
KARLOVARSKÉ
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK  PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

05 
2022

HLAVNÍ UDÁLOSTÍ BUDE OTEVŘENÍ 
ZREKONSTRUOVANÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY

PO DVOULETÉ ODMLCE BUDE 
LÁZEŇSKÁ SEZÓNA OPĚT 
ODSTARTOVÁNA CELOMĚSTSKÝMI 
SLAVNOSTMI



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.
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01 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Po dvouleté odmlce bude lázeňská sezona opět odstarto-
vána celoměstskými slavnostmi. Vyhrazen jim bude celý 

víkend od 6. do 8.  2větna a hlavními událostmi bude 
otevření zrekonstruované Vřídelní kolonády a odhalení 

nové sochy Karla IV. na Divadelním náměstí. 
Více čtěte na stranách 5 a 6, 

program najdete na stranách 16 a 17.

18

07

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
začátek května je pro nás vždy tradičně ve znamení 
zahájení lázeňské sezóny. V letošním roce tuto 
tradiční akci doplníme o nové aktivity. Slavnostní 
zahájení, včetně průvodu Karla IV., se bude konat od 
6. do 8. května. Kompletní program najdete uvnitř 
těchto listů. Během prvních květnových dnů se také 
slavnostně otevře výtrysk Vřídla v obnovené Vřídelní 
síni, ten se tak vrátí na své obvyklé místo po více 
než šesti letech. V sobotu 7. května se přesuneme 
na Divadelní náměstí, kde odhalíme jezdeckou 
sochu zakladatele Karlových Varů a umístíme tak 
v našem městě již čtvrtou skulpturu Karla IV. v nadži-
votní velikosti.
V dubnu bylo na magistrátu města podepsáno me-
morandum mezi bary a nočními podniky s provozem 
v Jaltské ulici a blízkém okolí. Stanovuje základní 
pravidla, která mají zamezit rušení nočního klidu 
a výtržnostem ve večerních a nočních hodinách 
v obchodně správním centru města s velkou kon-
centrací barů a zábavních podniků.
Na jaře letošního roku jsme pro obyvatele města 
uspořádali zcela nový projekt „Čtvrti sobě!“. Jsem 
ráda, že se do projektu zapojili občané všech 
karlovarských čtvrtí, nakonec bylo z 564 anket-
ních podnětů vybráno 14 projektů. Některé z nich 
se začaly realizovat již v dubnu. Postoupili jsme 
také v přípravách projektu družstevního bydlení 
v Karlových Varech. To by mohlo vyřešit dlouhodobý 
nedostatek městských bytů. Projekt připravujeme 
především po právní stránce, následně budeme hle-
dat nejvhodnější místa pro budoucí výstavbu, nabízí 
se lokality v Drahovicích, nebo třeba prostor staré 
vodárny v Tuhnicích. Město by tak mohlo vybudovat 
stovky bytů.
Pozornost věnujeme také odstraňování autovraků 
v našem městě. Od začátku roku odtahujeme vozi-
dla, u kterých již uplynula zákonná lhůta, kdy měli 
majitele možnost vůz odstranit sami. V odstraňovaní 
technicky nezpůsobilých vozidel budeme i nadále 
pokračovat.

Přeji všem mnoho krásných jarních dní

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

07 ČTVRTI SOBĚ! ZNAJÍ VÝSLEDKY
Město v letošním roce poprvé uspořádalo průzkum 
Čtvrti sobě!, ve kterém vyzvalo občany, aby ve své 
části města navrhli zlepšení. Projekty se už začínají 
realizovat.

11 ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO
Organizace České dědictví UNESCO, jejímiž novými 
členy se všechna tři západočeská lázeňská města 
loni po zápisu společně stala, pomáhá na domácím 
poli se zviditelněním všech památek na Seznamu 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

14 „STARÁ DÁMA” ČEKÁ NA DRUHOU ŠANCI
Tým Futura je společně s odbornou veřejností dle 
svých slov již několik let připravený realizovat 
revitalizaci celého území staré vodárny v Karlových 
Varech - Tuhnicích.

18 ZLATÁ KOTVA UŽ VAŘÍ I PRO SPORTOVCE 
A ŠKOLÁKY
Rozsáhlou restrukturalizací prošlo v minulém období 
Městské zařízení sociálních služeb v Karlových 
Varech. To po nástupu nového ředitele uzavřelo 
jednu kuchyni a zefektivnilo činnost zbývajících 
dvou vývařoven.

24 DPKV - NEJ INOVÁTOR 5G
Dopravní podnik Karlovy Vary zabodoval v soutěži 
zaměřené na podporu malých a středních inova-
tivních podniků. Do klání se zapojilo 5 měst, která 
dříve uspěla v projektu „5G pro 5 měst“.

26 KSO. TRADICE VSTŘÍC BUDOUCNOSTI
V prvním květnovém týdnu přivítáme hvězdy světo-
vé operní scény – sólistu Metropolitní opery Adama 
Plachetku a mezzosopranistku Dagmar Peckovou. 
Koncert se uskuteční 5. května v 19.30 hodin ve 
velkém sále hotelu Thermal.
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PAMÁTNÍK OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
Do Olšových Vrat se vrátil Památník obětem 
světových válek. Jeho obnovu inicioval Spolek 
přátel Olšových Vrat, město ve spolupráci se 
svou příspěvkovou organizací Správou lázeň-
ských parků zajistilo opravu a očištění poško-
zeného kamene a výrobu nových pamětních 
desek. Náklady na renovaci pomníku činily 
50 tisíc korun.

DEN VÍTĚZSTVÍ
V neděli 8. května uspořádá město tradiční 
vzpomínkový akt u příležitosti Dne vítězství. 
Pietní setkání bude mít dvě dějství. První část 
se odehraje v 9 hodin na hřbitově v Drahovicích, 
v 10 hodin bude ceremoniál pokračovat u Památ-
níku obětem všech válek u hotelu Thermal.

AMERICKÁ WEBSTER UNIVERSITY 
V KARLOVÝCH VARECH
Vedení města pracuje na vzniku pobočky mezi-
národní vysoké školy v Karlových Varech. Město 
navázalo kontakt s americkou Webster University, 
která má kampusy v řadě zemí i mimo Spojené 
státy. Jednu z nich, ve Vídni, si na přelomu břez-
na a dubna prohlédli primátorka města Andrea 
Pfeffer Ferklová a náměstek Tomáš Trtek. Zá-
stupci univerzity do začátku léta sestaví studijní 
a business plán pro pobočku v Karlových Varech. 
Město jí plánuje poskytnout prostory někdejšího 
školního objektu na nábřeží Jana Palacha. 

 

PARKOVIŠTĚ VE VÝCHODNÍ ULICI 
ČEKÁ REKONSTRUKCE
Parkoviště u paneláků ve Východní ulici projde 
v nadcházejících týdnech rekonstrukcí. Výsled-
kem bude výrazné navýšení jeho kapacity. Ze 
stávajících zhruba tří desítek stání bude po 
stavebních úpravách k dispozici 63 parkovacích 
míst. Úpravu dozná i stávající komunikace. Re-
konstrukce potrvá zhruba půl roku a neobejde 
se bez dočasného omezení provozu a stání na 
tomto parkovišti. Náhradní prostory pro parko-
vání místních obyvatel není možné z prostoro-
vých důvodů v této lokalitě zřídit.

DRAŽBA VE PROSPĚCH SOCHY KARLA IV. 
VYNESLA 1,9 MILIONU KORUN
Dražba uměleckých děl spojená s plesem 
v Grandhotelu Pupp vynesla na realizaci jezdecké 
sochy Karla IV. nakonec neuvěřitelných 1,9 
milionu korun, celková částka na transparentním 
účtu se tak v té době vyšplhala už na 5,475.000 
korun. Socha Michala Gabriela, která bude 
dominovat prostranství takzvaného Divadelního 
korza, by se na Divadelním náměstí měla objevit 
už v květnu.

KARLOVARSKÁ ZAHRADA SENIORŮ 
JE OPĚT V PROVOZU
Zahrada seniorů po zimní přestávce otevřela 
karlovarským babičkám a dědečkům opět své 
dveře. V letošním roce se také rozšířila o ně-
kolik nových záhonků. V případě zájmu o volný 
bezplatný záhonek se mohou senioři informovat 
na Senior pointu magistrátu města, telefonicky 
na tel.: 353 151 999 nebo na e-mailu zahrada@
karlovyvary.cz. Zahrada slouží především lidem 
z Karlových Varů důchodového věku. Umístěna je 
v bývalém květinářství Správy lázeňských parků 
v Drahovicích, Lidická 70, Karlovy Vary.

SBÍRKOVÁ AKCE POMOHLA VYBAVIT 
UKRAJINSKÉ ŠKOLÁKY
Díky sbírkové akci „Naplňte dětem batoh do 
školy“ se podařilo nashromáždit desítky batohů, 
penálů a dalších školních pomůcek, které věno-
vali nejen obyvatelé města. Část vybavení pro 
školáky byla předána několika rodinám, kterým 
pomohlo zajistit ubytování město Karlovy Vary. 
Další nashromážděné pomůcky byly předány 
skladu humanitární pomoci města, které funguje 
ve školním objektu na nábřeží Jana Palacha. 
Zde si mohou na základě platného dětského víza 
rodiče ukrajinských dětí ve věku od 5 do 15 let 
batohy a další vybavení vyzvednout.

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V NÁKLADNÍ ULICI
V květnu začne rekonstrukce a dostavba chod-
níku v Nákladní ulici, který je ve špatném stavu, 
místy neschůdný a velmi úzký. Podél nového 
chodníku budou vybudovány parkovací zálivy, 
na komunikaci vzniknou tři nová místa pro pře-
cházení a odbočovací pruh na první křižovatce 
k nádraží. Rekonstrukcí projdou i opěrné zdi. 
Stavební úpravy zvýší bezpečnost silničního 
provozu. Práce budou trvat zhruba půl roku 
a provoz na komunikaci omezí pouze částečně. 
Po dobu stavebních prací ale nebude možné 
podél chodníku v Nákladní ulici parkovat.

 

TENISTKA PETRA MIHOKOVÁ SI ZAHRÁLA 
FINÁLE TURNAJE ITF 
Velký úspěch pro mladou karlovarskou tenistku. 
Sedmnáctiletá Petra Mihoková, tenistka klubu 
TCG Karlovy Vary, se v březnu probojovala až 
do finále turnaje ITF World Tennis Tour Juniors 
v Hamburku. 
V lednu se dokon-
ce kvalifikovala na 
juniorský Grand 
Slam Australi-
an Open, kvůli 
problémům s vízy 
však do Austrálie 
nakonec neodle-
těla. Je ale velkým 
příslibem nejen 
pro karlovarský 
tenis.
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Vrací se celoměstské 
slavnosti. Novinky? Vřídelní 
kolonáda a socha Karla IV. 

Po dvouleté odmlce bude lázeňská sezóna 
v Karlových Varech opět odstartována 
celoměstskými slavnostmi. Vyhrazen jim 
bude celý víkend od 6. do 8. května a hlav-
ními událostmi bude otevření zrekonstru-
ované Vřídelní kolonády a odhalení nové 
sochy Karla IV. na Divadelním náměstí. 

Slavnostní zahájení lázeňské sezó-
ny v přechozích dvou letech zhatila 
koronavirová epidemie a na ni navá-

zaná opatření, která vždy na začátku května 
znemožňovala pořádání hromadných akcí. 
Letos už ale nic nebrání tomu, aby se městem 

prošla družina zakladatele města Karla IV. 
Smetanovy sady se promění v řemeslný 
jarmark s historickými atrakcemi a tvořivými 
dílnami pro děti, u pošty na třídě TGM vyroste 
podium, na kterém se od pátku do neděle vy-
střídá řada umělců od místních až po hvězdné 
hosty. V sobotu se odehraje tradiční ceremoni-
ál žehnání karlovarským pramenům. Pokropen 
svěcenou vodou bude i výtrysk Vřídla, který 
se po rekonstrukci síně vrací do útrob Vřídelní 
kolonády. V rámci slavnostního večera budou 
vybraným osobnostem předána nejvyšší měst-
ská ocenění – Ceny města a čestné občanství. 
Na své si přijdou i milovníci porcelánu. Letos 

budou moci obdivovat dílo a nakupovat pro-
dukty největšího českého výrobce na jarmarku 
před Lázeňským hotelem Thermal. Třídenní 
maraton vyvrcholí v neděli Sinatrovskými 
slavnostmi na Linhartu.

Vřídlo vytryskne opět v kolonádě
Ikonický výtrysk Vřídla v nově zrekonstruované 
síni Vřídelní kolonády bude moci veřejnost 
poprvé spatřit v předvečer zahájení sezóny. 
Slavnostní otevření se odehraje ve čtvrtek 
5. května v 11 hodin, v sobotu 7. května se 
pak Vřídlu i kolonádě dostane slavnostního 
požehnání.  
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Kompletní program v podobě plakátu přiná-
šíme ve středu tohoto vydání Karlovarských 
radničních listů. Ke stažení je rovněž na 
internetových stránkách magistrátu města 
www.mmkv.cz.

ŘEMESLNÝ JARMARK A ATRAKCE PRO DĚTI 
pátek – neděle 10:00 – 18:00
Smetanovy sady 
Park u Alžbětiných lázní zaplní desítky stánků. 
Umělecký sklofoukač, tiskař, šperkař a mistři 
dalších oborů budou předvádět svá řemesla. 
K vidění a koupi bude také keramika, nožířské 
zboží, polodrahokamy, dřevěné hračky, kožené 
kabelky, boty, pásky, proutěné zboží, koření 
a sazenice od zahradníka a spousta dalšího. 
Chybět nebude ani moravské víno přímo od 
vinaře. Děti se zabaví v tvořivých dílnách, na 
historickém kolotoči nebo při jízdě na sudech.

KONCERTY, DIVADELNÍ A TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
pátek – neděle 
Přední interpreti české a slovenské scény 
a regionální umělci se představí na koloná-
dách, v parcích a dalších místech ve městě. 
Mezi nejatraktivnější vystoupení budou patřit 
koncerty Vladimíra Hrona, Evy Burešové s Ond-
řejem Gregorem Brzobohatým, Vaša Patejdla či 
skupiny Nebe na pódiu u hlavní pošty. Vstupné 
se neplatí. 
Po úspěších v minulých letech se i letos do 
Karlových Varů vypraví Spolek panstva na tvrzi 
Žíželeves. Róby Biedermeier a historický tanec 
předvede v sobotu na Tržní kolonádě. 

PORCELÁNOVÝ JARMARK
pátek – sobota 10:00 – 18:00
prostranství před LH Thermal
Na prostranství před Thermalem uspořádá spo-

lečnost THUN 1794 prodejní slavnosti. Výrobky 
z porcelánu budou v prodeji u desítky stánků, 
další nabídnou občerstvení. Chybět nebude ani 
doprovodný program.

ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM
sobota 10:00
Mlýnská kolonáda 
Tradičního ceremoniálu žehnání karlovarským 
pramenům se ujme Mons. František Rad-
kovský, emeritní biskup plzeňský. Slavnostní 
akt začne v 10 hodin na Mlýnské kolonádě 
a vyvrcholí na Vřídelní kolonádě.

PRŮVOD KARLA IV. 
sobota 15:00 – Sady Karla IV. 
Smetanovy sady 
Tradiční průvod městem má letos novou trasu. 
Sedmdesátičlenný průvod družiny vedené 
králem Karlem IV. na koni, s přehlídkou rytířů 
a jejich soubojů, kejklířů, tanečnic a dalších 
členů vyjde ze Sadů Karla IV. u Císařských 
lázní. V 15:15 dorazí na Divadelní náměstí, kde 
bude v 15:30 odhalena zbrusu nová Jezdecká 
socha Karla IV. Další pouť historického průvodu 
povede na Mlýnskou kolonádu a zakončena 
bude ve Smetanových sadech.

ODHALENÍ NOVÉ SOCHY KARLA IV.
sobota 15:15 
Divadelní náměstí
Jezdecká socha krále Karla IV. v nadživotní ve-
likosti se stane novou dominantou Divadelního 
náměstí. Monument z dílny sochaře Michaela 
Gabriela včetně podstavce dosahuje výšky 5,6 
metru. Slavnostně odhalen bude po příchodu 
královského průvodu.  

KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ 
sobota 17:00 
Mlýnská kolonáda 
Karlovarský symfonický orchestr odehraje 
v prostorách Mlýnské kolonády koncert plný 
slavných filmových melodií. Pod taktovkou 
Jana Mikoláše zazní hudba z filmů Star Wars, 
Jurský park, Lví král, Fantom opery, Harry 
Potter, Ledové království, James Bond a dal-
ších. V případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek bude koncert odehrán v prostoru 
Vřídelní kolonády.

SINATROVSKÉ SLAVNOSTI 
neděle 15:30 
sv. Linhart 
V rámci již šestého ročníku zazní na Linhar-
tu slavné ragtimové, swingové i populární 
melodie v podání karlovarských kapel Scott 
Joplin´s Ragtime Swing Quartet, Vedvouband, 
Vocal Band Quartet a Henry Volf Trio. Návštěv-
níci se mohou těšit na skladby od Jaroslava 
Ježka, George Gershwina, Beatles a dalších, 
ale samozřejmě především Franka Sinatry. 
V místě je zajištěno parkování, návštěvníky 
koncertu také na místo a zpět dopraví speciální 
autobusová linka z konečné zastávky autobusu 
č. 6 v Doubí.

VYBRANÉ AKCE PROGRAMU ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2022 

Tradiční oslavy filipojakubské noci s pálením 
čarodějnic se vrací a Karlovaráci si je opět 
mohou užít na Sokolském vrchu. Zábavný 
program se spoustou soutěží, divadelním 
a hudebním vystoupení začne v 17 hodin. Na 
místě bude i stánek s občerstvením a prode-
jem buřtů k opečení. Lázeňské lesy připraví 
i klacky na opékání a postaví hranici. Ta 
vzplane, jak karlovarská tradice velí, v čase 

kopírujícím letopočet, tedy ve 20:22. Již 
od 16 hodin bude v přilehlé Becherově vile 
otevřená Čarodějnická dílna, kde si mohou 
zájemci vyrobit čarodějnický klobouk nebo jiný 
kouzelný doplněk. Všechna představení, včetně 
vstupu do skákacího hradu a soutěže jsou pro 
všechny příchozí zdarma. Částkou 50 korun je 
zpoplatněn pouze vstup do Čarodějnické dílny 
v Becherově vile. 

Pálení čarodějnic
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Město v letošním roce poprvé uspořádalo 
průzkum Čtvrti sobě!, ve kterém vyzvalo 
občany, aby ve své části města navrhli 

zlepšení, které by bylo možné realizovat v rámci 
jednoho roku, mělo by co největší přínos pro 
lokalitu a vešlo by se do vyčleněných nákladů 5,25 
milionu korun, tj. 350 tisíc na každou část.
„Očekávali jsme pár desítek odpovědí, ale odezva 
nás velice příjemně překvapila, odpovědělo téměř 
čtyři sta lidí a napsali nám 564 nápadů na zlepše-
ní,“ uvádí první náměstek primátorky Tomáš Trtek.
Průzkum se konal v první polovině února, do 
poloviny března návrhy vyhodnotili vedoucí 
relevantních odborů a organizací města z hlediska 
proveditelnosti, finanční náročnosti a přínosnosti. 

Z hodnocení vzešly tyto projekty:
■ Úprava dětského a volnočasového hřiště 

v ulici S. K. Neumanna
■ Oplocení a dřevěné pódium na dětském hřišti 

Čankov
■ Revitalizace sadu Třešňovka v Doubí, vytvoře-

ní odpočinkové zóny s posezením
■ Úprava okolí rybníčku v ulici Mozartova
■ Úprava, doplnění a oplocení dětského hřiště 

v ulici Karla Kučery
■ Úprava dětského hřiště v ulici Tylova
■ Zhodnocení dětského hřiště Olšová Vrata, 

oprava altánu a úprava rybníčku
■ Herní prvky, pískoviště a volejbalové sloupky 

na hřišti Počerny

■ Vybudování nového dětského hřiště v Rosnici
■ Workoutové a herní prvky, oplocení a lavička 

dětského hřiště Mládežnická
■ Herní prvky, pískoviště a lavičky dětského 

hřiště Sedlec – park
■ Herní a workoutové prvky, pískoviště a stojan 

na kola hřiště Rolavská
■ Herní prvky a pískoviště dětského hřiště 

Náves – Sopečná ulice
■ Úpravy hřiště Vrázova

Na realizaci těchto záměrů se postupně pracuje. 
Podle náměstka Trtka chce město zkušenosti 
z letošního ročníku využít i v roce příštím. 

Čtvrti sobě! Náměty 
Přehled počtu námětů (bez ohledu na jejich 
realizovatelnost) dle jednotlivých částí města:
Drahovice 129
Bohatice 101
Rybáře 78
Tuhnice 67
Stará Role 49
Doubí 33
Dvory 32
Tašovice 22
Hůrky 14
Čankov 9
Sedlec 9
Olšová Vrata 8
Počerny 6
Rosnice 6
Cihelny 1
Celkem 564

Čtvrti sobě! znají výsledky
Projekty pro zlepšení jednotlivých částí města se už začínají realizovat

Náměstci primátorky Tomáš Trtek (vlevo) a Petr Bursík na opravovaném hřišti v ulici 
S. K. Neumanna.

Noční klid v centru pomůže zajistit 
memorandum s provozovateli barů
Město a provozovatelé podniků v centru Karlo-
vých Varů podepsali Memorandum o vzájemné 
podpoře dodržování nočního klidu ve vymezených 
lokalitách. Dokument stanovuje základní pravidla, 
která povedou k eliminaci rušení nočního klidu 
a výtržností ve večerních a nočních hodinách 
v obchodně správním centru města s velkou 
koncentrací barů a zábavních podniků.
„Oceňuji věcný a vstřícný postoj provozovatelů 
podniků. Vedle námi navržených podmínek sami 
iniciovali řadu opatření, která pomohou zklidnit 
neutěšený stav nočního centra města. Věřím, že 
pravidla a mechanismy, tak jak je memorandem 
nastavujeme, kýžený efekt přinesou. Máme jasně 
stanovené podmínky, které sice nějakým způ-
sobem provozovny zatíží, ale rozhodně neomezí 
jejich fungování. Zároveň ale pomohou k tomu, 

aby nebylo omezováno právo obyvatel lokality na 
kvalitní život bez obav a klidný spánek,“ konsta-
tuje primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.
K memorandu se připojilo sedm podniků. Mezi 
podmínkami, které se jejich provozovatelé 
zavazují naplňovat, je eliminovat hlučnost svých 
návštěvníků, jejich opakované přecházení mezi 
jednotlivými podniky, vynášení alkoholu na ulici. 
Mají rovněž zajistit vlastní dohled na dění uvnitř, 
před provozovnami i v jejich bezprostředním okolí 
zaměřený zejména na hlučnost návštěvníků a po-
skytovat nezbytnou součinnost městské policii 
a Policii ČR.
Město se dlouhodobě snaží rušení veřejného 
pořádku a nočního klidu v okolí provozoven řešit, 
opakované kontroly a dohled městské policie 
a další opatření ale žádoucí efekt nepřinesly. 

Na základě četných stížností a petic obyvatel 
lokality vymezené ulicemi T. G. Masaryka, Jaltská, 
Dr. D. Bechera, Zeyerova, Dr. Engela na neustá-
lé rušení nočního klidu a chování návštěvníků 
hostinských provozoven vznikla před časem 
městská vyhláška, kterou se omezuje provozní 
doba hostinských podniků. Zastupitelstvo města 
ji schválilo v prosinci loňského roku s tím, že 
účinnost stanovuje na 1. 6. 2022. Pokud budou 
podmínky stanovené memorandem naplňovány 
a dojde k uklidnění situace, zastupitelstvo města 
může účinnost vyhlášky změnit. V opačném pří-
padě nabyde obecně závazná vyhláška účinnosti. 
Případný odklad účinnosti vyhlášky by mohlo 
projednat zastupitelstvo města na mimořádném 
jednání, které by se mohlo uskutečnit v průběhu 
května.
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Potřebujete se zbavit odpadu, který se nevejde 
do popelnic, a na sběrný dvůr to máte daleko? 
Využijte bezplatný svoz objemného odpadu. 
V letošním roce budou kontejnery rozmístěny 
do jednotlivých čtvrtí ve městě v průběhu čtyř 
květnových sobot. K dispozici budou vždy od 
8 do 15 hodin. Pokud se stane, že budou kon-
tejnery naplněny předčasně, budou vyvezeny 
a následně vráceny zpět na místo.

HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK
KVĚTEN 2022

I. etapa: 7. května 2022
Olšová Vrata, Hůrky
K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
Pražská silnice - k separaci za zastávkou MHD
Hornická ul. – plac vedle Lípy u Křížku, u domu 
č.p. 26¨, Hornická ul. /Josefa Lady – souběh ulic 
naproti domu Hornická 42
Lázeňské území
Krále Jiřího/Poděbradská – sjezd z Krále Jiřího do 
Poděbradské, Jateční – parkoviště na konci ulice, 
Fügnerova – na konci ulice k separaci
Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“, 
Hálkův vrch – naproti domu Libušina 615/11, 
Horova – k separaci
Tuhnice
Brigádníků – u Meteoru, Plzeňská – pod stromy 
u zastávky MHD, Krymská / Charkovská - křižo-

vatka k separaci na trávu, Bečovská – k separaci, 
Vrázova – ke zdi pod hřištěm
Růžový Vrch
Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská, Krušno-
horská – k separaci u trafostanice

II. etapa: 14. května 2022
Bohatice
Táborská – konec slepé ulice u separace
Na Výšině – k separaci, Štúrova – parkoviště 
u separace, Nádražní stezka – za podjezdem 
u separace, Jáchymovská – sjezd k Prazdroji 
u separace, Lomená – k separaci, stanoviště se 
bude střídat – 8:00 – 11:30 dole v ulici Lomená 
u separace, 11:30 – 15:00 roh ulic Lomená x 
U Trati – u separace
Drahovice
Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie), 
Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci, Lidická 
– konečná autobusu, Maďarská – první parkoviště 
vpravo k separaci ( souběh ulic Gagarinova/Ma-
ďarská), Úvalská – pod paneláky vpravo k separaci 
naproti hřišti, Palackého náměstí, Mozartova 
– k separaci (u rybníčku), Drahomířino nábřeží – 
Drahovický most, Mattoniho nábřeží – zastávka 
MHD

III. etapa: 21. května 2022
Sedlec
Merklínská - k separaci naproti garážím, Merklín-

ská / Ke hřišti – křižovatka ulic k separaci 
Rosnice 
Ke koním - zatáčka za Hostincem
Čankov 
Na návsi v zatáčce k separaci
Stará Role
Počernická x Zlatý kopeček u separace, Dvořákova 
– parkoviště, Okružní - k separaci u konečné MHD, 
Borová – plocha před garážemi, Školní – před poš-
tou, Partyzánská (Jedlová), Dlouhá – k separaci, 
Dykova, Husova – k separaci pod stromy, Rolavská 
– k separaci, Jabloňová – parčík vedle separace

IV. etapa: 28. května 2022
Rybáře
U Koupaliště – parkoviště, Mlýnská – za zastávku 
k separaci, Konečná – velké parkoviště, Sokolov-
ská x Šmeralova – vedle bývalé brány do pivovaru, 
Sibiřská - parkoviště (k separaci), Vnitroblok ulic 
Roháče z Dubé x Šmeralova x Hybešova
Dvory 
Chebská ulice – mezi domy 78/56 a 80/52, Cheb-
ská ulice – naproti TOYOTA u separace
Počerny 
K separaci u rybníčku/za hospodu k řadovkám, 
stanoviště se bude střídat – 8:00 – 11:30 u rybníč-
ku, 11:30 – 15:00 za hospodou k řadovkám
Tašovice
Sopečná – separace u hospody, U Brodu - par-
koviště vlevo před retardérem, Slovanská – před 
poštou
Doubí
Modenská – k separaci na souběh ulic Modenská/
Garibaldiho, J.Truhláře, U Vesničky SOS – k se-
paraci, Svatošská – parkoviště u dětského hřiště, 
K Přehradě – stanoviště se bude střídat – 8:00 
– 11:30 u brány do zahrádek 11:30 – 15:00 
u výměníku „Kalinka“, Skalní – k separaci 

Změna umístění VOK vyhrazena.

Potřebujete se zbavit odpadu? 
Využijte bezplatný svoz

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:
komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných 
nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – 
židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd. 

Do velkoobjemových kontejnerů NELZE odložit:
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení 
(lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, stavební a demoliční odpad.

Svoz bioodpadu probíhá od dubna do 
konce listopadu. V harmonogramu dochází 
pro letošní rok k drobným změnám. Týkají 
se katastrálního území Cihlelny (nově svoz 
ve středu) a dále ulic Počernická, M. Ro-
venské, K Lukám a lokality Zlatý kopeček 
(nově svoz v úterý). 

Pondělí: Stará Role (kromě ul. M. Rovenské, 
K Lukám), Počerny, Rosnice, Čankov

Úterý: Zlatý kopeček + ulice M. Rovenské, 
K Lukám, Ak. Běhounka, Počernická, Doubí + 
ulice Plzeňská a Pod Lesem, Bohatice, Dvory, 
Rybáře + Růžový vrch, Drahovice (pouze ul. 
Kvapilova a Ondříčkova), ulice se ztíženou 
průjezdností (Nebozízek, Libušina, Petřín, 
Raisova, Tyršova, Fügnerova, Scheinerova)
Středa: Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, 
Olšová Vrata, Tuhnice, Cihelny, obchodně 
správní centrum
Čtvrtek: Sedlec, Tašovice

Trávu, listí, ale také slupky a jiný odpad z ovo-
ce a zeleniny nebo třeba skořápy od vajec, 
čajové sáčky i pokojové rostliny můžete odho-
dit do popelnic na bioodpad. Svoz bioodpadu 
začal v pondělí 4. dubna. V harmonogramu 
dochází pro letošní rok k drobným změnám. 

Harmonogram a další informace najdete také 
na webu magistrátu města www.mmkv.cz.

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2022

http://www.mmkv.cz
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B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  K V Ě T E N  2 0 2 2
2. 5. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíko-
va, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová 
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, U Spoři-
telny 
3. 5. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. 
Horákové
4. 5. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Sokolovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
5. 5. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupališ-
tě, Čankovská
6. 5. Parkoviště: Růžový vrch – u školy Krušnohorská, 
Čankov – otočka MHD, Rosnice - U Kaštanu 
9. 5. Komunikace: Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
10. 5. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická - část, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, 
Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická 
kolonie, Nad Dvorem
11. 5. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalova, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 

T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
12. 5. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrch-
lického (od křižovatky s 5. května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
13. 5. Parkoviště: Svatošská (u zahrádek), Gagarinova 
u OD Jednota, Gagarinova u domů č. p. 513/28, 
506/20, 515/32, u křiž. Maďarská - Gagarinova, Ná-
rodní u domů č. p. 527/34, 528/36, Lidická u budovy 
Policie ČR, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibel-
ská za domem Východní 1-19, Úvalská za ubytovnou 
a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici 
poblíž zastávky MHD Blahoslavova 
16. 5. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křiží-
kova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
17. 5. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. 
Horákové
18. 5. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Sokolovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
19. 5. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu
20. 5. Komunikace: Vrázova - část, Chelčického, 

Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
23. 5. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václa-
va Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná – část, Chodská – část, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
24. 5. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonau-
tů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická 
25. 5. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
26. 5. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hor-
nická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, Kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. 
Krejčího, Na Vrchu
27. 5. Komunikace: Vrázova - část, Myslbekova, 
Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská - část, Mos-
kevská - část
30. 5. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase - 
část, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky – včetně parkoviš-
tě, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní - část
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
31. 5. Komunikace: Krokova, Lidická - část, Národní 
- část, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora 
Huga, Čechova, Chodská - část, Kollárova

Města a obce mají k dispozici větší zá-
konné možnosti k odstranění nepojízd-
ných a odstavených vozidel. Toho vyu-

žívají i Karlovy Vary. Od začátku roku byly z ulic, 
veřejných prostranství a odstavného parkoviště 
města odstraněny čtyři desítky vozidel. 
Podle radního města Martina Duška je to výsle-
dek systematické kontroly a evidence. „Zvý-
šenou pozornost jsme této problematice začali 
věnovat ihned poté, co vstoupil v platnost nový 
zákon. Průběžně mapujeme celé území města 
a snažíme se majitele nepojízdných vozidel 
a autovraků přimět k tomu, aby je sami odstra-
nili, což se občas skutečně daří. V opačném 
případě, jak nám zákonné lhůty umožňují, tato 
vozidla odstraňujeme sami,“ vysvětluje radní.
Ke konci března bylo na území města zaevi-
dováno celkem 71 odstavených technicky 
nezpůsobilých vozidel a autovraků, 40 z nich 
se nacházelo v ulicích a na veřejných prostran-
stvích, dalších 31 na odstavném parkovišti. 
Čtyři desítky aut odstranili jejich majitelé sami 
na základě výzev městské policie a odboru 
technického, který jako správce městských 

komunikací tuto agendu v součinnosti s odbo-
ry dopravy a životního prostředí zastává. Kde 
výzvy nezabírají, následuje nařízený odtah na 
odstavné parkoviště. „Tak jako ostatní města se 
i my potýkáme s nedostatkem parkovacích míst 
v hustěji osídlených lokalitách a každé takto 
zablokované místo je samozřejmě komplikací 
pro místní obyvatele. Proto apelujeme na ma-
jitele nepojízdných vozidel, vraků nebo vozidel 
bez platné technické prohlídky, aby se snažili je 

odstranit z městských komunikací a parkovišť. 
Určitě to pro ně představuje menší komplikace, 
než když s nimi zahájíme správní řízení, případ-
ně necháme vůz odtáhnout a náklady pak po 
nich vymáháme,“ dodává radní Dušek.
Například jen během března proběhl odtah 
prvních pěti letos odstavených vozidel, u kterých 
uplynuly zákonné lhůty a jejichž majitelé si je 
sami neodstranili. Taková vozidla jsou umísťová-
na na odstavné parkoviště. 
V rámci řešení problematiky odstavených aut 
se město ještě více zaměří na osvětu spojenou 
s jejich odstraňováním a likvidací. Majitelé 
takzvaných autovraků totiž často netuší, že le-
gální odtažení s likvidací takového vozu je dnes 
odbornými firmami zajišťováno zcela zdarma, 
často dokonce takové firmy vyplácejí takzvané 
šrotovné. „Tato informace proto bude součástí 
neformální výzvy, kterou budeme umisťovat na 
odstavená vozidla při jejich evidenci. I tato osvě-
ta by nám mohla pomoci s tím, aby se autovraky 
a technicky nezpůsobilá vozidla v ulicích města 
objevovala v daleko menším počtu,“ uzavírá 
Martin Dušek.

Autovraky. Odstraněny byly 
už čtyři desítky vozidel
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UNESCO

Jiná, tentokrát česká organizace, České 
dědictví UNESCO, jejímiž novými členy se 
všechna tři západočeská lázeňská města 

loni po zápisu společně stala, pomáhá na 
domácím poli se zviditelněním všech památek 
na Seznamu kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. České dědictví UNESCO je dobrovolné 
sdružení měst a míst, jimž zápis na Seznam 
pomáhá zviditelnit své aktivity a přilákat turisty 
do bran oceněných měst a městeček. Šestnáct 
„zářezů“ v tak malém prostoru České republiky 
zařazuje naši krajinu mezi zemi s nejhustší 
sítí památek a tedy i „soustředěnou“ kulturní 
akvizici pro eventuální cesty za historií a pa-
mátkami.
Již několik let po sobě se organizace přibližuje 
veřejnosti soutěží UNES&CO. I letos se bude 
hrát o 20 zajímavých a hodnotných cen z měst, 
která mají na svém území památku UNESCO. 
Po registraci na stránkách www.unesco-czech.
cz se soutěžící stanou členy V.I.P. clubu a pokud 
navštíví během jedné sezóny nejméně tři místa 
UNESCO v ČR, budou na konci kalendářního 
roku slosováni o víkendové pobyty, volné vstu-
penky do objektů a další ceny. Jelikož organi-
zace pojala do svého portfolia také slovenské 
památky a celkově tak prezentuje vlastně staré 
Československo, je možné vyhrát při této sou-
těži i pobyty ve slovenských kúpelích, návštěvu 
Spišského hradu, případně pobyt ve východní 
části Slovenska (viz dřevěné kostelíky Karpat-
ského oblouku, které jsou na Seznamu UNESC0 

již od roku 2008). Slovensko má celkem 7 
památných zapsaných míst.
Spolupráce s organizací České dědictví 
UNESCO přinesla a ještě přinese další syner-
gické efekty. Jde o prezentaci na různých vele-
trzích a festivalech po celé republice. Maraton 
začal v březnu v Ostravě na veletrhu Dovolená, 
který byl společně s Festivalem knihy hojně 
navštíven domácím publikem. O měsíc později, 
v dubnu, se organizace představila plakáty, 
roll upy a dalším propagačním materiálem na 
veletrhu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, 
který je i částečně mezinárodní a hodně oslo-
vuje sousední zájemce o cestování z Německa. 
Euroregion Nisa je totiž aktivním hráčem na poli 
cestovního ruchu a využívá všech aktivit pro 
příjezdový cestovní ruch.
Zatím poslední představením Karlových Varů, 
Mariánských Lázní i Františkových Lázní se 
odehrálo koncem dubna na Floře Olomouc, kam 
se zase v jarních měsících sjíždějí nejen Ost-
raváci, Opavané a Olomoučáci, ale také polští 
turisté z příhraničí. To může být dobrou vizitkou 
a startovacím prubířským kamenem pro domácí 
prezentaci na Moravě.
Kromě těchto regionálních veletrhů se České 
dědictví UNESCO představilo na jubilejním 30. 
mezinárodním veletrhu Holiday World Praha, 
jehož jednání mezi odborníky a podnikateli za-
znamenalo velký úspěch. A je dobré zdůraznit, 
že letos se na tomto prestižním veletrhu oceňo-
valy i nejlepší turistické projekty loňské sezóny, 

kde zaznamenal Karlovarský kraj hned několik 
prvních cen v oblasti marketingu a strategie 
celého kraje.
Výhodná kooperace se projeví hned na několika 
frontách. Na jarní a letní měsíce má opět 
naplánovaný seriál outdoorových prezentačních 
aktivit a roadshow po českých a slovenských 
městech. Všude tam se objeví Karlovy Vary 
s vizitkou, která zve nejen k lázeňskému 
pobytu, ale rovněž za krásami, architekturou 
a přírodním prostředím města. O slovenských 
památkách UNESCO zde byla již zmínka, stojí 
za další, že i v Bratislavě na veletrhu Slovakia-
tour koncem dubna a počátkem května tohoto 
roku byla lázeňská města západočeského 
trojúhelníku představena. Prestižní veletrhy 
cestovního ruchu a gastronomie ITF Slovakia-
tour a Danubius Gastro patří k nejvýznamnějším 
událostem svého druhu nejen na Slovensku, ale 
i ve střední Evropě. Spolu s výstavami Exposhop 
a Gastropack jsou mimořádně vyhledávanými 
akcemi nejen u odborné, ale i od široké veřej-
nosti. Veletržní podzim bude v Česku ve zna-
mení veletrhů GO a Regiontour, i tam se Karlovy 
Vary ukážou v tom nejlepším světle a pozvou na 
další sezónu do západní části republiky.
Při všech veletržních akcích se aktuálně hrají 
soutěžní kvízy a ze získaných emailových adres 
se skládá databáze těch, kteří o cestu do Mek-
ky lázeňství mají zájem a rádi dostanou aktuální 
informace a pozvánky na akce. 
Spoluprací s touto organizací mají Karlovy Vary 
šanci se obrátit na kulturně zaměřené české 
publikum, které zatím příliš neoslovovalo, takže 
spojení je vskutku oboustranně výhodné.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

České dědictví UNESCO. 
Další příklad výhodné spolupráce

Jak jsme v  minulém čísle zmínili, propagaci města Karlových Varů (a  dalších 10 měst Great 
Spa Towns of Europe) na americkém a kanadském trhu v letošním roce bude zajišťovat projekt 
evropské organizace ETC (European Travel Commision) s pomocí evropských dotací v hodnotě 
80 milionů Kč.
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LÁZEŇSKÉ LESY 

Novinkou na léto 
v lázeňských lesích 
je příměstský tábor 
ušitý na míru dětem 
ve věku 12–15 let

Kromě tradičních příměstských táborů připravujeme 
na léto i třídenní program pro starší děti. Zázemí 
budeme mít opět na Svatém Linhartu. První den 
navštívíme obory a lanové centrum, kde si vyzkouší 
i vysoký a lanovkový okruh. To s mladšími dětmi není 
s ohledem na jejich bezpečí možné. 
Celodenní výlet plánujeme na Odeř, kde bude-
me rybařit, připravíme palačinku nebo opečeme 
buřty na ohni. Protože se k nám připojí i instruktor 
lanového centra, čeká děti výcvik přežití v přírodě, 
vázání uzlů a hry v lese. S hlavním lektorem tábora, 
panem učitelem Liborem Uttlem, budou poznávat 
stromy podle listů i ptáky v lese. Nezapomenutelný 
zážitek čeká děti na střelnici ve Žluticích, kde si pod 
dohledem zkušeného instruktora vyzkouší střelbu 
z krátkých i dlouhých zbraní. 
Příměstský tábor připravujeme ve dvou termí-
nech, 11. – 13. července a 22. – 24. srpna. Další 
informace a také přihlášení najdete na webových 
stránkách Lázeňských lesů Karlovy Vary.
 Martina Nentvichová

„Co nedělat v lese“ je zadání pro 
řezbářské sympozium na Linhartu. 
Návštěvníky pozveme na piknik
Vytvoření exponátů, které budou ukázkou špatné-
ho chování v lese a jeho důsledků, bude hlavním 
tématem pro práci šesti odvážných řezbářů. Ti přijali 
pozvání na sympozium na Svatém Linhartu od 27. 
do 29. května. Své umění s motorovou pilou před-
vedou v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin a v ne-
děli do dvanácti hodin. Vytvořená díla budou po 
sympoziu trvale umístěna v lese, nedaleko hájovny 
Diana. Co přesně řezbáři vytvoří, si ponecháme jako 
překvapení. 

Na stezce vás čeká piknik, doprovodný 
program, ale i zábavné úkoly
V sobotu 28. května vás navíc pozveme na piknik. 
V „lesní spižírně“, připravené v proskleném altánu 
na Linhartu, pořídíte vše potřebné pro oběd nebo 
večeři v lese. Uzeniny, sýry, čerstvé pečivo, zákusek 
i nápoje nabídnou místní dodavatelé. S košíkem 
dobrot se vydáte k odpočinkovým místům u lesních 
altánů, kde vám oběd nebo svačinu zpestří další do-
provodný program. Rodiny s dětmi se můžou cestou 
zapojit do plnění úkolů na deseti stanovištích. Stezka 
s úkoly i odpočinková místa budou připravená od 
11 do 18 hodin. Na piknik se vybavte vlastní dekou 
a košíkem. 

Program vyvrcholí koncertem 
Sobotní zábavu uzavře hudební show kapely Funky 
Monx. Sestava sedmi kluků a holek, vítězů soutěže 
Top Roof talenty 2021, vystoupí od 18 hodin na 
podiu vedle proskleného altánu na Linhartu.
Doprovodný program s námi připravuje Infocentrum 

Karlovy Vary. K dopravě na Linhart využijte speciálně 
vypravenou linku Dopravního podniku Karlovy Vary. 
Přesné časy a místa odjezdů najdete na webu 
lázeňských lesů.
 Martina Nentvichová

Lázeňské lesy uvítají nové instruktory 
lanového centra a brigádníky do kaváren
Do lanového centra na Linhartu přijímáme instruk-
tory pro letošní sezónu. Zájemci se mohou stát 
pomocnými instruktory, nebo absolvovat kurz a stát 
se certifikovanými instruktory. Lázeňské lesy navíc 
novým uchazečům nabízejí proplacení poloviny kurzu, 
jehož běžná cena je 5000 Kč. Zájemci tedy zaplatí 
pouze 2500 Kč. Získaný certifikát má poté doživotní 
platnost nejen na Linhartu, ale ve všech lanových 
centrech vybudovaných společností Unipark.
Kurz proběhne poslední červnový nebo první červen-
cový týden. Zajistí ho lanové centrum a doba trvání je 
pět dní. Instruktoři musí být v dobré kondici a fyzicky 
zdatní. Odměnou jim bude pestrá práce v příjemném 
lesním prostředí a zaměstnání na celou sezónu. 
Uchazeči mohou psát na netopilik@llkv.cz.
Pomocníky hledáme i do kavárny na Linhartu a Goe-
thově vyhlídce a stánku Linhartka u lanového centra. 
Náš ideální kandidát je starší 18 let, vlastní zdravotní 
průkaz v potravinářství a je ochotný pracovat o víken-
dech. Zájemci se mohou ozvat na mail lorenzova@
llkv.cz.
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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 
                                                            

Let vrtulníkem
nad vaším domovem.

KARLOVY VARY 29.05.2022
Objednávejte do 18.05.2022 

www.ffd.cz/karlovyvary
+420 499 984 800    info@forfreedays.cz
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TÉMA

Projekt jsme již představili veřejnosti 
prostřednictvím našeho webu v roce 
2017. Od tohoto roku vycházel náš záměr 

z názorů a požadavků veřejnosti. Účast v soutě-
ži Stavby Karlovarského kraje 2018 nám jasně 
ukázal, že tento projekt si veřejnost v Karlových 
Varech a okolí přeje.
Získali jsme vítězství v kategorii nejlepší projekt 
18. ročníku soutěže ,,Hlasování veřejnosti na 
internetu” - celkem 1008 hlasů. A druhé místo 
v kategorii nejlepší projekt 18. ročníku „Vybrané 
odbornou porotou”.
Projekt byl několikrát v následujících letech 
upravován dle požadavků rady města Karlovy 
Vary, pracovní skupinovou pro „starou vodárnu” 
a příspěvkovou organizací města Karlovy Vary 
až do současné doby roku 2022.
Náš projekt se stále těší velkého zájmu veřej-
nosti, investorů a regionálních firem.  Jsme 
přesvědčeni, že realizace projektu  - záměru 
FUTURA - NOVÁ VODÁRNA je pro území to nej-
lepší řešení v rámci revitalizace tzv. brownfieldu 
a plně v zájmu veřejnosti.
Jsme připraveni na realizaci ve shodě s původ-
ním industriálním charakterem budov a ak-
tuálně platným územním plánem. Vycházíme 
z respektování dané lokality, současného stavu 
a reálné adaptace daného specifického území.
Cílem projektu je vytvoření moderního komerč-
ního víceúčelového centra nabízejícího služby 
zaměřené na volnočasové, profesní a zážitkové 
aktivity tak, aby uspokojily různorodé potřeby 
místních obyvatel a návštěvníků Karlovarska. 

Objekty jsou koncipovány jako propojené 
s atraktivními prostory, které nabízejí služby ve 
specifickém prostředí. Tento nový záměr vytváří 
jasnou a předem danou tvorbu pracovních míst 
a podpoří regionální trh práce, místní firmy 
a podnikatele.
Společně s realizační skupinou byly provedeny 
konzultace a jednání s budoucími účastníky 
stavebního řízení a jejich požadavky jsou již 
zapracovány (např. Povodí Ohře - KV, Vodakva 
a.s., Úřad územního plánování a stavební úřad 
Magistrátu města Karlovy Vary, soudní znalci 
v oboru ekonomiky, ceny a odhady, oceňování 
nemovitostí atd.
Celková rozloha území je 26279 m2. Areál je 
sestaven z podzemních a nadzemních staveb, 
zastavěných pozemků, komunikací a ostatních 
ploch. Smyslem přestavby, revitalizace a rea-
lizace předloženého záměru je náhradou nebo 
rekonstrukcí nevhodných stavebních objektů 
v prostoru celého území „staré vodárny”. Při 
rekonstrukcích stávajících staveb v záplavovém 
území je nutné eliminovat účinky povodňových 
průtoků s přihlédnutím na stavební - technická 
řešení a zamýšlený provoz areálu s ohledem na 
průtok stoleté vody Q100. Plochy jsou určeny 
k přestavbě původních souborů technologic-
kých objektů s cílem vytvořit městotvorný celek 
ukončující novou urbánní osu širšího městského 
centra s vyšší hodnotou nové zástavby s použi-
tím volných architektonických forem (umístění 
nadzemních objektů s propojením plochy areálu 
Meandru řeky Ohře na tuto novou zástavbu).

Revitalizace a rekonstrukce dané lokality je za-
měřena na novou formu volnočasových aktivit 
a provozech se službami. Jednotlivé prostory 
jsou originálně programově propojeny z vlast-
ním zaměřením, které se navzájem obchodně 
doplňují a fungují jako obchodní celek. 
Naším záměrem je i reálná možnost progra-
mového a obchodního propojení se stávajícím 
sportovištěm v okolí KV Arény, bazénového 
centra, míčové haly a atletického stadionu AC 
Start, s tenisovými kurty s možností vytvářet 
určitý typ zázemí a služeb celému území např. 
ubytování, parkování společně realizované 
promo akce, atd. To vše ve spolupráci a do-
hodami se Statutárním městem Karlovy Vary. 
V tomto záměru je zapracováno jasné propojení 
s areálem Meandru Ohře a vytvoření důležitého 
zázemí oblíbeného bistra Limetka (půjčovna 
a servis bruslí, WC, atd.)
Přínos městu a jeho občanům od realizace 
našeho záměru je očekáván v daleko větších 
možnostech než jsou zde uvedeny. Vyplývají 
z daného charakteru a využití jednotlivých 
provozů areálu v návaznosti na kulturní a spole-
čenské dění v Karlových Varech.
Naší vizí je poskytnout občanům Karlovarska 
nový zážitek v oblasti profesních a volnoča-
sových aktivit, služeb, gastronomie a kultury. 
Uskutečněním tohoto záměru chceme zatraktiv-
nit život místních, vytvořit  příjemné místo 
pro setkávání zdejší komunity a rozšířit dění 
z městského centra. Tento koncept v regionu 
chybí a věříme, že bude plně doceněn nejen 
obyvateli Karlových Varů. K našemu záměru je 
vytvořen filmový spot, který je možné shlédnout 
na webových stránkách www.futurakv.cz

za tým Futura
Petr Čumr, project manager 

„Stará dáma” stále čeká, 
až dostane druhou šanci

My, tým Futura společně s odbornou veřejností jsme již několik let připraveni realizovat projekt 
- záměr ,,FUTURA - NOVÁ VODÁRNA”. Jedná se o realizaci revitalizace celého území „staré vo-
dárny” v Karlových Varech - Tuhnice.
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Děkujeme všem 696 respondentům a míst-
ním provozovatelům služeb, kteří se zapojili 
do dotazníkového průzkumu, který týmu 
Kanceláře architektury města Karlovy Vary 
pomůže připravit kvalitní zadání pro archi-
tektonicko-urbanistickou soutěž na revitali-
zaci nám. Dr. M. Horákové.

Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají 
náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný 
prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku 
a je velmi špatně hodnoceno jako místo pro 
dětské hry a aktivní trávení volného času, přes-
tože se nachází přímo naproti základní škole. 
Obyvatelé se ale shodují, že náměstí Karlovým 
Varům chybí a zde je výjimečná příležitost 
důstojné náměstí vytvořit. V otázce, zda se má 

jednat spíše o formální, reprezentativní náměstí 
s převahou „kamene“, nebo náměstí parko-
vého typu, se většina dotazovaných přiklání 
k zelenější variantě, leč stále reprezentativní. 
Nejproblematičtějším místem z pohledu dopra-
vy je prostor před školou či před poliklinikou. 
Oslovené děti by si rozhodně přály zklidnění 
dopravy, přechod přímo před školou, a pokud 
možno zrušení či redukci parkovacích stání 
naproti škole, aby nemusely přecházet (či dnes 
přebíhat) mezi parkujícími vozy.
Proč 80 % respondentů náměstím pouze pro-
chází? Které změny by respondenti na náměstí 
uvítali? Podívejte se detailně, jak celé vyhod-
nocení dopadlo. Závěrečnou zprávu najdete na 
našem webu www.kamkv.cz, kde také najdete 
další informace o postupu v přípravě architek-
tonicko-urbanistické soutěže.

Jak vnímá karlovarská veřejnost 
náměstí Dr. M. Horákové?

VÝSTAVA ENERGIE 
A CIVILIZACE 
Výstavu Energie a civilizace 
doprovodí dvě přednášky na 
aktuální témata – o udržitelných 
zdrojích a síle vody. Už od středy 
4. května mohou zájemci na 
Náplavce hotelu Thermal zhlédnout 
unikátní venkovní výstavu ENERGIE 
A CIVILIZACE, která ukazuje 
závislost našeho blahobytu a míru 
bezpečnosti na zdrojích energie. 
Dnes tak aktuální téma otevřou 
dvě přednášky v Červeném 
salonku hotelu Thermal v úterý 
10. května od 18 hodin. Vstup 
je zdarma, registrace možná na 
j.boukalova@kamkv.cz. S tématem 
ENERGIE JAKO STRATEGIE, 
NÁSTROJ I HROZBA vystoupí 
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., 
prorektor Univerzity Karlovy 
v Praze, archeolog a egyptolog: 
„Přednáška se bude zabývat 
otázkami energie, bezpečnosti, 
geopolitiky i míry svobody ve vztahu 
ke kontrole zdrojů pro udržitelné 
fungování případně další rozvoj 
společnosti. Bude poukázáno na 
to, že všechny tyto aspekty spolu 
významným způsobem souvisí, 
ať chceme nebo nechceme, bez 
ohledu na ideologii či politickou 
orientaci. Přístup v uplynulých 
letech v Česku bude použit jako 
výstražný příklad,“ upřesňuje. 
Naopak vodní síle se bude věnovat 
přednáška předsedy Svazu vodního 
hospodářství RNDr. Petra Kubaly: 
„Elektrická energie je naprosto 
neodmyslitelnou a běžnou součástí 
našich každodenních životů 
a v podstatě si ani nepřipouštíme, 
že bychom jí neměli,“ upozorňuje 
a dodává: „Existuje úzká vazba 
mezi způsoby získávání energie 
a ochranou životního prostředí. Je 
to zcela aktuální téma, které nás 
posouvá k výraznějšímu využívání 
obnovitelných a alternativních 
zdrojů energie, včetně vytváření 
nezávislosti při jejím získávání, jak 
se ukázalo jako nezbytné po 24. 
únoru 2022.“
Exteriérová expozice, která bude 
v noci nasvícená solárními panely, 
bude k vidění v Karlových Varech. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obědy z původně seniorské jídelny Zlatá kotva 
dostávají sportovci, školáci i váleční uprchlíci
Rozsáhlou restrukturalizací prošlo v minulém 
období Městské zařízení sociálních služeb (MZSS) 
v Karlových Varech. To po nástupu nového ředitele 
Petra Myšáka uzavřelo jednu kuchyň a zefektivnilo 
činnost zbývajících dvou vývařoven.  Podle náměstka 
karlovarské primátorky Tomáše Trtka tak došlo ke 
zvýšení kvality jídla i téměř padesátiprocentnímu 
nárůstu počtu vydaných obědů.
„Na základě předložené koncepce nového ředitele 
byla uzavřena kuchyně ve Východní ulici a dnes se 
vaří pouze ve Zlaté kotvě a Staré Roli. Úspěchem je 
nejen zefektivnění celého stravovacího úseku, ale 
i podstatné zkvalitnění jídel a v konečném důsledku 
i zlepšení ekonomických výsledků. Místo někdejších 
tří set jídel se jich totiž nyní vaří zhruba čtyři sta 
padesát,“ vysvětluje náměstek primátorky.
Ten dále uvádí, že kuchyně ve Zlaté kotvě umí 
pružně reagovat nejen na potřeby seniorů, kteří 
zůstávají nejpočetnější skupinou strávníků, ale 
i na potřeby města. „Před nedávnem došlo kvůli 
covidu k personálnímu výpadku v několika školních 
kuchyních a tak jsme prostě začali do škol dovážet 
jídlo ze Zlaté kotvy. Ta vařila také pro pořadatele 
City triatlonu a jídlem zásobuje i několik komerčních 
subjektů. Nyní poskytujeme jídlo i části ukrajinských 
uprchlíků,“ dodává Tomáš Trtek.
Pod výraznou změnou stravování v MZSS je pode-
psán výše zmiňovaný ředitel Petr Myšák. Ten přizná-
vá, že měl sice jasnou představu o chodu zařízení, 
ale pomohla mu i trocha štěstí a znalost hotelového 
prostředí primátorky města Andrey Pfeffer Ferklové.
„Podařilo se nám totiž do našich řad získat provoz-
ního se zkušenostmi z pětihvězdičkových hotelů. 

Jedná se o naprostého profesionála, který rozumí 
celému stravovacímu segmentu a jeho znalosti 
a profesionalita nám hodně pomohla. A ocenili to 
hlavně strávníci, kteří dostávají podstatně kvalitnější 
stravu,“ doplňuje primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová s tím, že nyní je kapacita kuchyně vyčer-
pána na zhruba pětasedmdesát procent a hledají se 
stále nové možnosti.

Jednou z nich je například zajištění plné penze pro 
zhruba padesát obyvatel nově otevřeného Domova 
pro seniory v Nové Roli. „Zlatá kotva nabízí totiž 
nejen služby klasické jídelny, ale je schopna jídlo 
dodávat i v zatavených obalech a to jak teplé, tak 
k následnému ohřátí. Tuto variantu přivítali i někteří 
senioři, kteří si objednávají stravu například i na 
víkendy,“ uzavírá primátorka města.

Zlaté kotva    Podle náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka (na snímku) došlo ke 
zvýšení kvality jídla i téměř padesátiprocentnímu nárůstu počtu vydaných obědů.

Terapie hrou pomáhá dětem najít 
cestu nejen z koronavirové krize
Doba, ve které nyní žijeme, není pro nikoho snadná. 
S mnohými nástrahami se potýkáme snad všichni. 
Snažíme se v životě fungovat, chodit do práce a žít 
tak, abychom se cítili co nejlépe, jak je to možné. 
Změny, které pandemie přinesla, se snaží vstřebat 
nejen dospělí, ale i děti, které v mnohém zasáhla 
snad i více. Neustálé zavírání škol, izolace od spolu-
žáků a přátel a mnoho dalších negativních aspektů 
nenávratně změnilo dětem jejich dosavadní životy. 
Pro některé jedince to byl podnět k tomu adaptovat 
se na situaci, naučit se něco nového a hledat jiné 
zdroje pro život. Pro mnohé děti však pandemie 
znamená velkou řadu negativních změn, a to je vý-
znamně zasáhlo. V terapeutické praxi se velmi často 
setkáváme s nárůstem klientů, kteří mají potíže 
v oblasti sociálních kontaktů, nekontrolovatelných 
změn nálad či psychosomatických potíží. 
V léčbě se nám u malých dětí osvědčuje metoda 

práce terapie hrou, která umožňuje dětem nená-
silnou formou zpracovávat různé obtíže, které děti 
provází. V terapeutickém procesu se nezapomíná 
ani na práci s rodiči, s nimiž terapeut od začátku 
spolupracuje. Rodiče mají možnost postupně se 
v průběhu spolupráce dovídat, jak mohou i oni sami 
přispět k pozitivním změnám. Středobodem celého 
procesu je však dítě, které dochází za terapeutem 
do speciálně vybavené herní místnosti. Víme, že 
pro děti v rozmezí věku 3 – 12 let, je hra hlavním 
prostředkem komunikace. Dítě se tak může vyjádřit 
stejně, jako se dospělý člověk vyjadřuje slovy. 
K představení potíží nebo složitých situací mu slouží 
hračky různorodého charakteru, které jsou v herně 
speciálně zastoupeny.
Pro rodiče, kteří by měli pocit, že terapie hrou by 
mohla zrovna jejich dítěti pomoci, nabízíme nyní 
jedinečnou možnost spolupráce podpořené nadací 

„Pomozte dětem“. Projekt nesoucí název „I trable 
jdou říct hravě“ by měl umožnit navázat spolupráci 
rodinám, pro které není hrazená terapie z různých 
důvodů dostupná.

TERAPIE HROU
Pro více informací navštivte webové 
stránky, Facebook a nebo se 
obraťte na níže uvedené kontakty: 

www.terapie-rodine-kv.cz
www.facebook.com/Terapie-hrou-
KV-104721462115581
terapiekv@seznam.cz
+420 777 883 348
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ŠKOLSTVÍ

Zapsat dítě do mateřské školy 
můžete už začátkem května
Zápisům dětí do karlovarských mateřských škol 
jsou v letošním roce vyčleněny dva květnové dny 
- 3. a 4. května. Zápisy na všech pobočkách obou 
příspěvkových organizací, které jednotlivé školky 
řídí, proběhnou prezenční formou, přijít tedy musí 
děti i jejich rodiče, případně jiní zákonní zástupci. 
Ve školkách spadajících pod 1. Mateřskou školu 
Karlovy Vary jsou časy zápisů stanoveny od 13:30 
do 16:00 hodin, 2. Mateřská škola Karlovy Vary má 
zápisy na svých pobočkách mezi 14:00 a 16:00 
hodinou. Rodiče předloží rodný list dítěte a doklad 
o jeho trvalém pobytu.

ZŠ Konečná - nejen florbalová vítězství
31. 3. 2022 se v pražské sportovní hale na Cho-
dově konalo republikové finále florbalové soutěže 
Čeps cup pro žáky 1. stupně základních škol, 
kterého se účastnilo 16 mužstev ze všech krajů 
republiky. V obrovské konkurenci se žáci ze ZŠ 
Konečná probojovali přes dramatické semifinále do 
finále, ve kterém sice podlehli mužstvu z Mohelni-
ce, ale získali úžasné 2. místo.  Všichni reprezen-
tanti zaslouží obrovské poděkování nejen za spor-
tovní výkony, skvělou reprezentaci školy, města, 
ale i našeho kraje. Tomuto úspěchu předcházely 
další sportovní, ale i výtvarné úspěchy.  V lednu 
proběhlo krajské kolo florbalu kategorie III. mlad-
ších žáků, kde se chlapci ze šestých ročníků stali 
krajskými přeborníky.  30. 3. se konalo krajské 
finále v basketbale chlapců a dívek 2. stupně ZŠ. 
Turnaj se hrál v Hale míčových sportů, kde druž-
stvo děvčat ZŠ Konečná obsadilo skvělé 2. místo. 
Tečku za úspěchy udělala Apolena Martinovská 
z 8. A, zvítězila v celorepublikové výtvarné soutěži 
Třikrát Co! v kategorii děti 13-15 let se svou prací 
na téma Co miluji!
Soutěž pořádala organizace Stipendium Václava 
Havla v Praze, která podporuje nadané romské 
děti. Apolenina práce bude mezi vystavenými 
výtvarnými díly a bude zařazena do aukce, jejíž 
výtěžek pomůže získat prostředky na studentská 
stipendia.
Poděkování patří i všem trenérům a pedagogům za 
výbornou práci s dětmi. 
 Mgr. Radka Hodačová

Kritéria pro přijetí a další informace 
jsou dostupné na internetových 
stránkách jednotlivých škol: 

1. MŠ Karlovy Vary 
www.materinkykv.cz 

2. MŠ Karlovy Vary 
www.2mskv.cz
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Kritéria pro vzdělání a výcvik strážníků a další od-
borný růst mají vysoký standard, který se nemění. 
Kdo si myslí, že strážník při výběrovém řízení 
splní, co je třeba a tím to končí, mýlí se. Byť nám 
poslední dva roky pravidelnost přezkoušení narušil 
virus šířící se vzduchem a s tím spojená vládní 
opatření, od dubna letošního roku už je v plném 
proudu a v několika termínech proběhl celý měsíc. 
Vše začíná několika minutovou rozcvičkou v rytmu 
rockové muziky, následuje cvičební sestava s tyčí, 
sedy-lehy, kliky, člunkový běh, běh na jeden 
kilometr a limity, přes které nejede vlak. Přezkou-
šení se týká všech věkových skupin až do 60 let, 
přičemž průměrný věk strážníků v roce 2021 byl 
45 let.
Po podání maximálního fyzického výkonu, pravda, 

někdy i vyčerpání, je třeba utřít pot a slzy. Stráž-
níky totiž čeká přemístění na střelnici, kde pro-
běhnou prověrkové střelby. Na doplnění chybějící 
energie tak mají několik desítek minut.
Pod odborným dohledem se střeleckému výcviku 
věnují několikrát do roku, někteří jedinci jsou 
opravdu zapálení a střelba jim jde pěkně od ruky, 
černé kolečko uprostřed papírového terče nená-
vratně mizí každým žhavým výstřelem.
Městská policie Karlovy Vary podporuje své 
strážníky v dalším vzdělávání, ať již ve studiu na 
vysokých školách, Policejní akademie v Praze 
nevyjímaje, což někteří využili anebo aktuálně 
využívají. V průběhu roku probíhají rovněž odborná 
zaměstnání lektorovaná vlastními nebo nasmlou-
vanými odborníky.

Duben ve znamení fyzických 
a střeleckých testů Strážníci kontrolovali 

řidiče taxislužby
Strážníci ze skupiny Taxi 
Teamu se začátkem měsíce dubna zaměřili 
na kontrolu řidičů taxislužby. Mezi nejčastěj-
šími prohřešky byly neplatné oprávnění řidiče 
taxislužby, chybějící zaznamenání skutečného 
průběhu přepravy či neodpovídající skutečnosti 
nastavené v taxametru. Strážníci se zaměřili 
také na ostatní řidiče, kteří mimo jiné neo-
právněně užívali stanoviště určené právě pro 
taxislužbu. Za několik hodin činnosti vyřešili 
deset přestupků, z nichž některé oznámili 
správnímu orgánu.

Při hašení pneumatiky byl zraněn strážník
V pátek 25. března po desáté hodině dopo-
ledne si motorizovaná hlídka PCO  při čekání 
na světelné křižovatce u magistrátu města II. 
všimla nákladního vozidla, kterému ze zadní 
části přívěsu začala doutnat a vzápětí na to 
hořet pneumatika. Strážníci upozornili řidiče, 
který vozidlo zastavil a vyběhl z kabiny zkon-
trolovat závadu na přívěsu. Vzhledem k tomu, 
že řidič neměl hasicí přístroj, použili strážníci 
svůj ze služebního vozidla a přes stálou službu 
přivolali na místo hasiče. Ve chvíli, kdy byl 
jeden ze strážníků na úrovni doutnajícího 
kola, které se snažil uhasit, došlo k explozi. 
Strážník utrpěl zranění v obličeji, první pomoc 
mu poskytl kolega. Následně byl po příjezdu 
záchranné služby převezen do nemocnice. Na 
místo bylo třeba vyslat další hlídku z důvodu 
usměrňování provozu a státní policisty. Zranění 
si vyžádalo pracovní neschopnost, ale žádné 
trvalé následky s největší pravděpodobností 
strážník mít nebude.

ZPRÁVY Z ULICE 

Denně strážníci z Operačního a informačního 
střediska (OPIS) přijmou několik desítek různých 
telefonních podnětů a žádostí. Není tedy divu, že 
v loňském roce  přijali  téměř 26 tisíc oznámení.  
Součástí jejich pracovní náplně je také monito-
ring zájmových lokalit, k čemuž využívají městský 
kamerový dohledový systém se čtyřiceti kamera-
mi. Díky nim v loňském roce předali strážníkům 
v terénu 1447 podnětů k řešení.

Řízení přímého výkonu služby klade na strážníky 
vysoké pracovní nároky a vyžaduje výbornou 
místní znalost, praxi v oboru a psychickou odol-
nost. Strážníci zařazení do této služby patří do 
tzv. zakládající generace a proto je nezbytné, aby 
si městská policie připravovala vhodné adepty 
pro jejich střídání, které bude v brzké době vyvo-
láno odchody do důchodu. Je to k nevíře, ale MP 
letos slaví již 30 let od svého zřízení.

Komunikace je základ řízení

Víte, že sledovat nás můžete 
také na sociálních sítích?

Zpátky do školky
Po téměř dvouleté přestávce, kterou si vynutila 
covidová pandemie, obnovilo oddělení prevence 
a dohledu Městské policie Karlovy Vary besedy 
pro děti mateřských škol. O nabídku strážníků 
projevila okamžitě zájem většina mateřinek ve 
městě. Na návštěvy strážníků se děti vždy moc 
těší, už jen proto, že vědí, že si budou moci pro-
hlédnout policejní výstroj a vyzkoušet zajímavé 
aktivity, například přecházení přes přechod pro 
chodce, nebo rozdělování obrázkových kartiček 
se špatným či správným chováním

MĚSTSKÁ POLICIE

V letošním roce Statutární město Karlovy Vary 
uzavřelo veřejnoprávní smlouvy s městy Cheb, 
Sokolov a Ostrov. Jejich obsahem je personál-
ní výpomoc městských policií v době konání 

významných sportovních a kulturních akcí, kde 
lze predikovat účast většího počtu osob a tím 
i vyšší nároky na zajištění veřejného pořádku 
a bezpečnosti. Karlovy Vary uzavřely s Chebem 
a Ostrovem tyto smlouvy již v roce 2020, kdy 
však z důvodu covidových opatření nedošlo 
k jejich naplnění. V Karlových Varech se objeví 
strážníci z okolních MP například v době konání 
Mezinárodního filmového festivalu či Světového 
poháru v triatlonu. Smlouvy jsou uzavřeny na 
dobu jednoho roku a po jejich skončení dojde 
pochopitelně k vyhodnocení přínosu.

Strážníci si při akcích vypomohou
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Tak a znovu. A lépe? Zkouším přestat s kouře-
ním znova a zase. Teď od počátku jara. Asi to už 
dopředu vzdávám. Možná opakuji pokaždé stejné 
chyby…. Nevěřím si, raději to nikomu neříkám, 
abych nebyl za neschopného. Mám na sebe zlost 
a strach, zda to fakt dám. No a pak si potřebuji 
zapálit aspoň jednu…a jede to od začátku. Co 
mám udělat jinak? 
  Pavel, 43

Oceňuji, že to nevzdáváte a znovu zkoušíte se 
zdraví škodlivým zvykem skončit. Je pravda, že 
odvykání se obvykle nepovede na poprvé. Není 
proto důvod mít pocit selhání.
Zastavil bych se u vašeho náhledu na to, že si 
sám nevěříte. Vnímáte sebe jako „neschopného“ 
i v jiných situacích? Často se snažíte dokázat, že 
něco zvládnete sám, i když jsou vaše cíle možná 
nereálné, nebo potřebujete k jejich dosažení 
pomoc z okolí? Jestli je toto vaše téma, doporučil 
bych vám předtím, než znova začnete s odvyká-

ním, navštívit odborníka, se kterým byste mohl 
vaše pocity neúspěchu a nedůvěry v sebe probrat. 
Když prožíváte složité životní období, není vhodné 
začít i s odvykáním. Byla by to zbytečná zátěž 
a vyhlídky na úspěch mizivé. Je dobré si uvědo-
mit a respektovat vlastní hranice ve smyslu, co je 
možné a co nás zbytečně zatíží nebo znechutí. 
Co se týče odvykání… Jak se vám daří řešit 
abstinenční příznaky? Používáte náhražky jako 
žvýkačky nebo náplasti? Je to určitě lepší řešení 
než opět sáhnout po cigaretě. Už jenom jedna 
cigareta dokáže znova vrátit ke kouření. 
V procesu odvykání je důležité mít podporu 
v okolí, někdo, kdo ví, o co se snažíte, schvaluje 
vaše rozhodnutí a ve chvílích váhání a krize se na 
něj můžete obrátit. Nebo když se vám budou dařit 
plánované kroky, můžete spolu slavit a užívat si 
úspěch. 
Odvykání je náročný proces, a proto je důležitá 
pozitivní motivace. Kromě toho, že vás čeká úleva 
pro tělo bez nikotinu, by bylo dobře vymys-

let a naplánovat odměny za jednotlivé kroky. 
Nesouvisí všechno jenom s cigaretou…důležité je 
uklidit byt, odstranit kuřácké pomůcky, rozmyslet 
si jídelníček, najít řešení pro pití kávy a alkoholu, 
které nejčastěji k cigaretám svádějí. Máte před-
stavu, co budete dělat s ušetřenými penězi, nebo 
jak naložíte s časem, který získáte?
V případě, že považujete za příliš složité zbavit se 
cigaret, zkuste jako mezistupeň používat alter-
nativní způsob – konzumaci tabáku nahříváním. 
Neznamená to vůbec ukončení vašeho zlozvyku, 
ale možná je pro vás v současnosti důležité vidět, 
že se „alespoň něco dá změnit“.  Pro další podpo-
ru bych vám doporučil obrátit se na praktického 
lékaře nebo přímo na Národní linku proti kouření.
  Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

Kuřákům je nyní v rámci projektu k dispozici ordinace pro odvykání kouření v rámci projektu KARLOVY VARY – 
MĚSTO BEZ KOUŘE. Zájemci ji najdou na adrese Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 447/12. 

Objednat se je možné od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hod na tel. 353 228 628 a 602 134 470. 
Ordinační doba Karlovy Vary: po-pá 8.00-12.00 14.00-16.00.

P O M Á H Á M E  K U Ř Á K Ů M

ZASE A ZNOVU…

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO: Co mám dělat, když...
Vážení čtenáři, dnešním článkem reaguji na jeden 
z Vašich dotazů, který zní:

Na základě Vašeho článku o RZP si dovoluji optat. 
Co mám dělat, když manželovi (84 let) o život 
nejde, ale není schopen zajít za lékařem (částečná 
imobilita už 3 roky). Před týdnem upadl, má bolesti 
v oblasti hrudníku, které částečně tiší prášky od 
praktického lékaře. Jeho stav se nelepší. Děkuji 
předem

A moje odpověď bude nyní pro všechny, kteří 
mají podobný problém.
Pacient by měl kontaktovat s problémem tzv. první 
linii, tj. záchranku (v akutním případě - o tom jsem 
psala v minulém článku) nebo, což se týká tohoto 
případu, svého praktického lékaře.
Každý praktický lékař (pediatr) má smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou a v té smlouvě má ordinační 
hodiny. Tyto ordinační hodiny má vyvěšeny ve 
své ordinaci. Někteří lékaři to mají i na internetu. 
V těchto hodinách musí pacienty ošetřit, ale také 
vyplnit spoustu dokumentace, například poukaz na 
lázně, a na to si vyhradí určitý čas. Praktickému 
lékaři můžete také zavolat a ten vám může poslat 
elektronicky i recept. I když nemáte mobil, stačí 
pak poslat někoho k vyzvednutí léků do lékárny 
s občanským průkazem. Sdělíte, že máte předpis 

a lékárník si vás vyhledá. Někteří praktici mají 
i návštěvní hodiny.
V případě, že se stav nelepší a praktický lékař není 
dostupný, je možné zavolat na dispečink záchran-
né služby a ti rozhodnou o poslání převozové 
sanitky, která přijede do tří hodin.
Pokud je pacient schopen se dostavit k praktikovi, 
tak ten jej vyšetří, sdělí svůj nález a doporučí léč-
bu. Pokud je léčba v jeho možnostech. Pokud však 
potřebujete specializované vyšetření, například 
kardiologické, diabetologické či léčbu bolesti, vydá 

vám žádanku na toto vyšetření. Přímo ke specialis-
tovi byste měli jít jen tehdy, pokud jste u něj již za-
vedeni, či pokud si vás pozve. Jinak s doporučením 
od praktického lékaře, který na žádanku popíše 
váš stav a požadavek. Každý lékař je ale povinen 
ošetřit pacienta v ohrožení života okamžitě.
Specialista po vašem vyšetření svůj nález pošle 
zpět praktikovi. Pacient má právo na kopii nálezu, 
včetně diagnóz a poučení. Také vás specialista 
může odeslat na doplňující vyšetření. Všechny 
výsledky by se měly sejít u vašeho praktického 
lékaře, který o vás ví nejvíce a zhodnotí všechny 
nálezy. Poté vám předepíše léky a doporučí další 
postup. Praktik ale nemá oprávnění k předpisu 
všech léků, některé předepisuje pouze specialista.
Dle závažnosti onemocnění si vás praktik může 
pozvat na kontrolu. Po třech měsících předepiso-
vání léků by vás měl lékař zkontrolovat, zda léčba 
funguje. Dle stavu může léčbu změnit i dříve, nebo 
v ní dál pokračovat, případně vás zpět poslat ke 
specialistovi, pokud si vás nepozval sám.
Praktický lékař, u kterého jste registrován, by 
měl mít možnost nahlížet do vašich zdravotních 
záznamů. Měl by vás pravidelně zvát v určitém 
věku na kontroly a vyšetřit vás na určitá sledovaná 
onemocnění, nebo vás na ně poslat. Ale o tom zase 
v dalším článku.
 MUDr. Věra Procházková
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Vyhodíte ho dveřmi a on se vrátí oknem?
Dovoluji si tímto reagovat na minule zveřejněný 
příspěvek v rubrice Hydepark pod titulkem „Vyhodíte 
ho dveřmi a on se vrátí oknem“, ve kterém se vyja-
dřuje paní I. Borovcová, ředitelka Správy přírodních 
zdrojů a kolonád k bezdomovci, který se zdržuje 
v objektu Vřídelní kolonády a kterého pravidelně 
vyvádí z objektu policie. Postoj paní ředitelky je 
naprosto nehumánní, to má být ta propagovaná 
demokracie? Kde je ze strany vedení města pomoc 
pro tyto lidi bez domova? Vydávají se horentní sumy 
na pomoc utečencům, z nichž mnozí si tuto pomoc 
nezasluhují, neváží si toho, co jim naše město 
a občané poskytují, jsme pro mnohé z nich pouze 
„bohatou“ přestupní stanicí pro cestu na Západ, kde 
mají již nakoupeny baráky a po roce, až vyčerpají, 
co jim náš stát poskytne, odejdou. Najednou je 
ubytovacích kapacit dostatek. Nechápu, proč je 
nenabídneme našim, českým lidem bez domova, 
kteří by ve většině chtěli pracovat, ale nikdo je bez 
trvalého bydliště nezaměstná. I ti, kteří už nejsou 
schopni práce, si také zasluhují podporu společnosti 
- už z humánních důvodů. V dnešní době se stále 
dehonestuje období socialismu, kdy měl každý pod-
nik pro své zaměstnance ubytovny, stejně tak i pro 
lidi bez domova. Podle statistik máme víc pracovních 
míst k dispozici než je počet nezaměstnaných, tudíž 
pracovní příležitosti pro tyto lidi by byly. Co se týče 
hospodaření vedení města s finančními prostředky, 
rozhodně nesouhlasím například s názorem pana 
Maříka, že je nutné změnit názvy ulic, podle mého 
názoru by to byly naprosto vyhozené peníze, stejně 
tak výdaje spojené s filmovým festivalem, kde si při-
jde na velký zisk několik organizátorů této zbytečné 
akce a kdy by peníze v řádech milionů mohly být 
využity například na opravy cest a chodníků, nebo 
právě na vybudování ubytoven pro lidi bez domova.
Celý život žiju v Karlových Varech a opravdu se 
mi nelíbí některá rozhodnutí města - i co se týká 
podpory ukrajinským utečencům, kdy se opomíjí 
potřeby našich českých lidí.
 Dagmar Budíková

Sociální služby aneb Řekni si o pomoc
Síť sociálních služeb může být někdy pro občany 
zmatečná. Neví, kde mohou požádat o pomoc 
a kterou pomoc vyřizuje který úřad nebo organizace. 
Sociální služby tvoří funkční celek a je to multi-
disciplinární obor. Sociální pracovník je rádcem, 
psychologem a někdy i učitelem. 
Mezi nejčastější problémy patří domácí násilí, ztráta 
bydlení, ztráta živitele rodiny nebo také dluhové pro-
blémy a s tím spojený nedostatek peněz a závislost 

na dávkových systémech. Sociální služby jsou zde 
od toho, aby takovou osobu sociálně rehabilitovali, 
a tudíž ji vrátili zpět do běžného života. Stát, který 
tyto služby hradí, má zájem pomoci takto postiže-
ným občanům, jelikož pokud občané tento problém 
vyřeší, mohou se vrátit zpět do běžného života 
a platit daně, což je pro stát výhodné.
Sociální služby prevence jsou zde právě proto, aby 
pomohly osobám s překonáním jejich nepříznivé 
sociální situace a chránit společnost před vznikem 
a šířením nežádoucích společenských jevů. Kam 
spadá mnoho životních situací každého člověka. 
Mít problém není ostuda a sociální služby někdy 
vzbuzují dojem, že jsou pouze pro sociálně slabé 
jedince. Nikoliv! I člověk „z běžné populace“ může 
mít nějaký problém, který nezvládne vyřešit sám. 
Další velkou skupinou jsou sociální služby péče, 
které zajišťují osobám jejich fyzickou a psychickou 
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti. Tyto 
služby jsou určeny všem občanům, kteří jsou závislí 
na pomoci druhé osoby. Zase zde není ostudou 
požádat o pomoc sociální službu, pokud nejsme 
schopni zvládnout pečovat o osobu blízkou vlastními 
silami. Rodiny jsou mnohdy zoufalé, protože nevědí, 
jak svým blízkým pomoci a zajistit jim potřebnou 
péči. Je nutná efektivita a empatie při péči, ať již 
doma nebo v domově pro seniory. Pokud má rodina 
takovou osobu doma, může být soužití tak náročné, 
že se vztahy mezi nimi začnou vyhrocovat. Zde je 
nutné si uvědomit, že péči potřebuje nejen osoba, 
o kterou se pečuje, ale i osoby, které pečují. Je 
zapotřebí tyto osoby podporovat a vysvětlovat jim, 
proč se dějí nezvyklé situace a proč je maminka 
nepoznává. 
V neposlední řadě je zde paliativní péče. Jejím cílem 
je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádá-
ní, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout 
podporu jeho blízkým. Pozice sociálního pracovníka 
v tomto odvětví je zaměřit se na potřeby umírající 
osoby a zajistit to, aby bylo o vše postaráno, aby byl 
odchod pro tuto osobu co nejpříjemnější.
Je nutné si uvědomit, že sociální služby jsou tu pro 
všechny bez rozdílů pohlaví, věku nebo dokonce 
snad sociálního postavení. Sociální službu bude 
nejspíše potřebovat jednou každý. Jelikož jak praví 
klasik „Cesty Páně jsou nevyzpytatelné“. 

Lukáš Vojtěch Vodenka, odborník na sociální 
problematiku, člen Pirátů

Moje zkušenost a poděkování ortopedickému 
oddělení karlovarské nemocnice
Dne 28. 3. 2022 jsem byl přijat na ortopedické od-

dělení  Karlovarské krajské nemocniceK plánované 
operaci – výměně čili totální endoprotéze kolenního 
kloubu.Ačkoliv pracuji 40 let ve zdravotnictví, byl 
jsem lehce nesvůj, neboť ve svých 66 letechjsem 
se ve špitále poprvé ocitl „na druhé straně“- tedy 
jako pacient.Po příjmové proceduře jsem byl uložen 
na lůžko  a následující den se podrobil operačnímu 
výkonu. Předcházelo mu – již na operačním sále – 
zavedení epidurálního katétru – tenké trubičky do 
páteřního kanálu, které zcela bezbolestně provedl 
prim.MUDr. Igor Stefanovič. Katétr se mi velmi 
osvědčil, neboť v prvních pooperačních dnechmi 
touto cestou byly podávány léky, které výrazně 
tlumily bolest v operované končetiněa zároveň  mne 
„neobluzovaly“.Poté proběhl vlastní operační výkon, 
který vedl primář ortopedického oddělení MUDr. 
Jaroslav Nöbauer– zkušený operatér s mnohaletou 
praxí, za asistence MUDr.Tomáše Váchy. Po operaci 
jsem byl přemístěn na stanici JIP CHIR+ORT, kde 
jsem se probral zanestezie, jsa napojen na množ-
ství hadiček, přístrojů, sond apod.Zde se o mne 
staral kolektiv lékařů a sester JIP – s opravdovou 
empatií o mne pečovalipo všech stránkách, vždy 
s úsměvem na tváři a milým povzbuzením.Po 24 
hodinách jsem byl převezen na standartní lůžko 
ortopedického oddělení, po dvoudnech od operace 
mi byl vyjmut odsavný drén z rány a poprvé jsem se 
postavil vedlelůžka. A pak už to šlo ráz na ráz: chůze 
v chodítku, motodlaha k rozpohybování kloubu-
-denně přidáváno 10 stupňů ohybu, takže 6.den po 
operaci chodím zcela samostatně o francouzských 
berlích, jsem plně soběstačný, chůze i po schodech 
bez problémů, flexe=ohnutí v kolenním kloubu 80 
stupňů a 7. pooperační den frčím na rehabilitační 
pobytdo ostrovské nemocnice.To vše díky skvělému 
kolektivu pracovníků a pracovnic ortopedického od-
dělení KKN podvedením primáře MUDr. J. Nöbauera 
a vrchní sestry Šárky Maternové- Fuchsové.Během 
hospitalizace na tomto oddělení jsem se opakovaně 
a stále setkával s vysoce taktním a citlivým přístu-
pem všeho personálu, za což bych chtěl alespoň 
touto formouvyjádřít vřelý dík. Vážení kolegové, milé 
sestřičky, sanitáři a sanitárky – hluboce smekám!
 Váš vděčný pacient MUDr. Jiří Kaplan

Alžbětiny lázně poskytují perfektní péči
Vážení představitelé našeho města, jsem stálou 
klientkou Alžbětiných lázní. Personál lázní poskytuje 
perfektní péči, zejména pan Mgr. Petr Šťastný.  To 
vše pod vedením MUDr. Maulenové. Chtěla bych 
všem poděkovat a doufám, že Alžbětiny lázně budou 
nám všem sloužit i v budoucnu.

Marta Machová

HYDEPARK
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Nej inovátor 5G. Dopravní 
podnik získal prestižní ocenění
Dopravní podnik Karlovy Vary zabodoval v soutěži 
„Nej inovátor 5G“, která byla zaměřená na podporu 
malých a středních inovativních podniků. Do klání 
pořádaného pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj se 
zapojilo 5 měst, která dříve uspěla v projektu „5G 
pro 5 měst“. 
Soutěž „Nej inovátor 5G“ hledala organizaci s nej-
lepším řízením inovací v oblasti smart technologií. 
Hodnocen byl tedy proces, jakým společnosti 
k inovacím přistupují. Nominované firmy měly 
možnost porovnat nejen své nápady v oblasti 
inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, 
jak je dokáží převést do praxe a zpeněžit. Cílem 
nebylo najít firmu, která vytvořila nejlepší inovativní 
produkt nebo službu, ale najít organizaci s nejlep-
ším řízením inovací.
Vítězem se stala plzeňská firma COMTES FHT a.s., 
na 2. místě skončil Dopravní podnik Karlovy Vary, 
a.s. (DPKV) a třetí ocenění obdržela XR Institute 
s.r.o. Vítězné organizace obdržely mezinárodní 
certifikát a skleněné ocenění GLOBE.
„Inovace jsou motorem růstu ekonomiky. Letošní 
ročník vynikal širokou škálou organizací, které 
prostřednictvím digitálních inovací řeší celospole-
čenská témata. Soutěžící firmy získaly certifikáty 
o absolvování inovačního auditu jako mezinárodní 
metody, která analyzuje, hodnotí a stimuluje 
inovační proces a inovační prostředí v podnicích,“ 
vysvětluje náměstek Ministra průmyslu a obchodu 
Petr Očko.

„Inovace jsou důležitou součástí rozvoje každé 
firmy, i díky nim neustále zkvalitňujeme služby 
poskytované našim zákazníkům. Inovace a smart 
řešení jsou součástí rozvoje naší společnosti již 
několik let a jsem velmi potěšený, že je nyní oce-
nilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu“, sděluje 
svůj pohled Jiří Vaněček, předseda představenstva 
DPKV.
Karlovy Vary jsou jedním z pěti měst, kde je 
realizován pilotní projekt využívající technologie 
mobilních 5G sítí. Jedná se o přípravu takzvaného 
Smart Cities neboli chytrého města. Technologie 
využívající 5G sítě jsou určeny nejen pro státní 
správu a samosprávu, ale postupně se k nim 
připojují i firmy, vzdělávací instituce a obyvatelé.

Pro DPKV je ocenění motivací k další práci a dal-
šímu zlepšování a modernizaci nejen služeb, ale 
také chodu celé společnosti. „Každý úspěch nám 
dává novou sílu a přesvědčení, že modernizace 
a rozvoj má smysl. Karlovy Vary jsou světoznámé 
lázně a moderní věci by měly být součástí každo-
denního života nejen turistů, ale i obyvatel města,“ 
říká místopředseda představenstva pověřený 
řízením DPKV Lukáš Siřínek.
„V otázce 5G sítí v Karlových Varech počítáme 
například s tím, že vozy městské hromadné 
dopravy a také vozidla městské policie, složek IZS, 
magistrátu a dalších organizací budou vybavena 
takzvanými lokalizačními jednotkami, které budou 
odesílat data o jízdě, tedy pohybu nebo stání. 
Na základě takto pořízených dat bude možné 
vyhodnocovat dopravní tok ve městě,“ vysvětluje 
náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš 
Trtek, který společně s Lukášem Siřínkem převzal 
ocenění za 2. místo při slavnostním vyhlášení 
vítězů soutěže „Nej inovátor 5G“ ve Skleněném 
sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Do soutěže se vedle Karlových Varů zapojila 
města Bílina, Jeseník, Plzeň a Ústí nad Labem, 
tedy města, která v roce 2019 uspěla v projektu 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 
pro místní rozvoj a vyhrála soutěž „5G pro 5 měst“. 
Za Karlovy Vary bylo nominováno 5 společností 
z nejrůznějších oblastí podnikání – AA Computer, 
Dopravní podnik Karlovy Vary, Gespol, Polypress 
a Realistic.

Odjezd z Karlových Varů Cena na osobu bez vstupného
(změna cen vyhrazena)

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
27.8. (7:00 – 20:00) ZEMĚ ŽIVITELKA České Budějovice 599,- Kč

dpkv.cz

Nej inovátor 5G Slavnostního vyhlášení 
soutěže se zúčastnili náměstek 
primátorky Tomáš Trtek (na snímku 
vlevo) a místopředseda představenstva 
pověřený řízením DPKV Lukáš Siřínek.
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KSO. Tradice vstříc budoucnosti
V prvním květnovém týdnu přivítáme hvězdy světové 
operní scény – sólistu Metropolitní opery Adama 
Plachetku a mezzosopranistku Dagmar Peckovou. 
Tento koncert „Tradice vstříc budoucnosti“ k založení 
Klubu mecenášů Karlovarského symfonického 
orchestru, kvůli pandemii přeložený z prosince, se 
uskuteční 5. května v 19:30 ve velkém sále hotelu 
Thermal. Podpora kultury a umění z privátních 
zdrojů se v posledních letech znovu stává aktuálním 
tématem a stejně jako řada světových orchestrů 
i Karlovarský symfonický orchestr tímto navazuje na 
tradici mecenášství, které bylo po staletí fungujícím 
principem společnosti. Půjde o propojení Vás, kteří 
umění chcete podporovat, s těmi, kteří se uměním 
aktivně zabývají, o setkávání podobně smýšlejících 
lidí, které spojuje úcta k historii a tradicím, láska 
k hudbě.  Slavnostním večerem provede moderátor 
Václav Žmolík.
Květnové koncerty s mimořádnými sólisty pokračují 
i v následujících týdnech. 12. května v 19.30 se 
v sále hotelu Ambassador vrátí na pódium bývalý 
šéfdirigent karlovarských symfoniků Martin Lebel 
spolu s vynikající francouzskou klavíristkou Artou 
Arnicane. Představí se s poutavým programem 
– předehrou z Romea a Julie P. I. Čajkovského, 
dílem pro klavír a orchestr Noci ve španělských 
zahradách M. de Fally a Symfonií C dur „Lineckou“ 

W. A. Mozarta. Neméně lákavý program nabídne 
rovněž v hotelu Ambassador koncert 26. května. 
Sólistou večera bude houslový virtuóz Ivan Ženatý, 
který pravidelně hostuje se slavnými mezinárodními 
tělesy jako je BBC Symhony Orchestra London nebo 
Berliner Symphoniker. V jeho podání se těšme na 
jeden z nejkrásnějších koncertů houslové literatury,  

Houslový koncert D dur Johannesa Brahmse. Druhá 
polovina večera bude patřit dílu Modesta Petroviče 
Musorgského Obrázky z výstavy, které vrcholí – mož-
ná až příznačně symbolicky – částí s názvem Velká 
brána Kyjevská. 
Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se na setkání 
v koncertních sálech.
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Jarní koncert. 
Se svými 
hosty vystoupí 
Karolína 
Levková
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 kategorií 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 ocenění Karolína 
Levková. Součástí této ceny je účinkování na Jarním 
koncertu v Galerii umění, který se uskuteční v pátek 
6. května v 17 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 Čajkov-
ského a transkripci Tance kostlivců Camilla Saint-Saën-
se. 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.  

Turnaj tří kouzelníků
Ve středu 25. března 2022 proběhla na pobočce 
Městské knihovny Karlovy Vary na Čankovské soutěž 
Turnaj tří kouzelníků.  Díky hojné účasti (celkem 
30 soutěžících) byla soutěž rozdělena na katego-
rie mladších a starších dětí a sestávala se z 59 
kvízových otázek, které se týkaly všech sedmi knížek 
o Harrym Potterovi. Zúčastnění nezměřili své síly jen 
ve vědomostní soutěži, ale ti, kteří přišli v kostýmu, 
se mohli zúčastnit i výběru nejlepšího z nich. Na 
vítěze čekaly čtyři knihy ze světa Harryho Pottera, 
které věnovala Městská knihovna Karlovy Vary a také 
drobné sladkosti.

Vítězové kvízu:
1. místo Rubický Daniel, 6. B, ZŠ Konečná 
2. místo Skalická Viktorie, 7. A, ZŠ Konečná
3. místo Kaválková Klára, Gymnázium Karl. Vary
4. místo Takáč Vojtěch, 5 let
5. místo Jiránek David, 5 let
6. místo Liakv Alexandra 

Vítězové o nejhezčí kostým: 
1. místo Takáč Vojtěch, 5 let
2. místo Brožíčková Eliška, 6. B, ZŠ Konečná
3. místo Jiránek David, 5 let
4. místo Rubický Daniel, 6. B, ZŠ Konečná

Karlovarská výstava psů. 29. ročník 
hostí dostihové závodiště

Počty nakažených covidem klesají a díky uvolnění 
restriktivních opatření mohou zase Vary začít naplno 
žít. Jednou z prvních vlaštovek bude již 29. ročník 
Karlovarské výstavy psů, která se bude konat v neděli 
15. května na dostihovém závodišti ve Dvorech. Pro 
vystavovatele i návštěvníky je připravený bohatý 
program, nebude chybět ani tolik oblíbená kategorie 
„mladý vystavovatel“ kde mohou děti předvést své 
dovednosti při co nejlepším předvedení a vystavení 

svého psího kamaráda. Tato neděle nebude jen 
o kráse, ale i o šikovnosti a soutěživosti, neboť 
doprovodným programem výstavy budou i ukázky 
Flyballu, přijďte se kouknout na ty nejšikovnější 
a nejrychlejší pejsky. Dále bude opět dílnička pro děti, 
občerstvení, stánkový prodej kynologických potřeb 
a profesionální fotograf psů. Program slibuje zábavu 
pro pejskaře i diváky, tak neváhejte a přijďte si tuto 
společenskou akci užít. 

MODULÁRNÍ DOMY
BYDLENÍ NA KLÍČ DO 2-3  MĚSÍCÚ

STAVBA K DOKONČENÍ
OD 415 000 KČ

VÝROBNÍ  HALA: ZÁVODU MÍRU 90, 36017 
KARLOVY VARY - STARÁ ROLE
TEL.: ODBORNÝ KONZULTANT

+420 608 030 246
MAIL: DOMYELEMENT@EMAIL.CZ

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
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KULTURNÍ SERVIS

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

3. 5. 19.30 Eric Assous: Mlčeti zlato
Agentura Harlekýn
Hrají: Dana Morávková, Jan Čenský, František Skopal/ Robert 
Hájek, Dominika Býmová/ Ivana Korolová
Režie: Antonín Procházka

4. 5. 19.30 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák: Dobytí severního pólu
Divadlo Járy Cimrmana
Účinkují: Zdeněk Svěrák, Genadij Rumlena/ Ondřej Vetchý, 
Petr Brukner/ Petr Reidinger, Marek Šimon, Robert Bárta, 
Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant/ Václav Verner
Režie: Ladislav Smoljak

5. 5. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

7. 5. 16.00 Reminiscence - pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

11. 5. 19.30 Zdeněk Izer na plný coole!
Účinkuje: Zdeněk Izer

12. 5. 19.30 Oldřich Dudek: Paparazzi
Divadlo Pluto
Účinkují: Lukáš Langmajer, Kamila Kikinčuková/ Adéla 
Rausová, Pavla Bečková, Taťána Krchovová/ Klára Kovaříková, 
Kateřina Tefatová, Veronoka Berglová
Režie: Pavel Kikinčuk

14. 5. 19.30 Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Kdyby tisíc klari-
netů
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Účinkují: Jiří Švec, Tereza Švecová, Daniel Mišák, Pavla Ja-
niššová, 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, Vladimíra Vítová, Eliška Huber Malíková, 
Magdaléna Hniličková, Stephanie Van Vleet, Anežka Dana 
Malíková nebo Eva Ouředníková a Ondřej Puchel
Živě doprovází BIG BAND KARLOVY VARY a hosté pod vede-
ním Zdeňka Kráma
Hudební nastudování, aranžmá a instrumentace: Matěj 
Kroupa a Jakub Žídek, Režie: Zdeněk Bartoš

15. 5. 19.30 Edward Taylor: Hledám ženu, nástup 
ihned
Divadlo Palace
Hrají: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Nela Boudová, 
Henrieta Hornáčková/ Dominika Býmová, Josef Carda/ Karel 
Vlček, Vlasta Žehrová, Režie: Jana Kališová

18. 5. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Miriam Čížková – soprán, Martin Slavík – tenor, 
Vladimír Jelen – bas

22. 5. 15.00 Jana Galinová: Labutí princezna
Docela velké divadlo
Hrají: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Petr Kozák, Michal 
Žižka, Lucie Randáková, Jana Galinová, Petr Erlitz, Robert 
Stodůlka a další,.Režie: Jurij Galin

24. 5. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí 
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák, Režie: Vladimír Nečas

25. 5. 19.30 Sebastien Thiéry: Prachy jako by 
z nebe padaly
Agentura Adverte
Hrají: Michaela Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, 
Lucie Vojtová, Režie: Jakub Maceček

28. 5. 19.30 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Vuk Čelebić, 
Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec 
a Tereza Švecová
Režie: Zdeněk Bartoš

29. 5. 15.00 Václav Upír Krejčí: paParáda
Účinkuje: Václav Upír Krejčí

30. 5. 19.30 Antonín Procházka: Klíče na neděli
Divadelní společnost Háta
Hrají: Jana Šulcová/ Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga 
Želenská, Libor Hruška/ Antonín Procházka/ Juraj Bernáth, 
Mahulena Bočanová, Marcela Nohýnková, Ivana Andrlová/ 
Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová/ Pavla Vojáčková, Martin 
Sobotka, Režie: Antonín Procházka

DIVADLO HUSOVKA

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

5. 5. 19.30 Fish Flesh Field & Henry $ & Přetlak věku
12. 5. 19.30 Dorota Barová Trio
26. 5. 19.30 Vladimir Benderski: Zrzek
27. 5. 19.30 Zrní
31. 5. 19.30 Keltské písně (Velmi malý komorní 
orchestr Varvary Divišové)
Výstava: Deleo locus insectum
Tematicky propojená díla představí Zdeňka Paseleková, May 
Vaštag ová a Matěj Velička.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či 
prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontak-
tovat telefonicky na čísle 777 744 893.

5. 5. 19.30 Tradice vstříc budoucnosti
Thermal – Velký sál
Slavnostní koncert k založení Klubu mecenášů
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Adam Plachetka – basbaryton
Jan Kučera – dirigent

7. 5. 17.00 První kolonádní koncert k Zahájení 
lazeňské sezóny
Mlýnská kolonáda
V případě nepřízně počasí se koncert koná ve Vřídelní 
kolonádě
Filmové melodie
Jan Mikoláš – dirigent

12. 5. 19.30 Čajkovskij, de Falla, Mozart
Grandhotel Ambassador
Petr Iljič Čajkovskij: Romea a Julie, předehra
Manuel de Falla:Noci ve španělských zahradách
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 36 C dur
Arta Arnicane – klavír
Martin Lebel – čestný šéfdirigent KSO

14. 5. 18.00 Koncert k výročí KPS
Kostel sv. Anny Sedlec
Karl Jenkins: The Armen Man, Mše za mír
Jan Rezek – dirigent

20. 5. 2022 19.30   Dirigentský masterclass ve 
spolupráci s Conservatorio della Svizzera Italiana 
v Luganu
Lázně III
Maurice Ravel: Má matka husa
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák Suita 1919
Jean Sibelius: Symfonie č. 4 a moll
Prof. Marc Kissoczy – umělecký garant

26. 5. 19.30 ABO B8: Brahms, Musorgskij
Grandhotel Ambassador
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op.77
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy
Ivan Ženatý – housle, Jiří Štrunc – dirigent

28. 5. 19.00 Festival Beethovenovy dny (kolonádní 
koncert)
Mlýnská kolonáda
Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte, předehra
Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur op. 36
Oliver Lakota – trubka
Vojtěch Jouza – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 5. 14.30  Ježek Sonic 2
 17.00 Po čem muži touží 2
 19.30 Promlčeno
2. 5. 17.00  Poslední závod
 19.30  Známí neznámí
3. 5. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Poslední závod
4. 5. 18.00  Poezie And Jazz K. H. Mácha - Máj
 19.30  Filmový klub: Mimo zákon
5. 5. 17.00  Známí neznámí
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
6. 5. 17.00 Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
7. 5. 14.30  Zlouni
 17.00 Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
8. 5. 14.30 Ježek Sonic 2
 17.00 Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
9. 5. 17.00  Láska hory přenáší
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
10. 5. 17.00 Projekce pro seniory Tajemství staré bambitky 2
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
11. 5. 17.00  Láska hory přenáší
 19.30  Filmový klub: Rytíři spravedlnosti
12. 5. 17.00  Po čem muži touží 2
 19.30  Láska hory přenáší
13. 5. 17.00  Vyšehrad: Fylm
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
14. 5. 14.30  Ježek Sonic 2
 17.00  Ženy a život
 19.30  Známí neznámí
15. 5. 14.30  Zlouni
 17.00  Láska hory přenáší
 19.30  Ženy a život
16. 5. 19.30  Po čem muži touží 2
17. 5. 17.00  Projekce pro seniory Mimořádná událost
 19.30  Pražský výběr – Symphony Bizarre
18. 5. 19.30  Filmový klub: Výjimeční
19. 5. 19.30  Panství Downton: Nová éra
20. 5. 19.30  Film roku
21. 5. 14.30  Ježek Sonic 2
 17.00  Co jsme komu všichni udělali?
 19.30  Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství
22. 5. 14.30  Myši patří do nebe
 17.00  Poslední závod
 19.30  Co jsme komu všichni udělali?
23. 5. 19.30  Láska hory přenáší
24. 5. 17.00  Projekce pro seniory Srdce na dlani
 19.30  Drive My Car
25. 5. 19.30  Filmový klub: Bod varu
26. 5. 17.00 Tři tygři ve filmu: Jackpot
 19.30  Tři tygři ve filmu: Jackpot
27. 5. 17.00  Francouzský večer /poezie, degustace, film/
28. 5. 14.30  Tři tygři ve filmu: Jackpot
 17.00  Top Gun: Maverick
 19.30  Tři tygři ve filmu: Jackpot
29. 5. 14.30  Tři tygři ve filmu: Jackpot
 17.00  Top Gun: Maverick
 19.30  Tři tygři ve filmu: Jackpot
30. 5. 17.00  Tři tygři ve filmu: Jackpot
 19.30  Top Gun: Maverick
31. 5. 17.00  Tři tygři ve filmu: Jackpot
 19.30  Top Gun: Maverick

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 26.6. Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
Obrazy, plastiky, happeningy a instalace generace umělců 
narozených v letech 1939 - 1953. Výstava představuje tvor-
bu, která v reakci na krize moderní doby hledala a objevovala 
nové možnosti výtvarného umění. Prezentována budou díla J. 
Beránka, M. Blabolilové, K. Gebauera, I. Kafky, M. Knížáka, J. 
Kovandy, M. Kunce, J. Načeradského, V. Nováka, J. Sopka, V. 
Stratila, J. Svobodové, M. Šejna, P. Štembery, S. Zippeho ad.

Stálá expozice: 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 
osudů

DALŠÍ AKCE
3. 5. 19.30 Pavel Fischer & Jakub Jedlinský, j.h. 
Norbi Kovács
Energická dvojice špičkových muzikantů přináší strhující spo-
jení world music, klasické hudby a jazzu.Jako host vystoupí 
fenomenální kytarista Norbi Kovács.

20. 5. 19.00 Zděnek Lukeš – Bauhaus
Historik architektury Zdeněk Lukeš ve svém cyklu přednášek 
tentokrát představí nejvlivnější výtvarnou školu 20. století.

KMD karlovarské městské divadlo
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29. 5. 13.00 – 18.00   Den otevřených dveří
České umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí výtvarné 
dílny, hry, animace. Komentovaná prohlídka, malba v plenéru, 
divadelní představení.

29. 5. 17.00 hodin O zvědavém slůněti – Studio 
dell´arte
Loutkoherecká pohádka plná humoru a písniček na motivy 
Kiplingovy bajky v podání známého českobudějovického 
souboru Studio dell´arte.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
do 8. 5. Jiří Jun – Neustálé hledání
Výstava perokreseb chodovského autora Jiřího Juna (1942) 
se uskutečňuje k autorovým osmdesátým narozeninám. Jeden 
z nejoriginálnějších výtvarných umělců regionu zachycuje oso-
bitými perokresbami své filozoficko-meditativní reflexe vnitřně 
nazíraného světa i zdánlivě běžné jevy naší skutečnosti.

12. 5. 17.00 Vernisáž: Zbyněk Sekal – Kresby 
a komorní plastiky
Výstava představí tvorbu sochařského solitéra Zbyňka Sekala 
(1923-1998) jako originální osobnost české moderny 60. let 
minulého století a tvůrce kreseb, reliéfů, nástěnných kompo-
novaných asambláží, koláží, fotografií a knižní grafiky. Výběr 
z pozůstalosti v majetku Christine Sekalové z Vídně bude 
prezentován v Čechách exkluzivně. (potrvá do 26. 6.)

DALŠÍ AKCE
3. 5. 16.00 hodin Den matek
Dílna se zaměří na výrobu drobného dárku pro naše maminky.

7. 5. 18.00 Máchův Máj
Hudebně dramatické zpracování Máchovy lyricko-epické 
básně v provedení Karlovarského hudebního divadla Libora 
Baláka proběhne v rámci Zahájení lázeňské sezóny.

17. 5. 16.00 Láva a další pokusy
Dílna pro malé i vetší zvídavé děti obohatí tvoření o jednodu-
ché pokusy.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

2. 5. - 28. 8. Markéta Lemberk – Four Seasons
Jihočeská výtvarnice představuje ilustrace z cyklu věnovaného 
ročním obdobím i své nové obrazy s přírodní tématikou. 
Výstavu doplňuje svými obrazy několik hostů z nejbližšího 
okolí Markéty Lemberk.

4. 5. 18.00 POEZIE & JAZZ: Karel Hynek Mácha - Máj
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit proslulou lyrickoepickou 
skladbu Karla Hynka Máchy, která je považována za vrcholné 
dílo českého literárního romantismu.

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

Každou ST 18.00   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.

do 13. 5. Výstava: Šárka Mrázová Cagliero
Předzvěst jara obrazů malířky.

3. 5. 19.00 Koncert: Silbegrim
Písně renesanční i středověké a jejich ozvěny v novější hudbě.

12. 5. 17.00 Koncert: Dr. Maximus a hosté
Jazz a swing a taky trochu barevně.

21. 5. 17.00 Vernisáž: Lenka Husáriková
Vernisáž se uskuteční za doprovodného kulturního programu 
Dr. Maximus. Výstavou provede P. Husárik.
27. 5. 19.00 Bluetet Bluegrass Band P. 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 restau-
rovány. Návštěvníci se rovněž dozví informace o jednotlivých 
restaurátorských dílnách, s nimiž muzeum na záchraně 
památek spolupracuje.

DALŠÍ AKCE
27. 5. 17.00 - 19.00   Přírodovědná exkurse: Za 
čolky a další vodní havětí na ostrovské rybníky
Náplní přibližně tříkilometrové procházky ke Starému rybníku 
a Hornímu Štítu bude seznámení s živou přírodou rybníků 
a mokřadů přírodní rezervace Ostrovské rybníky. Účastnbíci 
exkurse se pod vedením zoologa muzea Jana Matějů zaměří 
především na obojživelníky a vodní bezobratlé.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

2.  –  31. 5. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli.

2. 5. –  30. 6. Pastely
Výstava obrazů Ireny Šímové, najdete na pobočce MěK KV ve 
Staré Roli.

2. 5. – 29. 6. Praha
Výstava plakátů je věnována různým částem Prahy. Autor 
fotografií George Thompson, výstavu poskytla Květa Hartma-
nová, členka Společnosti bratří Čapků.

12. 5. 17.00 Zajímavosti o Karlových Varech
Přednáška Jitky Hradílkové.

25. 5. 16.00 Bločkování
Májový workshop s Ludmilou Machačovou. Registrace na 
tel. 353 565 085 nebo na pobočce Městské knihovny KV - 
Čankovská, U Koupaliště 854.

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

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. V pátek 20.5. a 17. 6. se není potřeba 
registrovat. Postačí přijít na přednášku v 21:00, kterou hvěz-
dárna v tyto dny pořádá. Po ní se za jasné oblohy pozoruje 
automaticky.

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
7. a 21. 5. 14.00   Pohádky s hvězdičkou
Vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.
každou SO a NE 15.15   Komentovaná prohlídka
Za jasné oblohy je prohlídka spojená s pozorováním Slunce. 
Pro zájemce od 10 let.

20. 5. 21.00 Přednáška Jar, Maxy: Planeta Merkur

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY
6. – 7. 5. Astronomický víkend květen 
(pro děti 3. - 6. tříd ZŠ)
20. – 21. 5. Astronomický víkend květen 
(od 7. třídy ZŠ)

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA K. VARY

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

4. – 25. 5. Výstava: Energie a civilizace
Náplavka hotelu Thermal (I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary)
Unikátní venkovní výstava ENERGIE A CIVILIZACE ukazuje 
závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích 
energie. Exteriérová expozice bude k vidění i v noci díky 
nasvícení solárních panelů.
Doprovodný program k výstavě: Přednáška Energie jako 
strategie, nástroj i hrozba - prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., 
archeolog a egyptolog a přednáška Síla vody – RNDr. Petr 
Kubala, předseda Svazu vodního hospodářství ČR , 10. 5. 
2022 od 18 hodin v Červeném salonku hotelu Thermal, vstup 
je zdarma, registrace možná na j.boukalova@kamkv.cz. Více 
informací najdete na www.kamkv.cz.
 
14. 5. 15.00 Diskuze nad návrhem revitalizace 
lokality „U rybníčku“ v Drahovicích v rámci Retro dne 
pro rodiny s dětmi
ul. Jungmanova, Drahovice
V rámci ankety Čtvrti sobě přišlo na magistrát města několik 
podnětů s žádostí o zvelebení této lokality pro příjemný pobyt. 
Přijďte s námi diskutovat o této lokalitě a zahrát si retro hry, 
které pro Vás připravili studenti Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech spolu s Krajskou knihovnou Karlovy Vary 
(www.retro-gamez.eu).

KOSTEL SV. ANNY

14. 5. 18.00 Karl Jenkins – The Armed Man: Mše 
za mír
Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují:  Karlovarský pěvecký sbor, Čáslavská chrámová 
schola, Karlovarský dívčí sbor, Pěvecký sbor Mamáter 
Poděbrady, Vox Bohemica Český Brod, Zpěvácký spolek 
Hlahol Praha, Karlovarský symfonický orchestr,  Vladimír 
Roubal - varhany, Lucie Silkenová - soprán, Stanislava Jirků 
- alt, Josef Brindzák - tenor, Martin Vodrážka - bas, dirigent 
Jan Rezek
Program: Ozbrojený muž (The Armed Man) je mše velšského 
skladatele Karla Jenkinse s podtitulem „Mše za mír“. Dílo 
bylo objednáno Královským zbrojním muzeem pro oslavy 
tisíciletí a bylo věnováno obětem kosovské krize.
Velkolepé dílo bude uvedeno s podporou sborů z celé České 
Republiky, sólistů a symfonického orchestru včetně využití 
mnoha netradičních nástrojů a postupů.
Koncert se koná při příležitosti oslav 60. výročí Karlovarského 
pěveckého sboru.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

4. 5. Průsvit z květin
11. 5. Včeličky ze šišek
18. 5. Náramek z padákové šňůry
25. 5. Motýlci z rouna
Dílničky se konají každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. 
Jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. 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

7. 5. Pražské památky s návštěvou divadla
14. 5. Březnovský drak a Střezovská rokle
20. 5. Putování podél říčky Rokytná (3 dny)
28. 5. Vycházka po mariánskolázeňských prame-
nech

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

13. a 27. 5. 9.00   Městské farmářské trhy

KULTURNÍ SERVIS
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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   |   SPORT

Evropské poháry? Volejbalisté 
předvedli spanilou jízdu

Spanilou jízdu evropskými poháry předvedli v letošní sezoně volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Coby úřadující mistři extraligy 
s právem účasti v Lize mistrů prošli v předkolech nejprestižnější evropské soutěže dvěma koly, když si na své cestě dokázali 
poradit s rumunským Galati a chorvatským Záhřebem. Až těsně před branami základní části je smolně vyřadil portugalský 
Lisabon. Zklamání z vyřazení si pak svěřenci trenéra Jiřího Nováka ovšem dokonale vynahradili ve druhém nejvyšším evrop-
ském poháru - CEV Cupu, kde se po skvělých představeních proti srbskému Kraljevu, tureckému Istanbulu a francouzskému 
Tour umístili v konečném pořadí poháru na skvělém pátém místě. „Velké poděkování patří všem partnerům kteří nám tuto 
úspěšnou pouť Evropou umožnili a samozřejmě fanouškům, kteří nás po celou dobu podporovali a měli možnost vidět u nás 
v Karlových Varech evropské top týmy,“ říká k letošnímu putování volejbalovou Evropou manažer karlovarského týmu Ondřej 
Hudeček.
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INZERCE

druhé

DIOPTRICKÉ

BRÝLE

jako dárek

MĚŘENÍ
ZRAKU ZDARMA

www.OptikDoDomu.cz

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

V Y R Á B Í T E  S R D C E M ?
 

T E R M Í N  PŘ I H L Á Š E K  D O
2 0 . 0 5 . 2 0 2 2

K O N T A K T U J T E  K R A J S K É H O  K O O R D I N Á T O R A  

V Í C E  N A  R E G I O N A L N I P O T R A V I N A . C Z

PŘ I H L A S T E  S E  D O  S O U TĚŽE  A  Z Í S K E J T E  O C E NĚN Í

R E G I O N Á L N Í  P O T R A V I N A
K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Lukáš Vacek

potravinavary@festing.cz

+420 602 252 242

F E S T I N G , s.r.o.
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.cz

Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» L ab oratorní  rozb or y
» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vo dovo dy a  k analizace
» I nsp ekce a  rekonstrukce příp ojek



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.






