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01 KARLOVY VARY POMÁHAJÍ UKRAJINĚ
V KV Areně začalo fungovat Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině, do pomoci se zapojilo Městské zařízení socilních služeb, 
pozadu nezůstal ani Dopravní podnik Karlovy Vary a celá řada 

organizací a spolků. Více čtěte na straně 5.

18
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
byl čtvrtek 24. února 2022 a celý svět se probudil 
do temného a smutného rána. Den, který už na 
vždy ponechá stopu v dnešních moderních dějinách 
lidstva. Na Ukrajině se stalo to, co si nikdo z nás do 
poslední chvíle ani nechtěl představit, neočekávané 
se stalo realitou, začala válka.
Byla jsem velmi překvapená, jakou vlnu solidarity, 
pomoci a podpory vyjádřili ihned místní obyvatelé 
a jsem velmi pyšná na to, že v našem městě máme 
občany s takto vysokým morálním kreditem. Nejen 
jako primátorka Karlových Varů, krajská zastupitelka, 
ale především jako žena, sleduji se zděšením v očích 
i srdci to, co se děje jen pár kilometrů od našich 
hranic. Se svým týmem na radnici i ve spolupráci 
našich městských organizací jsme se neprodleně 
zapojili do okamžité pomoci těm, kteří prchají před 
válkou na Ukrajině. Dovolila bych si zde poděkovat 
všem, kteří nám pomáhají od samého začátku, a to 
zaměstnancům karlovarského magistrátu, infocen-
tra, sboru dobrovolných hasičů, městské policii, 
lázeňskému hotelu Thermal a Městskému zařízení 
sociálních služeb, dopravnímu podniku a KV Areně. 
Později se k pomoci připojili také dobrovolníci, HZS 
ČR a PČR, hlavní úlohu po nás přebral krajský úřad 
s dalšími institucemi. Začátkem března se rozhod-
nutím Krajského úřadu Karlovarského kraje přemě-
nila KV Arena v KACPU – Krajské asistenční centrum 
pomoci občanům z Ukrajiny. Humanitární pomoc 
obyvatelům válkou zasažené Ukrajiny je samozřejmě 
jak z morálního tak etického hlediska zcela nutná. 
Mrzí mě však, že toto rozhodnutí se dotklo našich 
sportovců, především hokeje a krasobruslení. Zcela 
jistě se mohlo hledat jiné řešení, které neomezí pro-
voz KV Areny a tedy sportovce, například karlovarské 
letiště nebo lázeňský hotel Thermal.
Nakonec bych Vás ráda pozvala na oslavy příchodu 
jara a Velikonoc. Po více než dvou letech se v centru 
města opět uskuteční velikonoční trhy, a tak se mů-
žete těšit na tradiční jarmark, doprovodný program 
a soutěže pro děti. Novinkou bude také nazdobený 
velikonoční strom naproti hlavní poště. Konec dubna 
bude patřit tradičně čarodějnicím, lidový svátek 
v podobě pálení čarodějnic a zapálení hranice se 
opět odehraje na karlovarském „Sokoláku“.
Milí Karlovaráci, dovolte mi Vám popřát pohodové 
a klidné velikonoční svátky.
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

06 VELIKONOCE VE MĚSTĚ
Karlovy Vary si připravily pro své obyvatele jarní 
soutěž „O nejkrásnější velikonoční kraslici“ a chystá 
se také velikonoční jarmark.

12 UNESCO A VÝHODNÁ SPOLUPRÁCE
O tom, že společná nominace 11 lázeňských měst 
v Evropě bude v budoucnu pro Karlovy Vary velkou 
příležitostí jak se zviditelnit, nebylo nikdy pochyb. 
Příklad? Od letošního jara se budou všechny zapsa-
né lázně prezentovat na americkém, kanadském 
a evropském trhu.

13 VARY°PARK. STARÁ VODÁRNA SE MŮŽE 
PROMĚNIT
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) 
dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner 
územní studii lokality Staré vodárny a jejího blíz-
kého okolí. Lokalita má potenciál vytvořit unikátní 
městský prostor – občanskou vybavenost, park, 
sportoviště a náplavku.

18 KARLOVY VARY – MĚSTO BEZ KOUŘE
Projekt se rozšířil o adiktologickou ordinaci pro 
kuřáky, kteří při své snaze přestat kouřit potřebují 
odbornou pomoc. Tu mohou kuřáci z Karlových Varů 
a Karlovarského kraje nově získat na místní klinice 
v Drahovicích od týmu MUDr. Karla Moravce.

21 JAK NÁS VIDÍ ŠVÉDSKÁ NOVINÁŘKA
Ráda bych napsala pár řádků o českém městě 
Karlovy Vary, které se dříve nazývalo Karlsbad 
(pojmenovaném po českém králi a římském císaři 
Karlu IV.). Před několika měsíci jsem navštívila tyto 
historické lázně. Řekněme, že jsem se vydala do 
staré Evropy.

25 PREMIÉRA: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Máme pro vás skvělou zprávu – slavná hudební 
revue bude od dubna součástí repertoáru dvou nej-
větších západočeských divadel. Kdyby tisíc klarinetů 
v úpravě akcentující vazbu na náš kraj a v režii 
Zdeňka Bartoše poprvé uvidíte v Karlových Varech.
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LÁVKA NA MEANDRU BYLA ZDVIŽENA
Kvůli vyhlášení stavu povodňové bdělosti byla 
zdvižena lávka na Meandru. Most spojující vol-
nočasový areál s cyklostezkou byl nepřístupný 
od 16. února. Do provozní polohy ho pracovníci 
Správy lázeňských parků spustili v pondělí 7. 
března. Lávka byla navržena a zkonstruována 
tak, aby mohla být v případě nutnosti zvednuta 
o jeden a čtvrt metru.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
BUDOU V KVĚTNU
Letos nechte velký jarní úklid na květen. Pomů-
žeme vám s odvozem vyřazených věcí. Velko-
objemové kontejnery na odpad větších rozměrů 
budou rozmístěny v karlovarských čtvrtích v prů-
běhu května. Harmonogram najdete v příštím 
vydání Karlovarských radničních listů a také na 
webu magistrátu. Svoz objemného odpadu bude 
i letos pro občany Karlových Varů zdarma. 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V DOMOVĚ 
PRO SENIORY
Mezinárodní den žen oslavili 8. března také 
v karlovarském Domově pro seniory. Babičky 
zde ubytované obdržely společně se zdejšími 
pečovatelkami různě barevné petrklíče z rukou 
ředitele Miroslava Kučery.

 

UKLIĎME VARY
V rámci tradiční celorepublikové akce Ukliď-
me Česko bude v příštích týdnech probíhat 
také úklid Karlových Varů. Pro veřejnost 
bude dle čtvrtí a týdnů úklid rozdělený 
takto: 28. 3. – 3. 4. Cihelny, Doubí, Tašovi-
ce; 4. – 10. 4. Dvory, Počerny, Stará Role; 
18. – 24. 4. Čankov, Rosnice, Sedlec, Bohatice, 
Rybáře; 25. 4. – 1. 5. Tuhnice a centrum, Dra-
hovice, Hůrky, Olšová Vrata. Pro bližší informace 
sledujte mmkv.cz a FB/mmkvcz.

OČKOVACÍ CENTRUM SE PŘESUNULO
Z původního místa do ordinace, kde dříve působil 
sportovní lékař, se v KV Areně Karlovy Vary 
přesunulo očkovací centrum. Prostor je součástí 
objektu tréninkové haly, přístup je z plochy mezi 
tréninkovou a hlavní halou. Očkuje se v pondělí, 
středu a pátek v čase od 14.00 do 18.00 hodin, 
očkování dětí od 12 do 15 let za přítomnosti 
pediatra je možné každou středu v čase od 16.00 
do 18.00 hodin.

NOVÁ ULICE DOSTANE NOVÝ POVRCH 
A SVĚTLA
Příznivé klimatické podmínky umožnily zahájit 
práce na opravě komunikací. Jako první přišla 
na řadu Nová ulice v Doubí. Veřejné osvětlení už 
nebude na domech, ale na sloupech a svítidla 
nahradí úsporná LED s funkcí stmívání. Opraven 
bude celý povrch komunikace a obrubníky. Chod-
níky přijdou na řadu příští rok. Čekáme, až své 
naplánované opravy provedou správci sítí.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE ITI
Statutární město Karlovy Vary jako nositel 
nástroje „Integrované teritoriální investice 
Karlovarské aglomerace“ (ITIKA°) oznamuje, že 
veřejné projednávání návrhu dokumentu připra-
vované strategie ITIKA° pro programové období 
2021 – 2027 se uskuteční dne 20. dubna 2022 
od 14.00 do 16.00 hodin v Lidovém domě ve 
Staré Roli (Školní 358/7, Karlovy Vary). Návrh 
koncepce strategie je dostupný na webových 
stránkách kvprojekty.cz.

SCHODIŠTĚ K LANOVCE JE OPRAVENÉ
Zhruba měsíční odstávku lanovky na Dianu, na 
které provádí Dopravní podnik Karlovy Vary ne-
zbytnou údržbu a opravu, využilo město k opravě 
schodiště k dolní nástupní stanici.
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Karlovy Vary pomáhají Ukrajině

Od symbolického vyvěšení ukrajinské vlajky 
před budovou magistrátu k činům a pomo-
ci. Život a dění v Karlových Varech začal 

22. února výrazně ovlivňovat válečný konflikt na 
Ukrajině a jeho důsledky v podobě přílivu uprch-
líků. První z nich dorazili do Karlových Varů už na 
konci února, ještě před tím, než začalo v KV Areně 
fungovat Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině. Město se o ně postaralo ve spolupráci 
s hotelem Thermal, který část své kapacity vyčle-
nil pro krátkodobý pobyt do doby, než si uprchlíci, 
zejména ženy s dětmi, zvládli vyřídit nezbytné 
administrativní formality a bylo jim zajištěno 
dlouhodobější ubytování. O stravu se postaralo 
Městské zařízení sociálních služeb, které mimo 
jiné provozuje jídelnu Zlatá kotva. „Moc si cením, 
jak Městské zařízení sociálních služeb rychle 
a ochotně zareagovalo a pomohlo nám. Teplé jídlo 
zajišťovalo nejen pro rodiny ubytované v Therma-
lu, ale také pro ty, kteří našli střechu nad hlavou 
v drahovickém internátu či v objektu někdejšího 
sanatoria Trocnov, jež se nám podařilo v rekord-
ním čase připravit pro potřeby humanitární pomo-
ci. A pozadu nezůstal ani Dopravní podnik Karlovy 
Vary. Nabídl kapacity svých zájezdových autobusů 
pro dopravu ukrajinských občanů prchajících před 
válkou a poskytl jim také MHD zdarma,“ uvádí 
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. 
Vedle materiální a logistické pomoci se Karlovy 

Vary zapojily i do té finanční. Zastupitelstvo města 
na mimořádném jednání 7. března schválilo 
poskytnutí humanitární pomoci ve výši jeden 
milion korun. Čtyři sta tisíc bylo poukázáno na 
konta organizací, které se zaměřily na humanitár-
ní pomoc válkou zasažené Ukrajině. Šest set tisíc 
korun bylo vyčleněno na pokrytí nákladů města 

pro přímou pomoc uprchlíkům. K vlně solidarity 
a symbolické podpory Ukrajině se připojila řada 
organizací a spolků, například Karlovarský sym-
fonický orchestr. Před sochou Tomáše Garrigua 
Masaryka zazněly v jeho podání česká a ukrajin-
ská státní hymna. Symbolický akt přišlo podpořit 
několik stovek lidí.
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Město Karlovy Vary si připravilo pro své 
obyvatele jarní soutěž „O nejkrásnější veli-
konoční kraslici“. 

Jak se do soutěže zapojit? Vytvořte vlastnoruč-
ně nazdobenou kraslici, fantazii a rozmanitosti 
barev se meze nekladou. Hodnocen bude 
vzhled či originalita díla. Velikonoční kraslice 
musí být ozdobena z vyfouknutého (prázdného) 
vejce. Soutěžní díla můžete přinést v termínu 
od 1. 4. do 13. 4. 2022 do budovy Magistrátu 
města Karlovy Vary v Moskevské ulici. K oz-
době upevněte cedulku se svým telefonickým 
kontaktem, jménem a příjmením. Kraslici mů-
žete také vyfotografovat a foto zaslat emailem 
na soutez@karlovyvary.cz. 
Výherce bude po skončení soutěže informován 
prostřednictvím emailové adresy či telefonu 
nejpozději do 19. dubna.

O nejkrásnější velikonoční kraslici

Víte, že vlastníci nemovitostí, včetně chat 
i chatek v zahrádkářských koloniích, mají 
v souladu s novým zákonem o odpadech po-
vinnost zaregistrovat se k místnímu poplatku 
za svoz komunálního odpadu? Možná patříte 
mezi zhruba čtrnáct stovek těch, kteří to ještě 
nestihli či zapomněli. Termín uplynul již 15. 
ledna. Nepodceňte situaci a vyhněte se včas 
možnému postihu. Pokud jste vlastníkem 

nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné 
rekreaci, zaregistrujte se k poplatku co nejdří-
ve. Učinit tak můžete v kanceláři 16 v přízemí 
magistrátu v Moskevské ulici. Plátcem jsou 
buď sami majitelé nebo například společen-
ství vlastníků. Výše poplatku se stanovuje 
podle objednaného objemu svozových nádob, 
u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí 
bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven 

minimální objem, ze kterého je poplatek vy-
počten. Poplatek bude splatný dvakrát ročně, 
vždy k 15. červenci daného roku a 15. lednu 
roku následujícího. 

Příslušný formulář a návod, jak postupovat 
najdete na webu magistrátu města 
www.mmkv.cz  Vyřiďte si na úřadu  Míst-
ní poplatky.

Zaregistrujte se k poplatku za svoz 
odpadu, vyhnete se postihu
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Po několika letech se Karlovy Vary vracejí k myšlence výstavby 
družstevních bytů. Dostupné bydlení by mohlo vyrůst v Krokově ulici 
v Karlových Varech - Drahovicích.
Před třiceti lety měly Karlovy Vary více než padesát šest tisíc obyvatel, 
dnes je to jen něco málo přes osmačtyřicet tisíc. Od roku 1991 tak 
město přišlo o osm tisíc obyvatel. V rámci Karlovarského kraje nejde 
o výjimečný jev, obdobný úbytek zaznamenává drtivá většina měst. 
Každé z nich proto hledá možnosti, jak úbytek zpomalit, anebo tento 
trend zcela zvrátit. „Odchod každého mladého člověka je těžká rána pro 
Karlovy Vary. Musíme proto hledat především nové a dostupné bytové 
kapacity, které dnešním mladým lidem chybí nejvíce,“ říká náměstek 
primátorky Josef Kopfstein.
Proto se vedení města rozhodlo zahájit přípravu výstavby družstev-
ních bytů v drahovické Krokově ulici. Tato lokalita byla připravena pro 
novou výstavbu již po přemístění původní zahrádkářské osady v roce 
2009. Z plánů tehdy bohužel sešlo, protože tehdejší vedení města 
nebylo schopné projekt realizovat. A to přesto, že se již tehdy volalo po 
dostupném bydlení pro mladé rodiny. Současná vládnoucí koalice se 
rozhodla projekt oprášit a byly již podniknuty první kroky k výstavbě 
bytů v Krokově ulici. Tento záměr je unikátní i zamýšleným způsobem 
financování, neboť by šlo o byty družstevní. Do osobního vlastnictví by 
přecházely po 35 letech užívání. Vedení města to vnímá jako způsob, jak 
zabránit skupování bytů spekulanty.
„Celá lokalita východních Drahovic je pro bytovou výstavbu ideální. 
Nejen, že je dobře dopravně dostupná, ale noví obyvatelé budou mít vše 
doslova za rohem. Občanská vybavenost – školy, školky, MHD, ale také 
příroda – to vše je zde připraveno pro nové sousedy. Přáli bychom si, 
aby se již za pár let mohli do nových domů nastěhovat první Karlovará-
ci,“ uzavírá náměstek Josef Kopfstein.

Dostupné bydlení by mohlo 
vyrůst v Drahovicích

druhé

DIOPTRICKÉ

BRÝLE

jako dárek

MĚŘENÍ
ZRAKU ZDARMA

www.OptikDoDomu.cz

Dr. Davida Bechera 30,  Karlovy Vary
NA OBJEDNÁNÍ        725 508 845

INZERUJTE V KRL 
hubackova@mediaas.cz    +420 739 544 446
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Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, 
Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy 
Vary vyhlašují soutěž Stavby Karlovarského 
kraje, která bude po roce odkladu probíhat 
v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlo-
varského kraje 2022.

Jedná se o 21. ročník tradiční přehlídky 
a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, kde 
bylo v uplynulých 20 letech představeno 

559 staveb a návrhů.
Stavaři všech profesí - architekti, projektanti, 
zhotovitelé, investoři - pokračují i ve ztížených 
podmínkách v posledních letech ve svých 
činnostech.
Ti všichni by se měli podělit o své nejlepší vý-
sledky, stavby a projekty a předvést je veřejnos-
ti, zároveň tím podpořit patriotismus a hrdost na 
krásné stavby v Karlovarském kraji.
Je nutné vrátit naděje a proto pojďme ukázat, 
že i v době končící pandemie a současné situaci 
je možné realizovat stavby, které nás přežijí 
a budou sloužit lidem.
Město Karlovy Vary do letošního ročníku soutěže 
plánuje nominovat dva své projekty. Mezi 
realizovanými stavbami se o hlasy odborné 
poroty i široké veřejnosti bude ucházet s nově 
vybudovaným Dvorským mostem (na snímku). 
„Specifikem této investice města je režim, který 

jsme pro realizaci zvolili. Šli jsme cestou meto-
diky Project – Design – Build, kdy zhotovitel dílo 
vyprojektuje, zajistí nezbytnou administrativu 
včetně stavebního povolení a následně dílo také 
postaví. Byli jsme vůbec prvním městem, které 
tuto metodiku použilo. Nám se jednoznačně 
osvědčila. Nahradit most, který byl na hranici 
havarijního stavu zbrusu novým, se podařilo za 
pouhých 36 týdnů,“ uvádí náměstek primátorky 
města Petr Bursík.
Do soutěže projektů Karlovy Vary přihlásí záměr, 
na kterém se podílí Kancelář architektury města. 
Jedná se o studii a projektovou dokumentaci 
takzvaného Divadelního korza, která řeší vizuální 
i funkční proměnu veřejného prostoru mezi 
Vřídelní kolonádou a Císařskými lázněmi.
Do 21. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby 
či rekonstrukce budov a veřejných prostor i inte-
riéry staveb dokončené v předchozích 3 letech. 

Zároveň je možno přihlásit projekty, urbanistické 
a architektonické studie připravované k realizaci 
za období uplynulých 5 let.
Přihlašovatelem stavby může být investor, archi-
tekt, projektant, zhotovitel i majitel.
Návrhy je možné zaslat nejpozději do 30. dub-
na 2022.

Návrhy zasílejte pomocí formuláře: 
https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/prihlaska.

Stavby roku 2022. Tradiční 
přehlídka chystá svůj 21. ročník

Fotografie a textové dokumenty posílejte 
přes www.uschovna.cz na emailovou 
adresu rsskv@rsskv.cz. 
Odesílací e-mail použijte stejný, jaký byl 
uveden v přihlášce.

Stavby

Regionální stavební sdružení
Karlovy Vary

www.stavbykarlovarska.cz

Investor Architekt ProjektantZhotovitel stavby Majitel stavby

Přihlášky posílejte za zvýhodněný poplatek do 31. března 2022 nebo nejdéle do 30. dubna 2022 

Registrace do soutěže

Předveďte svou novou stavbu či projekt!

Soutěž vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi.
Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek,
primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfe�er Ferklová, MBA a MPO ČR.

Karlovarského kraje
21. ročník soutěže

Ing. Anna Vlášková
manažer RSS Karlovy Vary

Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

tel.: +420 603 732 876

 +420 353 236 100

e-mail: rsskv@rsskv.cz 

   vlaskova@rsskv.cz

Kontaktní osoba:
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INZERCE

Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.

Karlovy Vary 188x264.indd   1 02/03/22   13:44
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  D U B E N  2 0 2 2
4. 4. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Party-
zánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, 
Suková, V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI PČR) 
Spojovací 
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Repub-
liky, U Spořitelny
5. 4. Komunikace: Národní - část, nám. Karla Sa-
biny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará 
Kysibelská, Úvalská
6. 4. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Pala-
cha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
7. 4. Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, 
Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení 
včetně příjezdové komunikace, Moskevská u bý-
valého plicního oddělení, Šumavská za prodejnou 
nábytku včetně příjezdové komunikace, Západní – 
parkoviště u FÚ
8. 4. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na 
Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná
11. 4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, 
Sadová 
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábře-
ží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

12. 4. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelo-
vými domy 
13. 4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Sokolovská 
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická, Konečná, Krušnohorská u domu č.2, 
Čankovská (p.p.č. 796, křižovatka), U Koupaliště 
(u obchodního domu), Třeboňská (u Rolavy), Sever-
ní, Nákladní (plato u Horního nádraží)
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
14. 4. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, 
Prašná, Vítězná – část, Chodská – část, Mozartova, 
Pod Tvrzí 
19. 4. Komunikace: F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, 
Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, 
Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
20. 4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova - část, Národní - část, Mozartova, 
Baarova, Mánesova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestup-

ní stanice MHD
21. 4. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova 
(včetně plochy za Moravou), Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova
22. 4. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
25. 4. Komunikace: Lidická - část, Havlíčkova, 
Jiráskova - část, Palackého nám., Vrchlického, 
Italská, Americká
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábře-
ží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
26. 4. Komunikace: Národní - část, nám. Karla 
Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k Dalasu, 
Stará Kysibelská, Úvalská
27. 4. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, 
Svobodova
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okruž-
ní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Dvořákova, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – vnitroblok mezi domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
28. 4. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügne-
rova, Na Vyhlídce, Bezručova
29. 4. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, 
Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, Gari-
baldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu

V pondělí 4. dubna bude zahájeno blokové 
čištění města. Probíhat bude tak, jak jsou již 
obyvatelé města zvyklí. Očistou postupně pro-
jdou komunikace, parkoviště, parkovací zálivy, 
chodníky a další zpevněné plochy po celém 
městě. První úklid bude zaměřen na odstranění 
nečistot po zimě. 
Harmonogram na každý jednotlivý měsíc na-
jdete na stránkách tohoto periodika, kompletní 

rozpis na celé první pololetí je dostupný na 
webu magistrátu města.
Stejně jako v předchozích letech bude bloko-
vé 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 finanční-
mu postihu spojenému s nezbytným odtahem 

vozidla, které bude bránit provádění úklidu. 
Vozidla bránící provádění blokových čištění 
budou odtažena na parkoviště odtahové služby 
(Západní 63). 
Plán blokového čištění města v roce 2022 
vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, 
a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid 
provádět. Změny v rozpisu způsobené vyšší 
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

Začíná blokové čištění města
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MĚSTSKÁ POLICIE

Součástí projektu „First responder“ je Městská 
policie Karlovy Vary od roku 2017. Smyslem 
spolupráce se Záchrannou službou je co nejrychleji 
poskytnout první pomoc postižené osobě.  Posádka 
záchranářů v případě potřeby vyjíždí ze základny, 
zatímco hlídky městské policie se pohybují ve 
městě a dojezdová doba je tak výrazně kratší. 
Mezi nejčastější výjezdy patří bezvědomí či náhlá 
zástava krevního oběhu.
Všichni víme, že při záchraně života rozhodují 
minuty, proto se strážníci několikrát do roka věnují 
školení první pomoci a školení na přístroj AED, 
aby mohli postiženému co nejefektivněji pomoci 
a předat jej záchranné službě.
AED neboli automatizovaný externí defibrilátor 
je určený k laické resuscitaci, postiženému srdci 
podá elektrický výboj a laika navádí hlasitými 
mluvenými pokyny.
Smysl to zajisté má, od roku 2018 vyjely hlídky na 
žádost Zdravotnické záchranné služby celkem k 37 
případům.

Nově teď mají strážníci Městské policie Karlovy 
Vary k dispozici přístroj AED ve čtyřech vozidlech. 
Uložen je ve zdravotnickém batohu, jehož součástí 
jsou mimo jiné prostředky pro zástavu krvácení, 
obnovu dýchání – tzv. ambuvak s filtry a všemi 
velikostmi masek a jiné. Šanci na záchranu má tak 
více obyvatel Karlových Varů a to včetně okrajo-
vých částí, kde strážníci působí. K záchraně života 
je tak ještě o kousek blíž.
Nikdy nevíme, kdy a kde k takové situaci může 
dojít, proto strážníci nic nepodceňují a školení se 
zúčastňují všichni zaměstnanci včetně uklízečky 
a samozřejmě také asistenti prevence kriminality. 

FIRST RESPONDER 
Pojmem obecně označujeme osoby (případně 
složky), které jsou schopny realizovat rychlý 
zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, 
než se na místo reálně může dostat výjezdová 
skupina Zdravotnické záchranné služby.

First Responder, AED 
a karlovarští strážníci Výpomoc v KV Areně

Od 10. března vypomáhají 
strážníci v součinnosti 
s policisty v KV Areně, kde 
vzniklo centrum pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. 
Jedná se o personální výpomoc a jejím cílem je 
zajistit poklidný průběh v hale i mimo ní a dohlí-
žet na veřejný pořádek. 

Přeprava materiální sbírky
Strážníci z Městské policie Karlovy Vary využili 
poprvé 4. března svého nejprostornějšího vozidla 
k přepravě materiální sbírky pro organizaci Ná-
dech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů na 
pomoc postiženým lidem z válečného konfliktu 
na Ukrajině. Sbírku pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů Karlovy Vary – Stará Role, Trivis KV 
a restaurace U kostela. 

Nepojízdný vozíčkář
Na pomoc si začátkem února v odpoledních 
hodinách zavolala přes stálou službu strážníky 
obsluha obchodu Baumax - nábytek. Vozíčkář 
si při nárazu do závory poškodil elektrický vozík 
takovým způsobem, že se stal nepojízdným. Pro 
člověka s hendikepem tak vznikl opravdu velký 
problém. I s tak nezvyklou situací si však dokáží 
karlovarští strážníci poradit. Nemohoucího muže 
i s poškozeným vozíkem naložili do převozové 
sanity a odvezli domů. Pětaosmdesátiletého osa-
měle žijícího muže vynesli do jeho bytu v prvním 
patře a z místa spokojeně odjeli.

ZPRÁVY Z ULICE 

Ano, tipujete správně. Řeč je o muži bez domova, 
který jako nejeden z mála v poslední době velmi 
rád navštěvuje Vřídelní kolonádu. Jeho kroky 
však nevedou k léčivé vodě, nýbrž vyhledává 
místo nejvíce vhodné k lelkování. Vzhledem 
k jeho hygieně, která značně pokulhává, zamoří 
celý objekt odérem, kterému dokáží vzdorovat 
pouze velmi, ale opravdu velmi odolní jedinci. 
Doba jde dopředu, dopředu jde i vynalézavost 
našeho bezdomovce. Ten na upozornění od 
zaměstnanců Správy přírodních zdrojů a kolonád 
nereaguje a prý raději počká, až dorazí strážníci. 
Svůj pobyt si tak povětšinou prodlouží pouze 
o pár minut a za doprovodu hlídky dobrovolně 
opouští vyhřáté, smrduté místečko. Na jak dlou-
ho, to nikdo neví. S jistotou však můžeme říci, že 
se strážníci v případě potřeby na místo opět vrátí, 
což oceňují zaměstnanci Správy přírodních zdrojů 
a kolonád.

Dobrý den pane veliteli,
požádala mě paní vedoucí úklidu, abych 
vyjádřila poděkování Vašim lidem s pomocí 
s bezdomovci na Vřídelní kolonádě. Ráda tak 
činím.

Ivana Borovcová, ředitelka
Správa přírodních zdrojů a kolonád, 
příspěvková organizace

Vyhodíte ho dveřmi a on se vrátí oknem

Víte, že sledovat nás můžete 
také na sociálních sítích?

Co dělat, když? 
Najdu injekční 
stříkačku
Přibývá počet oznámení o nálezu injekčních 
stříkaček. A že se to stává, dokazuje třeba událost 
z 22. února. Na operační středisko městské policie 
byl oznamovatelkou nahlášen nález většího počtu 
injekčních stříkaček v Jízdárenské ulici. Hlídka po 
příjezdu na místo sebrala celkem 27 kusů! Tento 
počet rozhodně není obvyklý, strážníci běžně se-
berou množství, které napočítáte na prstech jedné 
ruky. Jelikož se jedná o nebezpečný materiál, který 
nejvíce ohrožuje děti a domácí zvířata, připomí-
náme, jak se správně zachovat při nálezu injekční 
stříkačky. Na stříkačku v žádném případě  nesahá-
me, nález bezprostředně oznámíme městské policii 
a setrváme na místě do příjezdu hlídky, případně co 
nejpřesněji popíšeme místo nálezu.
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UNESCO

První příklad výhodné spolupráce na sebe 
nenechal dlouho čekat. Od letošního jara 
se budou všechny zapsané lázně prezen-

tovat na americkém, kanadském a evropském 
trhu a to za peníze evropských organizací, které 
soustředily prostředky pro výraznou propa-
gační kampaň. Bude stát 70 000 Euro (téměř 
1,75 milionu Kč) a to by si samotná účastnická 
města nikdy sama dovolit nemohla. Částku 
35 000 Euro posílá do projektu ETC (Evropská 
komise pro cestovní ruch), která bude projekt 
na daných trzích realizovat. Podobným příspěv-
kem se do projektu přihlásila EHTTA (Asociace 
evropských historických lázeňských měst), 
která vložila částku 30 000 Euro a zbývajících 
5 000 Euro přidá z členských příspěvků naše 
společenství Great Spa Towns of Europe. Hlavní 
organizátor, Evropská komise pro cestovní 
ruch, je zkušenou neziskovou organizací, 
která se stará o vzdálené trhy a svými projekty 
každoročně představuje evropské zvláštnosti 
a možnosti cestování. Loni například vyzdvihla 
přednosti vlakového spojení po evropských 

metropolích a přírodních krásách jednotlivých 
zemí střední a západní Evropy.
Letos se tedy síly napřou na propagaci lázní, 
lázeňských procedur, architektonických zvlášt-
ností a specifik 11 míst ve střední Evropě, které 
spojuje úspěšný zápis na Seznam UNESCO. 
Oživení amerického a kanadského trhu je pro 
Českou republiku obzvlášť důležité, protože 
statistiky ukazují, že příjezdy z amerického 
kontinentu klesly v roce 2021 téměř o 90 %. 
Způsobila to zejména poslední, tzv. omikronová 
vlna pandemie.

Od letošního jara (kampaň začne v dubnu) 
budou připravena videa, příspěvky na sociálních 
sítích, webináře pro cestovní kanceláře, plakáty 
a outdoorová reklama, účast na veletrzích 
a společenských akcích v USA a v Kanadě 
a celá kampaň vyvrcholí na podzim velkým 
setkáním se zástupci cestovních kanceláří 
a leteckých společností, kterým se jednotlivé 
lázně představí.
Tato podpora pomůže Karlovým Varům ukázat 
Američanům a Kanaďanům jaké lázeňské 
procedury, ale také jaké stavební skvosty město 
nabízí.  A že mají za oceánem rádi výjimečnost 
a skvostnou souhru služeb i historických pamá-
tek, není třeba dodávat.
Kampaň bude probíhat ve třech vlnách a za-
sáhnout by měla více než 8 milionů uživatelů 
sociálních sítí a přímých konzumentů. Americký 
a kanadský trh má totiž svá specifika, více než 
dvě třetiny Američanů nemají cestovní pas a do 
Evropy necestují, takže je nutný velmi specific-
ký výběr mediálních prostředků, které osloví ty 
skupiny obyvatel, jež Evropu znají a chtějí opět 
po pandemii cestovat.
Karlovým Varům se touto kampaní na vzdále-
ných trzích dostává takové propagace, kterou 
by si samy nikdy zaplatit nemohly a to je důvod, 
proč velebíme společný a úspěšný zápis na 
Seznam UNESCO.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

První příklad výhodné spolupráce

O tom, že společná nominace 11 lázeňských měst v Evropě bude v budoucnu pro Karlovy Vary 
velkou příležitostí jak se zviditelnit, nebylo nikdy pochyb. I když mnozí nevěřili, co všechno může 
úspěšný zápis pro místní obyvatele v praxi znamenat. Loni v létě se nominace povedla a město 
Karlovy Vary společně s Mariánskými Lázněmi, Františkovými Lázněmi a dalšími 8 lázeňskými 
evropskými městy vstoupily do společenství Great Spa Towns of Europe. 
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KAM KV°

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) dokončila ve spo-
lupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny 
a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, 
která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby 
nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo 
navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor 
– občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku. 

Důležitým prvkem návrhu je respekt nejen k přírodním, historickým 
a urbanistickým hodnotám místa, ale také respekt řádného hospodáře 
k již realizované infrastruktuře. Nacházíme se totiž v záplavovém území, 
kde se musí veškeré vynaložené finance důkladně ověřit, aby byly 
efektivně využity. Vedle snahy o zachování maximálního množství his-
torických objektů, které jsou fragmentem historie místa a jeho identity, 
návrh sleduje také zachování prostorového řešení bývalého statku, ze 
kterého dnes zbyla již jen sýpka v jižní části, ale také například zacho-
vání existující dopravní infrastruktury bez ambice velkého přebudování. 
Nové intervence se snaží stávající podobu místa především doplnit, a to 
s maximální citlivostí. Dalším úkolem nového návrhu řešení je nastavit 
trvalou udržitelnost celého projektu po ekonomické i provozní stránce, 
tj. nevybudovat území, které vypadá sice líbivě, ale svému okolí přináší 
pouze konzumně strávený čas.
Součástí územní studie Staré vodárny je i koncepční řešení bývalého 
provozního areálu a jeho revitalizace v několika fázích. V první fázi 
revitalizace navrhujeme sanaci území Vodárny, rozšíření již existujícího 
parku o nezbytné zázemí a doplnění o nové funkce jako je prodej občer-
stvení, pikniková louka, místa pro grilování a řada dalších funkcí, které 
pomohou lokalitu více zatraktivnit pro obyvatele města a ověřit její limity. 
Potenciál takového využití ověřila již existující kavárna Limetka, která se 
svou kvalitou rychle zapsala do srdcí řady karlovarských obyvatel.

Prozatím skrytý potenciál nabízí střechy podzemních filtrů, na kterých 
vlivem letité neúdržby vznikla svébytná divoká příroda umožňující vytvo-
řit pobytový prostor ve stínu vzrostlých bříz s výhledem na řeku. Nyní nás 
čeká zpracovanou koncepci rozpracovat k realizaci a budeme rádi, když 
se do její přípravy zapojíte s námi. Abychom mohli návrh dopracovat 
zodpovědně, a být si jistí navrženými funkcemi a podobou území, pomů-
že nám, když si najdete čas na vyplnění krátkého dotazníku. 

Stará vodárna se může 
proměnit ve VARY°PARK

Studii najdete na www.kamkv.cz. Veřejné představení územní studie proběhne v úterý 19. 4. v 18:00 
v prostorách KAM KV (náměstí Dr. M. Horákové 2041/16).
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ŠKOLSTVÍ

V únoru hostila Základní škola jazyků Karlovy Vary, 
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou 
Karlovarského kraje, čtvrtý ročník krajského kola 
mezinárodní robotické soutěže FIRST LEGO League. 
V letošním ročníku mezi sebou změřilo své síly 
sedm týmů ze sedmi základních škol, které byly 
tvořeny až šesti dětmi ve věku od 10 do 16 let. 
„Jako pořadatel jsem rád, že se nám přes různé 
karantény a covid opatření podařilo soutěž usku-
tečnit za účasti 7 týmů. Další dva bohužel odřekly 
účast v posledním týdnu před soutěží,“ uvedl Petr 
Brhel z pořadatelské Základní školy jazyků Karlovy 
Vary.
Tématem krajského kola byla budoucnost v do-
pravě. Úkolem soutěžících bylo zkoumat prostřed-
nictvím inovačních projektů budoucnost v dopravě 
- od přepravy balíků ve venkovských a městských 
oblastech až po dodávky pomoci při katastrofách 
a high-tech leteckou přepravu.  

Téma není jednoduché ani pro odborníky, kdy je 
tedy dobré začít žáky seznamovat s robotikou? 
„Nejlepší je začít již v průběhu prvního stupně, kdy 
je výrazně jednodušší děti zaujmout. V tomto duchu 
se nese i právě probíhající reforma výuky Infor-
matiky na ZŠ. Robotizace určitě povede k zániku 
některých povolání, ale je třeba se na ni dívat jako 
na příležitost. Je na každém, zda bude mít zájem 
se rekvalifikovat nebo si rozšířit vzdělání a být 
připraven,“ vysvětlil za pořádající Základní školu 
jazyků Petr Brhel.
První příčku nakonec, ve velmi tvrdé konkurenci, 
obsadil tým Libušinka ze Základní školy jazyků 
Karlovy Vary pod vedením pana učitele Jiřího Šeb-
ka. Společně s nimi se na konci března představí 
v Praze na národním finále také tým z  PORG – 
gymnázia a základní školy a tým z Prvního českého 
gymnázia Karlovy Vary. 
 Dagmar Svobodová

S robotikou si rozumí

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní 
řízení na obsazení místa ředitel příspěvkové 
organizace 2. Mateřská škola Karlovy Vary, 
Krušnohorská 16. Pod 2. MŠ Karlovy Vary 
spadá devět pracovišť (školek) - Krušnohor-
ská, Sedlec, Vilová, Kpt. Jaroše, Truhlářská, 
Javorová, Mládežnická, Fibichova a Dvořáko-
va. Požadavky jsou následující: předpoklady 
pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, znalost školských 
předpisů a problematiky řízení daného druhu 
školy, organizační a řídící schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. 
Předpokládaný nástup je ke dni 1. července 
2022 nebo dle dohody.

Termín pro podání přihlášky je 20. dubna 2022 
(včetně). Přihláška musí být ve stanoveném ter-
mínu doručena do podatelny Magistrátu města 
Karlovy Vary. Korespondenční adresa: Magistrát 
města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tě-
lovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
(obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Podrobné informace k náležitostem přihlášky 
do konkurzního řízení jsou dostupné na webu 
magistrátu města v sekci Aktuality.

MĚSTO HLEDÁ 
ŘEDITELKU / ŘEDITELE 
PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

Na konci loňského roku byl úspěšně zakončen 
pilotní projekt věnující se nadaným dětem 
v Karlovarském kraji. V  kraji se jednalo o oje-
dinělý projekt, který se věnoval přímo dětem 
a jejich specifickým oblastem rozvoje osobnosti. 
Obvykle jsou realizovány přednášky pro peda-
gogy, vedení škol, školní poradenská pracoviště 
na téma nadaný žák, jak s nadaným žákem 
pracovat či jak tvořit individuální vzdělávací 
plány. Spíše se jedná o rovinu teoretickou, která 
je směřována k pedagogům ve školských zaří-
zeních. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 umožnil 
podporu a přímou práci s nadanými a mimořád-
ně nadanými dětmi na úrovni jejich setkávání, 
rozvoje v sociální a komunikační oblasti. Děti 
si vyzkoušely rozmanité oblasti napříč vědními 
obory, mohly vybrat směr, ve kterém posílí své 
nadání.
Projekt tak ve spolupráci s ostatními aktéry 
nastartoval cílenou podporu nadaných dětí 
a mládeže, a vytvořil tím první základ pro další 
podporu nadaných dětí v Karlovarském kraji 
v budoucnu. „A to je naším cílem. V době, kdy 
dochází k odlivu vzdělaných lidí mimo náš kraj, 
je důležité věnovat se nadaným dětem a dát jim 

příležitost pro jejich osobnostní růst a možnost 
seberealizace,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel 
Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která 
projekt realizovala.  

Pilotní projekt pro nadané děti 
skončil, další podpora se připravujeZŠ Truhlářská postupuje na 

republikové finále v šachu

Karlovarský kraj, konkrétně Šachový klub 
Spartak Chodov, uspořádal 2. února krajský 
přebor škol. Velký vliv na akci měl covid, který 
dal mnoha školám stopku bojovat za šachovnicí. 
Za naši školu vyjeli reprezentovat: Adam 
Rozlivek, Nikola Kůsová, Jan Sedrovič a Pavel 
Kojnok. Polovina hráčů našeho týmu ještě patří 
na I. stupeň, ale toho se naši mladí šachisté ne-
zalekli a statečně bojovali v kategorii II. stupně. 
A že jim to šlo. Umístili se na krásném druhém 
místě, které jim zajistilo postup do republiko-
vého finále. S vítězem kategorie, Gymnáziem 
Sokolov – nižší stupeň, naši šachisté uhráli 
remízu.
Všem čtyřem patří velká pochvala za skvělý 
výsledek a za vzornou reprezentaci naší školy. 
Velké díky patří také panu Sedrovičovi za pomoc 
s dopravou. Lenka Kůsová
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Přijít do školy v dresu svého oblíbeného spor-
tovního týmu nebo hráče? Jedinečná příleži-
tost se naskytla žákům Základní školy jazyků 

v Karlových Varech v rámci jednoho z posledních 
dnů Zimní olympiády v Pekingu. 
Strávit den v dresu ale nebyl jediný úkol dne, ve 
kterém to ve škole vypadalo jako na sportovním 
utkání. Druhým, těžším úkolem, bylo natočení videa 
se sportovní tématikou s využitím daného oblečení. 

Kreativitě se meze nekladly, proto vznikla řada velmi 
povedených videí, kdy všichni zúčastnění překvapili 
svými zajímavými nápady a velkou porcí talentu při 
jejich ztvárnění. 
Řada videí byla spjata s hokejovou tématikou, ať to 
bylo třeba slavné Nagano a rozhovor se střelcem 
zlatého gólu Petrem Svobodou, nebo parodie na 
hokejové rozhovory s použitím oblíbeného: „Tak 
určitě!“ Ve videích se objevila například sportovní 

bitka přímo na hřišti, nová disciplína Sjezd ze 
schodů po zadku, oblíbený curling, snowboarding, 
lyžování či skeleton. Všichni soutěžící dokázali, že 
pro ně není problém přenést tyto sporty do školního 
prostředí a pobavit sebe i diváky.
Ta nejlepší videa si mohou všichni prohlédnout 
na www.jazkvary.cz, s jejich tvůrci se pak mohli 
zájemci setkat ve dnech otevřených dveří školy 
24. a 26. března.  Dagmar Svobodová 

Den v dresu na Základní škole jazyků
ŠKOLSTVÍ

Duben patří 
zápisům 
prvňáčků

Duben patří zápisům do 1. tříd základních škol. Na 
zhruba čtyři stovky budoucích prvňáčků z Kar-
lových Varů a další z okolních měst a obcí čeká 
desítka karlovarských škol. Některé vedle prvních 
tříd plánují otevřít i přípravné třídy. 
V souladu se zákonem o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
budou zápisy k povinné školní docházce probí-
hat v období od 1. do 30. dubna. Povinná školní 
docházka pro děti začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého 
roku věku.
Termíny zápisů na jednotlivých karlovarských 
školách a kontakty najdete v tabulce.

škola datum hodina telefon
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, 
Mozartova 7
www.zsdys.cz

21.4. 14:00 - 16:00 353224241
605941809

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15
www.zsazus.cz 4.4. a 5.4. 15:00 - 18:00 353 447 021

ZŠ 1. máje 1 (škola má 1 přípravnou třídu)
www.skoladvory.cz

4.4. a 5.4. 15:00 - 18:00 353 563 426

26.4. 15:00 - 18:00 náhradní termín

ZŠ jazyků, Libušina 31
(škola má 2 přípravné třídy)
www.jazkvary.cz

4.4. 14:00 - 17:00 725 043 842 
604 170 950

1.4. a 30.4. on-line

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25 
(škola má 2 přípravné třídy)
www.zsdukla.cz

12.4. 13:00 - 18:00 775 855 000

ZŠ J .A. Komenského, Kollárova 19 
(škola má 2 přípravné třídy)
www.zskomenskeho-kv.cz

5.4. 15:00 - 18:00 353 300 321 
725 735 301

12.4. 15:00 - 17:00 náhradní termín

ZŠ Poštovní 19
www.zskvary.cz 19.4. 14:00 - 18:00 353 226 408 

725 595 503

ZŠ Konečná 25
www.zskonecna.webnode.cz

7.4.
8.4.

14:00 - 17:00 
14:00 - 15:00

353564119 
702222756

ZŠ Krušnohorská 11 
(škola má 2 přípravné třídy)
www.zsruzovyvrch.edupage.org

1.4.
2.4.

14:00 - 18:00 
9:30 - 11:00

353437111 
731612836

ZŠ Truhlářská 19 
(škola má 2 přípravné třídy)
www.zstruhlarska.cz

5.4. 14:00 - 17:00 353 562 283 
353 562 901
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Příběh dobré praxe
Cílem naší organizace je pomáhat rodinám 
v jejich těžké situaci. Většina mých klientských 
rodin jsou matky samoživitelky, které jsou bez 
výživného na děti, bydlí v podnájmech nebo na 
ubytovnách či v azylových domech. Často jsou 
bez práce a téměř vždy jsou zadlužené. 

V prosinci  mi byl předán kontakt na klientku, 
která se musela narychlo se svými dvěma 
dětmi vystěhovat z bytu. Byt, ve kterém žili, 

její partner a otec dětí zapálil a schválně jí spálil 
i většinu jejích věcí. Dva měsíce před tím přišla 
o práci. 
Byly Vánoce, zůstaly bez jakýchkoli finančních 
prostředků. Když jsem je v lednu navštívila poprvé, 
bydlela u své sestry a jejího přítele v 1+1. V jedi-
ném pokoji spalo 5 osob (2 děti školního věku), 
nefungovalo topení a na zdech byla plíseň. Nikdo 
z nich neměl práci, přestože do listopadu pracovali 
všichni. Finanční rezervu vyčerpali a vzhledem 
k tomu, že pracovali, nepobírali ani žádné sociální 
dávky. 
Dnes je 9. března. Obě sestry bydlí v pronajatém 
dvoupokojovém bytě, kde matka s dětmi mají vlast-
ní pokoj a sestra s přítelem také. Obě setry i přítel 
si našli práci v Sokolovské kabelárně, úspěšně 
prošli rekvalifikací a získali pracovní smlouvy. 
Klientka má podané žádosti o všechny nárokové 
dávky, má schválené přídavky na děti, příspěvek 
na bydlení. Společně jsme podali žádost o MOP na 
školní výdaje a potřeby pro děti. K oběma dětem 
nastoupila ve středu dobrovolnice na doučování, 
která jim pomůže zvládnout odloženou klasifikaci. 

Vzhledem k tříměsíčnímu období, kdy byla celá 
rodina závislá pouze na úsporách a vzájemné po-
moci jsem vystavovala doporučení na potravino-
vou pomoc i na pomoc do ošacovacího střediska. 
Sestry prošly dětským domovem spolu s pěti 
sourozenci. Je neuvěřitelné, jak dokáže fungovat 
vzájemná sourozenecká pomoc a jak celá rodina 
drží při sobě.  O to větším zklamáním je pro 
mě fakt, že kdykoli se sestry vydaly požádat 
o pomoc, setkávaly se s arogancí, neochotou 
a odmítáním. Učím své klienty jednat na úřadech 
s klidem a slušností, snažím se jim vysvětlovat, 
že i přes jejich těžkou situaci, kdy jsou plni 
zoufalství a emocí, je lepší udržet klid a chovat 
se slušně. Velmi těžko se mi pak vysvětluje, proč, 
když se chovali tak, jak je učím, setkali se znovu 
a znovu s odmítavým jednáním a často i ponižo-
váním. 
Tentokrát jsem se vydala do organizace, která 
klientce poskytla potravinovou pomoc. Klientka 
byla už natolik znechucená, že mi řekla, že raději 
nebudou jíst a počkají, až dostanou všichni své 
první výplaty. Pracuje na směny a tak se snažila 
domluvit si termín vyzvednutí potravinových 
balíčků mimo stanovenou dobu. A protože i na 
druhé straně byl jenom člověk a zřejmě i on 
podlehl emocím, práskl mé klientce telefonem 
s tím, že se s ní vůbec nehodlá bavit. Naše osobní 
setkání proběhlo z mé strany v naprostém klidu. 
Vyslechla jsem si důvody jednání a vyjádřila 
pochopení. Přesto jsem ale trvala na tom, že pro 
klientku, který se nachází na samém dně a učí se 
i přesto chovat se slušně, je velmi těžké přijmout 

takovou reakci. Potěšilo mě, když pracovnice 
v závěru našeho rozhovoru projevila lítost nad 
svým jednáním, klientce sama napsala a omluvila 
se, následně i zatelefonovala a navrhla jí náhradní 
termín pro vydání potravinové pomoci. Velmi si 
vážím lidí, kteří dokáží uznat svou chybu a omluvit 
se. Jen tak může fungovat vzájemná komunikace 
a jen tak můžeme našim klientů ukazovat cestu.
 Gabriela Štěrbová

Zájem o odlehčovací službu je velký, dotuje ji město

Městské zařízení sociálních služeb prošlo 
v Karlových Varech velmi zásadní pro-
měnou. Po výměně ředitele došlo k velmi 

výrazné optimalizaci nákladů této městské 
společnosti, zefektivnění provozu a podstatnému 
rozšíření služeb. Podle náměstka primátorky 
Tomáše Trtka je velký zájem o nově zavedenou 
odlehčovací službu.
„Jedná se o pomoc lidem, kteří se musejí čtyřia-
dvacet hodin starat o svého blízkého. Ti si někdy 
potřebují odpočinout, odjet na dovolenou, na 
víkend k příbuzným nebo je třeba čeká hospita-
lizace v nemocnici. Proto jim naše Městské zaří-
zení sociálních služeb začalo nabízet odlehčovací 
službu. Ta jim garantuje, že se o jejich příbuzného 
na předem dohodnutou dobu postarají naše 
pečovatelky,“ vysvětluje náměstek.
Podle jeho dalších slov je o službu obrovský 
zájem. Město má zatím k dispozici tři lůžka, 
jejichž provoz částečně platí klient a částečně 
dotuje město. Odlehčovací služba bohužel nebyla 
akceptována ze strany Karlovarského kraje, který 
ji nezařadil do sítě podporovaných sociálních 
služeb. „Provoz služby sice platíme z vlastních 
peněz, přesto zvažujeme její rozšíření. Zájem je 
velký a my nyní uvažujeme o zřízení dalších dvou 
lůžek,“ doplňuje Tomáš Trtek.

O registraci služby se snažil nový ředitel Měst-
ského zařízení sociálních služeb Petr Myšák, 
který ale na kraji neuspěl. Do krajského akčního 
plánu vypsaného na roky 2021 až 2023 údajně 
nelze přidat novou službu. Ředitel tak musí na 
příspěvek od kraje, potažmo státu, počkat do 
roku 2024.
„V kraji existuje malý počet lůžek odlehčovací 
služby, z nichž na Karlovarsku jsou pouze jed-
notky. Zájem je ale daleko vyšší. Největší zájem 
je logicky v létě, kdy se chtějí lidé vypravit na 
dovolenou a odpočinout si od náročné nepřetržité 
péče,“ říká Petr Myšák s tím, že nepřetržitou 
péči o klienty odlehčovací služby provádí dvě 
pečovatelky. 
Na závěr ředitel ale upozorňuje, že odlehčo-
vací služba není náhradou za nemocnici nebo 
léčebnu dlouhodobě nemocných. Pro tuto službu 
jsou přesně stanovena pravidla a lze ji využívat 
maximálně tři měsíce. „Službu mohou využívat 
lidé starší osmnácti let, kteří jsou příjemcem pří-
spěvku na péči. Další podrobnosti získají případní 
zájemci na našich webových stránkách,“ dodává 
ředitel Městského zařízení sociálních služeb. 

ČLOVĚK 
V TÍSNI 

Člověk v tísni je česká huma-
nitární, rozvojová, vzděláva-
cí a lidskoprávní organizace. 
V Karlovarském kraji působí od 
roku 2001, kdy v Sokolově začala 
s nabídkou terénní sociální prá-
ce. V Karlových Varech a dal-
ších městech v regionu fungují 
kontaktní místa, která zajišťují 
efektivní pomoc lidem s různými 
sociálními problémy znesnad-
ňujícími jejich každodenní život. 
Kromě toho, že je člověk v tísni 
blízko lidem, kterým pomáhá, 
udržuje také pravidelný styk 
s místními úřady, školami, škol-
kami a dalšími institucemi. Služ-
by člověka v tísni jsou bezplatné.
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https://wlastovka.cz/medailonky_trid/rocnikove-prace/
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ZDRAVÍ

Jsem programátor a už delší dobu pracuji 
z domova. Práce je v pohodě, zvládám to, i když 
jsem celý den zavřený sám doma u počítače. 
Světlou chvilkou je pro mě oběd, kafe a pauzy na 
cigaretu. Přítelkyně je nekuřačka a vyčítá mi. Prý 
tady všechno smrdí a byt vypadá jako doupě. Mně 
to taky vadí, ale pro pohodu při práci cigaretu 
potřebuji. 

  Zdeněk, 38

Dovolil bych se s vámi podívat více na to, jak 
vlastně relaxujete. V popisu vašeho rozvrhu dne 
na první pohled chybí aktivní odpočinek, pohyb, 
změna prostředí. Stálo by za uvážení nastavit 
režim, ve kterém nebude jedinou světlou chvilkou 
jídlo a povzbuzující látky. Připadá mi, že práce 
doma vás uzavřela v domácí „pohodě“ ale pro 
okolí je to spíš „doupě“ a začíná to vadit i vám. 
Pro začátek zkuste zařadit do denního režimu 
pauzy, ve kterých vás budou povzbuzovat a re-

generovat jednoduché cviky. Popřemýšlejte, jestli 
váš jídelníček odpovídá tomu, jak žijete, pracujete 
a celkově vydáváte energii. 
Káva patří mezi nejčastější spouštěče chuti na ci-
garetu. Jestli cítíte během dne únavu, bude dobré 
zrevidovat i vaší spánkovou hygienu. Možná by 
stálo, vzhledem k tomu, že pracujete na počítači 
dát si zkontrolovat zrak? Nejsem lékař, ale rád 
bych vás motivoval k většímu zájmu o vaše vlast-
ní zdraví, nejen o pohodu při pracovním výkonu. 
Důležitý je i úklid bytu. Nejen proto, aby ho 
vaše přítelkyně neoznačovala za doupě, ale tato 
fyzická aktivita vám může pomoct při uspořádání 
si myšlenek a plánů. Třeba se mezi vaše životní 
plány dostane i úvaha, zda by nebylo dobré 
přestat s kouřením. Byla by to správná cesta ke 
kvalitnějšímu, a hlavně zdravějšímu životu. 
Předtím, než začnete zkoušet přestat kouřit 
– a ano, nemusí se to povést hned – je dobré 
věnovat se důvodům „proč“. Proces odvykání je 
také určitým způsobem „výkon“, který stojí hodně 

sil a energie. Tak jako každá velká změna v životě 
bude na začátku vyžadovat přípravu, zmapo-
vání motivace, vytvoření plánu a přípravu na 
krizové chvíle. Rozhodnutí by mělo být vaše, ne 
kvůli někomu jinému, jakkoliv by to znělo hezky 
a obětavě. 
Kouření působí negativně téměř na všechny 
orgány v těle. Jakmile budete skutečně a pevně 
vnitřně přesvědčený o tom, že kouření je pro vaše 
zdraví škodlivý zvyk, kterého se skutečně vy sám 
chcete zbavit, posuňte se dál. Proberte, čeho se 
v procesu bojíte, co vám brání začít atd. Oblasti, 
které vám nejsou jasné, konzultujte s odborníky. 
Nezůstávejte v boji se zlozvykem sám, vyhledejte 
pomoc a podporu. 
  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.

PRÁCE Z DOMOVA A KOUŘENÍ

Město bez kouře. Do projektu se 
zapojuje adiktologická ordinace
Projekt „Karlovy Vary – Město bez kouře“ se 
rozšířil o adiktologickou ordinaci pro kuřáky, kteří 
při své snaze přestat kouřit potřebují odbornou 
pomoc. Tu mohou kuřáci z Karlových Varů a Kar-
lovarského kraje nově získat na místní klinice 
v Drahovicích od týmu MUDr. Karla Moravce.
„U zrodu projektu Karlovy Vary – Město bez kouře 
stála mimo jiné myšlenka podpory zdravého život-
ního stylu našich občanů a návštěvníků, podpora 
lázeňského prostředí, k němuž cigaretový kouř 
nepatří. Nechceme jít však cestou restrikcí, ale spí-
še pomáhat a podporovat kuřáky na jejich cestě od 
cigaret,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.
„V rámci tohoto projektu město poskytuje v pravi-
delné rubrice Karlovarských radničních listů rady 
jak přestat s kouřením, rozmístili jsme v ulicích 
nové koše na nedopalky, sjednotili označení neku-
řáckých zón v lázeňské části města a volnočasový 
areál Rolava systematicky buduje svůj nekuřácký 
status. Zároveň s tím jsme připravili osvětovou 
kampaň v KV Aréně, kde v krátkých spotech 
významné sportovní osobnosti našeho města 
motivují kuřáky přestat kouřit. Jsem ráda, že do 
všech těchto aktivit můžeme nyní nově zahrnout 
i spolupráci s adiktologickou poradnou, která své 
dveře návštěvníkům otevřela 1. března,“ popisuje 
aktivity města primátorka.

Kuřákům, kteří chtějí při své snaze přestat kouřit 
vyhledat odbornou pomoc, je nyní k dispozici 
adiktologická ordinace pro odvykání kouření MUDr. 
Karla Moravce. Zájemci ji najdou v Recoverycli-
nic na adrese Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 
447/12.
„Podpora okolí je pro kuřáky, kteří usilují o změ-
nu životního stylu, důležitá. Ať již jde o podporu 
rodiny, přátel, kolegů v zaměstnání nebo vytváření 
nekuřácké kultury ze strany města. Proto jsem 
přijal pozvání zapojit se do projektu Karlovy Vary – 

Město bez kouře,“ řekl lékař Karel Moravec. „Velká 
část kuřáků je schopna přestat s kouřením sama. 
Ale neméně významná část potřebuje odbornou 
pomoc. Nicméně to nejdůležitější – touha přestat, 
motivace k tomu – je jen na samotném kuřákovi,“ 
upřesňuje Karel Moravec.
Cílem Karlových Varů je zapojit do projektu Město 
bez kouře další subjekty, které pomohou s jeho 
realizací a s naplněním cílů. Jedním z partnerů je 
karlovarská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR 
nebo společnost Philip Morris ČR. Ta do projektu 
přináší své zázemí mezinárodní firmy s vědeckými 
poznatky, které má v oblasti omezování kouření ci-
garet a hledání méně rizikových alternativ kouření.
„Myšlenku projektu Karlovy Vary  – Město bez 
kouře a iniciativu magistrátu plně podporujeme. 
Zatímco se v tomto směru sami snažíme maxi-
málně přispět například na poli osvěty v místních 
hotelech, otevření nové adiktologické ordinace 
považuji za další důležitý milník, kterého se městu 
podařilo dosáhnout. Je zřejmé, že ambice života 
bez cigaret a bez kouře se neobejde bez spoluprá-
ce soukromého a veřejného sektoru. Karlovarský 
projekt může být v tomto ohledu inspirací i pro 
další podobné iniciativy v jiných městech v rámci 
České republiky i střední Evropy,“ řekla Andrea 
Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.
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Zemřel bývalý primátor
Kalendář napovídal, že je 5. březen. Pozdě v noci 
mně do mobilu přišla stručná zpráva: Igor
Savič zemřel. Protože jeho jméno nejspíše mnoha 
občanům našeho města již nic neříká, trochu vám
tuto osobnost přiblížím.
Ing. Igor Savič se narodil 30. května 1937 ve Vladi-
miru na Ukrajině. Ve stalinských čistkách byla celá 
rodina deportována na Sibiř. Jako chlapec strávil 
šest let v zemljance. Otec byl od rodiny
odtržen a za snahu o osamostatnění Ukrajiny 
zaplatil nakonec životem. Do Československa přišel
v roce 1947. Začal studovat na karlovarském gym-
náziu a v roce 1955 maturoval ve třídě prof. Karla
Wendlika. Pokračoval ve vzdělávání v Plzni a vystu-
doval strojní inženýrství. Byl dělníkem, techni-
kem, náměstkem i ředitelem podniku, končil jako 
živnostník. Na začátku 90. let se stal sociálním
demokratem, což byla strana, jak sám říkal, nejbliž-
ší jeho sociálnímu cítění.
Do dění ve městě se jako podnikatel zapojil v prů-
běhu tzv. „Revoluce podnikatelů“. Za ČSSD
kandidoval do zastupitelstva města, které mělo 
v letech 1990-94 dokonce 60 členů. V komunálních
volbách v roce 1994 se volilo již jenom 38 členů. 
První jednání nového ZM se konalo 29. listopadu
v kongresovém sálu hotelu Thermal. Přítomní složili 
slib do rukou nejstaršího člena – Ing. Igora
Saviče. Ten pak byl zvolen novým primátorem hned 

v prvním kole a vystřídal ve funkci Ing. Miro-
slavu Štorkánovou. Igor, podobně jako jeho dva 
předchůdci, vydržel ve funkci pouze dva roky. Rád
na své působení v čele města vzpomínal. Jako 
jeden z hlavních úkolů si tehdy vytyčil přípravu vy-
hlášky o střetů zájmů, ale také odstranění případné 
arogance při jednání úředníků s občany. Také si
rád připomínal setkání s významnými herci na MFF 
Karlovy Vary. Patřila k nim například Gina Lo-

lobrigida. Z jeho rukou převzal doklad o čestném 
občanství města PhDr. Jindřich Konečný. Bylo
to v červenci 1995 a stal se tak první nositelem 
tohoto ocenění od začátku 90. let. Na jednání ZM
dne 26. 11. 1996 v GH Pupp ve funkci primátora 
Igor Savič skončil. Z 37 přítomných zastupitelů bylo 
20 pro odvolání. Ve funkci ho vystřídal JUDr. Josef 
Pavel.
Igor Savič se stal kandidátem ČSSD na funkci 
senátora za karlovarský volební obvod ve volbách
v listopadu 1996. Když neuspěl, zůstal ještě dva 
roky v komunální politice. Poté se již plně věnoval
podnikání jako živnostník.
S Igorem jsem se dobře znal, občas jsme si telefo-
novali, posílali zajímavosti do počítače. Několi-
krát jsem ho navštívil v jeho domku v Tašovicích. 
Postupem času přišly zdravotní problémy, úraz
a kamarád skončil jako pacient v Domě s pečova-
telskou službou v Nové Roli. Na několik měsíců
jsem ztratil kontakt. Pak jsem ho ještě v závěru 
února zastihl na novém čísle. Popřál jsem mu, aby
se jeho stav zlepšil a slíbil ho navštívit. Bohužel, už 
k tomu nedošlo…
Ing. Igor Savič, bývalý zastupitel města a bývalý 
primátor nás opustil. Poslední rozloučení proběhlo 
v karlovarském krematoriu 14. března. Čest jeho 
památce!
 PhDr. Zdeněk Musil

Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Karlovy Vary

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Karlovy Vary 91.0 FM | R-KVARY | vyhrajtetrakturek.cz
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ŠKOLSTVÍ

Přejmenujme ulice upomínající na totalitu
Rád bych chtěl přispět do Hydeparku k přejmeno-
vání ulic. Myslím si, že ulice upomínající na bývalý 
totalitní režim měly být už dávno přejmenovány. 
Netýká se to jen Moskevské ulice, ale i dalších. 
Máme zde Jaltskou a Krymskou ulici, které byly 
pojmenovány na paměť konferencí, na nichž bylo 
rozhodnuto, že po druhé světové válce budeme pat-
řit do sovětské sféry, máme zde ulici pojmenovanou 
po vlastizrádci Bohumíru Šmeralovi, který podpo-
roval první světovou válku a setrvání českých zemí 
v Rakousko-Uhersku, máme zde ulici pojmenovanou 
po komunistovi Ladislavu Koubkovi, který s Karlový-
mi Vary nemá nic společného a nemá o Karlovy Vary 
žádné zásluhy (zatímco řada osobností, které se 
o Karlovy Vary skutečně zasloužily, svou ulici nemá). 
Navrhoval bych tedy vyřešit to jednou provždy. Argu-
ment, že by to bylo finančně náročné, se mi nezdá 
dostačující - občanské a jiné průkazy se stejně 
průběžně obměňují, hlavičkové papíry lze v počítači 
snadno upravit, eventuálně se mohou používat staré 
až do vypotřebování. Něco by to jistě stálo, ale určitě 
by to nebylo tak mnoho. Antonín Mařík

Za živou kulturu v Karlových Varech
Dopis vznikl jako reakce na nedávnou stížnost 
adresovanou vedení města, která se především týká 
jiných koncertů, ale ve stížnosti je uvedená i naše 
akce Vary Good Fest. Obsah stížnosti byl se mnou 
sdílen ze strany člena zastupitelstva města pana 
Suchana.
Jmenuji se Jan Anděl a pořádám již 13 let osvětový, 
hudební festival Vary Good Fest. Osvětovým ho 
nazývám proto, že si klade za cíl oživovat atmosféru 
v Karlových Varech a podporovat mladé, skutečně 
talentované umělce k celosvětové konkuren-
ceschopnosti. Činnost Vary Good Festu nekončí 
pouhým uvedením nadějných juniorů na podiu 
festivalu, ale spočívá rovněž v dlouhodobé činnosti 
směrem k exportu umělců z Karlových Varů do ČR, 
potažmo exportu z ČR do zahraničí. V tomto ohledu 
je náš festival v západních Čechách jedinou takovou 
iniciativou. Uvedli jsme v Karlových Varech a pomohli 
na cestě k úspěchu přibližně čtyřiceti neznámým 
umělcům, kteří se krátce po spolupráci s námi 
dočkali nemalých úspěchů. Například Albert Černý 
se svou skupinou Charlie Straight, později i Lake 
Malawi, Klára Vytisková, The Silver Spoons, We Are 
Domi, Lazer Viking, Hentai Corporation, Light & Love, 
TeePee, Vees, Pipes & Pints, Emma Smetana, Jordan 
Haj, Sunflower Caravan, Appolinaire, Metronome 
Blues, Gerda Blank a mnohým dalším.
Rád bych zde v krátkosti sepsal důvody, proč je 

zapotřebí nejen nás, ale obecně živou kulturu nadále 
budovat a nejen finančně ji podporovat.
Od pradávna lidé utužovali dobré vztahy a zdravou 
mysl každotýdenními návštěvami kostela a spo-
lečným zpěvem. Během Vánoc, Velikonoc a dalších 
svátků se rovněž scházeli a zpívali. My dnes žijeme 
v jiné době. Náboženství ztratilo na důvěryhodnosti 
a smysl navštěvování kostelů se pro většinu z nás 
vytratil. Zároveň se čím dál více obracíme k indi-
viduálním kvalitám života. Primárně nás zajímají 
příspěvky na sociálních sítích, které algoritmus 
poskytovatele vyhodnotil jako nám sympatické, 
bez ohledu na to odkud pochází. Pokud se zeptáte 
ve škole například na hudbu, většina ze studentů 
při odpovědi čerpá reference z iTunes, Spotify 
nebo Youtube. Hudba pro ně existuje primárně ve 
virtuální podobě. Tento problém se navíc prohlubuje 
nekonečnými restrikcemi kvůli pandemii Covid-19. 
Trendy a módní technologické vlivy nám sice diktují 
kulturu prostředí, ve kterém naše děti vyrůstají, ale 
přesto nám zůstávají některé trumfy v rukou. My, 
kteří jsme v nejproduktivnějším věku, můžeme pod-
něcovat ke společenským událostem, iniciovat kul-
turní akce otevřené veřejnosti, motivovat promotéry 
a pořadatele, aby navzdory těžké době nevzdávali 
pořádání kvalitních a přínosných kulturních událostí 
a v neposlední řadě hájili zdravý rozum a snahám 
o vyhoštění kultury na periferii města jednoznačně 
řekli „ne“!
Jsem naprosto přesvědčen, že chránit živou kulturu 
a ideálně aktivně podporovat její šíření je v tom nej-
lepším zájmu nás všech. Představa, že naši občané 
mohou denně chodit do práce a uspokojovat kulturní 
a sociální potřeby sami doma u internetu je velmi 
krátkozraká. Živá kultura je jedním ze základních 
pilířů naší společnosti. Děkujeme, že za ni bojujete!

Jan Anděl

A život musí jít dál
Kolem nás se točí tolik věcí. Vznikají vtipy – některé 
i velmi trefné. Dva roky nás sužuje Covid, teď přišel 
adept na Nobelovu cenu a za pár hodin máme 
víceméně po Covidu a místo toho problém Ukrajina. 
Válka. Možná je to příliš silné slovo, ale co k ní 
chybí? A přesto chceme všichni žít dál. Chceme jít 
na procházku po okolí Karlových Varů, kterou za-
končíme v kavárně s příjemnou obsluhou, zdatnější 
z nás si zasportují např. v lanovém parku či jiném 
přírodním sportovišti.
A to všechno je a bude možné jen tehdy, pokud 
seženeme zodpovědné a šikovné kolegy, kteří nám 
pomohou s realizací vašich představ, přání a snů. 
Nechcete se stát plnitelem snů?

Představy máme všichni jen ty růžové a chceme 
určitě zažít pěkné chvíle a alespoň na pár hodin 
opustit stresové prostředí. Věra Bartůňková

Změna jste vy!
„Mladí lidé se o politiku nezajímají. Je to nuda. Žva-
nírna. Nikdy to k ničemu dobrému nebylo." Takový 
pohled je mezi mladými lidmi naprosto běžný. Není 
proto divu, že je mezi námi dlouhodobě nejvíce 
nevoličů. A tento fenomén má své následky. 
Komu se podle vás bude chtít politik spíše zavděčit? 
Skupině, která je zvyklá účastnit se voleb s takřka 
bezchybnou docházkou, nebo skupině, které může 
slíbit modré z nebe, ale k urně stejně nepřijde? Tohle 
je jeden velký začarovaný kruh, který se s časem 
prohlubuje – čím více budou na mladé lidi politici 
kašlat, tím více budou mladí lidé politikou znechuce-
ni, a o to více jim bude cizí.
Letošní komunální volby jsou v lecčem specifické. 
Například tím, že ačkoliv je radnice tou nejnižší 
instancí, která by lidem měla být nejbližší, jsou často 
lokální témata lidem nejvzdálenější. Každý den 
čtete v novinách, co je nového ve Sněmovně, který 
politik byl usvědčen z přijetí úplatku, kdo je ve střetu 
zájmu a pokračovat bych mohl do nekonečna. Že 
však například náměstek primátorky opravuje byty 
dceři kazašského prezidenta, který nechal střílet do 
demonstrantů? Že městský majetek kupují za zlo-
mek ceny příbuzní volených zastupitelů? To nikoho 
nezajímá. Ne nadarmo se říká, že pod svícnem je 
největší tma.
Ale co s tím? Prvním krokem je samozřejmě chodit 
volit. Že jeden hlas nic nezmění? Na to zapomeňte! 
Mladých lidí, kteří volby pravidelně ignorují, je tolik, 
že kdyby k volbám šli, s přehledem by jejich výsle-
dek otočili. Tím to však zdaleka nekončí!
Pokud chcete skutečně měnit věci k lepšímu, 
zapojte se. Najděte si stranu, která je vám nejbližší 
a vstupte. Ti, kteří ještě čekají na své první legální 
pivo, se mohou stát členy mládežnických orga-
nizací. A když se blíží svátek demokracie – volby 
– kandidujte. Kdo jiný, než naše generace, může do 
politiky přinést potřebnou energii a tah na branku? 
Chceme-li se dostat ze začarovaného kruhu, kdy 
budeme navždy mimo zájem vládnoucích politiků, 
musíme vystoupit z komfortní zóny. Nikdo jiný to za 
nás totiž neudělá.
Tak se politiky nebojte. Je to totiž jediný prostředek, 
kterým můžete reálně změnit svět okolo sebe. A to 
se vyplatí!

Karel Špecián,
člen krajské komise pro přeshraniční 

spolupráci za Piráty

HYDEPARK
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Ráda bych napsala pár řádků o českém městě 
Karlovy Vary, které se dříve nazývalo Karlsbad 
(pojmenovaném po českém králi a římském 
císaři Karlu IV.). Před několika měsíci jsem 
navštívila tyto historické lázně. Řekněme, že 
jsem se vydala do staré Evropy. Jen s příručním 
zavazadlem, bez kufrů.
V historické České zemi, sevřené mezi horskými 
vrcholy, vůbec ne příliš daleko od německých 
hranic, jsem našla krásu: Karlovy Vary. Zacho-
vanou perlu, téměř ve stavu své dřívější slávy. 
Nádherná barokní architektura k mému překva-
pení zůstala neporušená.
Neexistuje zde mnoho moderních a brutalistic-
kých prvků.
Ve městě se ve velkém neprojevuje architektura 
moderního finančnictví, která vždy vede k per-
verzní transformaci panoramatu města.
Nejkomerčnější věc, kterou zde lze udělat, je jít 
do pivních lázní, ale naštěstí takové brouzdaliště 
neleží v centru ani v tomto městě, zde je v kurzu 
vysoce kvalitní kultura.
Město domů je přinejmenším stejně působivé 
jako vysněný svět režiséra Wese Andersona 
ve filmu Grandhotel Budapešť (pokud je vám 
známo, režisér Anderson měl tuto konkrétní 
část Evropy jako vzor a jeden z jeho hotelů jako 
hlavní zdroj inspirace). Každá ulice je krásnější 
a zlacenější než druhá - s detailními ornamenty 
a sochami.
Ulice jsou zdánlivě uzavřeny v údolí obklopeném 
lesem. Působí to dojmem, že kmeny stromů 
rostou ze střech domů.
Srdcem města protéká řeka, kterou lemují 
impozantní kolonády jakoby nakreslené podle 
dávných ideálů.
V kolonádách můžete snadno snít. Měla jsem to 
štěstí, že jsem poslouchala Karlovarský symfo-
nický orchestr, který hrál Beethovenovu Devátou 
přímo uprostřed Mlýnské kolonády.
Když jsem zavřela oči, byla jsem ve staré Evro-

pě, kde se muži ve lněných oblecích procházeli 
se ženami v objetí. Radostně točily deštníky ve 
vzduchu a bezstarostně se usmívají a smějí ta-
kovým způsobem, že to lze udělat pouze tehdy, 

pokud nepřemýšlíte o tom, jak se vaše chování 
zobrazí v „zrcadle“, kterým jsou v současnosti 
sociální média.
 Carolina Sundell

Jak vidí Karlovy Vary 
švédská novinářka

CAROLINA SUNDELL
Švédská novinářka a korespondentka na volné noze. Od studií žurnalistiky a ekonomie píše 
o politické ekonomii a mezinárodní finanční politice pro několik švédských novin a televizí 
(SVT). Byla redaktorkou časopisu Oblasti kultury a módy pro časopis PK Magazine, perio-
dikum vycházející ve spolupráci s jedním z nejvýznamnějších obchodních domů ve Stock-
holmu, hlavním městě Švédska. V roce 2015 se stala redaktorkou časopisu Stockholmské 
univerzity pro vědu a kulturu.
Karlovy Vary poprvé navštívila v roce 2021, aby se zúčastnila Mezinárodního filmového festi-
valu. Jako účastnice Festivalového vlaku navštívila porcelánku v Nové Roli společnosti Thun 
1794, největšího výrobce porcelánu v Evropě, kde si oblíbila soubor Bernadotte. Mimocho-
dem předkové švédských králů jsou právě ze stejnojmenného rodu.
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Odjezd z Karlových Varů Cena na osobu bez vstupného (změna cen vyhrazena)
12.3. (6:30 – 20:30) NP Šumava + Modrava 459,- Kč

26.3. (7:00 – 21:00) Liberec + Kryštofovo údolí 529,- Kč

16.4. (8:00 – 20:00) Tiské stěny + Děčín 349,- Kč

30.4. (8:00 – 19:30) Milešovka + Hazmburg 299,- Kč

7.5. (7:30 – 20:30) České Švýcarsko + Jetřichovice 389,- Kč

28.5. (6:30 – 20:30) Dvůr Králové + přehrada Les Království 579,- Kč

11.6. (7:00 – 20:30) Kunětická Hora + Hřebčín Kladruby 599,- Kč

18.6. (6:30 – 20:30) BayernPark 559,- Kč

25.6. (8:00 – 19:00) Veltrusy + Nelahozeves 349,- Kč

9.7. (6:30 – 20:30) Hluboká + ZOO 499,- Kč

16.7. (7:00 – 20:30) Valdštejn + Hrubá skála 519,- Kč

30.7. (8:00 – 20:00) Klášter Kladruby + Stříbro + Hracholusky 269,- Kč

13.8. (6:30 – 20:30) Harrachov + Mumlavský vodopád 599,- Kč

20.8. (7:00 – 20:00) Mirákulum 429,- Kč

28.8. (7:00 – 20:00) ZEMĚ ŽIVITELKA České Budějovice 599,- Kč

dpkv.cz
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POEZIE & JAZZ: 
Melancholie
Básně dynastie sungské 
960 - 1277 po Kristu 
(v překladu Vladimíra 
Holana, 1948)  

V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit čínskou 
poezii z období dynastie Sung. Antologie s názvem 
Melancholie v přebásnění Vladimíra Holana obsa-
huje poezii dvou básnířek a jedenadvaceti básníků 
sungské dynastie. 
Holan básně překládal z francouzské knihy Florilège 
des poèmes Song (1923) francouzského sinologa 
George Souilé de Moranta, který v předmluvě ke své 
antologii napsal: „Mé překlady vyjadřují co možná 
věrně původní texty. U mnohých básní podařilo se mi 
podat překlad doslovný, aniž bych porušil řád ideí.”
Holanovy překlady vznikaly pravděpodobně v letech 
válečných a poválečných a kniha poprvé vyšla 
v zimě 1948. I když Holan překládal tyto staré verše 
z francouzštiny, projevil celký cit pro atmosféru 
básní, neboť melancholie byla jeho „parketou”.  
Holan měl svůj styl, snažil se o přebásnění čínské 
poetické ideje současnými prostředky české poezie, 
snažil se zbavit starých významů a cizích rytmů 
a ponechával pouze básnický obraz, který ale zůstal 
věrný předloze.
Verše autorek a autorů v antologii obsažených jsou 
ve své podstatě písňovou formou, určenou původně 
k příležitostným písňovým produkcím. Zpětně 
zaujala básníky, kteří v ní objevili nové možnosti pro 
komplikovanější lyrickou výpověď.
Poezie a literatura v období sungské dynastie 
těžila z rostoucí popularity a rozvoje stylu cch’, 
doloženého od 8. století. Styl cch’ je žánr čínských 
lyrických písní populární především ve zmíněném 
období. Písně cch’ původně patřily do prostředí 
profesionálních zpěvaček z městských zábavních 
čtvrtí, převažovaly mezi nimi milostné melancholické 
písně. Jazyk byl blízký hovorové řeči, mísila se v nich 
klasická čínština s paj-chua (hovorovou čínsštinou) 
a slangem nevěstinců. Forma cch’ se postupně 
mezi vzdělanci stala všeobecně známou a vyvinula 
se v seriózní útvar, který se stal zvláště populárním 
žánrem čínské poezie právě v sungském období. 
Zpočátku byly melodie, na které se písně psaly, 
ještě známé, postupně však upadaly do zapomenutí, 
písně se odtrhly od hudební složky, a nadále je psali 
především literáti pouze ke čtení.
V tématech básní převažuje krása jara, ze kterého 
má každý radost, smutek z podzimu, válka, kterou 
nikdo nechce, život, kterého by měl člověk užívat, 
dokud je živ. 
Pořad Poezie & Jazz se koná 13. dubna od 18 hodin 
za podpory Města Karlovy Vary.

KSO uvede dvě 
světové premiéry
První dubnový koncert – ve čtvrtek 7. 4. v 19:30 
v Grandhotelu Ambassador - nabídne kromě 
mimořádného uměleckého zážitku i symbolický 
rozměr – předání šéfdirigentské taktovky. Na pódiu 
se setká bývalý šéfdirigent KSO Jan Kučera s novým 
šéfdirigentem Ondřejem Vrabcem, který je vedle 
svého dirigentského mistrovství bezesporu i jedním 
z nejlepších hornistů, a tento večer bude jedinečnou 
příležitostí slyšet ho právě v roli sólisty  - představí 
se v Mozartově Koncertu pro lesní roh a orchestr. 
S oběma pány je možné pohovořit v sále hodinu před 
začátkem koncertu v rámci cyklu besed s umělci 
„Seznamte se…“, které od dubna obnovujeme.  Ve 
druhé polovině večera zazní ve světové premiéře 
Symfonie č. 1 Jana Kučery s podtitulem „Šumavská“.
Tradiční velikonoční koncert se koná ve čtvrtek 
14. 4. v 19:30 v Grandhotelu Pupp. Těšit se můžeme 
na dirigenta Jakuba Kydlíčka, vyhledávanou osobnost 
scény staré hudby a pedagoga Pražské konzervatoře, 
a slovenskou sopranistku Adrianu Banásovou, vítězku 
mnoha mezinárodních pěveckých soutěží, v jejímž 
podání zazní slavné Exultate, jubilate W. A. Mozarta. 
Na programu je dále dílo J. Ph. Rameaua a 4. symfo-
nie L. van Beethovena.
O týden později 22. 4. zveme do Lázní III na komorní 
koncert pod vedením koncertního mistra Jakuba 
Sedláčka a čeká nás další světová premiéra - 
uvedeme Suitu Lukáše Sommera. Lukáš Sommer 

je koncertní kytarista a přední osobnost mladé skla-
datelské generace - svá díla napsal na objednávku 
řady mezinárodních festivalů. Program nabídne také 
jedinečnou příležitost poznat kontrabas jako sólový 
nástroj, sólově vystoupí všichni členové kontrabasové 
skupiny KSO. 

Jarní koncert v Galerii umění

Každý rok v listopadu se v Karlových Varech koná 
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.  
Letos to bude již po padesáté šesté. Do Karlových 
Varů přijíždí okolo 80 – 120 soutěžících z celého 

světa. Ve čtyřech kategoriích od 16 do 35 let bojují 
před odbornou porotou o vítězství. Laureáty kate-
gorií Junior a Opera čeká kromě hlavních cen řada 
pozvání k hostování na operních scénách, nebo na 
koncertech hudebních festivalů a společností ČR.
V roce 2021 v kategorii PÍSEŇ získala Karolína Lev-
ková Cenu hejtmana Karlovarského kraje. Součástí 
této ceny je účinkování na Jarním koncertu v Galerii 
umění, který se uskuteční v pátek 6. května v 17.00 
hodin. Karolína Levková vystoupí se svými hosty - 
barytonistou Pavlem Divínem a  pianistou Martinem 
Pančochou.  
Návštěvníci uslyší nejprve písně Antonína Dvořáka 
z cyklu V národním tónu, romance Petra Iljiče Čaj-
kovského a transkripci Tance kostlivců Camilla Saint-
-Saënse. V druhé části pak zazní oblíbené operní árie 
a dueta z oper Antonína Dvořáka Rusalka a Jakobín, 
W. A. Mozarta Don Giovanni a G. Donizettiho Don 
Pasquale.  
Koncert je součástí oslav Zahájení lázeňské sezóny 
v Karových Varech. Díky finanční podpoře Karlovar-
ského kraje koncert pořádá Mezinárodní pěvecké 
centrum Antonína Dvořáka ve spolupráci s Galerií 
umění Karlovy Vary. Nad koncertem převzal osobní 
záštitu Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.
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Zkouška   Zprava Pavel Richta, Petr Urban, Tereza Švecová, Petr Németh a Jiří 
Švec.  Foto: Michal Mráka

Představovat muzikál Kdyby tisíc klarinetů je 
jako nosit sovy do Athén, posílat komiky do Varů 
nebo vozit výborné herce do Chebu… Máme pro 
vás skvělou zprávu – slavná hudební revue bude 
od dubna součástí repertoáru dvou největších 
západočeských divadel. Kdyby tisíc klarinetů 
v úpravě akcentující vazbu na náš kraj a v režii 
Zdeňka Bartoše poprvé uvidíte v Karlových Va-
rech jako veřejnou generálku v pátek 8. dubna 
v 10 hodin a v premiéře v sobotu 9. dubna 2022 
v 19.30 hodin.  

Jiří Suchý napsal v roce 1958 s Ivanem Vysko-
čilem a Jiřím Šlitrem původní divadelní hru 
o tom, co se stane, když se zbraně promění 

v hudební nástroje, a uvedl ji v nově založeném 
Divadle na Zábradlí. V roce 1964 pak na jejím 
základě vznikl legendární československý film, na 
přepisu scénáře se významně podílel i režisér Ján 
Roháč. Hrála v něm plejáda tehdejších začínajících 
pěveckých hvězd – Waldemar Matuška, Eva Pilaro-
vá, Karel Gott, Hana Hegerová… - i pozoruhodných 
hereckých osobností – Jiří Menzel, Vlastimil Brod-
ský, Jana Brejchová, také Jiří Suchý a Jiří Šlitr jako 
komická dvojice; tančili v něm třeba Pavel Šmok 
nebo Jaroslav Čejka. Zazněly semaforské hity, 
které si zpíváme dodnes... A protože film se natáčel 
ve Františkových Lázních a na zámku Kynžvart, 
umělecký šéf a režisér Zdeněk Bartoš na něj vsadil 

jako na předlohu osmé spolupráce Západočeského 
divadla v Chebu a Činohry Karlovarského městské-
ho divadla.  
V úpravě legendární hudební komedie o tom, že ve 
válce múzy mlčí, pokud se nestane zázrak, jsou po-
síleny často překvapivé souvislosti s naším krajem. 

Zbraně se promění v hudební nástroje v kasárnách 
nedaleko ospalého lázeňského městečka Alkalis – 
a to nápadně připomíná Jáchymov… Je připomíná-
na hudba Johanna Sebastiana Bacha, Jiřího Šlitra 
– a také Jaroslava Celby… Všichni pijí limonádu 
Super – a někdo utíká měsíčnou nocí… A co když 
je to všechno jenom sen? Přes temnější tóny, které 
také posílila situace na Ukrajině (Klarinety získaly na 
aktuálnosti až nebývalé), jevišti vládne lehkonohá 
múza a všechno je „krejzy“ a zábavné. Vojáci 
připravují rozvernou televizní revue a laškují s člen-
kami dívčího sboru, ti, kteří jim to chtějí překazit, se 
průběžně historicky znemožňují, zní Babeta, Tereza, 
Vy byste pořád seděla, Motýl, Je nebezpečné dotý-
kat se hvězd, V opeře, Pramínek vlasů... Hraje se, 
zpívá se i tančí, a všechno s velkou chutí – ostatně 
jako ve všech dosavadních inscenacích, které ze 
západočeské spolupráce vzešly.  
V hlavní roli Jaroslava Šafrána se představí člen 
Činohry Karlovarského městského divadla Jiří Švec, 
v roli zuřivé reportérky Terezy Tereza Švecová. 
Inscenace Klarinetů je však postavena na hereckém 
a pěveckém souznění všech. Spoluúčinkují členové 
souboru Západočeského divadla v Chebu a Činohry 
Karlovarského městského divadla, živě doprovází 
BIG BAND KARLOVY VARY a hosté pod vedením 
Zdeňka Kráma. Chcete-li se v divadle zasmát 
a odpočinout si, zazpívat si známé hity a při tom 
se projít po místech, kde se zastavil čas, neváhejte 
a navštivte západočeskou hudební revue Kdyby tisíc 
klarinetů!
 Mgr. Petra Richter Kohutová, 
 dramaturgyně Činohry KMD

Kdyby tisíc klarinetů. Západočeská 
verze revue na doslech

Zkouška   Zleva Petr Németh, Tereza Švecová, Viktor Braunreiter a Jiří Švec. 
 Foto:  Michal Mráka
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Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: www.
karlovarskedivadlo.cz.

2. 4. 19.30 Dennis Kelly: Po konci světa
Divadlo Bez zábradlí
Mark miluje Luisu. Zachrání ji před jistou smrtí a ukryje se s ní 
v protiatomovém krytu. Všude kolem zuří jaderná válka – ales-
poň tak to Mark Louise tvrdí. Ta o tom začne brzy pochybovat, 
jenže odporovat Markovi se nevyplácí. Z oblíbené a silné ženy 
se stává oběť a z introvertního muže násilník, co nezná hranic. 
Bitva o přežití začíná… Oba představitelé hlavních rolí získali 
za své mimořádné výkony širší nominaci na prestižní divadelní 
cenu Thálie.
Hrají: Sarah Haváčová, Karel Heřmánek ml.
Režie: Tomáš Mašín

3. 4. 15.00 Marek Beneš, Zdeněk Tomeš, Michal 
Dufek, Petr Skoumal: Pat a Mat jedou na dovolenou
Kulturní portál.cz
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animo-
vaný loutkový film a živé herce – a vtipně rozvíjí anekdotickou 
zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty. Cestují 
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, bojují 
s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do 
vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich 
jediným zájmem přetvořit jej tak, aby se co nejvíc podobal 
jejich domovu.
Hrají: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš, David Kubásek Režie: 
Martin Zoubek

8.  4. 10.00 Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ján Roháč: Kdyby 
tisíc klarinetů – veřejná generálka
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

9.  4. 19.30 Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ján Roháč: Kdyby 
tisíc klarinetů – PREMIÉRA
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu 
Legendární hudební komedie o tom, že ve válce múzy mlčí, 
pokud se nestane zázrak. V malých kasárnách nedaleko 
ospalého lázeňského městečka, připomínajícího západočeský 
Jáchymov, se zbraně promění v hudební nástroje, vojáci pod 
vedením moderátorky Terezy připravují rozvernou televizní 
revue a všichni pijí limonádu Super! Ale co když je to všechno 
jenom sen? Babeta, Tereza, Vy byste pořád seděla, Motýl, Je 
nebezpečné dotýkat se hvězd, V opeře, Pramínek vlasů a další 
semaforské pecky – jak je u nás dobrým zvykem, s živou 
kapelou!
Účinkují: Jiří Švec, Daniel Mišák, Pavel Richta, Petr Németh, 
Petr Urban, David Beneš, Jan Hanny Firla, Jindřich Skopec, 
František Špaček, Viktor Braunreiter, Karel Beseda, Radek Bár, 
Petr Joo, Pavel Marek, Radmila Urbanová, Tereza ŠvecováTe-
reza Švecová, , Pavla JaniššováPavla Janiššová, Eliška Huber 
MalíkováEliška Huber Malíková, , Vladimíra VítováVladimíra 
Vítová, , Stephanie Van VleetStephanie Van Vleet Živě doprová-
zí Big Band Karlovy Vary a hosté
Hudební nastudování: Matěj Kroupa, Jakub Žídek a Zdeněk 
Krám, Režie: Zdeněk Bartoš

12. 4. 19.30 Petr Abraham: Moje hra
Divadlo Kalich
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho 
život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Janku-
lovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským 
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou 
smuteční slavnost na jeho počest. A tak se v obývacím pokoji 
u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení 
i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného 
bonvivána osudovou roli.
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., 
Vlasta Peterková, Radana Hermanová, Martin Kubačák/ Michal 
Pleskot, Adéla Kačerová, Adéla Koutná
Režie: Jan Kačer

13. 4. 19.30 Eric Assous: Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? – Séverinu 
opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na 
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 
Jednoho dne se její exmanžel objeví, ale ne jako ten dávný 

arogantní a cynický obchodník, ale jako zruinovaný muž bez 
střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako 
nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka/ 
Vasil Fridrich, Robert Hájek/ Martin Zahálka ml., Zuzana Žáko-
vá/ Anna Kotlíková, Lucie Zedníčková/ Štěpánka Procházková
Režie: Antonín Procházka

17. 4. 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, inspi-
rovat a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje ne-
stárnoucí melodie Glenna Millera, George Gershwina, Dukea 
Ellingtona, Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho 
sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

20. 4. 19.30 Michał Wałczak: Lov na losa
Agentura Schok
Eliška s Kamilem se právě nastěhovali do svého prvního bytu 
a plánují svatbu. Návštěvu Eliščiných rodičů, během které 
je chce Kamil požádat o ruku jejich dcery, však zkomplikuje 
nezvaný host, ze kterého se vyklube bývalý Eliščin milenec... 
Hra jednoho z nejznámějších současných polských dramatiků 
Michała Wałczaka se stala hitem jak polských, tak i evrop-
ských scén.
Hrají: Jana Polášková, Marek Daniel, Petra Horváthová, 
Ladislav Hampl, Saša Rašilov, Režie: Jakub Krofta

21. 4. 19.30 Penelope Skiner: Linda
Agentura Divinus Kateřiny Brožové
Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, manažerka v kos-
metické firmě. Jednoho dne jí ale začne šlapat na paty mladší 
kolegyně a Lindě se postupně začne hroutit celý svět. Podporu 
hledá u svého manžela, ale jak brzy pochopí, ani tam nenajde 
zastání. Život, který vedla ještě před pár dny, se rázem mění 
v pouhou iluzi, vše se s nečekanou rychlostí vymyká kontrole 
jak v práci, tak v rodině… Svižná konverzační hra o hledání 
způsobu, jak se v životě prosadit.
Hrají: Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Šárka Vaculíková, 
Sabina Rojková, Otakar Brousek, Markéta Děrgelová/ Vendula 
Fialová, Jiří Roskot, Barbora Poláchová/ Iva Vejražková
Režie: Juraj Deák

23. 4. 16.00 Tanec, tanec 2022 – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Jevištní prostory Karlovarského městského divadla přivítají ne-
profesionální taneční soubory scénického tance z Karlovarské-
ho a Plzeňského kraje, které představí divákům choreografie 
ucházející se o postup do celostátního kola, které se uskuteční 
ve dnech 27. 10. - 30. 10. 2022 v Jablonci nad Nisou.

24. 4. 15.00 Iva Peřinová: Princezny jsou na draka
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka s písničkami o hodném draku Habánkovi, který 
nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou. Jeho nej-
oblíbenější pochoutkou je mrkev – a té se žádná princezna 
nevyrovná! Ale protože chce zachránit starého čaroděje, který 
se o něj od malička stará, rozhodne se, že přece jenom jednu 
princeznu sní. Jenže když ona je zrovna taková hezká a hod-
ná… A tím problémy draka Habánka rozhodně nekončí.
Hrají: Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Lucie Randáková, Lukáš 
Masár, Jana Galinová/ Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin

25. 4. 19.30 Debbie Isitt: Žena, která uvařila svého 
manžela
Umělecká agentura Pierot
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do 
světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje 
nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Autorka 
rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí na 
strohé scéně velký prostor pro hereckou exhibici. Originální 
řešení manželského trojúhelníku by měli zhlédnout všichni, 
kdo někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě procházejí 
nebo budou procházet.
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Režie: Petr Kracik

30. 4. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka

Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních 
umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí 
hudební život a propagovat české hudební umění v zahraničí. 
Hraje nejslavnější operetní melodie a evergreeny F. Lehára, J. 
Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala a dalších a již doprovázel 
mnoho slavných umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je 
dirigentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím i moderá-
torem tohoto tělesa.
Účinkují: Miriam Čížková – soprán, Martin Slavík – tenor, 
Vladimír Jelen – bas

DIVADLO HUSOVKA

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

2. 4. 19.00 Deleo Locus Insectum - Vernišáž
Výstava představí tři malíře. Tematicky propojená díla Vám 
představí Zdeňka Paseleková, May Vaštagová a Matěj Velička. 
V rámci vernisáže zazní premiéra monologu na motivy povíd-
ky France Kafky – Ortel. V režii Lucie Veličkové hraje Matěj 
Velička. Poté proběhne koncert karlovarské rockové kapely 
The Sonic Boom.

6. 4. 19.30 Los Quemados
Pražská fusion formace Los Quemados prezentuje zajímavé, 
originální a energické skladby Filipa Spáleného a Jakuba Do-
ležala ve stylu jazzu, funku a fusion. Instrumentální zdatnost, 
energie a celková sehranost kapely je na opravdu vysoké 
úrovni. Za svoji inspiraci hudebníci uvádějí jména jako Charlie 
Parker, John Coltrane, Michael Brecker, Chick Corea, Weather 
Report, King Crimson, Frank Zappa a další. Hrají v sestavě 
Jakub Doležal – sax; Jan Bálek – keys; Filip Spálený – b; 
Ondřej Pomajsl – dr.

10.4. 15.00 Vladislav Vančura: Kubula a Kuba 
Kubikula
Pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. O medvědáři 
Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi a strašidýlku Bar-
buchovi. 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 nebo Nikola Kostadinovová, Marek 
Himl a Bája Šmudlová. V dětských rolích František a Julie 
Burešovi. Scénář a režie: Petr Richter.

12. 4. 19.30 Abraxas
Česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách praž-
ské skupiny Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od samého 
počátku kytarista a skladatel Slávek Janda. Uslyšíte novinky 
i osvědčené hity z 46leté historie kapely.

20. 4. 19.30 Zrzek
Dramedie na motivy života a díla Daniila Charmse, autora 
krátkých zábavných próz, hravých básniček pro děti a ab-
surdních 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 performe-
ra Teodora Kravála, spoluúčinkují Vítězslav Adamec, Miroslava 
Exnerová, Radek Exner a Matěj Velička.

21. 4. 19.30 Vladivojna La Chia & Terezie Kovalová
Živé provedení autorských písní Vladivojny (akustická kytara, 
zpěv) doprovázené violoncellistkou Terezií Kovalovou jsou 
výjimečné svou interpretační hravostí, intimitou a neobvyklým 
hudebním napojením obou muzikantek. Terezie Vladivojnu do-
provází již od roku 2007 a je to na jejich pódiovém souznění 
znát. Texty Vladivojny, hlavně z posledních let, jsou rozmanité 
svou obrazotvorností, naléhavostí i rozpustilou poetikou.

28. 4. 19.30 Eva Turnová & Tomáš Hradil – Pro-
cházka turnovým hájem
Literárně-hudební komponovaný večer sestává ze čtení 
z Turnových hájů, jejichž autorkou je hudebnice, spisovatelka 
a překladatelka Eva Turnová, která působila jako baskytarist-
ka v kapele The Plastic People of the Universe. V posledních 
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devíti letech přispívá svými sloupky do časopisů Instinkt, 
Reflex, a Reportér pod názvem „Turnový háj“. Zazní i skladby 
Evy Turnové a Tomáše Hradila, hudebníka a producenta, který 
žil a tvořil v Holandsku, Německu, Francii, Španělsku a Irsku.

29. 4. 19.30 KH Band & School Days
V tomto večeru věnovaném školním kapelám vystoupí KH 
Band ze ZUŠ Domažlice a SCHOOL DAYS ze ZŠ a ZUŠ Šmera-
lova v Karlových Varech.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

1. 4. 19.30 Koncert absolventů s Zürcher Hoch-
schule der Künste
Lázně III
Felix Mendelsson – Bartholdy: Pohádka o krásné Meluzíně, 
předehra
Max Bruch: Houslový koncert č. 1 g moll op. 26
Dmitrij Šostakovič: Violoncellový koncert č. 1 Es dur, op. 107
James Macmillan: Koncert pro violu
Friederike Luise Arnholdt – violoncelo, Martin Moriarty – viola, 
Philip Huang – housle, Marc Kissoczy – dirigent

7. 4. 19.30 Dvořák, Mozart, Kučera
Grandhotel Ambassador
Antonín Dvořák: Polednice, symfonická báseň op. 108
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 
3 Es dur, K. 447
Jan Kučera: Symfonie č. 1 „Šumavská“ - premiéra
Ondřej Vrabec – lesní roh, Jan Kučera – dirigent

14. 4. 19.30 Velikonoční koncert
Grandhotel Pupp
Jean – Philippe Rameau: Suita z opery „Les Boreades“
Wolfgang Amadeus Mozart: Exultate, jubilate KV 165
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Adriana Banásová – soprán, Jakub Kydlíček – dirigent

22. 4. 19.30 Jarní komorní koncert
Lázně III
Stála basa u Jirmasa aneb překvapení kontrabasové skupiny 
KSO
Wolfgang Amadeus Mozart: Hudební žert KV 522
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
Lukáš Sommer: Quasi Concerto
Jan Jirmásek a kontrabasová skupina, Jakub Sedláček – 
umělecký vedoucí

29. 4. 19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci 
s Vysokou hudební školou „Hanns Eisler“ Berlin
Lázně III
Bedřich Smetana: Z Českých luhů a hájů
Sergej Rachmanikov: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 D mol 
op.30
Robert Schumann: Symfonie č.1 B dur op. 38
Prof. Christian Ehwald – umělecký garant

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 4. 17.00 Morbius
 19.30  Známí neznámí
2. 4. 14.30  Ježek Sonic 2,
 17.00  Morbius,
 19.30  Známí neznámí
3. 4. 14.30  Ježek Sonic 2
 17.00  Známí neznámí
 19.30  Morbius
4. 4. 17.00  Betlémské světlo
 19.30  Morbius
5. 4. 17.00  Betlémské světlo
 19.30  Známí neznámí
6. 4. 17.00  Známí neznámí
 19.30  Kafe a cigára FK

7. 4. 17.00 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
 19.45 Známí neznámí
8. 4. 17.00 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
 19.45  Stínohra
9. 4. 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
 19.45 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
10. 4. 14.30 Ježek Sonic 2
 17.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
 19.45  Známí neznámí
11. 4. 17.00  Známí neznámí
 19.30  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
12. 4. 17.00  V létě ti řeknu, jak se mám
  Projekce pro seniory
 19.30  Stínohra
13. 4. 18.00  Jazz And Poezie Básně dynastie 
  sungské 960 - 1277 po Kristu
 19.30  Na cestě FK
14. 4. 17.00  Známí neznámí
 19.30  Vyšehrad: Fylm
15. 4. 17.00 Vyšehrad: Fylm
 19.30 Vyšehrad: Fylm
16. 4. 14.30  Zlouni
 17.00 Vyšehrad: Fylm
 19.30 Vyšehrad: Fylm
17. 4. 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
 19.45  Vyšehrad: Fylm
18. 4. 17.00  Poslední závod
 19.30  Vyšehrad: Fylm
19. 4. 17.00  Vyšehrad: Fylm
 19.30  Smrt na Nilu
20. 4. 17.00  Mimořádná událost
 19.30  Nejhorší člověk na světě FK
21. 4. 17.00 Po čem muži touží 2
 19.30  Po čem muži touží 2
22. 4. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Po čem muži touží 2
23. 4. 14.30  Proměna
 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Po čem muži touží 2
24. 4. 14.30  Zlouni
 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Po čem muži touží 2
25. 4. 17.00  Známí neznámí
 19.30  Po čem muži touží 2
26. 4. 17.00  Betlémské světlo Projekce pro seniory
 19.30  Po čem muži touží 2
27. 4. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Olga
28. 4. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Vyšehrad: Fylm
29. 4. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Promlčeno
30. 4. 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00  Panství Downton: Nová éra
 19.30  Po čem muži touží 2

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 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 olejomal-
bě. V ní balancuje mezi abstraktní a figurativní malbou. Svá 
díla často nepojmenovává a nechává tak divákovi svobodu 
k vytvoření si vlastních asociací. Volnou inspiraci hledá u vý-
znamných světových i českých autorů. Autor je místopředse-
dou Karlovarské oblasti unie výtvarných umělců.

13. 4. 18.00 POEZIE & JAZZ: Melancholie - básně 
dynastie sungské 960 - 1277 po Kristu (v překladu 
Vladimíra Holana, 1948)
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit čínskou poezii z období 
dynastie Sung. Antologie obsahuje poezii dvou básnířek a je-
denadvaceti básníků sungské dynastie v přebásnění Vladimíra 
Holana a poprvé vyšla v zimě 1948. Verše autorek a autorů 

v antologii obsažených jsou ve své podstatě písňovou formou, 
určenou původně k příležitostným písňovým produkcím. 
Zpětně zaujala básníky, kteří v ní objevili nové možnosti pro 
komplikovanější lyrickou výpověď.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 660 ⁄ 8, 360 09 Karlovy Vary
telefon: +420 608 335 902
e-mail: galerie.husarikova@gmail.com
www.galerie-husarikova.cz

do 15. 5. malířka Šárka Cagliero Mrázová
Nadále pokračuje výstava obrazů z posledních dob.

Každou ST 18.00 Pavel Šimek: Biblická témata
S Pavlem Šimkem, kazatelem církve adventistů sedmého 
dne. Pravidelný audiovizuální cyklus přednášek a besed na 
téma: „Jak chápat bibli, Co je to víra, Jak rozpoznat pravdu 
mezi mýty“ a mnoho dalších biblických témat.

8. 4. 19.00 Kvartet rodiny Pitrových
Rodinný soubor „Family Concert“ vystupuje v tomto obsazení 
více než 15 let na domácích i zahraničních pódiích. Protože 
ovládá každý více nástrojů, může být stále široký a pestrý. 
Jeho základem je barokní hudba, která také svojí slavnostní 
náladou přibližuje sváteční atmosféru. Dále soubor uplatňuje 
skladby sonátového typu pro sólové nástroje, dua, tria 
i společné skladby v plném obsazení. V programu tohoto 
koncertu je zastoupeno mnoho stylů a žánrů od baroka až 
po soudobou hudbu, populární či jazz v různých nástrojových 
kombinacích. K novinkám patří např. Triová sonáta F-dur 
G.Ph.Telemanna a k těm stálicím patří hudba A. Dvořáka, A. 
Piazzolly nebo tradiční irská hudba.

19. 4. 19.00 Oldies muzika 70 – 90 let
Soňa Volfová zpívá českou Oldies muziku 70 – 90 let 
s kapelníkem Pepou Škulavíkem a jeho ForteBand J.P.Š. Toto 
populární hudební seskupení je na naší scéně již několik let. 
V repertoáru jsou stále nádherné písně např. M. Kubišové, Y. 
Přenosilové. H. Vondráčkové, P. Nováka a mnoha dalších.

26. 4. 19.00 Koncert Country Legends
Country music plus minus z poloviny minulého století 
připomíná pamětníkům a představuje mladším posluchačům 
už pátým rokem hudební skupina COUNTRY LEGENDS Petr 
Kuglera z Karlovarska. Nestárnoucí legendární songy Johnny-
ho Cashe, Merle Haggarda, Willie Nelsona, Kris Kristoffersona 
a dalších uslyšíte s originálním texty, některé ale poprvé 
s českými texty Petra Kuglera.

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
do 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. Jedná se především o podsbírky obrazy, 
terče, mapy, plány, plastiky, textil a archeologie. Vystavené 
předměty doplňují informační panely, které přiblíží postupy 
restaurátorských prací. Návštěvníci se rovněž dozví informace 
o jednotlivých restaurátorských dílnách, s nimiž muzeum na 
záchraně památek spolupracuje.

DALŠÍ AKCE
23. 4. 13.00 - 17.00   Restaurátorská dílna
Účastníci restaurátorské dílny konané v rámci aktuální výsta-
vy nahlédnou do práce restaurátora a dozví se, co všechno 
předchází a následuje samotnému restaurování předmětů. 
Vyzkouší si pod vedením odborníků různé opravy, čištění, fixa-
ci, retušování, povrchovou úpravu předmětů a další činnosti 
s restaurátorstvím spojené.

28. 4. 17.00 Přednáška: Vévodství Kuronské, 
knížectví Zaháňské a Karlovy Vary
Kurátor sbírek porcelánu a skla Muzea Karlovy Vary Marcel 
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Paška přiblíží historii rodu von Biron, z něhož pocházely Doro-
thea Kuronská, Kateřina Zaháňská. Rod měl blízko k evropské 
šlechtické elitě přelomu 18. a 19. století, která se scházela na 
přelomu 18. a 19. století v Karlových Varech. Asi každý zdejší 
obyvatel ví, kde se nachází Dorothein altán, ale proč zde stojí, 
už možná tolik lidí neví. Přednáška jim, kromě mnoha jiných 
zajímavostí – odpověď poskytne.

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 přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní 
život lázeňského města a historii mezinárodního 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 porcelánu. 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.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 
047, email: novalouka@kvmuz.cz, Otevřeno st-ne 10-17 
hodin, www.kvmuz.cz

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
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. Adresa: Pod 
Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihov-
na@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: tel. 353 221 365/23
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. 4. – 29. 4. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli. Knihovna spolupracuje s družinou při Základ-
ní škole - Truhlářská, a společnou četbou upevňuje vztah mezi 
nejmladší a nejstarší generací našich čtenářů. 

1. 4. – 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.

1. 4. – 29. 4. Přírodní krásy nového zélandu
Tematická cestopisná výstava poskytnutá Květou Hartmano-
vou, členkou Společnosti bratří Čapků. Autory fotografií fauny 
a flóry Nového Zélandu jsou Anna a Tomáš Nyklovi. Výstavu 
najdete v půjčovně MěK KV.

13. 4. 16.00 Květiny, které tvoří příběh
Jarní tvoření s Lídou Machačovou na pobočce MěK KV – 
Čankovská. Kapacita míst je omezena, registrujte se na tel. 
353 565 085 anebo přímo na pobočce knihovny, U Koupaliště 
854.

21. 4. 17.00 Karlovy Vary pro poezii stvořené
Autorské čtení PhDr. Běly Janoštíkové z nové básnické sbírky 
S hudbou.

Každé ÚT 14.00 a 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. Kapa-

cita míst je omezena, pro aktuální informace volejte na tel. č. 
728 640 099.

Vstup na všechny akce je zdarma! Prosíme o dodržení aktuál-
ních 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
4. 4. – 29. 4. 1. Mateřská škola Karlovy Vary: 
Velikonoční výstava
Tradiční velikonoční výstava dětí z mateřské školy.

4. 4. - 28. 4. Výstava fotografií žáků oboru užitá 
fotografie a média SUPŠKS Karlovy Vary

Kavárna
do 24. 4. Kateřina Plachá: Všímavá chůze
Výstava fotografií
 
Pobočka Lidická:
4. 4. - 29. 4. Divadlo Dagmar ve fotografiích Petra 
Kurimského

Hlavní budova Dvory: Společenský sál
21. 4. 17.00 – 19.00   Štěpán Javůrek - beseda 
s autorem krušnohorských románů
Povídání nejen o autorových románech Chaloupky a Nebe 
nad Perninkem, ale také o historii i současnosti Krušných 
hor. Součástí besedy bude také autogramiáda autorových 
knih,nebo představení chystané knihy Sudetský dům.

28. 4. 17.00 – 19.00   Ve stopě predátora - Petr 
Slavík
Po tisíciletí se bojíme jejich stínů. Obdiv a strach z nich provází 
lidstvo od kolébky. Jsou inteligentní, rychlí, silní a nebezpeční. 
Velcí suchozemští predátoři naší planety. Většina lidí se jim 
snaží vyhnout. Profesionální fotograf divoké přírody Petr Slavík 
to má obráceně. Vyhledává největší šelmy, aby přivezl jejich 
snímky. Přijďte si poslechnout jeho vyprávění o dobrodruž-
stvích, která na svých cestách zažil. O práci v tichu zimní taj-
gy, které vládne největší kočka světa. O bažinách jižní Brazílie, 
džunglích centrální Indie, obrovských medvědech z Kamčatky 
nebo lvech z delty Okavanga. V rámci přednášky představí 
i svůj nový filmový projekt Ve stopě predátora.

Počítačová učebna
5. 4. 15.00 - 19.00   Testování IQ
Ve spolupráci s Mensou ČR
15.00 - 15.30 Vstupní test pro děti (věk 5-8)
Čistý maximální čas testu 20 minut, test je obrázkový, děti 
nemusí umět číst ani psát.
15.30 - 16.15 Vstupní test pro děti (věk 9-13), čistý čas 
testu 30 minut + instruktáž
16.15 - 17.15 Vstupní test pro dospělé (věk 14+), čistý 
čas testu 40 minut + instruktáž
Kontakt: Ing. Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz
Přihlašování na testování na stránkách www.mensa.cz - 
kalendář

HUDEBNÍ POŘAD
Oddělení pro handicapované
1., 8., 22., 29. 4. 16.00 -19.00 Hra na kytaru s Re-
natou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, 
Chcete se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své 
dovednosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičko-
vou, email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872.

PRO DĚTI
Oddělení pro děti
1. - 2. 4. 17.00 – 19.00   Noc s Andersenem
Akce na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují 
v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, 
Hanse Christiana Andersena. Přihlášky v dětském oddělení, 

informace poskytne Martina Plechová, email: plechova@
knihovnakv.cz.
11. 4. 16.00 - 17.00   Kvítek Vítek - Kterak potůček 
Káču až k moři dovedl
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?
13. 4. 16.00 – 18.00   Výtvarná dílna pro děti a rodi-
če
Výroba originální velikonoční dekorace „Velikonoční slepička“

Oddělení pro handicapované
27. 4. 16.00 - 18.00   Jak připravit předškoláka do 
školy
Přednáška pro rodiče předškolních dětí. Rezervace míst: 
vodickova@knihovnakv.cz. Přednášejí Mgr. et Mgr. Iveta 
Dřímalová a Mgr. Jitka Škrabánková.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
5., 12., 19., 26. 4. 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
6. 4. 17.00 - 19.00   Co jíst a nejíst - co pít a nepít, 
abychom byli fit a zdraví
Přednáška Markéty Schambergerové, terapeutky tradiční 
čínské medicíny.
20. 4. 17.00 - 19.00   Jarmila Mandžuková: O bylin-
kách, jejich léčivé síle a magické moci
Přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové s představením 
jejích knih.

Oddělení pro hendikepované
11. 4. 15.00 – 17.00   Čtení do ucha
Čteme nahlas z děl našich i světových autorů. Robert Schu-
mann, přednáška Mgr. Jiřiny Hochové.

Pobočka Lidická
1. 4. 18.00 - 19.30   Severské proudy - metamorfó-
zy skandinávského jazzu
Jazzmani s diplomem - jazzový podvečer. Cyklus přednášek 
Alexandra Krestovského
7. 4. 18.00 – 19.30   Evropské drama přelomu 19. 
a 20. století
Franz Werfel-Jakubowski utíká. Cyklus přednášek Michaely 
Čápové.
7. a 21. 4.   10.00 - 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

29. 4. 18.00 - 19.30   Severské proudy - metamorfó-
zy skandinávského jazzu
Ženy v severském jazzu  - jazzový podvečer. Cyklus předná-
šek Alexandra Krestovského.

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 (únikov-
ky). 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.
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www.info-as.cz/150let

Oslavy 150 let města Aš 
se starostou Mgr. Daliborem Blažkem

Aš byla pravděpodobně založena už v 11. nebo 12. století,  statut města, 
jakožto místa s počtem obyvatel větším než deset tisíc, však obdržela až 
v roce 1872. Co pro město vůbec tento letopočet znamená?

Aš zažila v roce 1814 obrovskou tragédii, kdy tu vypukl požár, který zničil podstatnou 
část městyse. Přesto je tehdejší obyvatelé dokázali nepřízni osudu vzepřít a svou pílí 
a umanutostí  vystavěli novou Aš, kterou během několika desetiletí dovedli k nebývalé-
mu rozvoji a tím i přírůstku obyvatel, což umožnilo ono povýšení z městyse na město. To 
pro mne symbolizuje vzpomínaný rok 1872. 

Oslavy vztahující se k významnému výročí
jsou naplánovány na celý rok. Které z akcí byste rád vyzdvihl?

Je velmi obtížné vybrat z kalendáře akcí, kde je ke stovce pořadů. Jsem velmi 
rád, že například budu moci poděkovat shromáždění pedagogických 
pracovníků, kteří už si užívají zaslouženého odpočinku, těším se také na 
slavnostní předání rekonstruovaného Parku historie veřejnosti. Jsem 
potěšen i tím, že režie oslav není jen v rukou radnice, ale připojili se 
k nám také jednotlivci či spolky se svými vlastními nápady.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

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

každý DEN Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. 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.

9. a 23. 4. 14.00 Pohádky s hvězdičkou
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.

9. a 23. 4. 15.00 - 17.00   Komentovaná prohlídka
Začátky každou celou hodinu, poslední vstup v 16.00. V uve-
denou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou prohlídku 
všem zájemcům. Nabízíme komentovanou prohlídku spojenou 
za jasné oblohy s pozorováním Slunce.

22. 4. 20.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Člověk ve 
vesmíru
Byl Gagarin opravdu první? A kdo byl skutečně první 
americký astronaut? A víte, jaký je rozdíl mezi kosmonautem 
a astronautem? Proč už nelétáme na Měsíc? Ohlédnutí za 
průkopníky letů do vesmíru.

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY
Pořádáno pro děti 8-14 let ve školním roce 2021/2022. 
Podrobnější informace a přihlášky k dispozici na našem webu.
1. – 2. 4. Astronomický víkend: Pro děti 3 -6. tříd ZŠ.
22. – 23. 4. Astronomický víkend: Pro děti od 7.třídy ZŠ

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA K. VARY

Kancelář architektury města Karlovy Vary, náměstí Dr. M. 
Horákové 2041/16

19. 4. 18.00 Stará vodárna - VARY°PARK: 
veřejné představení územní studie proměny Staré vodárny
Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve 
spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality 
Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Přijďte se s touto studií 
seznámit a pobavit se o ní s městskými architekty. Vstup 
zdarma, není nutné se registrovat dopředu.

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary, Modenská 15, 
Karlovy Vary – Doubí, www.wlastovka.cz zve na:

27. 4. 17.00 Den otevřených dveří ve Wlaštovce
Dveře ve waldorfské škole Wlaštovka budou otevřeny všem, 
kteří mají zájem nahlédnout a dozvědět se více o naší škole 
a waldorfské pedagogice, součástí budou také ukázky 
výuky a od 18.30 druhé setkání Nultého ročníku pro rodiče 
budoucích prvňáčků či zájemců o přestup. Zápisy do 1. třídy 
proběhnou 29. a 30. dubna 2022. V případě zájmu pište na 
zapis@wlastovka.cz.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

6. 4. Jarní osení a sázení
13. 4. Zdobení vajíček
20. 4. Kašírování - ptáček

27. 4. Jarní závěs

Dílničky se konají každou ST od 9.00 do 12.00 hodin. 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

2. 4. Kožlany –  Hrad Krašov - Kozojedy
9. 4. Jarní setkání turistů  na sv. Linhartu
14. 4. Velikonoce v Lužických horách
23. 4. Slavkovský les: Kynžvart- Kladská
30. 4. Abertamy –  Zenkerova vila

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.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

8. a 22. 4.  9.00 Městské farmářské trhy

KULTURNÍ SERVIS   |   INZERCE
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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

KONTAKTY   |   POMOC UKRAJINĚ

POMOC UKRAJINĚ
ДОПОМОГА УКРАЇНІ

KARLOVY VARY
КАРЛОВІ ВАРИ

www.mmkv.cz/ukrajina

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

   KV Arena • Západní 1812/73, Karlovy Vary/Карлові Вари   

První místo kam se mohou obracet občané Ukrajiny po příjezdu do Karlových Varů 
Перше місце, куди можуть звернутись громадяни України після прибуття в Карловi Вари

NONSTOP / ЦIЛОДОБОВО ☎️ +420 724 139 770, +420 723 640 133

SBÍRKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
МЕДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Český červený kříž
  Kollárova 551/17, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice  

Регіональна асоціація Чеського Червоного Хреста  
в Карлових Варах,    вул. Kollárova 551, Drahovice,  

pondělí - čtvrtek / понеділок - четвер 
10.00–12.00 • 14.00–16.00 

www.cck-kv.cz/sbirka-zdravotnickeho-materialu/

NABÍZÍTE POMOC
ГОТОВI ДОПОМОГТИ

Centrální registr nabídek pomoci a žádostí o pomoc
Центральний реєстр пропозицій та запитів про допомогу  

☎️ 950 380 180 

www.nasiukrajinci.cz 

HUMANITARNÍ SBÍRKA
ЗБIР ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Nádech - pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.
   Hlavní 28, 362 63 Dalovice 

Nádech - допомога та підтримка для одиноких  
батьків,    Hlavní 28, 362 63 Dalovice, вул. Hlavní 28 

úterý a čtvrtek 9.00–15.00 / středa 9.00–17.00 
вівторок і четвер 9.00–15.00 / середа  9.00–17.00 

https://centrumnadech.cz/kontakt/ 

SBÍRKA UKRAJINĚ
ЗБIР ДЛЯ УКРАЇНИ

Farní charita Karlovy Vary, 
  Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

Карловарська парафіяльна благодійна організація   
  вул. Svobodova 743/12, 360 17 Карлові Вари - Stará Role  

www.kv.charita.cz/aktualne/clanky/sbirka-ukrajine/

PRO OBČANY UKRAJINY - PO PŘÍJEZDU DO ČR / ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ В ЧЕХІЮ
Každý občan z Ukrajiny, který se nemá na koho obrátit, nemá zajištěné ubytování apod. by se měl dostavit na následující místo:

Кожен громадянин України, який не має з ким зв’язатися, не має забезпеченого житла тощо, повинен прибути за адресою:

Registrační a humanitární středisko / Реєстраційно-гуманітарний центр -     Vyšní Lhoty 234, 739 51, Česká republika / Чехія 

☎️ +420 775 466 495, +420 974 801 802
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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 
                                                            




