by 
pak následně měla vést ke zvyšování předpokladů 
dětí a studentů k dalšímu studiu a k rozvoji jejich 
dovedností, tak aby se dobře uplatnili ve svobod-

ných povoláních a ve firmách, které budou zavádět 
digitalizaci. Kreativní vzdělávání nám nesmí být fuk. 
Kreativita v současné době patří k nejžádanějším 
dovednostem na trhu práce, ve školách pomáhá 
inkluzi, zájmu dětí o vzdělávání a posiluje demokra-
tický dialog.
Je třeba změnit úhel pohledu a přestat vnímat 
kulturu (a s tím spojenou kreativitu) jako něco 
zbytného, bez čeho se obejdeme. Kulturně-krea-
tivní průmysl se může stát hnací silou úspěšného 
restartu nejen ČR, ale i Evropy. 
Více se o tématu kulturně-kreativního odvětví 
můžete dočíst na stránkách nezávislé platformy 
www.kreativnicesko.cz. Účastníky této platformy 
jsou kromě Prahy například Brno, Zlín, Olomouc, 
Ostrava Jihlava, nebo Plzeň se svou kreativní zónou 
DEPO2015, kde se propojuje kultura s byznysem. 
Připojí se jednou i Karlovy Vary?
 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Česká pošta
Jsem zákazníkem snad všech doručovacích služeb, 
co jich v této mini zemi máme. A teprve teď jsem 
pochopila, proč paní, která pochází z Karlových 
Varů, vymyslela a provozuje Zásilkovnu. Protože 
asi ve Varech je ta nejhorší distribuce pošty v celé 
zemi. Pokud mi to někdo vyvrátí, budu ráda. Ovšem 
rovnou hlásím, že nespokojená nejsem sama. 
Pokud jsem doma a najdu přesto ve schránce 

oznámení o uložení zásilky na poště, pění ve mně 
krev. A to se bohužel stává, o balících ani nemluvě. 
Takže nakonec balík do ruky je vlastně balíkem na 
poště. No a pak, světe div se, pošle mi někdo něco 
přes zásilkovnu a mám to ihned a dojdu si proto 
jen o pár kroků jinam než na poštu. A cena – i ta je 
příznivá. 
Reklama na Balíkovnu i nová auta jsou sice možná 
pěkné, ale bohužel z pohledu zákazníků jen luxus. 
A služby se zdražují, lidi propouštějí, protože je prý 
doručovatelů dost. Pak nechápu, proč chodí jen jed-
nou týdně a pokaždé někdo jiný. Jen než se naučí 
ten úsek, nebo jak tomu říkají, jde jinam. 
Prostě je to Kocourkov, kde se hlavně všichni diví, 
že služeb pošty využívá čím dál méně lidí. 
Nakonec větší instituce, jako jsou banky, si sjednaly 
službu u Mediapostu, který je ovšem ještě horší, 
protože jejich doručení není do schránek, ale pod 
schránky, na schránky a nepravidelně. 
Aby zmátli zákazníky, tak někdy to i oni vhodí opět 
do schránky na poštu (myslím klasické oranžové 
schránky) a tak se na obálku dostane mimo ozna-
čení mediapostu i že to dodává česká pošta.
A proč si stěžuji na těchto stránkách vašeho 
měsíčníku? Protože ten nedostáváme do schránek 
vůbec. Dnes, když píšu tento text, ještě nejsou KRL 
a to je 8. května.
Připadá mi pak zbytečně nákladné je tisknout, když 
končí nechci vědět kde. Věra Černá

 
 

přijme zaměstnance do těchto 
pracovních      pozic 

 
 
nabízíme: 
 
➢  5 týdnů dovolené 
➢  zajímavé finanční ohodnocení 
➢ měsíční prémie, výkonnostní bonus 
➢  závodní stravování 

 
Bližší informace na personálním oddělení: 

bezplatná linka: 800 023 070 
e-mail: bujarkova@czech-cont.cz 

 
CZECH-CONT s.r.o. 

Mořičovská 265, 363 01 Ostrov 
www.czech-cont.cz 

 

 

 
přijme zaměstnance  

 
 
 
Požadujeme: 
➢ min. SŠ technického nebo ekonomického směru 
➢ pozice vhodná pro absolventy  
➢ velmi dobrá znalost MS Office, SQL 
➢ komunikativní znalost AJ nebo NJ 

 
Nabízíme: 
➢ 5 týdnů dovolené 
➢ zajímavé finanční ohodnocení, bonusy 
➢ závodní stravování 

 
Bližší informace na personálním oddělení: 

Bezplatná linka: 800 023 070 
e-mail: bujarkova@czech-cont.cz 

 
CZECH-CONT s.r.o. 

Mořičovská 265, 363 01 Ostrov 
www.czech-cont.cz          
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S mottem  Hraju za Vary jsme přišli loni 
na jaře po devastujících jarních měsí-
cích lockdownu, který otřásl lázeňstvím 

a cestovním ruchem, na nichž je naše město 
bytostně závislé. Považovali jsme za naprostou 
samozřejmost postavit se k letní sezoně tak, aby-
chom co nejvíce naplnili naše poslání, kterým je 
zpříjemnění pobytu hostům v lázeňském centru, 
a proto jsme každodenně oživili Tržní kolonádu 
hudbou  klasickou, filmovou i populární. Před 
prázdninami jsme se snažili přiblížit i publiku 
z řad obyvatel města, přivezli jsme Dvořákovu 
Novosvětskou symfonii na téměř všechna pane-
lová sídliště. V době, kdy čtete tyto řádky, jsme již 
pravděpodobně odehráli další koncerty pod okny 
panelových domů, protože doba pandemická bo-

hužel stále pokračuje, a tak jsme místo abonent-
ních koncertů vyrazili opět mezi vás tentokrát 
s výběrem slavných kusů Dvořáka, Smetany, 
Brahmse nebo Čajkovského.  Na pestrý program 
kolonádních koncertů se můžete opět těšit jak 
vy, tak turisté a lázeňští hosté (snad nejen) z celé 
republiky a my budeme naše město s hrdostí 
reprezentovat hudbou, která je krásným smyslem 
naší existence. Od podzimu jsme nicméně vyhle-
dávali i příležitosti k pomoci potřebným kolem 
nás: vybrali jsme mezi sebou několik desítek 
tisíc korun českých, za které jsme navozili do 
centra Nádech pro samoživitele v nouzi potraviny, 
vánoční dárky, mikulášské a velikonoční balíčky 
pro děti. Vozili jsme občerstvení zdravotníkům 
do Karlovarské krajské nemocnice nebo vánoční 

balíčky do Domova seniorů ve Staré Roli. Několik 
kolegů je zaregistrováno v dobrovolnickém centru 
Instand a chodí nakupovat a vyřizovat pochůzky 
seniorům. Vybavili jsme byt nábytkem mamince 
samoživitelce v nouzi. V dubnu jsme zakoupili 
a vysadili v lázeňských lesích 1000 jedliček. 
Hraju za Vary je pro nás mottem, které nás vede 
nejen k hraní hudby, ale i k podpoře a pomoci 
tam, kde je to pro nás možné. Chceme být nejen 
tělesem, které je kulturním pilířem Karlových 
Varů, ale také společenstvím lidí (aktuálně devíti 
národností!), kteří jsou zde doma a kterým na 
Karlových Varech záleží. Hrajeme za Vary a žije-
me pro Vary. Jsme tu pro vás a děkujeme, že jste 
tu i vy pro nás. V nadcházející sezoně vás totiž 
kultura, tedy i my, bude potřebovat. 

Hraju za Vary aneb KSO svému městu 

Karlovarské varhanní večery byly po loňské jarní 
vlně pandemie první akcí, která otevřela kulturu 
v České republice a zaznamenaly tak velký ohlas. 
Cyklus letošních benefičních varhanních koncertů, 
kde se představují přední čeští i zahraniční inter-
preti, zahájí v pátek 4. června v 19:30 v kostele 
sv. Petra a Pavla Církve Československé husitské 
polský varhaník Roman Perucki. Místní vzácné 
historické varhany rozezní v dílech J. S. Bacha, F. 
Mendelssohna-Bartholdyho, M. Marais a B. Marce-
lla. Spolu s ním vystoupí koncertní mistr Karlo-
varského symfonického orchestru violoncellista 
Martin Ondráček, hobojistka Radka Ondráčková 
a cembalistka Michaela Káčerková.  Koncert pro-
běhne v souladu s hygienickými pravidly. Chcete-li 
si místo rezervovat, kontaktujte nás prosím přes 
Facebook. Vstupné dobrovolné je věnováno na 
údržbu varhan.

Vrací se Karlovarské 
varhanní večery

Divadlo zahajuje 
Karlovarské městské divadlo obnovuje sezónu. 
Aktuální program naleznete na straně 28 v tomto 
vydání radničních listů.
Pro vstup do divadla musí návštěvníci splnit 
jednu ze tří podmínek (Covid pass, popřípadě 
písemné potvrzení) :
- 14 dní od ukončeného očkování
- do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19
- negativní POC antigenní test ne starší 72 hod. 

nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí 
do 6 let není testování požadováno

- k ochraně dýchacích cest respirátor
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Galerie umění Karlovy Vary je po pěti měsících 
opět otevřena návštěvníkům. V hlavní 
budově můžete shlédnout výstavu Ludmily 

Padrtové Krajinou k abstrakci, která se snaží splatit 
dluh pozapomenuté autorce. Ludmila Padrtová 
(1931 – 2016) se jako jedna z prvních vyjadřovala 
abstraktním výtvarným jazykem a přesto celý život 
zůstala stranou zájmu kunsthistoriků i veřejnosti. 
Výstavní soubor připravený Zdenkem Primusem 
představuje zhruba tři stovky děl mnohdy nevelkých 
rozměrů, ale velkého významu. Značná část z nich 
totiž vznikla v nechvalně proslulých 50. letech, kdy 
umění vládl socialistický realismus, kdy přízvisko 
abstraktní bylo zapovězené a kdy se díla tohoto 
druhu z ideologických důvodů nesměla vystavovat. 

Talentovaná, nesmělá a neprosazující se Ludmila 
Padrtová svou průkopnickou tvorbou otevřela cestu 
k abstrakci a informelu 60. let. Autorka se umění 
věnovala v 50. letech, kdy její výtvarné směřování 
vedl její manžel, renomovaný kunsthistorik Jiří 
Padrta, a pak už jen několik málo let před smrtí. 
Vrcholem tvorby z 50. let byly jemné lyricko-ab-
straktní kresby, vesměs drobných formátů, v nichž 
experimentovala především s tušemi. Její pozdější 
tvorbě dominují koláže kombinované s pastely 
mnohdy ve výrazně kontrastních barvách, často 
s námětem krajiny. Krajiny a přírodní motivy jsou 
obsahem i mnoha barevných fotografií z 80. let 20. 
století; většina z nich je na karlovarské výstavě pre-
zentována poprvé. Premiérově je vystaven i velmi 

početný soubor menších i větších maleb na plátně 
z posledních let života. I zde autorka při svých 
experimentech využívala především tuše a anilinové 
barvy, jako podklad sloužila použitá stará prostě-
radla. Výstava, která potěší každého milovníka 
tajemství ukrytých ve skvrnách, bodech, linkách či 
strukturách,  bude v karlovarské galerii k vidění do 
20.6.2021, otevřeno je denně mimo pondělí od 10 
do 17 hodin.
Veřejnosti je již přístupná také Interaktivní galerie 
Becherova vila – zde do 13.6.2021 vystavuje malíř 
a grafik Tomáš Bím (1946), pro jehož tvorbu jsou 
charakteristická barevně výrazná nekonvenční zá-
tiší a záběry na krajinu často s civilizační tematikou 
a přívětivou atmosférou.

Ludmila Padrtová: Krajinou k abstrakci

Od  3. května je Městská knihovna Karlovy Vary 
(včetně poboček) opět zpřístupněna veřejnosti. 
Prosíme o maximální zkrácení času stráveného 
v knihovně. Vstup do budovy bude možný pouze se 
zakrytými dýchacími cestami pomocí respirátoru 
(dle opatření MZČR). Při vstupu dodržujte dvoumet-
rové odstupy a použijte dezinfekci na ruce. Pro vaše 
bezpečí doporučujeme vyzvednout si výpůjčky po 
předchozím objednání. Služba internetu je dočasně 
zrušena. 
Pobočky Vyhlídka a Tuhnice byly zrušeny, výpůjč-
ky proto vracejte na I. P. Pavlova, případně na 
nejbližších pobočkách v Drahovicích, Staré Roli či 
Čankovské. Pobočka Růžový Vrch bude do odvolání 
uzavřena. 
V současné době se žádné kulturní akce v knihov-
ně nekonají, pro aktuální informace sledujte naše 
webové stránky a najdete nás i na Facebooku. 
Těšíme se na vás!

Městská knihovna 
je včetně svých 
poboček opět 
zpřístupněna 

Počet poboček městské knihovny se zúžil. Činnost 
ukončily dvě pobočky, které byly navštěvovány 
jen minimálně. Konkrétně jde o knihovnu Vyhlídka 
a Tuhnice. Prostory této pobočky však budou sloužit 
veřejnosti i nadále. Své aktivity sem plánuje převést 
místní komunitní spolek Žijeme Tuhnice. 
Knihovny v Raisově a Wolkerově ulici patřily 
k nejmenším nejen, co se prostoru týče, ale také 
z pohledu počtu registrovaných čtenářů a výpůjček. 
To v kombinaci s nezbytnými náklady na provoz, 
minimálním potenciálem pro rozvoj a dalším faktory 
rozhodlo o tom, že jejich funkci a také čtenáře 
převezme centrální pobočka v ulici I. P. Pavlova. Ta 
disponuje hned třemi odděleními – půjčovnou pro 
dospělé, čítárnou a dětským oddělením se třemi 
velmi zkušenými a „zapálenými“ knihovnicemi. 
Veřejností velmi oblíbená knihovnice z pobočky 
v Tuhnicích najde uplatnění na jiné pobočce. Jen 
pro ilustraci můžeme uvést několik čísel. Pobočka 
na Vyhlídce měla pouhých 48 registrovaných čtená-
řů, tuhnická 242. I počty výpůjček daleko zaostávaly 
za výpůjčkami ostatních poboček. I velikostně šlo 
o dvě nejmenší pobočky s plochou jen kolem 90 
metrů čtverečních. Prostory tak neumožňovaly 
realizovat téměř žádné aktivity nad rámec běžného 

půjčování knih, což v dnešní době, kdy knihovny do 
jisté míry fungují i jako komunitní a kulturní centra 
znamenalo významný hendikep. Zejména jde o akce 
pro děti z mateřských a základních škol.
Čtenáři, kteří jsou registrováni na rušených po-
bočkách městské knihovny, mohou dále využívat 
služeb centrální knihovny na adrese I. P. Pavlova 7, 
nebo si libovolně vybrat jinou z poboček, které se 
nacházejí v Drahovicích (Drahomířino nábřeží 16), 
na Růžovém vrchu (Sedlecká 4), Čankovské (U Kou-
paliště 874/18) a ve Staré Roli (Truhlářská 681/19). 
Informace o provozu, novinkách, akcích lze najít na 
webových stránkách knihovny mestskaknihovnakv.
cz nebo na facebookovém profilu knihovny.
V rámci nového programového období 2021-
2027 pro čerpání finančních prostředků Evropské 
unie připravuje město několik projektů, z nichž 
nejvýznamnější jsou revitalizace objektů městské 
knihovny I. P. Pavlova a knihoven na Čankovské 
a Růžovém vrchu. V rámci těchto projektů dojde ne-
jen k revitalizaci samotných prostorů knihoven, ale 
i jejich rozšíření s posílením komunitní funkce pro 
dané lokality. Jejich následnou úzkou spoluprací, 
tak vznikne jedna z částí městské sítě komunitního 
života.

Počet poboček městské knihovny se zúžil

Akce Muzikanti pomáhají, která proběhla 26. a 27. 
února v prostorách Haly míčových sportů KV Areny 
formou on-line livestreamu, předčila svým dopa-
dem všechna očekávání. Více než 15 tisíc zhlédnutí 
přineslo na transparentní účet částku 163 807,33 
korun.
Celkem 108 muzikantů a techniků díky pochopení, 
vstřícnosti a podpoře vedení města Karlovy Vary 
a KV Areny realizovalo dva čtyřhodinové koncerty na 
podporu charitativních akcí pro sportovce a seniory 
v Karlových Varech. Městské zařízení sociálních slu-
žeb Karlovy Vary se dočkalo podpory na vytvoření 

seniorského kulturního programu ve výši 110 tisíc 
korun, SK Kontakt Karlovy Vary obdržel na pronájem 
plaveckých drah a posilovny 25 tisíc korun, stejnou 
částku dostal na pořádání sledge hokejového 
turnaje SKV Sharks Karlovy Vary. Vouchery na 
uvedené částky předala primátorka města Andrea 
Pfeffer Ferklová, jednatel KV Areny Roman Rokůsek 
a pořadatel koncertu Vladimír Suchan. 
Všem dobrovolným přispěvatelům a všem, kteří 
se na akci organizačně a umělecky podíleli, patří 
obrovský dík!
Další koncert Muzikanti pomáhají se uskuteční 27. 

prosince 2021. Znovu vystoupí hudebníci různých 
žánrů z Karlových Varů a navíc jeden pozvaný host, 
jehož výběr bude na vás!
Koncerty v Hale míčových sportů KV Areny se sta-
nou tradiční charitativní akcí vždy v termínu mezi 
Vánocemi a Silvestrem. Bližší informace se dozvíte 
již brzy na stránkách města Karlovy Vary, KV Areny 
a Agentury Vlny.

Muzikanti pomáhají
Na účet akce poslali lidé bezmála 164 tisíc korun
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KULTURNÍ SERVIS

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 současné době lze vstupenky pouze rezervovat (platnost 
rezervace: 20 dnů).

Upravený provoz pokladny divadla (uvedený režim platí, až do 
odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

4. 6. 19.30 Ingmar Bergman: Scény z manželského 
života – představení pro uzavřenou společnost
Agentura Harlekýn

6. 6. 15.00 Václav Čtvrtek, Jana Galinová: Loupež-
ník Rumcajs
Docela velké divadlo
Slavné pohádkové příběhy bývalého jičínského ševce s písnička-
mi a kostýmy inspirovanými ilustracemi Radka Pilaře.

9. 6. 19.30 Peter Quilter: Duety
Studio Dva
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži 
a ženami. 
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek, Režie: Jakub Nvota, 

10. 6. 17.17 Sborový koncert
Pronájem ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

13. 6. 19.30 Ray Cooney: Na poslední chvíli
Agentura Harlekýn
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se 
dvěma manželkami. 

15. 6. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideá-
lech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. 

16. 6. 19.30 Abe Burrows: Kaktusový květ
Divadelní společnost Háta

17. 6. 19.30 Beethovenovy dny
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent: Bohuslav Rattay

18. 6. 19.30 Sébastien Thiéry: Osm eur na hodinu
Agentura JT Promotion
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti. 

19. 6. 19.30 Laurent Baffie: Tik tik
Komorní divadlo Kalich
(vstupenky z původního termínu 23. 10. 2020 a 12. 2. 2021 
jsou platné)

23. 6. 19.30 Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela 
Doleželová: Vzpoura nevěst
Divadlo Palace

25. 6. 19.30 Ĺubomír Feldek: Cyrano
Divadélko Beze Jména
Muzikál o lásce, cti a velkém nosu. 
(vstupenky z původních termínů 14. 10., 27. 10. a 20. 12. 2020 
a 26. 3. 2021 jsou platné)

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

Níže uvedené pořady se uskuteční pouze v případě příznivých 

epidemiologických podmínek a z nich plynoucího dalšího rozvol-
nění omezení Vlády České republiky. Děkujeme za pochopení.

17. 6. 19.30 Jan Hrubý trio
V akustickém triu se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondře-
jem Fenclem) a fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem 
Barrym. Budete svědky křtu jejich nového CD Kouzlo okamžiku.

24. 6. 17.30 H. Tašnerová - J. Chán - J. Kovář: 
  Popelka
Hudební pohádka pro děti. Účinkují žáci pěvecké třídy Heleny 
Tašnerové, režie Jan Kindl.
Divadlo loutek při ZUŠ A. Dvořáka: Hotel Grossersoon

25. 6. 19.30 A basta!
Hudební pel-mel kapely A basta! Taneční kreace a sborové zpěvy 
publika z řad SK KONTAKT Karlovy Vary a jejich přátel i příznivců, 
to bude večírek jako za starých dobrých časů!

26. 6. 19.30 Keltské písně (Velmi malý komorní 
orchestr Varvary Divišové)
Divadelní sezónu 2020-21 uzavře Klub Paderewski dalším 
pokračováním pravidelného setkávání s Velmi malým komorním 
orchestrem Varvary Divišové. Hudebníci budou tentokrát číst 
v partiturách starých Keltů.

GALERIE UMENÍ Karlovy Vary

VÝSTAVY
do 20. 6. Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat 
příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím 
autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané 
umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky 
vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město 
Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE
8. 6. 19.30 Tara Fuki: Motyle
Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová a Dorota 
Barová – intimní muzika plná emocí, osobité poetiky, křehké 
dynamiky a bohatého výrazu. Tara Fuki při příležitosti oslav 20. 
výročí své existence vydávají nové album nazvané Motyle.

25. 6. 19.00 Architekt Max Spielmann (1881–1970)
Dvorní architekt rodiny Petschků, autor jejich bankovního paláce 
v centru Prahy i vil, které dnes slouží jako rezidence americké 
a ruské ambasády. Historik architektury Zdeněk Lukeš seznámí 
s jeho stavbami, rodinou Petschkových i nevšedními osudy 
architekta.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, 
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 
nebo na vargova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY
do 13. 6. Tomáš Bím: Ohlédnutí II
Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím (1946) okouzlí svými obrazy 
poetických krajin, jejich přívětivou atmosférou a výraznou 
barevností. 

24.6. 17.00 Vernisáž: Rodina Jiřího Trnky
Pohled na Trnkovu tvorbu z netradičního úhlu přinese výstava 
prezentující nejen díla samotného Jiřího Trnky, ale zejména jeho 
nejbližších. (výstava potrvá do 29. 8.)

GALERIE SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
(podchod mezi dolnim nadrazim a Becherovkou)
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00
Připravujeme skvělý program, info najdete na www.supermarke-
twc.cz nebo na FB či IG.

do 31. 8. Výstava: Ať žije věda! / Vividbooks
Fyzika nemusí být nuda, ale velká zábava. 
Vstupné dobrovolné. Doprovodný program: info na webu.

25. 6. od 14.30 Zažij podchod jinak 2021
Letos na téma Digitální řemesla. 
14.30 - 18.00 Tvůrčí dílny a hry pro děti, mládež i dospělé
18.00 pohybové představení Terezy Říčanové a Báry Látalové 
“Kozí kraviny” pro děti
Celé odpoledne s hudebním doprovodem Óňi Kubo Šulce. 
Aktuální podrobný program najdete na webu během června.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, CT, PÁ 9.00 - 17.00
ST  9.00 - 14.00
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 - 17.00
ST  12.00 - 15.00
PÁ  12.00 - 16.00

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

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST  ZAVŘENO
PÁ  12.00 - 16.00

ARMÁDA SPÁSY

19. 6. 14.00 - 20.00     Espé a Aioneth: 
 KONCERT PRO KRÁLE
Karlovy Vary, před hotelem Thermal
Vstupné je dobrovolné, přijďte načerpat povzbuzení.
Bližší info: ladakoula@seznam.cz, 604815152, 739922202
ližší info: ladakoula@seznam.cz, 604815152, 739922202

ZDRAVÁ RODINA 2021

Tel: 774 434 525 Božena Turoňová (Hory), 732 512 756 Š. 
Klimentová (Chodov), email: zdravarodina2020@seznam.cz

17. 6. 16:00 Zvyšování psychické odolnosti v rodině
Chodov Lesopark (místo bude upřesněno zájemcům). Lektor: 
Dan Grigar.
Tentokrát společnou tvorbou řasokoule. Sdílejte svůj čas s dětmi 
tvorbou malého „domácího skřítka“, o kterého budete následně 
společně pečovat i doma. 

22.6. 16.00 Jógou ke zdravému životnímu stylu
Hory hřiště. Lektor: Andrea Hájková
Cvičení pro celou rodinu. Seminář s praktickým nácvikem.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

4. a 18. 6. 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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Kapitán Energie končí. Ve 42 letech

Václav Skuhravý ukončil ve dvaačtyřiceti 
letech hokejovou kariéru. Kapitán karlovarské 
Energie odehrál v extralize za 21 sezon 1001 

zápasů a v roce 2009 získal s Energií mistrovský 
titul. Urostlý centr bude i nadále v klubu působit 
v jeho vedení, stane se projektovým manažerem, 
spolupracovat má s marketingovým a obchodním 
oddělením a zapojit by se měl i jako trenér. V roli 
hlavního kouče by měl vést dorostence do 16 let 
a asistovat má také u výběru sedmnáctiletých.
„Venca? Je to pro mě unikátní hráč, výborný 
člověk a osobnost, která se naprosto nesmazatelně 
zapsala do historie našeho klubu. Nebojím se ho 
přirovnat už teď k legendárním hráčům, jakými 
byli Jiří Feureisl, Václav Šinágl, Josef Koller, Václav 
Freiberg, Franta Potužák nebo Josef Martinovský,“ 
přirovnal majitel karlovarské Energie Karel Holoubek 
na klubovém webu Václava Skuhravého k největším 
legendám klubu.
Odchovanec kladenského hokeje drží klubové 
rekordy v celkovém počtu zápasů za Energii (996), 
gólů (219), asistencí (269) a bodů (488). V extralize 
má na kontě dohromady 499 bodů za 218 branek 
a 269 přihrávek a nasbíral také 2057 trestných mi-
nut. Třikrát se stal nejtrestanějším hráčem extraligy 
(2006, 2007 a 2015). V ročníku 2014/154 vytvořil 
s 212 minutami rekord základní části.
S Karlovými Vary získal Skuhravý také stříbro v roce 
2008. Do západočeského klubu se definitivně vrátil 

v roce 2016 poté, co ročník 2015/16 strávil pře-
vážně v tehdy prvoligovém Kladnu. V reprezentaci 
nastoupil k 37 utkáním a vstřelil pět branek.
„Ze společného sezení s Vencou mám výborný 
dojem, Vašek má obrovskou chuť učit se novým vě-
cem a intenzivně se zapojit do nové práce v klubu. 
Je to veliký varský srdcař a pro nás muž, který má 
v našem klubu do budoucna velkou perspektivu,“ 
uvedl Holoubek.

Mistr extraligy     Václav Skuhravý dovedl 
karlovarské hokejisty v roce 2009 až k titulu. 
 Foto: hokejkv.cz

Odešel Jiří Feureisl, 
největší karlovarská 
sportovní legenda

Žádný ze sportovců, kteří reprezentovali naše 
město, nebyl populárnější než Jiří Feureisl, který 
nás opustil ve středu 12. května a jenž by se 
v říjnu dožil úžasných 90 let. V posledních letech 
trápily největší karlovarskou sportovní legendu vel-
ké zdravotní problémy, které znemožnily návštěvy 
milovaných sportů, kterými byly karlovarský lední 
hokej a fotbal. Úmrtím Jiřího Feureisla přichází 
karlovarský sport o osobnost, která výrazným 
způsobem zviditelnila naše město na sportovní 
mapě Československa padesátých let. Hlubokou 
soustrast celé rodině.



30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORT  |  KONTAKTY

Podruhé v sedmileté historii 
klubu se volejbalisté VK ČEZ 
Karlovarsko vyšplhali až na 

vrchol. V uplynulém ročníku extraligy 
napočítali celkem osmadvacet výher 
a na trůnu vystřídali své finálové 
protivníky z Českých Budějovic.
„Celou sérii jsem napjatě sledovala 
a za stavu 2:0 na zápasy věřila, že 
se to naši hráči uhrají 3:0 na zápasy. 
Jenže to se nakonec nestalo a za 
stavu 2:2 na zápasy to byly opravdu 
velké nervy,“ popisuje své pocity kar-
lovarská primátorka Andrea Pfeffer 
Ferklová.
Finále volejbalové extraligy přineslo 
sportovní drama, které se natáhlo až 

na maximální možný počet utkání. 
V rozhodujícím duelu se po prvních 
dvou setech ujali vedení karlovarští 
hráči, ve třetím setu Jihostroj snížil 
stav na 2:1, ale ve čtvrtém setu 
se domácí vrátili na vítěznou vlnu 
a ovládli čtvrtou sadu. „Když jsem 
viděla, jak do toho naši kluci vlétli, 
tušila jsem, že to dobře dopadne. 
A nakonec taky dobře dopadlo. Byl 
to opravdu jedinečný zážitek a já mu-
sím celému týmu, a tím myslím nejen 
hráče, ale i realizační tým, poděkovat 
za skvělou volejbalovou podívanou 
a perfektní reprezentaci našeho 
lázeňského města,“ říká primátorka, 
která se osobně zúčastnila dekorace 

mistrovského celku.
Podle primátorky patří velké díky 
i zaměstnancům a vedení KV Arény, 
kteří se podíleli na organizaci a hlad-
kém průběhu nejen této finálové 
série, ale například i finálového 
turnaje Českého volejbalového 
poháru, hokejového extraligového 
ročníku, nebo zajištění provozu 
očkovacího centra. „Jsem ráda, že 
KV Aréna žije a jsem moc ráda, že se 
opět potvrdilo, že Karlovy Vary nejsou 
jen hokejovým, ale i volejbalovým 
městem. Ještě jednou týmu trenéra 
Jiřího Nováka děkuji za předvedený 
výkon a výtečný sportovní zážitek,“ 
dodala Andrea Pfeffer Ferklová.

Volejbalisté jsou extraligovými 
šampiony. Už podruhé 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
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INZERCE

více informací najdete
i na www.kessl.cz

15. 6. 2021   (7.00-18.00 h.)

KARLOVY VARY   areál Jáchymovská 51

V AKČNÍCH
DNECH

17. 6. 2021   (7.00-17.00 h.)

SOKOLOV   Kraslická 2130
18. 6. 2021   (7.00-16.30 h.)

KYNŠPERK NAD OHŘÍ   Hornická 864/14

PA
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ŘI
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