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01 KARLOVY VARY MAJÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Stěžejní dokument nezbytný pro územní plánování, stavební činnost 

a rozvoj města schválilo a vydalo zastupitelstvo město 25. ledna. 
Nový územní plán nahrazuje dokument z roku 1997. Více o klíčové 

územně plánovací dokumentaci čtěte na stranách 6 a 7.

18

05

Milí spoluobčané,

s blížícím se příchodem jara a zlepšující se 
pandemickou situací věřím, že se nám po dvou 
letech podaří uspořádat velikonoční trhy a oslavit 
tak i tento čas probouzení přírody. Pracujeme již 
také na přípravách kulturních aktivit ve městě. 
Opět počítáme nejen s pálením čarodějnic, ale 
také s tradičním zahájením lázeňské sezóny. 
I o letošních prázdninách nás již tradičně čeká 
kulturní léto, jehož programem vás provedou 
umělci z regionu i z daleka.
Lednové zastupitelstvo města po dlouhých 
13 letech schválilo nový územní plán Karlových 
Varů, který byl průběžně projednáván i veřejně 
a každý jej tak mohl připomínkovat. Během let se 
na tvorbě podílela čtyři zastupitelstva se stejným 
cílem, stanovení vhodných podmínek pro další 
rozvoj města.
Stavební práce pokračují ve Vřídelní koloná-
dě, kde probíhá již II. etapa rekonstrukce. Do 
zahájení lázeňské sezóny by měl být výtrysk 
Vřídla vrácen na své obvyklé místo, do budovy 
Vřídelní kolonády. Radostnou zprávou pro 
všechny řidiče cestující mezi Prahou a Karlovými 
Vary je očekávané zahájení pokračování stavby 
dálnice D6, a to obchvat obce Krupá. Každý malý 
krok k dokončení dálnice do hlavního města se 
počítá.
V Drahovicích se v březnu otevře nová protiku-
řácká poradna, která je nedílnou součástí projek-
tu Karlovy Vary – Město bez kouře. Začátkem 
jara se opět po několika měsících otevřou dveře 
komunitní Zahrady Seniorů v Drahovicích. Ještě 
v letošním roce plánujeme její rozšíření. Z dů-
vodu přetrvávajících protiepidemických opatření 
se nekonají obvyklé Dny s primátorkou, velmi 
ráda vám však odpovím na vaše připomínky na 
e-mailu: a.ferklova@mmkv.cz.

Vážení Karlovaráci, čtenáři, chtěla bych vám 
popřát krásné první jarní dny.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

05 CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ MÁ BUDOUCNOST
Zachovat dodávky tepla z centrálního zdroje je eko-
logické i ekonomicky výhodné. Město Karlovy Vary 
proto uzavřelo s významnými odběrateli, distributory 
a výrobci tepelné energie v našem regionu Memo-
randum o porozumění.

08 VŘÍDELNÍ KOLONÁDA 
– REKONSTRUKCE POKRAČUJE
Budoucí zbrusu nová vývěrová mísa ve Vřídelní 
kolonádě už má hotový základ, nainstalovány byly 
nosné konstrukce skleněného pláště síně, kameníci 
provedli očistu zachovaných kamenných stěn a již 
formátují mramorovou dlažbu před její pokládkou na 
podlahu vřídelní síně.

12 KDY VOLAT ZÁCHRANKU
Zdravotnická záchranná služba slouží k přivolá-
ní zdravotníka, pokud dojde k náhlému selhání 
životních funkcí, například dýchání, zástavě srdce či 
pokud pacient upadne do bezvědomí. Poradíme, kdy 
a v jakých případech záchranku přivolat.

18 AHOJ BABI, HÁDEJ, KDO VOLÁ?
Lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, 
jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit 
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě 
následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na 
seniorovo důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu.

25 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Osvědčený tvůrčí tandem, režisér Zdeněk Bartoš 
a  choreografka Ivana Dukić, si pro další společné 
představení Činohry Karlovarského městského 
divadla a Západočeského divadla v Chebu vybral 
slavnou hudební komedii Jaroslava Žáka. Pokud 
jste ještě muzikál neviděli, nemeškejte, derniéra pro 
karlovarské publikum je v sobotu 12. března.

30 ATLETICKÝ STADION ČEKÁ REKONSTRUKCE
Atletický stadion v Karlových Varech bude mít 
novou a širší dráhu a moderní sektory pro technické 
disciplíny. V letošním roce začne na dosluhujícím 
a dlouhodobě nevyhovujícím centrálním sportovišti 
v Tuhnicích první etapa rekonstrukce.
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V BŘEZNU SE VRÁTÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
V pátek 11. března opět ožije prostranství před budo-
vou Tržnice. Začne sezóna farmářských trhů. Městská 
společnost KV City Centrum v letošním roce uspořádá 
celkem osmnáct trhů, s výjimkou července a srpna 
můžete u pěstitelů a producentů kvalitních potravin 
a dalších výrobků nakupovat dvakrát měsíčně. V břez-
nu se farmářské trhy uskuteční 11. a 25.

ZACHRÁNKYNĚ U PRIMÁTORKY
Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová poděkovala 
jménem města paní Alexandře, která svou duchapří-
tomností pomohla zachránit život jedné z obětí silves-
trovského násilníka. Zraněné poskytla první pomoc 
a přivolala záchrannou službu.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ S KLUBEM TGM
U příležitosti výročí narození prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 
pořádá město ve spolupráci s Klubem TGM tradiční 
vzpomínkové setkání. Uskuteční se v pondělí 7. března 
od 15 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na 
stejnojmenné karlovarské třídě.

 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2022
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností. Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomic-
ké situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření proběhne 
v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 
obvyklé bydliště.

BECHEROVKA INVESTUJE DO MODERNIZACE 130 
MILIONŮ
Společnost Jan Becher Pernod Ricard chystá jednu 
z největších investic do výrobních kapacit za poslední 
roky. Modernizace plnicí linky v továrně Becherovky 
v Karlových Varech umožní navýšení kapacity až o 50 
procent a zlepší efektivitu i bezpečnost práce. Moder-
nizace by měla být dokončena v květnu 2022 a stát 
bude přes 130 milionů korun.

Z KARLOVÝCH VARŮ SE BUDE LÉTAT PŘÍMO DO 
TURECKA
Cestovní kancelář Čedok nabídne během hlavní letní 
sezóny přímé lety z Karlových Varů do turecké Antalye. 
Do oblíbené letní destinace budou klienti létat na 
palubě letadel letecké společnosti Smartwings. Týdenní 
či dvoutýdenní zájezdy na Tureckou riviéru jsou již 
v prodeji, zájemci si mohou vybrat z celého portfolia 
hotelů i poznávacích zájezdů.

ODCHYTOVÁ KLEC NA DIVOČÁKY
Správci lázeňských lesů nainstalovali v Drahovicích 
u tamní zahrádkářské kolonie odchytovou klec na 
divočáky. Instalace pasti je dalším pokusem snížit 
počet divočáků, kteří se čím dál častěji pohybují 
i mimo les, v parcích, na sídlištích. Buďte v její blízkosti 
opatrní, nepřibližujte se k ní, pohlídejte děti a psy, aby 
nespustili padací dveře. Okolí chytáku poznáte podle 
informačních cedulí.

TOALETY U ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ JSOU V PLNÉM 
PROVOZU
Toapoint u Alžbětiných lázní už je opět v plném pro-
vozu. Část veřejných toalet musela být uzavřena kvůli 
poškození způsobenému vandaly. Správa lázeňských 
parků, která má zařízení ve správě, musela nechat 
vyrobit nové kovové prvky.

 

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ ZAČALA PROŘEZÁ-
VAT STROMY A KEŘE
Zaměstnanci Správy lázeňských parků v únoru provedli 
prořezání stromů a keřů ve svahu pod fotbalovým 
stadionem Slavia v karlovarských Drahovicích, v ulici 
5. května a stromů v ulici Závodu Míru. V březnu budou 
v pracích pokračovat na dalších místech ve městě.
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Centrální vytápění má budoucnost 

Zachovat dodávky tepla z centrálního zdroje 
je ekonomicky výhodné a ekologické. Města 
Karlovy Vary, Chodov a Nová Role chtějí 

centrální vytápění zachovat a proto se připojila ke 
spolupráci v oblasti centrálního zásobování tep-
lem. Ta je předmětem Memoranda o porozumění, 
které uzavřeli významní odběratelé, distribu-
toři a výrobce tepelné energie v karlovarském 
regionu. Společně deklarují podporu centrálnímu 
zásobování teplem a vůli jej udržovat a rozvíjet.  
Memorandum o porozumění uzavřely Statutární 
město Karlovy Vary, Karlovarská teplárenská a.s., 
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., Město 
Chodov, Teplo Chodov s.r.o., Město Nová Role, 
Norobyt, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástup-
ce, a.s. a SUAS Teplárenská s.r.o. Slavnostním 
podpisem jej stvrdili zástupci všech zainteresova-
ných subjektů. 
„Podpis memoranda je symbolickým završením 
několika měsíčního jednání o spolupráci na do-
dávkách centrálního zásobování teplem (CZT). 
K jeho uzavření nás vedl společný pohled na sou-
časnost i budoucnost centrálních dodávek tepla. 
Ty z našeho pohledu mají smysl a budoucnost, 
jsou ekonomicky výhodnější i ekologičtější než 
kotelna v každém domě. Jsme přesvědčeni, že 

centrální zásobování teplem má smysl udržovat 
a rozvíjet, stejně jako hledat nové zdroje výroby,“ 
uvedl první náměstek primátorky města Karlovy 
Vary Tomáš Trtek. „Hlavním záměrem spolupráce 
definované memorandem je ubezpečit koncové 
uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i na-

dále a nedojde k rozpadu systému CZT, ubezpečit 
je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj 
tepla. Stejně tak je memorandum ubezpečením 
směrem k producentům a servisním organizacím, 
že mohou investovat nemalé finanční prostředky 
do nových technologií a nových zdrojů tepla, 
například i zpracování odpadů, stejně jako hledání 
efektivity celého systému,“ dodává Tomáš Trtek. 
 „Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 
v memorandu deklaruje svoji připravenost pro 
dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie. I na-
dále máme ambici být prostřednictvím sesterské 
společnosti SUAS GROUP významným dodava-
telem tepelné energie, ovšem v budoucnu také 
z čistých zdrojů. Společnost má záměr vybudovat 
zařízení určené pro energetické využití odpadu, 
hodlá být dlouhodobým a spolehlivým partnerem 
pro výrobu a dodávky tepelné energie na kon-
kurenceschopné cenové úrovni a je připravena 
zajistit dodávky tepelné energie do karlovarského 
regionu minimálně do roku 2035,“ konstatuje 
David Najvar, místopředseda představenstva, 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 
K memorandu se připojily subjekty participující 
na přivaděči tepla ze závodu ve Vřesové, který 
zajišťuje dodávku pro zhruba 80 tisíc obyvatel. 

"Hlavním záměrem 
spolupráce definované 
memorandem je 
ubezpečit koncové 
uživatele, že dodávka 
tepla bude zajištěna 
i nadále a nedojde 
k rozpadu systému CZT."
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Město Karlovy Vary má nový územní plán. 

Stěžejní dokument nezbytný pro územní 

plánování, stavební činnost a rozvoj města 

schválilo a vydalo zastupitelstvo město 25. 

ledna. Nový územní plán nahrazuje doku-

ment z roku 1997.

„Jsem rád, že se nám podařilo celou procedu-
ru tvorby nového územního plánu dotáhnout 
do zdárného konce a po dlouhých letech 
máme v ruce nejdůležitější nástroj územního 
plánování, jakýsi ‚zákon‘ po všechny, kdo se 
chtějí podílet na rozvoji města,“ konstatoval 
náměstek primátorky Josef Kopfstein, který je 
zároveň takzvaným určeným zastupitelem pro 
územní plán.   
Tvorba klíčové územně plánovací dokumentace 
se protáhla na 14 let. Pořízení Územního plánu 
Karlovy Vary bylo zastupitelstvem schváleno 

v dubnu roku 2008. Následovala náročná 
práce zpracování dokumentace, projednávání, 
vypořádávání stanovisek dotčených orgánů, 
připomínek okolních obcí, organizací, veřejnosti 
a námitek vlastníků nemovitostí. Proběhlo 
několik veřejných projednání návrhu územního 
plánu a jeho úprav. „Úřad územního plánování 
musel vypořádat stovky stanovisek a námitek, 
do finální fáze příprav promluvila i epidemie 
koronaviru, opakované veřejné projednání 
v dubnu loňského roku muselo dokonce 
proběhnout distanční formou online. Úředníci 
z územního plánování i přese všechno odvedli 
skvělou, často i mravenčí práci, a za to jim 
patří velký díky,“ dodává Josef Kopfstein. 
Územní plán je závazným dokumentem pro 
rozhodování o rozvoji města, jeho směřování, 
dokumentem, který bude pro město vodítkem, 
jak je možné či nemožné využívat pozemky ve 
vlastnictví města, státu i všech dalších majitelů 
nemovitostí na území Karlových Varů. Stanovu-
je pravidla zástavby, řeší prostorové a funkční 
uspořádání jednotlivých území a stanovuje 

možnosti využití ploch v nich. Územní plán je 
řešen pro celé město Karlovy Vary, které tvoří 
15 katastrálních území: Bohatice, Cihelny, 
Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, 
Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, 
Stará Role, Tašovice  a Tuhnice. 
Dokument se mimo jiné věnuje obchvatu měs-
ta a bytové výstavbě. Z různých variant, které 
byly uvažovány a projednávány, byl do územní-
ho plánu zanesen takzvaný velký obchvat, čímž 
město ctí nadřazenou územně plánovací doku-
mentaci Zásady územního rozvoje Karlovarské-
ho kraje. Pro rozsáhlejší bytovou výstavbu byla 
zvolena oblast v okolí Staré Role. 
„Vydání nového zemního plánu neznamená, že 
město bude zakonzervováno. Jde o ‚živý‘ do-
kument, žádné dogma. Je podkladem pro další 
rozhodování o podobě a náplni území a vždy 
je možné vést jednání o jeho změně,“ uzavírá 
náměstek Kopfstein.  

Nový územní plán je dostupný na webu 
magistrátu města v sekci Územní plánování.  

Karlovy Vary mají 
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nový územní plán

2008 Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo 
souhlas s pořízením nového územního plánu. 
Následovalo výběrové řízení na projektanta 
tohoto dokumentu. 
První etapou pořizování Územního plánu 
Karlovy Vary (dále ÚPKV) bylo vypracování 
zadání, kterým byly stanoveny podmínky pro 
řešení územního plánu na základě požadavků 
města, dotčených orgánů a dalších. Stanoveny 
byly rovněž podmínky vyplývající z územně 
analytických podkladů. Územně analytické 
podklady jsou souhrnem všech limitů v území 
a podmínek, které se v daném řešeném území 
nacházejí (ochranná pásma, chráněná území, 
vedení inženýrských sítí atd.). Součástí zadání 
byl také požadavek na zpracování variant 
řešení dopravy - obchvatu města a variantní 
návrh nových ploch pro bytovou výstavbu.   

2011 Zastupitelstvo města schválilo zadání 
ÚPKV. Další etapou pak bylo vypracování kon-
ceptu územního plánu a četné konzultace se 
zpracovateli územního plánu a debaty v rámci 
výboru strategického rozvoje a územního 
plánu, kde byly zastoupeny jednotlivé politické 
kluby a odborná veřejnost.  

2012 Úřad územního plánování vypraco-
val materiál, který byl pro veřejnost první 
informací o řešení konceptu ÚPKV. Leták byl 
mimo jiné i součástí Karlovarských radničních 
listů. Obsahoval grafickou přílohu a informa-
ci o územním plánu a postupu pořizování. 
V prosinci roku 2012 proběhlo v Lidovém 
domě ve Staré Roli jeho veřejné projednání. 
Následovalo vypořádání stanovisek dotčených 

orgánů (ministerstev, odborů krajského úřadu 
a magistrátu města a dalších institucí), při-
pomínek sousedních obcí, námitek vlastníků 
nemovitostí a připomínek veřejnosti. Podání 
byla projednána také v orgánech městské 
samosprávy, mimo jiné v komisi architek-
tury a památkové péče a v komisi životního 
prostředí.  
Po vyhodnocení všech podání k navrženému 
řešení konceptu územního plánu vyplynul 
následující výběr ze zpracovaných variant:  
Výběr varianty trasy obchvatu 
Do návrhu ÚPKV bude zakreslena varianta 
č. 1 - trasa komunikace, která je převzata 
z nadřízené územně plánovací dokumentace 
(Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje). 
Trasa, která je vedena v severní části  města 
nad územím obytných lokalit Čankov, Rosnice 
a přechází na západě přes Starou Roli, dále je 
vedena podél Počeren a u obce Jenišov se na-
pojuje na stávající komunikaci, tzv. „průtah“. 
Jedním z důvodů výběru varianty č.1 je § 36, 
odst. 5 stavebního zákona, který říká: „Zásady 
územního rozvoje jsou závazné pro pořizování 
a vydávání územních plánů, regulačních plánů 
a pro rozhodování v území.“ 
Výběr varianty ploch pro zástavbu 
Vzhledem k zásadnímu nesouhlasu se zábo-
rem půdního fondu a negativnímu stanovisku 
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les bylo 
odmítnuto rozšíření zástavby v katastrální 
území Doubí. Nové plochy pro výstavbu jsou 
navrženy v severní části města.  

2015 Po dokončení projednání konceptu 
následovala příprava pokynů pro zpracování 

návrhu ÚPKV, projektant územního plánu 
zapracoval uvedené varianty obchvatu 
a ploch pro zástavbu. Následovalo opětovné 
projednání s dotčenými orgány a sousedními 
obcemi, veřejnost dostala možnost nahlédnout 
do návrhu územního plánu, úřad územního 
plánování vypořádal další připomínky a ná-
mitky. Následoval proces Vyhodnocení vlivu 
územního plánu Karlovy Vary na udržitelný 
rozvoj území.  

2018 Další etapou pořizování ÚPKV bylo 
vypracování pokynů pro úpravu návrhu, kam 
byly zapracovány i v roce 2015 schválené 
změny ÚP, zohledněna byla také aktualizace  
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
vydaná v roce 2018.  

2019 Upravený návrh prošel v únoru 2019 
veřejným projednáním, po kterém přišlo na 
řadu další kolo vypořádání námitek a poža-
davků. Zapracovány byly některé změny, které 
požadovali někteří vlastníci. 

2021 V únoru 2021 došlo na opakované 
veřejné projednání zapracovaných změn. 
Vzhledem k nouzovému stavu a pandemické 
situaci se veřejné projednání odehrálo online. 
Opětovné vypořádání námitek a připomínek 
bylo úspěšné.  

2022 Dne 25. ledna 2022 byl návrh Územního 
plánu Karlovy Vary předložen na jednání Za-
stupitelstva města Karlovy Vary, které uvedený 
územně plánovací dokument vydalo. 

Jak vznikal Územní plán Karlovy Vary  
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Vřídlo bude letos opět vyvěrat v síni koloná-
dy. Pokračující druhá etapa obnovy Vřídelní 
kolonády nabrala na začátku roku spád a na 
stavbě jsou již viditelné změny. Budoucí zbru-
su nová vývěrová mísa už má hotový základ, 
nainstalovány byly nosné konstrukce skle-
něného pláště síně, kameníci provedli očistu 
zachovaných kamenných stěn a již formátují 
mramorovou dlažbu před její pokládkou na 
podlahu vřídelní síně. 

„Výběru kamenných a skleněných prvků jsme se 
věnovali hodně intenzivně a pečlivě. Kámen jsme 
vybírali tak, aby barvou i strukturou co nejvíce 
navazoval na stávající mramorovou dlažbu v okol-
ních prostorách kolonády. Sklo pro osmistěn nad 
vývěrem Vřídla nám vyrobí skláři z Nového Boru, 
z firmy, která vyráběla i původní zasklení koruny 
kolonády v roce 1974,“ uvádí náměstek primátor-
ky města Petr Bursík. 
Skleněné výplně osmistěnu jsou z nestandardního 
skla o tloušťce 5 milimetrů, speciální technolo-
gickou úpravou je v něm několik typů efektních 
kruhových výtlaků. Osmistěn bude osvětlen 
několika světelnými paprsky.  
Montáž skel stěn i koruny je naplánována na 

březen a duben, protože je možná pouze za přívě-
tivých klimatických podmínek. „Zhruba v polovině 
dubna technici Správy přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád takzvaně přepnou trysku Vřídla a vý-
trysk bude z provizorní venkovní vázy přesměro-
ván do síně. Práce v interiéru bychom chtěli mít 
dokončené na konci dubna, aby při květnovém 
zahájení lázeňské sezóny v průběhu tradičního 

žehnání pramenům mohlo být Vřídlo slavnostně 
vysvěceno. Do té doby také odstraníme provizorní 
venkovní vývěr, který už je dožilý a není možné 
jej opravit,“ nastiňuje další fáze rekonstrukce 
Petr Bursík. Nezbytné úpravy exteriéru v bezpro-
středním okolí síně budou dokončeny v průběhu 
května, kdy druhá etapa rekonstrukce Vřídelní 
kolonády za zhruba 26,5 mil. Kč skončí. 

Vřídelní kolonáda 
- rekonstrukce pokračuje 

Vřídelní kolonáda  
Karlovy Vary se mohou chlubit unikátním 
souborem pěti různých kolonád. Každá 
z nich má svou specifickou architekturu, 
materiálové řešení a odráží konkrétní eta-
pu historie města. Od dřeva přes kámen, 
litinu, až po ocel. Od neorenesance po 
modernismus. 

Vřídelní kolonáda od architekta Jaro-
slava Otruby vzešla z architektonické 
soutěže počátkem 60. let a viditelně ve 
svém zpracování odráží tzv. bruselský 
styl. Přestože byla tato budova veřejnos-
tí rozporuplně přijata, má bezpochyby 
velké architektonické kvality a obsahuje 
velmi cenná umělecká díla. Pítka a reliéfy 
z litého skla navrhli přední čeští skláři 
Libenský a Brychtová, skleněnou korunu 
Vřídelní haly vytvořil sochař Fišer. 

Rekonstruovaná kolonáda v sobě ponese 
jasný odkaz původního návrhu, který 
bude citlivě doplněn novými zásahy pro 
atraktivní využití všech prostorů.  

 KAM KV°

Sklo pro osmistěn Vřídla vyrobí sklárna v Novém Boru. 

Náměstek Petr Bursík při kontrole stavby nové vázy vývěru Vřídla. 

Stávající zasklení koruny. 
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Slavte s námi!

1. března 2022  Den otevřených dveří
K dispozici Vám bude celý tým Kanceláře architektury města
Karlovy Vary (KAM KV°), představíme Vám, na čem pracujeme 
a ukážeme Vám naši kancelář. Zajímá Vás kokrétní městský pro-
jekt? Chodíte kolem, ale vlastně nevíte, čím se KAM KV° zabývá?
Přijďte si s námi popovídat. Těšíme se na Vás.

                            Zahájení výstavy 4 ROKY KAMu
Přijďte se seznámit s prací týmu KAM KV. Představíme Vám ji
v souhrnné výstavě 4 roky KAMu. Ke zhlédnutí bude na náměstí 
Dr. M. Horákové před KAMem. Na vernisáži vystoupí kapela 
Sidemen (ft. Ema).  

5. března 2022 Komentovaná prohlídka budovy Hlavní pošty 
Pojďte se s námi projít a prozkoumat budovu Hlavní pošty! Vyprá-
vět nám o ní bude historik architektury Mgr. Lubomír Zeman. 

→ Kapacita prohlídky je omezená! Registrujte se prosím na
e-mailu j.boukalova@kamkv.cz a vyčkejte na potvrzení.

Vstup na všechny akce je zdarma.  

Podívejte se na náš nový web!

www.kamkv.cz

13:00 - 17:00  

17:00  

10:30  
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V Karlových Varech probíhá pilotní projekt 
vzdáleného monitoringu naplněnosti nádob na 
separaci. Pět desítek kontejnerů na papír, sklo 
a plasty na šestnácti stanovištích ve městě bylo 
vybaveno senzory. Data z nich umožňují městu 
efektivněji plánovat a kontrolovat svoz odpadu. 
Uživatelům pak poskytují okamžitou informaci 
o volné kapacitě jednotlivých nádob. 
„Každý z nás občas zažije situaci, že dorazí 
s pečlivě vytříděným odpadem ke kontejnerům 
a ty jsou plné. Díky tomuto novému projektu 
si ale ještě před cestou budeme moci prověřit, 
zda je v kontejnerech v okolí ještě místo. Město 
navíc díky monitoringu získá data, na jejichž 
základě může optimalizovat svoz separovaného 
odpadu,“ vyzdvihuje hlavní přínosy projektu 
radní města Martin Dušek, do jehož kompetencí 
problematika odpadového hospodářství spadá. 
Data získaná z čidel jsou využitelná v reál-
ném čase. Uživatelé díky tomu zjistí, zda je 

v kontejneru dostatečná kapacita na odhození 
odpadu, město má online k dispozici informaci 
o průběhu naplňování a celkovém využití každé 
jednotlivé nádoby, což jsou podklady nezbytné 
k efektivnímu rozmisťování nádob na tříděné 
složky odpadu a frekvenci jejich svozu. 
Bezdrátové senzory byly nainstalovány do nádob 
na papír, čiré a barevné sklo a plasty v celkem 
šestnácti lokalitách ve městě (v ulicích Krále Ji-
řího, Mozartova, Zbrojnická, Palackého náměstí, 
Lidická, Waldertova, Stará Kysibelská, Úvalská, 
Mattoniho nábřeží, Brigádníků, Holečkova, 
Dlouhá, Závodu míru a Lomená). Pilotní projekt 
měření naplněnosti bude probíhat tři měsíce. 
Obyvatelé města si mohou aktuální naplněnost 
nádob prověřit na webu magistrátu města 
na stránce www.mmkv.cz/mapaodpad. Stačí 
najít na mapě vybrané stanoviště a kontejner 
a kliknout. 

Město testuje inteligentní monitoring 
nádob na separovaný odpad 

Jednou z možností, jak ušetřit místo v popelnici, 
je třídit zbytky ovoce a zeleniny a další biologicky 
rozložitelné složky odpadu. Stejně jako trávu 
a listí je možné odkládat je do speciálních nádob 
na bioodpad. Žádosti o zapůjčení „biopopelnic“ 
na nové adresy je možné podávat do konce dub-
na prostřednictvím referentky odboru technické-
ho Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel. 353 151 213, 
email k.brozickova@mmkv.cz). Svoz bioodpadu 
začne opět v dubnu a probíhat bude až do konce 
listopadu. 

Harmonogram svozu bioodpadu  
od 1. 4. do 30. 11. 2022 

Pondělí: Stará Role, Počerny, Rosnice, Rybá-
ře (pouze Počernická ul.), Čankov 

Úterý: Zlatý kopeček, Doubí a ulice Plzeňská 
a Pod Lesem, Bohatice, Dvory, Rybáře, 
Růžový vrch, Drahovice (pouze ul. Kvapi-
lova a Ondříčkova), Cihelny a dále ulice se 
ztíženou průjezdností (Nebozízek, Libušina, 
Petřín, Raisova, Tyršova, Fügnerova, Schei-
nerova) 

Středa: Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, 
Olšová Vrata, Tuhnice, obchodně správní 
centrum 

Bioodpad? Využijte 
speciální nádoby 

Umísťovat přenosné reklamní poutače na komuni-
kacích a ostatních veřejných prostranstvích v lá-
zeňském a obchodně správním centru Karlových 
Varů je zakázáno. Představují totiž nebezpečí nejen 
pro chodce. O zákazu instalace takzvaných re-
klamních áček, různých stojanů, figurín, barových 
stolků a jiných poutačů rozhodla rada města již 
v roce 2013. V posledních měsících těchto zařízení 
v ulicích města neúměrně přibylo, proto budou 
v březnu spuštěny kontroly neoprávněného záboru 
veřejného prostranství. Doporučujeme provozova-
telům, kteří prostřednictvím přenosných reklam-
ních zařízení lákají klientelu do svých podniků, aby 
je v co nejkratší době odstranili. V opačném přípa-
dě se při následných kontrolách vystavují hrozbě 
sankcí nebo správního řízení. Kontroly budou od 
1. března provádět pracovníci odboru technického 

v součinnosti s městskou policií. 
Poutače umístěné na komunikacích včetně chod-
níků a pěších zón i ve veřejné zeleni představují 
v mnoha směrech riziko. Zužují prostor pro chodce, 
odpoutávají pozornost řidičů, tvoří překážku v roz-
hledu na méně přehledných místech, omezenou 
stabilitou jsou rizikem pro kolemjdoucí i projíždějící 
vozidla a v neposlední řadě jsou překážkou pro 
bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením. 
Z těchto důvodů byla už před lety rozhodnutím 
rady města jejich instalace v lokalitě vnitřního 
lázeňského území a obchodně správním územím 
zapovězena. V ostatních částech města podléhá 
umístění takového zařízení ohlášení a vydání povo-
lení zvláštního užívání komunikace, příp. zeleně. Za 
umístění odpovídá provozovatel, k jehož provozov-
ně dané zařízení patří.  

Přenosné reklamní poutače nemají v centru 
své místo. Za jejich instalaci hrozí pokuta 
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Svoz objemného odpadu je v letošním roce 
naplánován na květen. V průběhu čtyř květnových 
sobot budou kontejnery rozmístěny postupně 
do jednotlivých čtvrtí a obyvatelé města do nich 
budou moci bezplatně odložit nepotřebné věci 
větších rozměrů. Harmonogram najdete v květno-
vém vydání Karlovarských radničních listů a také 
na webu magistrátu.  

Velkoobjemové 
kontejnery 
pomohou 
s jarním úklidem 

Na konci března skončí zimní údržba komunikací, 
parkovišť a dalších ploch a v pondělí 4. dubna 
bude spuštěno blokové čištění. Pokud to klimatické 
podmínky umožní, nahradí radlice a další zařízení 
na vozové technice zametací a mycí komponenty. 
Očista komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, 
chodníků a dalších zpevněných ploch bude probí-
hat podle harmonogramu, který budeme průběžně 
na každý měsíc zveřejňovat na stránkách tohoto 
městského periodika, nejpozději v polovině března 

bude plán úklidu na celé první pololetí vyvěšen 
na webu magistrátu www.mmkv.cz. Stejně jako 
v předchozích letech bude blokové čištění začínat 
v 8 hodin ráno, noční mytí vybraných lokalit pak 
ve 20 hodin. Sledujte harmonogram a dopravní 
značení umisťované v jednotlivých lokalitách 
s týdenním předstihem. Vyhnete se zbytečným 
komplikacím a finančnímu postihu spojenému 
s nezbytným odtahem vozidla, které bude bránit 
provádění úklidu.  

V dubnu se do ulic 
vrátí blokové čištění 

ÚKLID MĚSTA JE STÁLE V ZIMNÍM REŽIMU 
Úklid a údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě bude ještě v měsíci březnu probíhat 
v režimu zimní údržby. Způsob úklidu se odvíjí od aktuálních klimatických podmínek. Pokračovat 
bude očista komunikací a chodníků zejména pracovníky ručního úklidu společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství. Chodníky a stezky ve Staré Roli a na sídlištích Čankovská a Růžový vrch udržuje Správa 
lázeňských parků. V případě sněžení je úklid komunikací a prostranství cílen na zajištění sjízdnosti 
a schůdnosti a odstranění sněhu.  

Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE CZ odpadové hospodářství, provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95: 
775 599 420 (nepřetržitě do 31. 3. 2021) 
353 176 261 (pouze v pracovní době 8:00 – 16:30)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době) 

Odpovědní pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary: 
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby: Alice Szebestová   353 151 418, 601 158 919
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Nástupní zastávka příměstských linek

Výstupní zastávka

2, 4, 6, 12 směr Tuhnice
5, 19, 21 směr Růžový Vrch

1, 2, 4, 7, 8, 13 směr Vyhlídka/Lázně
příměstské linky 146, 147, 148 směr Březová, Kolová

1, 3, 9, 12, 13, 15, 22, 23 směr Rozcestí u Koníčka
51, 52 Směr Doubí/Stará Role

3, 5, 6, 15, 17, 19, 21 směr Drahovice
51, 52 směr Drahovice/Lázně

ZMĚNY SPOJENÉ S REKONSTRUKCÍ NÁSTUPIŠTĚ TRŽNICE

Vážení cestující,
od 16.2. bude zahájena závěrečná a nejsložitější etapa
rekonstrukce nástupiště přestupní stanice Tržnice.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme
za pochopení.

ZDRAVÍ  |  DPKV

OPRAVY CENTRÁLNÍ ZASTÁVKY MHD U TRŽNICE SKONČÍ V KVĚTNU
V polovině února začala finální etapa oprav centrální zastávky městské hromadné dopravy u Tržnice. Potrvá do května a hlavní zastřešené nástupiště bude po 
nezbytně nutnou dobu uzavřené, autobusy zastavují nad ním u nástupišť na Varšavské ulici, tento úsek je uzavřen pro vozidla mimo MHD. Město se omlouvá všem 
cestujícím za dočasné změny. 

Zdravotnická záchranná služba slouží 
k přivolání zdravotníka, pokud u vás dojde 
k náhlému selhání životních funkcí, například 

dýchání, zástavě srdce či pokud pacient upadne 
do bezvědomí. Dispečink rozhodne, zda na 
místo pošle vůz RZP či RV. Dále je možné zavolat 
záchranku při náhlém zhoršení zdravotního stavu. 
Opět se jedná o náhlé, právě vzniklé a ohrožující 
změny, které mohou vést až ke smrti. Není to tedy 
bolest zad trvající několik dní nebo zhmoždění 
ramene po práci na zahrádce. Tyto případy řeší 
ve všední dny v ordinačních hodinách praktický 
lékař nebo o víkendech ambulance nemocnic, ale 
vždy je třeba zvážit, zda to nepočká do pondělí. 
Samozřejmě je možné přivolat záchranku také 
pro náhle vzniklou výraznou bolest. Záchranka je 
také volána k pacientům, kteří se náhle začnou 
chovat nepřiměřeně a ohrožují tak sebe či okolí. 
Neznamená to však, že budete volat záchranku 
k agresivnímu opilci, to je práce policie. „Pokud je 
však někdo zraněn, pak policie záchranku přivolá 
sama. Rozhodně nejsme schopni řešit rodinné či 
sousedské spory. Zde zasahujeme pouze, pokud 
dojde ke zranění,“ říká lékařka Věra Procházková.
Zdravotnická záchranná služba v Karlovarském 

kraji zajišťuje akutní péči pro občany na 13 –ti vý-
jezdovými základnami, z toho 5 základen je kromě 
posádek RZP také obsazeno lékařem.
Rozdíl mezi tzv. RZP-tedy velkého vozu se sestrou 
a řidičem a RV-tedy malého rychlého vozu 
s lékařem a záchranářem je v tom, že malý vůz 
je rychlejší, ale nemá lůžko ve voze. RV vůz tak 
může spolupracovat s několika velkými sanitkami, 
k nimž je lékař přivolán v případě vážnější poru-
chy, nebo vyjíždějí ze základny oba vozy najednou. 
Tento systém je nazýván randez-vous /potkáva-
cí/ a jejich spolupráci koordinují dispečerky ze 
střediska v Karlových Varech. Pokud potřebujete 
pomoc záchranky, můžete volat na číslo 155 
v celé České republice, nebo můžete použít číslo 
112, které je obsluhováno IZS . 

Co pro Vás může záchranka udělat?
V obou vozech jsou všechny potřebné věci k za-
hájení oživování pacienta a posádky vozů toto na-
prosto ovládají. Lékaři a zdravotníci jsou v těchto 
případech vděční za to, když masáž srdeční zahájí 
lidé na místě hned. Zdravotníci masáž převez-
mou a zhodnotí, jak pokračovat dál. Resuscitaci 
ukončuje pouze lékař, nikdo jiný. Vždy je zapotřebí 

znát čas, kdy potíž vznikla. Dále je zapotřebí ně-
které stavy zaléčit přímo na místě, jako například 
hypoglykemii, křeče nebo některé bolestivé stavy. 
Pokračování v léčbě pak převezme nemocnice, 
pokud je to nutné, sanita jej tam doveze. Lékař, 
ale i záchranář po telefonické konzultaci může 
ponechat pacienta na místě.
„Nikdy nevypisujeme pracovní neschopnost, není 
to v naší pravomoci. Nemůžeme, až na výjimky, 
také poskytovat léky. Základní léky byste měli 
mít doma, lékárny v obchodních domech mají 
otevřeno i o víkendech. Záchranka nemůže vypi-
sovat ani recepty. Recept může vystavit praktický 
lékař, specialista a lékař v nemocnici,“ upřesňuje 
lékařka.
Volejte jen v důležitých případech. Zákon přikazuje 
dojet na místo do 20 minut. Náš kraj je členitý 
a pokud bude záchranka vyjíždět zbytečně na 
místo, tak na jiném se bude dusit dítě, ke kterému 
bude muset jet posádka ze vzdálenějšího místa, 
nemusí to skončit dobře…
„Pokud máte dotazy na zdravotní péči, pošlete 
svůj dotaz na e-mail: prochave@email.cz, ráda na 
něj odpovím,“ dodává karlovarská lékařka Věra 
Procházková.

Kdy a v jakých případech volat záchranku

Nástupní zastávka příměstských linek

Výstupní zastávka

2, 4, 6, 12 směr Tuhnice
5, 19, 21 směr Růžový Vrch

1, 2, 4, 7, 8, 13 směr Vyhlídka/Lázně
příměstské linky 146, 147, 148 směr Březová, Kolová

1, 3, 9, 12, 13, 15, 22, 23 směr Rozcestí u Koníčka
51, 52 Směr Doubí/Stará Role

3, 5, 6, 15, 17, 19, 21 směr Drahovice
51, 52 směr Drahovice/Lázně

ZMĚNY SPOJENÉ S REKONSTRUKCÍ NÁSTUPIŠTĚ TRŽNICE

Vážení cestující,
od 16.2. bude zahájena závěrečná a nejsložitější etapa
rekonstrukce nástupiště přestupní stanice Tržnice.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme
za pochopení.
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ZDRAVÍ

ODPOČINU SI, ALE VYČÍTÁM SI TO
Omezil jsem výrazně alkohol, který mi začal 
přerůstat přes hlavu, a snažím se změnit svůj 
život k lepšímu tak celkově. Jen je pro mě stále 
relaxem pauza na cigaretu. A kafe. Není pro mě 
nad ranní chvíli s cigaretou a hrnkem horké kávy 
u nás doma v našem „kuřáckém kupé“, které 
jsem si zřídil na balkonu v chodbě domu. Ale pak 
si vyčítám, že jsem slabý, když tohle nedám a ne-
dokážu změnit. Motám se ve výčitkách. Co s tím? 
  Evžen, 52

Gratuluji, že se vám povedlo omezit pití alkoholu. 
Určitě pozorujete pozitivní změny na svém zdraví, 
psychické i fyzické kondici. Jak pití alkoholu 
i kouření je závislost. Bude potřebné zmapovat 
všechny myšlenky a touhy spojené s kouřením 
a uvědomit si, co u vás spouští chuť na cigaretu. 
Co pro vás vlastně všechno tento ranní rituál 

– nebo správně řečeno zlozvyk – v „kuřáckém 
kupé“ znamená. Je to jediný způsob, jak být na 
chvíli sám a připravit se v klidu na další den, 
srovnat si myšlenky, užít si ráno před odcho-
dem do práce a před každodenního shonem? 
Nabudíte se a cítíte ranní energii? Je možné toto 
všechno získat i jiným způsobem než ranní kávou 
a cigaretou?  
Káva patří mezi nejčastější spouštěče chuti na 
cigaretu. Když se rozhodnete přestat kouřit, bude 
proto jedním ze stěžejních úkolů změnit celý váš 
ranní rituál. Odstranit vše, co připomíná a láká ke 
kouření. Popelník, zapalovač…Zrušit „kuřácké 
kupé“ a ostatní detaily. Pro začátek bude dobré 
spolehnout se i na nikotinové náhražky a s nimi 
zvládnout abstinenční příznaky v prvních týdnech.  
Doporučoval bych vám, i vzhledem k tomu, že jste 
už zápasil s alkoholem, spojit se s odborníkem – 

adiktologem a také požádat o podporu a pomoc 
blízké a přátele. Je potřebné vyhnout se tomu, 
abyste se v krizovém okamžiku nevrátil k alkoho-
lu a neroztočil se bludný kruh.  
V čase, když začnete s odvykáním se vyhýbejte 
stresovým situacím. Chápu, že to není vždy 
možné. Proto se co nejvíc věnujte pohybovým ak-
tivitám. Tělo začne vylučovat endorfin a ten zlepší 
vaši náladu. Jestli to pro vás bude vhodné zařaďte 
sport do vašeho ranního rituálu a „kuřácké kupé“ 
vyměňte za pohyb v přírodě nebo v tělocvičně. 
Přeji vám pevnou vůli a hodně optimismu!  
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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

Bylo ráno 7. prosince 2021 a pracovní den 
řidiče autobusu Pavla Svobody začal zcela 
obvyklým způsobem. Ovšem jen do té doby, 

než během jízdy zkolaboval jeden z cestujících. 
Řidič ihned zareagoval, zastavil v zastávce Elite, 
vyběhl z kabiny a zahájil resuscitaci cestujícího 
přímo ve voze, a to na základě pokynů operátorky 
zdravotnické záchranné služby, kterou v mezidobí 
zavolala jedna z cestujících. Nutno podotknout, že 
zbývající dvacítka pasažérů v té době bez jakékoli 
pomoci vystoupila z autobusu nebo pouze přihlí-
žela. Resuscitace trvala až do příjezdu záchranné 
služby, pro tyto výjimečné situace jsou řidiči MHD 
právě záchrannou službou pravidelně školení, 
a tak díky statečnosti, odvaze a správně prove-
dené resuscitaci devětačtyřicetiletým řidičem byl 
lidský život zachráněn. „Nejen jako primátorka 
města, ale také jako jeho občanka jsem nesmírně 
hrdá, že v našem dopravním podniku máme řidiče 
s takto vysokým morálním kreditem. Jeho jed-
nání, vyhodnocení situace a profesionální přístup 
k obnově základní vitální funkce a záchraně života 
muže v bezvědomí je úctyhodné. Nejen pro veřej-
nost může být vzorem, vždyť v krizové situaci by 
se měl takto zachovat každý z nás,“ poděkovala 
řidiči za záchranu lidského života jménem města 
Karlovy Vary i jménem svým primátorka Andrea 
Pfeffer Ferklová.

Řidič MHD zachránil 
to nejcennější, lidský život
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MĚSTSKÁ POLICIE

V únoru proběhl již desátý ročník tradiční kampaně 
Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti 
prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé 
návyky. Městská policie Karlovy Vary tuto kampaň 
podpořila. Strážníci v ulicích mohou jen potvrdit, že 
následky po požití alkoholu mají mnoho podob. Ty 
nejběžnější vám trošku přiblížíme.
První z nich se děje opakovaně a primárně se 
týká osob bez přístřeší, které si alkohol vybraly 
za svého partnera a ještě dávají široké veřejnosti 
okatě najevo. Inu taková antikampaň k Suchému 
únoru. Hlídky je nacházejí velmi často na jistě 
pohodlné, tvrdým povrchem vystlané lóži, ve stavu 
„ani obraz, ani zvuk“. Většina z nich tak střízliví na 
záchytné stanici.

Druhá podoba je bližší většině 
z nás. Kde kdo si během pra-
covního volna „vyhodí z kopýt-
ka“. Proč ne, když pijete třeba 
s Mírou a hlavně s mírou. Horší už je to v případě 
některých opravdových přeborníků, kteří po vnitř-
ním lihovém uspokojení pozbývají únosnou míru 
alkoholem naředěného těla a naopak nabývající 
mírou agrese si dokazují své postavení v potravním 
řetězci, tedy ten silnější přežije a vyzývají soupeře 
k boji. Je celkem jedno jakého, hlavně nějakého. 
Souboj pak povětšinou „zarazí“ přivolané hlídky 
strážníků.
Se zdravým rozumem by vás ani nenapadlo 
usednout za volant. Střízlivé mozkové buňky mají 
jasně navrch, na rozdíl od těch, které jsou naložené 
v alkoholové koupeli. Nevýhoda těch opilých spo-
čívá hlavně v postupně ubývajícím počtu, dále pak 
v omezení jinak neomezeného koordinovaného po-
hybu a ztrátou ostrého vidění. Řidiči s pozůstatkem 
opilých mozkových buněk se na silnicích snaží 
moc nevynikat, modré majáky však za bílého dne, 
natož v době, kdy chodí Slunce spát, vynikají cel-
kem dobře. Následkem podlouhlé klikaté cesty pak 
bývá cesta krátká - vedoucí do horoucích pekel. 
Tato podoba se týká naštěstí jen malé podmnožiny, 
která je však neskutečně houževnatá.
Toť něco málo ze života karlovarských strážníků 
a jejich „alkoholové praxi“. Ovšem z té druhé 
strany, tedy pracovní a střízlivé.

Suchej únor s městskou policií
Batman se vrací
Budovy města jsou napojené na tzv. pult cent-
ralizované ochrany. V případě, že čidla zazna-
menají jakýkoli pohyb v zakódované místnosti, 
vyhlásí poplach. Pokud si na stálé službě nepři-
způsobí hlasitost na svém PC, věřte, že to pro 
slechy není nic příjemného. Naštěstí k vlou-
pání do objektu dochází minimálně. Značnou 
část poplachů tak vyvolávají jiné elementy. 
Třeba uklízečka. V zápalu soustředěného boje 
s nepořádkem lehce přehlédne blikající klá-
vesnici požadující kombinaci čísel. Ponechání 
pootevřeného okna a následné vánkem vlající 
závěsy. Pavouci. Tak pro ty je pohybové čidlo 
doslova magnet. Je jasné, že při takovém 
počtu nohou se poplachu neubráníte. A nejsou 
to jen pavouci, strážníci ze služby PCO musejí 
počítat i s dalšími variantami. V jedné z napo-
jených budov se začátkem ledna spustil alarm. 
Na místo vyjela tříčlenná hlídka, stálá služba 
hlásila pohyb v bočním vchodu. Objekt zvenku 
byl bez jakéhokoli narušení a po vstupu hlídka 
zjistila, že budova už svého ochránce má. 
Nad hlavou jim lítal malý, chlupatý „Batman“. 
Netopýr byl strážníky nezraněný, vypuštěn byl 
zpět do krásy lázeňských lesů.

Opilec na gynekologii
Karlovarskou krajskou nemocnici navštívil kon-
cem ledna ve večerních hodinách opilý muž. 
Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, pokud 
by se ovšem nejednalo o oddělení gynekologie. 
Vstup mu umožněn nebyl, návštěvy se však 
nechtěl vzdát a na důkaz své nespokojenosti 
poničil ochranné sklo u recepce. Přivolané 
hlídce se pětatřicetiletý muž k poničení skla 
přiznal, jelikož však nebylo možné určit výši 
škody, byla na místo přivolána republiková po-
licie, která u muže provedla dechovou zkoušku 
s výsledkem 2,04 promile a záležitost si 
převzala. Zda se muž považoval za „gendera“, 
nebo měl k návštěvě jiný důvod, to ví jen on 
sám. Celá událost měla o hodinu později ještě 
dohru. Jelikož na služebně PČR nespokojený 
návštěvník tvrdil, že bude v tom, co začal, 
pokračovat a vzhledem k tomu, že se choval 
agresivně a pokusil se policisty napadnout, 
svou dobrou práci odvedla jak pouta kolegů 
z PČR, tak i pouta městských strážníků, kteří 
si zápasníka převzali a následně jej převezli na 
PAZS, aby nemohl dál páchat nepřístojnosti.

ZPRÁVY Z ULICE 

Pravidelně se schází už od roku 2014, letos 
se porada městských policií konala v pátek 
21. ledna. Cílem setkání na Krajském úřadě 
v Karlových Varech bylo předání získaných 
informací, nových nápadů, realizace důležitých 
projektů a akcí týkající se hlavně bezpečnosti 
dětí a seniorů.
Strážníci navštěvují základní i střední školy 
a formou besedy učí žáky, jak se v určitých situ-
acích chovat a na koho se v případě potřeby ob-
rátit. Typickým příkladem je zcela určitě šikana 
a kyberšikana. Nemilým zjištěním je skutečnost, 
že roste počet dětí, které mají psychické problé-
my, úzkostné stavy či jsou závislé na mobilních 

telefonech. Dalším problémem moderní doby je 
chybějící komunikace ,,z očí do očí“.
Také v tomto roce mají městské policie připra-
vené projekty a akce pro děti i seniory. Pokud 
bude příznivý epidemiologický vývoj, je na co 
těšit. Sezení se kromě Městské policie Karlovy 
Vary účastnila MP Cheb, MP Aš, MP Františkovy 
Lázně, MP Mariánské Lázně, MP Sokolov, MP 
Chodov, MP Ostrov, MP Nejdek, za Policii ČR Bc. 
Zuzana Týřová a dále okresní metodičky preven-
ce z pedagogicko - psychologické porady Mgr. 
Martina Fialová a Mgr. Tereza Šulová, koordiná-
tor pro BESIP Lukáš Hutta a krajská manažerka 
prevence kriminality Ing. Tereza Pásková.

Setkání pracovní skupiny 
preventistů městských policií

Víte, že sledovat nás můžete 
také na sociálních sítích?

Co dělat, když…
Vaše nejčastější dotazy jsme zpracovali do krátkých videí.
Podívat se na ně můžete na webových stránkách Městské policie Karlovy Vary 
https://mpkv.cz/cs/co-delat-kdyz

nebo na YouTube kanálu https://www.youtube.com/channel/UCRj4_wMvxSg47SAhHIe6hjg

https://mpkv.cz/cs/co-delat-kdyz
https://www.youtube.com/channel/UCRj4_wMvxSg47SAhHIe6hjg
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ŠKOLSTVÍ

Jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne 
školní jídelna? Bylo to pro vás místo, kde se jídlo 
nedalo jíst a svým vzhledem připomínala přejetého 
mimozemšťana, nebo už jednou natrávenou 
potravu? Nebo jsou vaše vzpomínky spíš pozitivní 
a ještě po letech si vybavíte třeba chuť buchtiček 
se šodó, na které se většina těšila?
Na začátku února vyhlásila Základní škola jazyků 
v Karlových Varech soutěž pro všechny malé 
a mladé začínající foodstylisty. Fotit si v dnešní 
době jídlo není celkem nic zvláštního. Ale kolik 
z vás si ho vyfotilo ve školní jídelně? A kolik z vás 
ho vyfotilo tak, aby vypadalo jako jídlo z nějaké 
lepší restaurace? Tak to byl úkol pro žáky, kteří 
se do soutěže rádi zapojili. Vítězné práce si budou 
moci všichni prohlédnout na začátku měsíce dub-
na na stránkách školy www.jazkvary.cz.
Březen nebude na Základní škole jazyků pouze 
ve znamení foodstylingové soutěže, ale zájemci 
o studium dostanou šanci poznat školní prostřední 
naživo a to ve dnech 24. a 26. března. Škola má 
co nabídnout jak z oblasti jazykové přípravy, kdy je 
nemalá pozornost věnovaná také žákům cizincům, 
tak z oblasti robotiky, polytechniky, česko-němec-
kých žákovských projektů a spoluprací s německý-
mi školami, ale třeba i ze sportu, zejména florbalu. 
Přijďte se podívat na šikovné žáky, seznámit se 
s inspirativními učiteli a odnést si nejenom fajn 
zážitek, ale třeba také nějakou tu malou pozornost. 
Veškeré informace naleznete opět na stránkách 
www.jazkvary.cz.

Foodstyling ve školní jídelně

Ve středu 19. ledna se uskutečnilo na pobočce 
Městské knihovny KV na Čankovské odpoledne 
plné her nazvané Deskohraní. Soutěžního klání 
se zúčastnilo 25 dětí, které byly rozděleny do pěti 
týmů podle věku a soutěžily v pěti stolních hrách. 
Hlavní výhrou byla společenská hra SET4, kte-
rou do soutěže věnovala firma TUNA – Production 
s.r.o. z Horního Žďáru. Vzhledem k vyrovnanosti 
bodů bylo celé klání napínavé až do poslední chví-
le. Nakonec zvítězil Karel Kadrliak ze ZŠ Konečná 
se 13 body. 
O druhé a třetí místo se podělily Tereza Výborná 
ze ZŠ Konečná a Anna Maglia ze ZŠ Komenského, 
obě s 12 body. Jako výhru si mohly vybrat knihu 
dle vlastního výběru. Všichni tři navíc ještě obdrželi 
další věcné dary z knihovny. Také dva nejmladší 
účastníci ze ZŠ Konečná obdrželi knihy pro prvňáč-
ky z darů knihovně. 
Už nyní se můžete těšit na další akce pro malé 
i velké, které pro vás chystáme na již tradiční 
Březen - měsíc čtenářů. 
 Ludmila Machačová 

Deskohraní aneb Zábavné 
odpoledne na Čankovské 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ahoj babi, hádej, kdo volá? 
Podvodní „navolávači“ útočí

Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy 
za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či praro-
diče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít 
za následek pocit osamělosti a také sociální izolaci 
seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, 
kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost a radost 
z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající 
větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro 
osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící 
a překvapený dědeček nebo babička osloví vola-

jícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne 
nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcer-
voucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do 
finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou 
věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, 
a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodu 
osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící 
senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze 
do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informa-
ce ověřil a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své 
finanční prostředky. 

Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí 
podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek? 
•  Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystu-

pující jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste 
jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte 
na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte 
odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten 
nejstarší“. 

•  Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. 
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 
údajně volat, případně nejbližším příbuzným. 

•  Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru 

chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, 
abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak 
odmítněte a poproste svého rodinného příslušní-
ka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího člověka 
nikdy nepouštějte do svého domu či bytu. 

Policie České republiky dále přistoupila k aktivní 
osvětě v podobě telefonního kontaktu realizovaného 
robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může 
doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem: 
„Dobrý den, varování Policie České republiky. 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud 
se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš 
příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako 
doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na 
účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, 
vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření 
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to 
na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České 
republiky.“ 
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás 
kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to 
oznamte policistům na tísňovou linku 158. 
nprap. Eva Valtová, vrchní inspektor 

Již téměř 3 roky mohou 
senioři cvičit v KV Areně
Na jaře v roce 2019 zahájila KV Arena 
program rehabilitačního cvičení pro senio-
ry. Snahou bylo najít nové cesty pro využití 
jednotlivých hal v dopoledních hodinách, kdy 
není taková vytíženost jednotlivých spor-
tovišť a přilákat do areálu KV Areny nové 
skupiny občanů Karlových Varů, tedy nejen 
mladé sportovce a profesionály. To se poda-
řilo a Halu míčových sportů nyní pravidelně 
v dopoledních hodinách využívají karlovarští 
senioři, kteří sem chodí na rehabilitační 
cvičení s fyzioterapeutem.
„Na začátku ledna mě senioři požádali o zakou-
pení rehabilitačních míčů, což jsem ráda učinila 
a už také došlo k jejich předání. Mám obrovskou 
radost, že se prostřednictvím KV Areny a jejího 
vedení našla možnost, jak tento areál využít i pro 
takové aktivity, jako je cvičení seniorů,” uvedla 
primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.
Projekt nazvaný „Jak být stále mlád“ probíhá 
každou středu a zahrnuje nejen cvičení, ale 
i plavání v Bazénovém centru a to vždy pod 
odborným dohledem fyzioterapeuta. Máme 
obrovskou radost, že zájem mezi seniory stále 
stoupá. V rámci cvičení se senioři učí posilovat 
svaly kolem páteře, protahovat se a zvyšovat 
mobilitu pohybového aparátu a dosáhnout tak 

lepší kondice a ohebnosti. Cvičení i plavání 
může v rámci projektu navštěvovat až padesát 
seniorů. KV Arena toto cvičení podporuje tím, že 
převzala náklady na fyzioterapeuta a cenovou 
hladinu vstupného se snaží držet na přijatelných 
částkách pro seniory. Konkrétně se tak jedná 
o 30 korun za hodinu cvičení v Hale míčových 
sportů a 80 korun za hodinu rehabilitace v bazé-
nu včetně vstupného.
Jelikož se poptávka po cvičení zvyšuje a při-
bývají dotazy na různá jiná cvičení, plánuje KV 
Arena v budoucnu ještě doplnit program o kurz 
sebeobrany pro seniory.

Jak na tablet 
a chytrý telefon 
poradí seminář

Moudrá Sovička, společně s Krajskou knihovnou 
Karlovy Vary zvou seniory ve věku 65 let a více na 
čtyřhodinový seminář na téma Jak na chytrý tele-
fon, tablet. Uskuteční se v učebně Krajské knihovny 
Karlovy Vary (Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory) 
ve středu 23. března od 14 do 18 hodin.
Předpokládaná kapacita je 12 až 15 osob. Nutná 
je rezervace místa na telefonním čísle 354 222 
820, emailu infocentrum@knihovnakv.cz, osobně 
v knihovně (Po-Pá 9:00-19:00, So 9:00-15:00). 
Účastníci budou pracovat se svým zařízením, tedy 
chytrým telefonem nebo tabletem. Je proto nutné 
jej s sebou přinést a mít ho dostatečně nabitý.
Akce je zdarma, a to díky podpoře Nadace Voda-
fone.
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Gudrun Jiravová. Ředitelka 
volného času dříve narozených 
Významné životní jubileum oslavila v lednu Gudrun 
Jiravová, vážená a oblíbená osobnost nejen mezi 
karlovarskými seniory. Třináct let byla pomyslnou 
„ředitelkou volného času“ dříve narozených Kar-
lovaráků. Vedla místní organizaci Svazu důchodců 
ČR a byla nadšenou organizátorkou nejrůznějších 
aktivit. Poznávací, turistické a divadelní zájezdy, 
taneční večery, kroužek tréninku paměti, přednášky 
o bezpečnosti ve spolupráci s městskou policií, pod 
tím vším byla řadu let podepsaná. Za svůj vůbec 
nejlepší počin pro Svaz důchodců ale považuje 
otevření klubovny v Úvalské ulici. „Dříve jsme se 
mačkali v malinkém prostoru na náměstí Horákové, 
navíc jsme se tam střídali i s jinými spolky. Měli 
jsme tenkrát asi tisíc členů a nutně jsme potře-
bovali vlastní a větší prostor. Nakonec nám město 
poskytlo klubovnu na ubytovně v Úvalské ulici. Byly 
to ale dvě místnosti s holými stěnami a museli jsme 
je zařídit, vybavit. To mě tenkrát hodně bavilo,“ vy-
práví Gudrun Jiravová. Klubovna se stala útočištěm 
seniorů rozličných zájmů, scházel se zde mimo jiné 
i karetní kroužek, s jehož členkami si ještě sem tam 
zahraje, když ji přijdou navštívit.  
Paní Gudrun se narodila v Ústí nad Labem do 
německé rodiny. V roce 1945 byli evakuováni do 
Německa, v roce 1947 se ale vrátili. „Hranice jsme 
tenkrát přešli načerno, maminka byla kvůli tomu 
dokonce ve vězení. Naštěstí jsme ale bydleli hned 
vedle a tatínek mě za ní mohl vodit,“ vzpomíná na 
nelehkou životní etapu paní Jiravová. Na Karlovar-
sko se přestěhovala v roce 1968. To se poznala se 
svým druhým manželem. Měl sestru v Nové Roli, 
kde byly v té době volné byty, proto se usadili právě 
zde. Karlovaračkou se stala v roce 1981, když se 

rodině podařilo získat byt na Čankovské. Prošla 
řadou profesí, pracovala mimo jiné jako korespon-
dentka, písařka, ekonomka. Po smrti manžela se 
začala angažovat ve Svazu důchodců, nejprve 
jako pokladní. Brzy ale převzala vedení a tento její 
záslužný a zajímavý životní příběh už znáte. Nyní si 
užívá zasloužený odpočinek v příjemném prostředí 
nového Domova seniorů v Karlových Varech. 
Byla jedním z prvních obyvatel tohoto zařízení 

v Javorové ulici. V klubovně seniorů často pořádala 
oslavy významných jubileí. To své oslavila se svou 
početnou rodinou, kam mimo jiných patří tři děti, 
pět vnoučat a zatím jedno pravnouče. Na další už 
se těší. Květinu a dárkový koš jako pozornost města 
k 80. narozeninám předal Gudrun Jiravové náměs-
tek primátorky Tomáš Trtek. Ještě jednou přejeme 
vše nejlepší, pevné zdraví a plno malých i velkých 
radostí ze života. 

Rodačka z Havířova si profesní 
život řádně prodloužila 
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila 
v lednu Valerie Šálová. „Slezáka z Havířova“, jak 
sebe samu označuje, přivedla z rodného kraje 
do Karlových Varů rodinná pouta. V polovině 
50. let sem přišla za sestrou svého muže, která 
se zde usadila dříve. Svůj profesní život zasvětila 
zdravotnictví. Kariéru zdravotní sestry zahájila už 
ve svém rodném kraji a pokračovala v ní i v řadě 
ordinací v Karlových Varech. „Měla jsem ale smůlu. 
Někam jsem přišla a po čase se ordinace rušila 
nebo stěhovala, například plicní na poliklinice 
a v Tuhnicích, ordinace v dětské léčebně Mánes, 
záchytka ve Dvorech,“ vypočítává své pracovní 
štace paní Šálová, která si svůj profesní život 
řádně prodloužila, a to na karlovarské hematologii. 

„U paní doktorky Polonyové jsem pracovala a bez  
problémů nabírala krev až do osmdesáti let,“ chlu-
bí se jubilantka. Mezi její koníčky patřilo houbaření, 
křížovky, v mládí chodila cvičit a také zpívat do 
kostela. A samozřejmě se věnovala své rodině. 
S manželem, rodákem z Belgie, ale s předky na 
Havířovska, vychovali jednoho syna. Dnes jí radost 
dělají tři vnoučata a dvě pravnoučata. A také věrné 
kamarádky z práce, které paní Valerii pravidelně 
navštěvují a pomáhají s tím, co sama zvládne jen 
s obtíží. Pevné přátelství a také obětavý syn i další 
členové rodiny jsou paní Šálové skutečnou a za-
slouženou oporou. K tomuto štěstí a samozřejmě 
i významnému jubileu Valerii Šálové gratulujeme 
a přejeme pevné zdraví do dalších let.  



20

ŠKOLSTVÍ

Měli jsme štěstí na hodné lidi
20. ledna večer při venčení našeho pejska byl můj 
čtrnáctiletý synovec napaden volně pobíhajícím 
psem bez pána a bez košíku, který prý někomu 
utekl ze zahrady. Velký rotvajler trhal synovci psa 
z náručí, ten křičel, ale nikdo mu nepomohl. Chci 
moc a moc poděkovat neznámému mladému muži, 
který jel okolo v autě, zastavil, pomohl vyděšenému 
klukovi a zabránil tak možná i pokousání chlapce. 
Také chci poděkovat policistům z PČR prap. Tomáši 
Koláčkovi a prap. Martinu Ulitinovi z OOP Karlovy 
Vary - Rybáře, kteří se snažili obětavě sehnat 
pomoc při ošetření krvácejícího pejska, protože 
veterinární pohotovost v Karlových Varech není. Byli 
moc hodní a ochotní, za což moc děkujeme, stejně 
jako za psychickou podporu. Velký dík patří i panu 
Robertu Waltrovi za první pomoc pejskovi. I když 
náš pejsek nakonec zemřel, měli jsme přece jen 
štěstí na hodné lidi a těm všem patří náš velký dík 
a úcta. Drahuše Kopecká

Čtvrti sobě – hra o 15 x 350 000,- Kč 
Moc mě potěšilo, že město Karlovy Vary se nyní 
také odhodlalo k většímu zapojení občanů! Anketa 
„Čtvrti sobě“ s jasným příslibem peněz pro každou 
městskou část je báječnou motivací k zamyšlení 
nad stavem našeho okolí. A že stačilo jen napsat 
svůj nápad na pár řádek anketního lístku, to je na-
prosto úžasné. Je to pro nás taková hra o 350 tisíc 
do sousedství. Nyní již máme podané nápady a dou-
fám, že i výsledkům se dostane náležité pozornosti. 
Byl bych velmi nerad, kdyby to dopadlo hůře než 
minule se soutěží o rekultivaci vnitrobloků (kde se 
přihlásilo 6 městských částí a přišlo asi 20 návrhů). 
Je to sice jednodušší papírování, ale jen opravdový 
hrdina by to prezentoval jako růst sounáležitosti 
občanů se svým městem. 
Taková revitalizace náplavky za 50 milionů (10x 
tolik, co připadá na „Čtvrti sobě“!) by mohla být 
ukázkovým projektem města pro radost svým oby-
vatelům. Nechám stranou úvahy, jestli zrovna dnes 
při růstu cen, vytíženosti stavebních firem a řadě 

vážnějších úkolů je takováhle „radost na dluh“ 
rozumnou akcí. Podstatné je, zda se s ní lidé můžou 
ztotožnit a přijmout ji za svou. Tady však žádná 
dlouhodobá diskuze o konečné podobě neběží. 
Jednorázová účast ideové studie v anketě Stavby 
Karlovarska je pro ni trochu slabá popularizace. 
Bývá dobrým zvykem záměry požadující zapoje-
ní veřejnosti dlouho dopředu avizovat, aby byla 
zajištěna patřičná publicita a co nejvyšší spoluúčast 
občanů. Tentokrát to bylo s anketou takové hodně 
narychlo, bez velké propagace, jakoby se snad 
radní báli, co se jim nakonec sejde. Takže první 
dojmy jsou malinko rozpačité. Zastupitelstvo zatím 
neschvalovalo ani pravidla pro rozhodování nebo 
postup výběru projektů. Je tedy otázka, kdo bude 
posuzovat, co je možné a co správné, nebo jak 
budou zakázky přidělované k realizaci. Stejně tak 
není zřejmé, jak bude konečný výsledek odpovídat 
prvotnímu nápadu.  
Ale protože věřím, že svět se mění jedině k lepšímu, 
už se nemůžu dočkat realizace. A budu se rozhodně 
těšit na příští ročník! 

Bohdan Vaněk, 
člen finančního výboru za Piráty 

Poděkování Městskému zařízení 
sociálních služeb
Vážená paní primátorko,
dovolte mi touto cestou velmi poděkovat jménem 
svým i jménem naší rodiny Městskému zařízení so-
ciálních služeb v Karlových Varech, jehož ředitelem 
je vážený pan MUDr. Petr Myšák, MBA.
Od 2. 11. až do 13. 12. 2021 byla v KKN hospita-
lizována moje babička, rok narození 1932, a to již 
podruhé během posledního půl roku. S ohledem na 
diagnostikované závažné autoimunitní onemocnění 
spojené se zánětem kyčelního kloubu, jsme se jako 
rodina ocitli před problémem, jak zajistit adekvátní 
každodenní péči o babičku, která ze dne na den 
přestala zvládat samoobslužnost.
Očekávala jsem nespočet dokumentů, formulářů 
a čekání na různá vyjádření a posouzení, ale byla 

jsem opravdu velmi mile překvapena, že schůz-
ka s Mgr. Karin Sasákovou - zástupkyní ředitele 
a vedoucí pečovatelské služby, byla velmi věcná, 
vstřícná a empatická zároveň. Díky tomuto setkání 
jsem dostala veškeré potřebné informace, které mi 
pomohly se v této situaci lépe orientovat.
S ohledem na skutečnost, že v Karlových Varech 
aktuálně nežiji, jsem pro syna babičky - mého otce 
a maminku, dohodla osobní návštěvu Domu seniorů 
ve Staré Roli, kde se rodičů též velmi ochotně 
a operativně ujala Mgr. Klára Rubášová - vedoucí 
zařízení a sociální pracovnice, která jim zařízení 
a způsob fungování osobně představila a následně 
zodpověděla všechny dotazy. Dle slov rodičů je 
Domov Seniorů ve Staré Roli velmi příjemným zaří-
zením, kde je pro seniory zajištěna nejen zdravotní 
péče a potřebný servis, ale je též pravidelně orga-
nizován kulturní a sociální program, který pozitivně 
působí na jejich psychiku, a jsem si jistá, že je též 
velmi příjemným zpestřením jejich pobytu.
Chtěla jsem se s Vámi o tuto moji osobní zkušenost 
před Vánocemi podělit, protože v dnešní hektické 
a covidové době je lidský přístup a profesionalita 
přesně to, co naše společnost potřebuje. Dále si 
myslím, že dobré zprávy a ocenění práce těch, kteří 
ji vykonávají svědomitě, zodpovědně a snaží se ob-
čanům našeho krásného města pomoci, by neměly 
zůstat bez povšimnutí.
Jsem velmi vděčná, že ve vedení města Karlovy 
Vary jste Vy osobně, neboť výběr vedoucích pra-
covníků a fungování těchto městských zařízení je vi-
zitkou Vaší poctivé, obětavé a naprosto profesionální 
manažerské práce, která již byla v listopadu 2021 
oceněna v rámci soutěže pod záštitou Ministerstva 
vnitra ČR ve formě titulu “Přívětivý úřad", což mohu 
z vlastní zkušenosti jen potvrdit.
Přeji Vám osobně; ale též všem zaměstnancům 
města, městských zařízení a Vašim blízkým klidné 
prožití svátků vánočních a věřím, že Karlovy Vary 
pod Vaším vedením získají zpět statut jednoho 
z nejlepších měst pro život.
S úctou Vítězslava Fenclová

HYDEPARK
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Lidé se chtějí bavit. To je základní pravidlo každé společnosti a platí 
to bez výjimky i pro Karlovy Vary. Zatímco mnozí obyvatelé i návštěv-
níci kulturní akce v centru města vítají a hojně navštěvují, jiným se 
nelíbí a raději by podobné aktivity viděli v kulturních areálech v okra-
jových čtvrtích. Najít ideální rovnováhu mezi oběma rovinami, to je 
úkol, se kterým se v posledních letech vedení Karlových Varů potýká 
stále více. „Dlouhodobě se snažíme, aby město kulturně žilo, a to i ve 
složité době posledních dvou covidových let. Chápeme velmi dobře, 
že situace si žádá aktivní podporu kulturního života ze strany města 
a děláme pro to maximum. Kulturu považujeme za samozřejmou 
součást života nás všech, nejde ji brát jen jako nutné zlo, nebo něco, 
co řešíme až jako poslední,“ říká karlovarský náměstek pro kulturu 
Josef Kopfstein.
Právě covidová doba přinesla celou řadu zcela nových výzev, které 
muselo vedení města řešit. Spustilo proto celou řadu nových projektů, 
jejichž cílem bylo přivést kulturu do centra města a nabídnout lidem 
více možností, jak se dostat i k takovým druhům umění, které by pro 
ně jinak bylo nedostupné. „Velmi pozitivní ohlasy jsme zaznamenali 
například na koncerty Karlovarského symfonického orchestru, který 
v době přísných pandemických opatření koncertoval pod širým 
nebem na karlovarských sídlištích. Úspěch měly i aktivity místních 
spolků a pořadatelů,“ dodává Josef Kopfstein. „Jsem přesvědčen, 
že chránit živou kulturu a ideálně aktivně podporovat její šíření, je 
v zájmu nás všech. Představa, že lidé budou denně chodit do práce 
a uspokojovat kulturní a sociální potřeby sami doma u internetu, je 
krátkozraká. Živá kultura je přece jedním ze základních pilířů naší 
společnosti,“ myslí si Jan Anděl, dlouholetý pořadatel festivalu VARY 
GOOD FEST. Souhlasí s ním i Ricardo Delfino, hudební publicista 
a dramaturg Top RoofTop festivalu v Karlových Varech a dodává: 
„Festivaly a koncerty nejsou akcemi, které by vznikaly ze dne na den, 
naopak mnohdy za nimi stojí měsíce příprav. Teď by naše snaha měla 
putovat primárně k znovunastolení kontinuity a návratu živé kultury 
do veřejného prostoru.“
Vedení města připravuje další nástroje, jak pomoci kulturnímu 
životu v Karlových Varech a na letošní rok plánuje nové akce. „Chtěli 
bychom ubezpečit všechny karlovarské kulturní nadšence a všechny, 
kdo se kultuře v našem městě věnují, že na jejich podporu budeme 
myslet i v roce 2022. Nedokážu si představit, že by to tak nebylo,“ 
uzavírá Josef Kopfstein.

Živá kultura je základním 
stavebním kamenem 
každého městaPřed dvěma lety otřásla planetou i Jedním světem pandemie. Ve stínu 

této nečekané aktuálnosti zůstávají věci, které otřásají světem lidských 
práv a které festival nemůže ignorovat. Stále trvající autoritářský režim 
v Bělorusku, znovunastolená vojenská diktatura v Barmě, tlak a kriminali-
zace ruské opozice, ale i ohrožení nezávislého soudnictví v Polsku. Jeden 
svět nemůže tuto stále se zhoršující situaci lidských práv ve světě přehlížet 
a nepřitáhnout k ní znovu pozornost. Zvláště ne v roce, kdy Člověka v tísni 
čeká 30. výročí od založení. Dvacátý čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proběhne fyzicky 
ve 25 městech po celém Česku od 21. března do 3. dubna. V Karlových 
Varech se mohou diváci a divačky těšit na festival od 25. do 27. března 
tradičně v kině Drahomíra. Vybrané filmy budou po skončení festivalu 
dostupné ke zhlédnutí na platformě Jeden svět online.
„Snaha prosazovat lidská práva a pomáhat tam, kde je to třeba, všemi 
možnými (i nemožnými) prostředky je vždy náročná a nepřináší výsledky 
přes noc. Právě naopak. Zatímco před dvaceti lety se situace jevila tak, že 
roztříštěný svět sice pomalu, ale přesto jistě kráčí blíž k jednomu, lepšímu 
světu, dnešek má k optimistickým vyhlídkám daleko. Přesto napříč pro-
gramem letošního festivalu najdete příběhy lidí, kteří za svobodu a demo-
kracii neúnavně bojují a dokazují, že aktivní odpor vůči bezpráví má smysl 
a nikdy nezmizí, ať se děje cokoliv,“ popisuje téma festivalu ředitel Ondřej 
Kamenický. 
Festivalovou kampaň připravilo už popáté Studio Matyáše Trnky. Skando-
vání, zmatek, vřava, střelba, křik a prchající bosé nohy před ozbrojenými 
kanadami. To jsou nejčastější scény, které se v letošním vizuálu festivalu 
objevují. „Ročníková kampaň představuje různé situace, ve kterých se 
z cest svobody mohou stávat cesty nesvobody. Na tyto situace říkáme 
jasné ne, které se pak v grafikách často objevuje. Červená barva podtrhuje 
důležitost neodvracet zrak od podobných situací a neignorovat potlačování 
lidských práv kdekoliv ve světě. V onlinové části kampaně jsme v anima-
cích reflektovali nejen negativní situace, ale i jejich opaky. Ty přinášejí 
naději, že bosých ,dobrých‘ nohou je stále víc než kanad utlačovatelů,“ 
vysvětluje autor kampaně Matyáš Trnka.

Cesty svobody. 
Dokumentární festival 
Jeden svět se vrací do kin

D3 ve znamení repríz

V březnu se mohou diváci Divadelního studio D3 těšit hned na dvě reprízy. 
Ve středu 2. března od 19.30 hodin se bude na Husovce hrát docela ujetá 
komedie Srnky a hned na neděli 6. března je naplánovaná historický první 
repríza pohádky Kubula a Kuba Kubikula od 15.00 hodin. Představení je 
vhodné pro rodiny s dětmi. 



23

INZERCE

Mnohaletá intenzivní projektová spolupráce 
partnerských univerzit vytvořila důležitý základ pro 
koncepci a vznik společného navazujícího magi-
sterského studijního oboru typu Double Degree. 
Tento studijní obor je ve svobodném státu Sasko 
i v České republice ojedinělý. Cílem studijního 
programu je příprava odborníků v oblasti vzdělávání 
pedagogů a budoucích učitelů. Tento program je za-
měřen na pohybové aktivity dětí i dospělých. Jeho 
realizace má pozitivní dopad na zdraví člověka 
a kompenzuje negativní působení civilizačních vlivů 
ve společnosti. 

Souběžně je Centrem tělesné výchovy 
a sportu FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s TU 
Chemnitz řešen projekt s názvem „Pohybová akti-
vita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz 
v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně 
motorických schopností“, jenž započal v červnu 
roku 2018 a soustředí se především na testo-
vání motorické zdatnosti žáků a žákyň 4. tříd na 
základních školách v Karlovarském kraji a regionu 
Chemnitz. 

K analýze motorické výkonnosti využíván 
německý motorický test DMT 6-18, který obsahuje 
baterii 8 testů:
• sprint na 20 metrů,
• chůze vzad po kladince,
• přeskoky stranou odrazem snožmo,
• hluboký ohnutý předklon, 
• modifi kovaný klik, 
• sed-leh, 
• skok daleký z místa odrazem snožmo, 
• šestiminutový běh.

Tento test je využíván k mapování motoric-
kých kompetencí dětské populace. Longitudinální 
studie přispěje k hodnocení stavu motoriky dětí 
mladšího školního věku na obou stranách hranic. 
Evaluace srovnávací analýzy bude využita k vy-
tvoření společných výstupů ve formě workshopů, 
společné vědecké publikaci a na české straně 
k uspořádání dvoudenní mezinárodní konference 
za účasti zástupců základních škol, akademic-
kých pracovníků z FPE ZČU a TU Chemnitz, dále 
externích pedagogických a vědeckých pracovníků 
z celého světa. 

Společný navazující magisterský 
studijní obor typu Double Degree 

#12715 - CZ_REGIO PRINT- LEDEN a ÚNOR 2022_205x132.indd   14#12715 - CZ_REGIO PRINT- LEDEN a ÚNOR 2022_205x132.indd   14 14.01.2022   15:46:0014.01.2022   15:46:00
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Sólo pro koncertního mistra II 
Březen zahájí Karlovarský symfonický orchestr 
Jarním komorním koncertem. V pátek 4. března 
v 19:30 v Lázních III se pod vedením koncertního 
mistra Jakuba Sedláčka odehraje program s díly F. 
Schuberta a W. A. Mozarta. Sólistou večera bude 
mladý fagotista Matěj Rothbauer, výrazná osobnost 
nastupující generace umělců, který uvede Mozartův 
Koncert pro fagot a orchestr B dur. Večer završí dílo 
stejného autora – slavná Symfonie C dur „Jupiter“. 
Rovněž v Lázních III se v pátek 25.3. v 19:30 usku-
teční závěrečný koncert účastníků pěveckého semi-
náře MPCAD pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce. 
Ve čtvrtek 10. března v 19:30 v sále Grandhotelu 
Ambassador se s naším orchestrem poprvé představí 
jeden z nejuznávanějších mladých českých dirigentů 
Marek Šedivý a program večera bude výjimečný. 
Zazní Fantastická symfonie Hectora Berlioze, zcela 
přelomové dílo vynikající zvukovými efekty a fantas-
tickou instrumentací a světová premiéra Koncertu 
pro violoncello a orchestr Dalibora Štrunce v podání 
našeho koncertního mistra, violoncellisty Martina 
Ondráčka. 

Martine, dal jsi nějaký podnět pro vznik tohoto 
díla? 
S Daliborem Štruncem jsme se poprvé setkali před 
dvěma lety, když jsme s KSO uváděli jeho koncertní 
fantazii pro cimbál a orchestr "Malované na Cimbál". 
Koncert se konal v partnerském městě Karlových 
Varů, v německém Bernkastelu. Po cestě tam i zpět 
bylo hodně času si s Daliborem popovídat a jelikož se 
mi jeho skladba opravdu moc líbila, tak jsem se smě-
le zeptal, jestli náhodou někdy v budoucnu neplánuje 
napsat koncert pro violoncello. K mému překvapení 
mi řekl, že už o tom nějakou dobu přemýšlí. Půl roku 
na to mi volal, že má pro mě hotovou první větu...  

Skladatelé často svá díla s interprety konzultu-
jí. Měl jsi možnost do skladby nějak zasáhnout, 
ovlivnit její finální podobu? 
S Daliborem jsme si ohledně skladby často telefo-

novali a během posledního roku jsme si udělali dvě 
třídenní "soustředění", kde jsem mu celý koncert 
přehrával, konzultovali jsme různé interpretační 
možnosti, pracovali na dynamice a celkovém pojetí 
koncertu. Byla to nádherná práce.  
 
Můžeš nám přiblížit proces nastudování sólo-
vého koncertu? Zde se navíc jedná o premi-
éru, tedy odpadá možnost poslechu různých 
interpretací, což je pro seznámení s dílem 
velká pomoc...  
Poslední dva roky jsou pro celou společnost a kulturu 
velmi náročné a nastudování a utváření koncertu 
pro mě tedy byla jakási umělecká vzpruha a velká 
motivace. Je to poprvé, co studuji dílo, které bude 
uvedeno jako světová premiéra. Na jednu stranu je 

to úžasná příležitost do koncertu vtisknout něco ze 
sebe, bez ovlivňování ostatními hráči. Na druhou 
stranu je to velká zodpovědnost, jelikož mé nastudo-
vání může posléze ovlivnit úspěch či neúspěch celé 
skladby. Člověk nemá možnost něco "okoukat" od 
předchozích interpretů a na všechna technická úskalí 
si musí přijít sám.  

V KSO působíš deset let. Studoval jsi v Praze, 
v Brně, pak se Ti naskytla pracovní příležitost 
v Asii. Co Tě přivedlo do Karlových Varů? 
Do Karlových Varů mě přilákalo vypsání konkurzu 
na koncertního mistra. Před tím jsem hrál tři roky 
v Severočeské filharmonii Teplice. Pozice koncertního 
mistra mě vždy zajímala, jelikož umožňuje podílet 
se na fungování orchestru. Hned od začátku mého 
působení jsem byl nadšený z toho, jak skvělý je 
v orchestru kolektiv a zároveň mě upoutalo, jaký má 
orchestr potenciál, který v té době bohužel nebyl 
úplně využitý. Byla to tedy pro mě možnost se v or-
chestru realizovat nejen jako hráč, ale i jako člověk, 
který orchestru může přinášet nové podněty.  

Před čtyřmi lety jsi zde založil spolek Koncertní 
sál pro Karlovy Vary… 
Orchestr v jeho rozvoji velmi brzdí skutečnost, že 
za celou dobu své existence nemá vlastní prostory, 
hlavně sál s odpovídající akustikou. Byla to občas 
velmi náročná jednání, ale nakonec se povedl malý 
zázrak. KSO se brzy přestěhuje do Císařských lázní, 
kde se v letošním roce v atriu této budovy začne 
stavět koncertní sál a pro orchestr zde vznikne plno-
hodnotné a odpovídající zázemí. Jsem vděčný vedení 
města Karlovy Vary a Karlovarského kraje za podporu 
této stavby, která posune místní kulturu na špičkovou 
úroveň.  Spolek jsem zakládal se svým kamarádem 
Václavem Kubíkem a několika kolegy. 

K tomu se připojuji, děkuji za rozhovor a přeji Ti 
mnoho dalších úspěchů! 
Michaela Káčerková 

V pokračování cyklu představí Poetická 
skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz 
Apetit tentokrát výjimečně prozaické dílo, a to 
ukázky z předposledního románu Milan Kun-
dery. Kundera, žijící od roku 1975 v Paříži, patří 
mezi nejznámější a nejpřekládanější české 
spisovatele. Román Nevědění napsal v roce 
1999, v roce 2000 jej vydal španělsky a v češti-
ně vyšel teprve v loňském roce.

Kundera se v románu zabývá tématem možnosti ná-
vratu z dlouholeté emigrace zpět do vlasti, pojednává 
o osamělosti a o pocitech odcizení, které exulanti 
po návratu zažívají. Téma autor zpracoval na pozadí 
příběhu dvou emigrantů – Ireny, která po okupaci 
Československa v roce 1968 odešla do Francie 
a Josefa, který v téže době odešel do Dánska. Irena 

se s Josefem, který byl před emigrací krátce jejím 
milencem, setkává náhodou během své cesty zpět 
do Prahy.
Kunderův román zkoumá pocity vyvolané návratem 
do vlasti, která přestala být domovem. Přetváří 
tak odysseovské téma návratu domů. Má nejblíže 
k vysvětlení, proč sám autor po roce 1989 nespěchal 
zpět. Hlavní postavy každé setkání v Praze s příbuz-
nými, přáteli či starými láskami utvrzuje v tom, že ná-
vrat možný není. Kundera prostřednictvím zkušeností 
Ireny a Josefa, jichž nabývají po návratu zpět, silně 
zpochybňuje předpoklad, že emigrace byla pro kaž-
dého tragédií a každý se chtěl vrátit. Hlavní postavy 
románu, stejně jako autor sám, mezi ně nepatří.

Pořad Poezie & Jazz se koná 16. března od 18 
hodin za podpory Města Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ: Milan Kundera - Nevědění
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Muzeum zve na 
Obnovenou krásu - 
výstavu restaurovaných 
sbírkových předmětů
Muzeum Karlovy Vary představuje na své 
nové autorské výstavě sbírkové předměty, 
které prošly v posledních pěti letech rukama 
a dílnami restaurátorů. Jedná se především 
o o podsbírky obrazy, terče, mapy, plány, 
plastiky, textil a archeologie. Nové expozice 
tak vynikajícím způsobem dokumentuje 
i základní poslání muzea jako sbírkotvor-
né instituce – zachovat historii pro další 
generace.

Výstava nabízí návštěvníkům kolem pětadvaceti 
předmětů, které doplňují informační panely. 
Z nich se návštěvníci dozví nejen o stavu před 
a po restaurování, ale rovněž postupy restau-
rátorských prací a představeny jsou i jednotlivé 
restaurátorské dílny.
Ve svých sbírkách má muzeum řadu předmětů, 
které se, vzhledem k věku a stavu, ve kterém 
byly do sbírek muzea získány, nacházejí v růz-
ném stupni poškození. Od „běžného a přijatelné-
ho“ poškození po téměř zcela zničené předměty. 
Takový je i příběh obrazu, který se stal „vlajko-
vou lodí“ celé výstavy. Obraz portrétu šlechtice 
ve zbroji od neznámého autora se nacházel ve 
stavu, kdy by jej neznalý člověk vyhodil jako 
kus starého hadru. Restaurátor Pavel Blattný jej 
dokázal se svými spolupracovníky zrestaurovat 
do podoby, v níž jej mohou obdivovat návštěvní-
ci. Na „znovuzrození“ obrazu pracoval v červnu 
až září 2019. Při restaurování rozpoznal heraldik 
Petr Tybitancl erb v levém dolním rohu obrazu 
jako erb rodu Vrábských z Vrábí. Dalším pátrá-
ním restaurátor Pavel Blattný získal poznatky, 
díky nimž bude nejspíš možné identifikovat 
rytíře zobrazeného na obraze.
Na výstavě budou k vidění rovněž některé 
střelecké terče ze sbírky terčů a střeleckých 
trofejí karlovarského střeleckého spolku, které 
muzeum získalo před druhou světovou válkou.

K mimořádně úspěšným projektům, na nichž se 
podílí umělci Činohry Karlovarského městského 
divadla a Západočeského divadla v Chebu, patří 
muzikály. Stačí připomenout  Divotvorný hrnec, 
Adéla ještě nevečeřela, výpravnou pohádku 
Sněhová královna nebo originální multižánrovou 
mystifikaci Boryš umí po skalinách. 
V roce 2019 k nim přibyl další titul. Osvědčený 
tvůrčí tandem, režisér Zdeněk Bartoš a  cho-
reografka Ivana Dukić, si pro další společné 
představení obou souborů vybral slavnou komedii 
Jaroslava Žáka Škola základ života. Jejími hrdiny 
jsou laskaví i přísní pedagogové a žáci, napůl re-
cesisté a napůl darebáci, kteří si dovedou ze svých 
kantorů dělat pořádnou legraci. A ta se samozřej-
mě neobejde bez patřičných následků. 
I když se Žákova předloha nejvíce proslavila jako 
film v režii Martina Friče, předcházela jí neméně 

úspěšná divadelní hra a právě ji chebské a karlo-
varské divadlo vzkřísilo 
v působivém, výpravném a velmi zábavném retro 
provedení. Nechybí v ní samozřejmě ani legendár-
ní hlášky (Muška jenom zlatá či Básník touží se 
státi trpaslíkem), avšak od původní verze se liší 
finále, v němž se diváci dozví, jak vlastně dopadli 
všichni aktéři. 
V hlavních rolích se střídají herci obou ansámblů, 
členy profesorského sboru si například zahrají 
Radek Bár, Petr Batěk, Viktor Braunreiter, Pavel 
Marek a Karel Beseda, výkvět študáků Hanny Firla, 
Pavel Richta, Karolína Jägerová, Pavla Janiššová 
a další. Hudební doprovod živě obstará karlovarský 
BIG BAND. 
Karlovarské publikum má tento zdařilý muzikál 
poslední šanci zhlédnout v sobotu 12. března, kdy 
se uskuteční jeho derniéra. 

Škola základ života 
Karlovarští a chebští divadelníci vzkřísili slavnou hudební komedii 

Foto: Michal Mráka 

Grandhotel Pupp – Slavnostní sál
Mírové nám. 2, 360 01 Karlovy Vary

Elektronickou vstupenku na ples zakoupíte 
prostřednictvím webových stránek www.jezdeckasocha.cz

9. 4. 2022 od 18.30
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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, prodej vstu-
penek a informace k programu divadla: www.karlovarskedivadlo.cz.

2. 3. 19.30 Neil Simon: Poslední ze žhavých 
milenců
Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč

4. 3. 10.00 Neal Foster, David Walliams: Babička 
drsňačka – představení pro školy

7. 3. 19.30 Michaela Doležalová, Roman Vencl: 
Královny
Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková
Režie: Petr Svojtka

9. 3. 10.00 Neal Foster, David Walliams: Babička 
drsňačka – představení pro školy

10. 3. 19.30 Rob Becker: Caveman
POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně 
obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Hraje: Jakub Slach
Režie: Patrik Hartl

12. 3. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života – 
derniéra
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína 
Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr Németh, 
Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, Michal Švarc/ David 
Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

15. 3. 19.30 Norm Foster: Nikdy není pozdě
Divadlo Kalich
Norm Foster je pro komediální vytříbenost svých her přezdíván 
„kanadský Neil Simon“. 
Hrají: Jana Paulová a Václav Vydra
Režie: Pavel Khek

20. 3. 15.00 Dagmar Spanlangová, Pavel Sýkora, 
Pavel Vašíček: Pohádky ovčí babičky
Divadlo Alfa Plzeň Ovčí babička převypráví s přispěním nejrůznějších 
typů šitých loutek a herců v maskách pohádky O chytrém beránkovi, 
O tom, proč se usmívá měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, 
Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení. Inscenace 
získala Cenu Vojty Šálka (Cenu diváků) na přehlídce Dítě v Dlouhé 
2015.
Hrají: Bob Holý, Martin Sádlo Bartůšek, Marie Mrázková, Radka 
Mašková, Martina J. Hartmannová, Petr Vydarený
Režie: Tomáš Dvořák

21. 3. 19.30 Paula Vogel: Nejstarší řemeslo
MD agentura
Pět dam v nejlepším věku se o polední pauze sluní na lavičce v parku 
kdesi v New Yorku. Ano, titul Nejstarší řemeslo se vztahuje právě 
k nim... 
Hrají: Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Jana 
Švandová/ Kateřina Macháčková, Michaela Dolinová
Režie: Petr Svojtka

24. 3. 19.30 Jevgenij Doga, Emil Lotjanu, Jindřich 
Janda, Petr Malásek: Cikáni jdou do nebe
Divadlo Bez zábradlí
Strhující hudebně-dramatická balada na motivy slavného filmu. 
Podmanivé melodie a temperamentní tance. Strhující podobenství 
o věčné lidské touze, o svobodě, vášni a lásce, která dokáže zničit 
sama sebe. Příběh osudové lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko 
Zobara. Jevištní zpracování slavného filmu Emila Lotjanu a Jevgenije 
Dogy podle povídek Maxima Gorkého. Muzikál, který vás odnese až 
někam do cikánských nebes!
Hrají: Peter Pecha, Kateřina Marie Fialová/ Felicita Prokešová, Josef 
Vrána, Johanna Tesařová/ Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška/ 

Petr Pospíchal, Dušan Sitek/ Zdeněk Žák, Eliška Ochmanová, Filip 
Kaňkovský/ Tomáš Šulaj, Martin Kubačák Tomáš Smička/ Milan 
Peroutka, Josef Fečo, Mária Bikárová/ Andrea Holá, Adriana Besso-
gonov, Ondřej Bábor/ Michal Kavalčík, Jennifer Boldiová/ Veronika 
Heráková/ Beata Strohnerová
Režie: Radek Balaš

26. 3. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby milovali 
a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet 
i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie 
Glenna Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basie-
ho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

27. 3. 15.00 Jana Galinová: Čert a Káča
Docela velké divadlo Litvínov Činoherní pohádka o hubaté Káče, 
která by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s tajemným cizincem, 
ze kterého se vyklube čert Marbuel a ten ji odnese do pekla. Káča 
má však pro strach uděláno, a tak čerty donutí celé peklo uklidit. 
Naštěstí je tu ještě ovčák Jíra, ten čertům místo Káči nabídne zlou 
paní kněžnu. Jenže Káča se z pekla nechce hnout.
Hrají: Petr Kozák, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Lukáš Masár, 
Lucie Randáková/ Kamila Raková, Petr Erlitz, Michal Žižka
Režie: Jurij Galin

30. 3. 19.30 Bratři Ebenové – koncert
Kapela tří bratří Ebenových (Marka, Kryštofa a Davida) s dalšími 
předními hudebníky (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří 
Zelenka) koncertně hraje průřez tvorbou od prvního alba Malé 
písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014). – Synové 
významného skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, 
zároveň vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. 

DIVADLO HUSOVKA

Níže uvedené pořady se uskuteční pouze v případě příznivých 
epidemiologických podmínek při dodržení aktuálně platných opatření. 
Děkujeme za pochopení.

2. 3. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Docela ujetá komedie. Dirigent, jemuž po autonehodě transplan-
tují oční víčka... mykolog, jenž následkem gigantismu chodí stále 
v předklonu... vynálezce, jenž je autorem penalty v boxu... úředník 
finančního úřadu, jenž touží po vztahu se ženou. Jedna noc, která 
je svede dohromady – a srnky, které se objeví bůh ví jak a bůh ví 
odkud – a chtějí bůh ví co... Nejpovedenější komedie výrazného 
českého autora Tomáše Svobody, festivalový hit karlovarského 
Déčka. Účinkují Marek Himl, Luboš Štěpán, Adam Fedorek, Petr 
Johanovský, Jana Harantová, Diana Derahová, Eva Šollová a Andrea 
Kiralyi. Režie: Petr Richter. 

3. 3. 19.30 The Bladderstones
Blues crossoverové power trio, které hledá tradici a osobní příběh 
bluesové hudby v současnosti. V roce 2015 zvítězili v mezinárodní 
bluesové soutěži Blues aperitiv a v roce 2016 získali ocenění 
Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně 
v roce 2015“. Pokud hudbu berete víc srdcem než rozumem, 
skončíte u blues. Na tom stojí The Bladderstones: kapela, která 
vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. Tomáš Frolík (kytara, zpěv), 
Johnny Judl (baskytara, zpěv) a Michael Nosek (bicí, zpěv).

5. 3. 19.00 Miloš Meier – Drumming Syndrome
Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier se svojí "Drumming 
Syndrome" one-man show zavítá do Klubu Paderewski v sobotu 
5. března 2022. Představí nový program v rámci tour nazvaného 
"Drums 'n' Rock 'n' Metal Hits Tour", ve kterém zazní zejména oso-
bitě upravené rockové a metalové světové hity, filmové soundtracky 
a spousty bubenických sól. Vstupenky v distribuci na prodejních 
místech Ticketportal anebo je můžete zakoupit online přímo na 
ticketportal.cz a ihned vytisknout – HOMEtickets!!

6. 3. 15.00 Vladislav Vančura: Kubula a Kuba 
Kubikula
Zimní pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. O medvědáři 
Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi a strašidýlku Barbuchovi. 
Kouzelný příběh o putování zimní krajinou, vtipných kouscích pro 
pobavení dobrých lidí a kamarádství s kovářovic Lízinkou a jejími 
sourozenci. A možná se polepší i nadutý starosta… Hrají Adam 

Fedorek, Eva Šollová, Jana Trsová, Martin Cirkl, Terezka Cirklová, 
Petr Johanovský, Vladimír Kalný, Diana Derahová, Jana Harantová, 
Marek Himl a Bája Šmudlová. V dětských rolích František a Julie 
Burešovi. Scénář a režie: Petr Richter.

8. 3. 19.30 BLUETET Bluegrass Band
Od svého vzniku v roce 2014 hraje BLUETET Bluegrass Band 
zejména tradiční americký bluegrass s českými texty. Vzhledem 
k termínu koncertu samozřejmě – a nejen teoreticky – společně 
s posluchači oslavíme mezinárodní svátek žen, který má původ 
rovněž v USA a vznikl dokonce asi o tři desítky let dříve, než 
bluegrass music...

9. 3. 19.30 Zrzek – PREMIÉRA
Dramedie na motivy života a díla Daniila Charmse, autora 
krátkých zábavných próz, hravých básniček pro děti a absurdních 
dramatických skečů. Jeho osud byl krutý a tragický – ale on vnímal 
sebe a všechno kolem přes smích a ironii – protože přece pouze 
"dobytku smíchu netřeba!" Obrazově silnou, multimediální inscenaci 
podle vlastního scénáře režíroval Vladimir Benderski, jako "zrzka, 
zrzouna, zrzavce" Daniila Charmse uvidíte krušnohorského básníka 
a performera Teodora Kravála, spoluúčinkují Vítězslav Adamec, 
Miroslava Exnerová, Radek Exner a Matěj Velička.

24. 3. 19.30 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá 
stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz české 
hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje 
k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších 
stylů a mimohudebních zážitků.

31. 3. 19.30 Zuby nehty
Legendární dívčí kapela, následovnice slavných skupin Plyn 
a Dybbuk. Tyto (dnes již) ženy dokážou rozdivočit teenagery, náročné 
rockové publikum i zkušené intelektuály.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či prostřednic-
tvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontaktovat telefonicky na 
čísle 777 744 893

4. 3. 19.30 Jarní komorní koncert
Lázně III
FRANZ SCHUBERT: Předehra v italském stylu D dur D.590
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pro fagot a orchestr B 
dur KV191, Symfonie č. 41 C dur KV 551,, Jupiter“

10. 3. 19.30 Martinů, Štrunc, Berlioz
Grandhotel Ambassador
BOHUSLAV MARTINŮ: Serenáda č. 2 H216
DALIBOR ŠTRUNC: Koncert pro violoncello a orchestr G dur – 
premiéra
HECTOR BERLIOZ: Fantastická symfonie

25. 3. 19.30 Gala opera
Lázně III
Slavnostní koncert k zakončení Mezinárodního pěveckého semináře 
MPCAD
BIZET, ČAJKOVSKIJ, DVOŘÁK, MOZART, VERDI a další

KINO DRAHOMÍRA

Web: http://www.kinodrahomira.cz/
Vstupenky na https://vstupenky.karlovyvary.cz/cs/ 

PROJEKCE PRO SENIORY
15. 3. 17.00 Láska na špičkách
22. 3. 17.00 Srdce na dlani

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450
e-mail: info@galeriekvary.cz; www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00 
(pro školy dle tel. dohody)
Některé akce se dle epidemiologické situace nemusí uskutečnit, 
sledujte weby, FB, IG.

KMD karlovarské městské divadlo
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VÝSTAVY
do 27. 3. Karlovarský salon 2022/2
Výstava představí malířskou, sochařskou, kresebnou, designovou, 
grafickou i fotografickou tvorbu 46 autorů. Navazuje na benefiční 
KARLOVARSKÝ SALON 2020, přičemž každý z původních 23 
umělců si tentokrát mohl přizvat jednoho autora z Karlovarského kraje 
či někoho, kdo má ke zdejšímu regionu vztah. Na výstavě se tak 
objeví díla napříč generacemi od poválečných autorů až po nejmladší 
výtvarníky.

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 (např. J. Schikaneder, 
B. Kubišta, J. Zrzavý, J. Čapek, Toyen, M. Medek, A. Šimotová, Z. 
Sýkora, K. Nepraš, J. Róna, ad.)

DALŠÍ AKCE
22. 3. 19.30 Oldřich Janota
Alternativní písničkář Oldřich Janota, kultovní osobnost české folkové 
i minimalistické scény, nezaměnitelný zpěvák, kytarista a básník 
okouzlí publikum magickými texty i hudbou.

24. 3. 17.00 Přátelské setkání s autory
V rámci výstavy Karlovarský salon 2022/2 se uskuteční neformální 
setkání s vystavujícími autory a kurátory výstavy.

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. 734 788 029 
nebo na topolova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY
do 1. 5. Jiří Jun – Neustálé hledání
Výstava perokreseb chodovského autora Jiřího Juna (1942) 
se uskutečňuje k autorovým osmdesátým narozeninám. Jeden 
z nejoriginálnějších výtvarných umělců regionu zachycuje osobitými 
perokresbami své filozoficko-meditativní reflexe vnitřně nazíraného 
světa i zdánlivě běžné jevy naší skutečnosti.

HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována 
historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti 
Westend.

DALŠÍ AKCE
13. 3. 14.00 Jarní dekorace z papírových ruliček
Během dílny pro děti i dospělé vzniknou dekorace spojované 
s Velikonocemi a příchodem jara.

24. 3. 16.00 Skleněný kamínek
Výroba magnetky bude inspirována aktuální výstavou a tvorbou Jiřího 
Juna a je určena dětem i dospělým.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 660/8, 360 09 Karlovy Vary, tel. 608 335 902, e-mail: 
galerie.husarikova@gmail.com
Každou ST 18.00 Víra v nás. Kde se v nás bere zlo a dobro

Cyklus přednášek vedených P. Šimkem.
11. 3. 19.00 Eliška Sýkorová
Poetická písničkářka a muzikantka s klavírem a akordeonem. 

19. 3. 17.00 Šárka Cagliero Mrázová - Předzvěst 
jara
Vernisáž výstavy obrazů malířky Šárky Cagliero Mrázové se uskuteční 
za doprovodného kulturního programu, kde zazní operní árie v podání 
mezzosopranistky Karly Bytnerové a přednesem poesie hercem Jiřím 
Schwarzem.  Výstava potrvá do 21. května 2022.

25. 3. 19.00 Kaufband
Folkrocková kapela Kaufband hrající cover verze světových i domá-

cích mistrů jako jsou Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, J.J Cale, 
Queen, Petr Kalandra, Marsyas a dalších. 

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin

1. 3. - 28. 4. Daniel Filip – Dvě roviny
Karlovarský umělec Daniel Filip, jehož největší doménou je kresba, 
malba a práce se dřevem, kde navazuje na několik desetiletí trvající 
rodinnou tradici, se nejvíce věnuje olejomalbě. (vernisáž 1. 3. 17.00)

16. 3. 18.00 POEZIE & JAZZ: Milan Kundera - 
Nevědění

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno út-ne 10-18, www.kvmuz.cz

VÝSTAVY
16. 3. - 12. 6. Obnovená krása – restaurované 
sbírky Muzea Karlovy Vary
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary představuje na výstavě sbírkové 
předměty, které byly v posledních pěti letech restaurovány. (vernisáž 
16. 3. 17.00)

DALŠÍ AKCE
31. 3. 17.00 přednáška: J. W. Goethe jako geolog 
v Čechách
RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D. z České geologické služby v přednášce 
představí mineralogickou sbírku Johanna Wolfganga Goetha. 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti sálech 
v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního pří-
rodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími 
založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových 
Varů, společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezi-
národního filmového festivalu. Expozice ve druhém patře představuje 
přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a por-
celánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací 
na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, 
nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 
a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost 
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na 
tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé: tel. 353 221 365/27
Čítárna: Dětské odd. : tel. 353 221 365/21
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

1. – 31. 3. Přírodní krásy nového zélandu
Tematická cestopisná výstava poskytnutá Květou Hartmanovou, člen-
kou Společnosti bratří Čapků. Autory fotografií fauny a flóry Nového 
Zélandu jsou Anna a Tomáš Nyklovi. Výstavu najdete v půjčovně 
MěK KV, 1. p.

1. – 31. 3. Maminko, babičko, čti!

Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV 
ve Staré Roli. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní škole 
- Truhlářská, a společnou četbou upevňuje vztah mezi nejmladší 
a nejstarší generací našich čtenářů.

1. – 31. 3. Luštění s knihovnou
Při návštěvě pobočky MěK KV – Čankovská vyluštěte křížovku 
s tajenkou a zvláštní tajenku knihovny a vyhrajte Velkou knihu 
křížovek 365.

1. – 31. 3. Výstava panenek
Pro potěšení i inspiraci jsme pro vás připravili na pobočce MěK KV 
v Drahovicích výstavu doma ručně vyrobených panenek z textilu. 
Kromě originálních panenek si budete moci prohlédnout i knihy 
s tématikou ručních prací.

1. 3. – 29. 4. Olejomalby IV
Výstava obrazů karlovarského malíře Josefa Rybáčka, jehož tématem 
je především krajina a příroda. Výstavu lze navštívit na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.

10. 3. 17.00 Vliv vody na naše zdraví
Jaké jsou základní funkce vody, můžeme vodou uzdravovat, a co 
nám prospívá více – kohoutková nebo čistě pramenitá voda? To 
a ještě více se dozvíte na přednášce Radmily Karafiátové v půjčovně 
MěK KV, 1. p.

17. 3. Den sv. Patrika
Každý, kdo v tento den přijde do knihovny oblečen v něčem 
zeleném, dostane od nás malou pozornost.

23. 3. 16.00 Turnaj tří kouzelníků
Přijměte výzvu Turnaje tří kouzelníků a vstupte do knihovny plné 
kouzelných knih. Buďte nejlepší v otázkách ze světa Harryho Pottera 
J. K. Rowlingové a získáte nezapomenutelný zážitek a věcné ceny. 
Tematickému oblečení se meze nekladou. Soutěž je pro všechny 
věkové kategorie. Registrace na tel. 353 565 085 nebo na poboč-
ce Městské knihovny KV - Čankovská, U Koupaliště 854.

Každé ÚT 14.00 a 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. Kapacita míst 
je omezena, pro aktuální informace volejte na tel. č. 728 640 099.

Vstup na všechny akce je zdarma! Prosíme o dodržení aktuálních 
proticovidových opatření. Děkujeme!

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 702 296 517, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory: Centrální hala
1.3. – 28.3. Voda pro Karlovy Vary
Společná výstava krajské knihovny a Vodáren a kanalizací Karlovy 
Vary. Vernisáž 1. 3. 2022 v 17.00.

Kavárna
1. 3. – 24. 4. Kateřina Plachá: Všímavá chůze

Výstava fotografií
Pobočka Lidická
1. 3. – 1. 4. Cesta k sobě
Ročníkové a maturitní práce žáků výtvarné specializace SPgŠ a VOŠ 
Karlovy Vary

Hlavní budova Dvory: Společenský sál
2. 3. 9.00 – 19.00   Dny dobrovolnictví v Karlovar-
ském kraji

3.3. 13.30 – 17.00   Dny dobrovolnictví v Karlovar-
ském kraji

15. 3. 17.00 - 18.00   Když pes pomáhá žít
Praktická ukázka canisterapie. Povídání o léčebných účincích 
canisterapie, seznámení se zásadami správného chování ke zvířatům. 
Přednáší Bohumil Stránský.

KULTURNÍ SERVIS
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22.3. 17.00 – 19.00   Voda pro Karlovy Vary 
– přednášky k výstavě
Oblastní vodovod Karlovarska – vývoj, současnost a budoucnost, 
přednáší Ing. Zdeněk Frček, MBA, ředitel Vodáren a kanalizací 
Karlovy Vary.
Historie zásobování Karlových Varů pitnou vodou, přednáší Jindřich 
Nový a Mgr. Milan Augustin, ředitel Okresního státního archivu 
v Karlových Varech.

30. 3. 9.00 – 15.00   Fler Jarmark
Předvelikonoční prodejní akce místních výrobců

Centrální hala
22. 3. 9.00 - 15.00   Světový den ústního zdraví
Názorné ukázky s výkladem na téma jak správně pečovat o své zuby. 
Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou 
zdravotnickou školou Karlovy Vary.

HUDEBNÍ POŘAD
Oddělení pro handicapované
4., 11., 18., 25. 3.   16.00 - 19.00   Hra na kytaru 
s Renatou

Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, Chcete se 
naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své dovednosti? Přijďte! 
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
1. 3. 16.00 - 17.00   Kvítek Vítek - Jak čmeláček 
vítal Jaro

Divadelní představení
každý PÁ 14.00 Chytni Knihohama
Strašidýlko, které uteklo z Říše pohádek, je neškodné pro děti, ale 
velmi nebezpečné pro knihy. V noci je totiž jí, moc mu chutnají. 
Pomohou děti čaroději Modromírovi vyhnat hladového Knihohama 
z naší knihovny?

Oddělení pro handicapované
8. 3. 9.00 - 14.00   Dentální hygiena pro děti
Akce je určena pro maminky s dětmi. Ve spolupráci se Střední zdra-
votnickou školou a vyšší odbornou zdravotnickou školou Karlovy Vary.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
9. 3. 16.00 - 18.00   Jarní dekorace
Výtvarná dílna pro veřejnost.

Oddělení pro handicapované
1., 8., 15., 22., 29. 3. 16.00 – 18.00   Relaxujeme při 
pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme 
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky 
z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských domovů. Zájemci 
prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@knihovnakv.cz; 
telefon: 733 595 872

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý ČT 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková 
hranice není stanovena.

LITERÁRNÍ POŘADY
A-klub
18. 3. 17.00 - 19.00   František Kotleta: Vesmírní 
slizáci a pozemští hnusáci
Beseda se spisovatelem fantasy.

Oddělení pro hendikepované
21. 3. 15.00 – 17.00   Čtení do ucha
Čteme nahlas z děl našich i světových autorů.

Pobočka Lidická
3. 3. 18.00 – 19.30   Evropské drama přelomu 19. 
a 20. století
Henrik Ibsen - Cyklus přednášek Michaely Čápové.

4. 3. 18.00 - 19.30   Severské proudy - metamor-
fózy skandinávského jazzu
Zvuk severu - jazzový podvečer. Cyklus přednášek Alexandra 
Krestovského.

10. a 24. 3. 10.00 - 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

24. 3. 18.30 – 20.00   Paneláky bojz koryta&kravál: 
Poezie ze sídliště
Filip Koryta a Teodor Kravál - autorské čtení ve dvou, texty a slamy 
inspirované panelákovými sídlišti

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti 
druhého stupně ZŠ)

Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se 
s dobou, a proto pro vás máme i Escape Games (únikovky). Můžete 
si vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Nově jsme vytvořili 
i hru pro děti druhého stupně ZŠ, Tajuplný příběh. Všechny vycházejí 
ze známých literárních příběhů tak, aby se na konci jednotlivé děje 
propojily a vám se podařilo uniknout. 
Hlásit se můžete na www.utecknize.cz

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

telefon 357 070 595, www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu

REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ
Každý den Hvězdy na telefon
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 070 
595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem se přímo v den 
zájmu o pozorování provádí kvůli možnosti oboustranné komunikace 
ohledně aktuálního počasí. Asi 80 minut před začátkem pozorování 
pak dostane registrovaný zájemce sms zprávu, zda se pozorování 
uskuteční či nikoli. Večerní pozorování v tomto období začínají v lednu 
i v únoru zhruba kolem 20:00. V případě, že je na večerní obloze 
Měsíc, což je v období mezi 7. a 17. březnem a 5. až 15. březnem, 
mohou pozorování začínat i dříve.
Novinkou je také celoroční možnost během večerního pozorování 
využít lety k tělesům sluneční soustavy a vidět je tak dalekohledem 
i zblízka z paluby naší kosmické lodi. Program lze směle nazvat indi-
viduálním planetáriem a je doporučený dětem od 7 let a dospělým. 
Cesta zaměřená na prohlídku oblohy končí na orbitě Měsíce. Tyto 
mimořádné večerní lety označené jako VÝLET P z našeho kosmodro-
mu se registrují spolu s pozorováním telefonicky denně od 13 do 16 
hodin. Mimo sezónu se ale konají pouze tehdy, pokud se uskuteční 
pozorování oblohy dalekohledem.

NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
NABÍZÍME NOVĚ MEZIPLANETÁRNÍ LETY 
K PLANETÁM SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Zaregistrujte si na našem webu astropatrola.cz v sekci Výlety do 
vesmíru termín vlastního letu s naší kosmickou agenturou VOSA 
z budovaného kosmodromu v Karlových Varech. Získáte tak hodinový 
či dvojhodinový prostor na individuální návštěvu hvězdárny a simulaci 
jednoho či dvou letů vesmírem.
Nově startujeme ale také v rámci večerních pozorování oblohy, volné 
termíny startů najdete přímo v registračním formuláři.
V období jarních prázdnin, tedy od 12. do 20. března a v období 
Velikonočních prázdnin 14. až 18. dubna nabízíme opět zvýšený 
počet startů po celý den. Můžete si tedy přijít zalétat po sluneční 
soustavě od rána až do noci.

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
12. a 19. 3. 14.00   Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo astronomických 
pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. Úvodní pohádku si vyberete 
sami přímo na místě. Také si prohlédnete hvězdárnu a bude-li jasno, 
podíváte se i na oblohu. Programy jsou vhodné pro rodiče s dětmi 
od 5 do 9 let.

12. a 19. 3. 15.00 - 17.00
Začátky každou celou hodinu, poslední vstup v 16.00. V uvedenou 
dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou prohlídku všem zájemcům. 
nabízíme komentovanou prohlídku spojenou za jasné oblohy 
s pozorováním slunce.

25. 3. 20.30 Tajemná Venuše a bůh války Mars
Přednáška Jaroslava Maxy
Venuše a Mars dominují ranní obloze. Co všechno už o těchto 
planetách víme, čím jsou pro nás zajímavé. A co třeba kolonizace 
Marsu? Dočkáme se toho? A když ano, tak za jaký podmínek.

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY POŘÁDANÉ PRO DĚTI 8-14 LET VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

25. – 26. 3. Astronomický víkend (od 7.třídy ZŠ)
Podrobnější informace a přihlášky k dispozici na našem webu.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

2. 3. 17.00 Nadační koncert pro Andělská křídla 
naděje
jazz, pop, muzikál, opera
Zpívají Helena Tašnerová a Jaroslav Chán, vstupné dobrovolné.

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA K. VARY

náměstí Dr. M. Horákové 2041 
1. 3. 13.00 4 ROKY KAMu: den otevřených dveří
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví 1. 
března už 4 roky své existence! Oslavte toto výročí společně s námi. 
Připravili jsme pro Vás tři různé akce. Navštivte nás odpoledne 1. 3. 
v našem sídle na náměstí Dr. M. Horákové. K dispozici Vám bude 
celý tým KAMu, představíme Vám, na čem pracujeme a ukážeme 
Vám naši kancelář. Vstup zdarma. Není třeba se registrovat dopředu. 
Přijít můžete kdykoli od 13 do 17 hodin.

1. 3. 17.00 4 ROKY KAMu: Zahájení výstavy
V souhrnné výstavě 4 roky KAMu Vám představíme naši práci. Ke 
zhlédnutí bude na náměstí Dr. M. Horákové před KAMem. Zahájení 
výstavy je naplánováno po skončení dne otevřených dveří. Na 
vernisáži vystoupí kapela Sidemen (ft. Ema).

5. 3. 10.30 4 ROKY KAMu: Prohlídka Hlavní pošty 
s Mgr. Zemanem
Hlavní pošta Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1
Pojďte se s námi projít a prozkoumat budovu Hlavní pošty! Vyprávět 
nám o ní bude historik architektury Mgr. Lubomír Zeman. Doplní ho 
architekti z KAMu, kteří nastíní možnost umístit pobočku městského 
infocentra právě v této budově. Z důvodu omezené kapacity je nutná 
registrace přes email j.boukalova@kamkv.cz - po registraci vyčkejte 
prosím na potvrzovací e-mail. Děkujeme za pochopení.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, pohadka@
wlastovka.cz, tel: 608 300 991

Mateřské centrum Pohádka pro Wlaštovku Vás srdečně zve na 
březnové dílničky každou středu od 9.00 do 12.00.
2. 3. Skřítek do kapsy
9. 3. Plstění - sněženka
16. 3. Jarní prázdniny – dílnička se nekoná
23. 3. Jarní průsvit
30. 3. Drátkování – zápich do květináče
Dílničky jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás 
budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Petra 
Zemanová a Eva Plesníková. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina 
(materiál v ceně). Zájemci prosím hlaste se na pohadka@wlastovka.
cz nebo tel: 737 857 249. Nabízíme možnost společného oběda, 
ten je třeba objednat vždy nejpozději v pondělí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

5. 3. Vítání jara na Milešovce
12. 3. Tepelská vrchovina - Lazurový vrch
19. 3. Horní Slavkov – Jarní setkání turistů
26. 3. Z Krásného Jezu na rozhlednu v Krásně
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých  turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici na 
www.fjw.rajce.net.
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www.info-as.cz/150let

Aš
na špičce
České republiky
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz
Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz
Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz
Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz
Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz
Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz
Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz
Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz
Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz
Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz
Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz
Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz
Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz
Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty
a úřední hodiny

SPORT | KONTAKTY

Atletický stadion v Karlových Varech bude mít novou a širší dráhu a moderní sektory pro technické disciplíny. 
V letošním roce začne na dosluhujícím a dlouhodobě nevyhovujícím centrálním sportovišti v Tuhnicích první 
etapa rekonstrukce, díky které získá stadion parametry odpovídající současné době a splňující kritéria pro 
pořádání krajských i celorepublikových sportovních soutěží. 

„Závazek rady města zajistit stovkám kar-
lovarských sportovců kvalitní sportoviště 
dostane reálnou podobu. Rekonstrukce 
stadionu je jedním z dílčích kroků v naplně-
ní záměru postupné obnovy karlovarských 
sportovišť, který vzešel ze spolupráce spor-
tovní komise rady města se Sportovní unií 
Karlovarska a místními sportovními oddíly. 
Vedle rekonstrukce atletického stánku 
sem patří plán na výstavbu centra úpolo-
vých sportů nebo rekonstrukce fotbalového 
stadionu Slavia v Drahovicích,“ vysvětluje 
člen rady města Jakub Novotný. Na jeho 
slova navazuje předseda sportovní komi-
se rady města Viktor Linhart: „Atletický 
stadion nevyužívají jen stovky členů dvou 
atletických klubů, od nejmenších dětí až 
po dospělé. Trénuje zde řada dalších klubů 
z nejrůznějších sportovních odvětví, mimo 
jiné i  hokejisté, hráči amerického fotbalu, 
krasobruslaři a další. Technický stav dráhy 
a jednotlivých sektorů, absence osvětlení a další závady jim ale neumožňují plnohodnotnou přípravu. Z obnovy budou 
těžit všichni.“ 
Náklady na rekonstrukci tuhnického stadionu by mohla do velké míry pokrýt dotace, o kterou bude vedení města 
usilovat. „Již v průběhu loňského roku vedli řadu jednání se zástupci krajského atletického svazu a místních klubů, 
absolvovali jsme několik významných jednání s představiteli Českého atletického svazu a podařilo se nám získat 
jednoznačnou podporu na rekonstrukci sportoviště krajského významu. Věříme, že s žádostí o dotaci od Národní spor-
tovní agentury uspějeme. Do obnovy atletického stadionu se ale pustíme bez ohledu na přidělení dotace. Potřebné 
finanční prostředky jsou na to v rozpočtu města vyčleněny. Jakmile bude vybrán vítěz výběrového řízení, sejdeme se 
postupně se zástupci všech sportovních klubů, které v současné době využívají atletický stadion pro svou sportovní 
činnost, a představíme jim časový harmonogram rekonstrukce. Zároveň jim nabídneme vybraná školní hřiště, která 
budou moci k tréninkům využívat po dobu stavebních prací,“ uvádí radní Jakub Novotný. 
První etapa rekonstrukce zahrnuje kompletní obnovu běžeckého oválu, který se navíc rozšíří na osm drah. Počítá se 
také s novými doskočišti, rozběhovou dráhou a opravou dalších sektorů, instalací bezpečnostních prvků a měřícího 
systému, vnitřní travnatá plucha dostane zavlažovací systém. V následujících letech by obnova areálu měla pokračo-
vat vybudováním kvalitního zázemí pro sportovce a rozhodčí a rekonstrukcí tribun. 
Během ledna a února probíhalo výběrové řízení na zhotovitele celé rekonstrukce. Práce na obnově by měly být zahá-
jeny v průběhu jara či na začátku léta. 

Nová dráha a moderní sektory. 
Atletický stadion čeká rekonstrukce

Předseda sportovní komise rady města Viktor Linhart 
a člen rady města Jakub Novotný při prohlídce 
atletického stadionu. 
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STAVMAT STAVEBNINY a.s., Nad Dvorem 804/1, Karlovy Vary
Tel.: 353 560 885, 602 612 689, E-mail: kv.prodejna@stavmat.cz

OTEVÍRACÍ HODINY
  Letní čas  Zimní čas
Po – Pá  7.00 – 17.00 h  7.00 – 16.00 h 
So  8.00 – 11.00 h  zavřeno

Rozšiřujeme pro vás nabídku 
o okapové systémy, klempířské výrobky 
a klempířskou dílnu
Nově u nás naleznete skladem  
• kompletní okapový systém KROP o průměru 150 

mm a 130 mm v provedení ALZN a lak - RAL 9005, 
8004, 8019, 7016, 3009

• plechy - tabule 1250 x 2000 mm; svitky šíře 1250 
mm v provedení ALZN a lak - RAL 9005, 8004, 
8019, 7016, 3009 

• spojovací materiál a příslušenství střech

• střešní latě impregnované 

• asfaltové hydroizolační pásy a PVC fólie

K dispozici klempířská dílna s novou ohýbačkou délky 6 m.
Nabízíme také střešní okna a výlezy a krytiny:
pálené, betonové, plechové, asfaltové.  

Přijďte se přesvědčit. 
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.cz Poruchy a technické problémy: 800 101 047

Fakturace a smlouvy: 359 010 406

» Péče o  vo dovo dy a  k analizace
» I nsp ekce a  rekonstrukce příp ojek
» L ab oratorní  rozb or y
» Projektování  a  v ýstavba

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.777 940 555, www.softwarovaskola.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
 soukromé školení nebo ve skupince
 práce s PC, tabletem nebo mobilem
 školení ve škole nebo u klienta doma

Iva Kulatá
lektorka

INZERUJTE V KRL 
hubackova@mediaas.cz

+420 739 544 446

Hledáte novou práci? 
Přemýšlíte, co po ukončení studia? 

Máte problémy v současném 
zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka,  CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní, 

pomocník stavitelství   
A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

Hovořím i česky 
Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 
 

www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 
 

www.eures.cz 
                                                            




