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JEDNÍM Z MENTORŮ JE JAN KUPČÍK, KTERÝ 
MÁ SE SVOU KARLOVARSKOU PRODUKČNÍ 
AGENTUROU BOHATÉ PODNIKATELSKÉ ZKUŠENOSTI.

NOVÝ PROGRAM OVACE 
PORADÍ LIDEM Z KREATIVNÍCH 
PROFESÍ JAK NA PODNIKÁNÍ.



Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 80 000 Kč (dle modelu) a servis 
na 5 let / 60 000 km (co nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Fotografie 
je pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Golf: 0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km, 
38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km, Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km, Passat Variant: 1,2−9,7 l / 100 km, 
27−219 g/km, 14,9 kWh / 100 km a Touareg: 1,7−11,2 l / 100 km, 62−254 g/km, 24,4 kWh / 100 km. Všechny uvedené částky jsou 
vč. DPH. Více na volkswagen.cz.

Výprodej 
skladových vozů

Zvýhodnění 
až 80 000 Kč 
a 15 000 Kč 
na servisní 
balíček

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOSALON Manfred Schöner 
Ke Hřbitovu 1, 350 02 Cheb, Tel.: 354 547 810, 736 177 457

INZERCE
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01 JAK NA PODNIKÁNÍ

V programu na podporu podnikání OVACE, který probíhá pod taktov-
kou karlovarského Inovačního centra INION, se začínající podnikatelé 

z oblasti kreativy a kultury zaměřují na rozvoj podnikatelského nápadu. 
Jedním z mentorů programu je Jan Kupčík, který má se svou produkční 

agenturou bohaté podnikatelské zkušenosti. 
Více se dočtete na dvoustraně 20 a 21. 

24
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Vážení a milí spoluobčané,
právě začínáte číst březnové vydání Karlo-
varských radničních listů a i z našeho peri-
odika je patrné, že se blíží jaro, tedy nejen 
krásné roční období, ale také čas, kdy se 
spousta z  nás pouští do velkého jarního 
úklidu. Na toto téma najdete v našem perio-
diku řadu zpráv a také praktické informace, 
které Vám usnadní úklid nebo třídění odpa-
du a nám pomohou udržet město čisté. 
Pokračujeme také v  sérii článků, jejichž 
prostřednictvím Vám přibližujeme činnost 
a  aktivity městských příspěvkových orga-
nizací. Tentokrát se věnujeme Karlovar-
skému symfonickému orchestru, Správě 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád a také 
Kanceláři architektury města. Ve spolupráci 
s  touto organizací, která mimochodem le-
tos slaví 5. výročí založení, připravujeme 
mimo jiné studie parkovacích domů, které 
bychom chtěli v nadcházejících letech vy-
budovat v Polské ulici v Drahovicích a u Ga-
lerie umění na vstupu do lázeňského území. 
Velmi pyšná jsem na rozvoj portfolia našeho 
Městského zařízení sociálních služeb, díky 
kterému se karlovarským seniorům, a po-
tažmo i  jejich rodinám, dostává kvalitnější 
a komplexnější péče. Novinkou, kterou Vám 
představujeme, je ambulantní odlehčovací 
služba. 
V dalších článcích se vracíme k dvěma dis-
kutovaným tématům a objektům. Vysvětlu-
jeme, proč s kolegy z vedení města usiluje-
me o to, aby kraj přehodnotil záměr uzavřít 
bazén provozovaný internátem v  Drahovi-
cích, a popisujeme důvody a okolnosti pro-
deje vily Trocnov. 
Vážení Karlovaráci, s  příchodem jara se 
pustíme do rekonstrukcí a  oprav komu-
nikací ve městě. Stroje a  silničáři se vrátí 
na Bezručovu ulici, budeme renovovat část 
České ulice v  Tašovicích, opravovat úsek 
Úvalské, stezku z Bohatic k drahovickému 
mostu, samozřejmě se zaměříme na opra-
vu výtluků po zimě a  tak dále. To už ale 
bude tématem některého z příštích vydání 
Karlovarských radničních listů.
Přeji Vám krásné dny a pohodové předjaří.

Vaše primátorka
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

05 KAM S NÍM ANEB ODPAD 

A NEPOŘÁDEK VE MĚSTĚ

Pro letošní rok město plánuje posílit počet a kapacity 
odpadových nádob. Problémy s jejich nedostatkem 
se objevují především na pěší zóně mezi obchodně 
správním a lázeňským centrem.

09 TROCNOV A CO S NÍM

Do licitace o objekt Trocnov se opět přihlásil jediný 
seriózní zájemce. Ten samý - akciová společnost 
Česká hotelová, která provozuje i sousední hotel 
Smetana. Zastupitelstvo města proto prodej na svém 
lednovém zasedání s podmínkami schválilo.

18 NOVÁ AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Městské zařízení sociálních služeb poskytuje od led-
na novou ambulantní odlehčovací službu. Navazuje 
na už dříve fungující odlehčovací službu pobytovou. 
Odlehčovací služba obecně pomáhá lidem trvale pe-
čujícím o blízkého, kteří potřebují na chvíli zastoupit.

24 MATYÁŠ NOVÁK VYSTOUPÍ S KSO

Klavír a tři vynikající mladí sólisté budou v hlavních 
rolích březnových koncertů Karlovarského symfonic-
kého orchestru. Na sobotní odpoledne 4. března je 
připravený program vhodný i pro mladší posluchače.

25 JAKÁ JE CENA BEZPEČÍ

Cena bezpečí. Tak zní téma letošního ročníku 
festivalu Jeden svět. Mezinárodně uznávaná akce 
každoročně přináší do kin desítky dokumentárních 
fi lmů o lidských právech a jejich porušování.

30 KARLOVARSKO DOBÝVÁ 

VOLEJBALOVOU EVROPU

Hala míčových sportů v Karlových Varech znovu 
zažila neskutečnou atmosféru. V prvním utkání čtvrt-
fi nále evropského Poháru CEV dotáhli volejbalisté VK 
ČEZ Karlovarsko zápas plný zvratů proti PGE Skra 
Belchatow až do nervy drásajícího tiebreaku, aby 
pátý set nakonec urvali pro sebe.
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REFERENDUM O VŘÍDELNÍ KOLONÁDĚ NEPLATÍ, 

STÁLO 700 TISÍC

Referendum o Vřídelní kolonádě, které se v Kar-
lových Varech konalo souběžně s 1. kolem volby 
prezidenta republiky, není platné. K plebiscitu 
se nedostavil dostatečný počet hlasujících. Pro 
platnost referenda byla potřeba účast 35 procent 
zapsaných voličů, tedy 12 548 lidí. K hlasovacím 
urnám jich však dorazilo 11 081. Na otázku „Jste 
pro obnovu litinové Vřídelní kolonády architektů F. 
Fellnera a H. Helmera na místě současné kolonády 
z roku 1975?“ odpovědělo kladně 7 465 hlasují-
cích, 3 074 jich bylo proti a 71 hlasujících se zdr-
želo hlasování. Náklady na uspořádání referenda, 
které byly hrazeny z rozpočtu města, činily 700 
tisíc korun.

VZPOMÍNKA NA TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

Tradiční vzpomínka na Tomáše Garrigua Masaryka 
se uskuteční v úterý 7. března, tedy v den výročí 
narození prvního československého prezidenta. 
Ceremoniál s položením květin proběhne u sochy 
TGM na stejnojmenné třídě v Karlových Varech od 
15 hodin.

LÁZEŇSKÉ PARKY A LESY SPRAVUJE NOVÁ 

MĚSTSKÁ ORGANIZACE

Správu karlovarských lázeňských parků a lesů 
zajišťuje od 1. února nová městská organizace. 
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary jsou nástup-
nickou organizací dvou příspěvkových organizací 
města, tedy Lázeňských lesů Karlovy Vary a Správy 
lázeňských parků, a převzaly veškerou agendu 
a portfolio služeb. Dohromady zaměstnávají 108 
pracovníků, ředitelem je Stanislav Dvořák, dosa-
vadní ředitel LLKV. Lázeňské lesy a parky Karlovy 
Vary najdete na internetu www.llpkv.cz a také 
sociálních sítích Facebook a Instagram.

VÝSTAVA ZLATÉ MINCE K VÝROČÍ 95. NAROZE-

NIN KRÁLOVNY ALŽBĚTY II.

S odchodem královny Alžběty II. vzrostla poptávka 
po vzácných mincích a jiných sběratelských před-
mětech s jejími motivy. Mezi ty, na českém trhu 
aktuálně nejžádanější, se řadí i exkluzivní Zlatá 
mince k výročí 95. narozenin královny Alžběty II., 
vydaná britskou královskou mincovnou. Tato kilo-
gramová pamětní mince, zaznamenávající význam-
ný milník britské monarchie, stojí 2.490.000 Kč 
a je vyrobena z nejčistšího zlata (99.9 %) v limito-
vaném množství 18ti kusů pro celý svět. K vidění 
byla po celý únor v nově otevřené pobočce Zlaťáky.
cz v budově Becherplatzu v Karlových Varech.

KONTROLA SE ZAMĚŘILA 

NA PODÁVÁNÍ ALKOHOLU MLADISTVÝM

Koncem ledna provedli strážníci městské policie 
kontrolu zaměřenou na podávání alkoholu mladist-
vým. V provozovně v centru města zkontrolovali 
osoby mladší osmnácti let, z patnácti jich bylo 
čtrnáct pod vlivem alkoholu. Nejvyšší hodnota 
1,6 ‰ byla naměřena šestnáctileté dívce. Zjištění 
z kontroly předali strážníci Policii České republiky 
a prostřednictvím Systému včasné intervence 
Odboru sociálně-právní ochrany dětí.

STUDENTI PŘIŠLI POPRVÉ DAROVAT KREV

Rekordní počet prvodárců z řad studentů dorazil 
2. února na odběry na transfuzní stanici karlovar-
ské nemocnice. Studenti Střední školy stravování 
a služeb Karlovy Vary přišli hromadně darovat krev 
na transfuzní stanici v nemocnici v Karlových Va-
rech. Z 22 studentů jich šestnáct splnilo požadavky 
pro dárcovství a úspěšně absolvovalo odběr krve. 

KARLOVY VARY SE ZAPOJÍ DO PRESTIŽNÍHO 

VÝZKUMU

Až do července 2023 bude v Karlových Varech 
probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých 
PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se 
výzkumu účastní společně s více než 30 ze-
měmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní 
pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva 
školství. Na vybrané domácnosti se v této době 
obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat 
přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za 
účast ve výzkumu fi nanční odměnu 800 korun. 
Data budou uchována jako přísně důvěrná. Cílem 
výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých 
zemích připraveni na výzvy současné doby, jako 
jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání 
digitálních technologií v práci i mimo ni.

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JE REKORDNÍ

322 828 korun je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 
v Karlových Varech, okolních městech a obcích a je 
tak vůbec nejvyšším výtěžkem v celé historii sbír-
ky. Vybrané prostředky se využijí k pořízení nové 
kuchyňské linky pro klienty Týdenního stacionáře 
pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových 
Varech-Staré Roli. Sbírky se zúčastnilo téměř 290 
koledníků se stovkou kasiček a mezi nimi i netra-
diční družina K (kraj)+M (město)+B (biskupství) 
ve složení hejtman Petr Kulhánek + primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová + plzeňský biskup Tomáš 
Holub. Farní charita Karlovy Vary velice děkuje 
za štědrost všem, kteří koledníky na jejich cestě 
obdarovali a pomohli.

MĚSTO NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC 

KOREJSKÉ REPUBLIKY

Karlovy Vary v únoru navštívil velvyslanec Korejské 
republiky Kim Tae-jin. Podle svých slov Karlo-
vy Vary neofi ciálně navštívil už několikrát, při 
fi lmovém festivalu. S primátorkou města Andreou 
Pfeffer Ferklovou hovořili o možnostech cestovního 
ruchu, kdy po pandemických letech začne napří-
klad v březnu opět létat přímá linka Praha – Soul.
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Pro letošní rok město plánuje posílit počet 
a kapacity odpadových nádob. Problémy 
s  jejich nedostatkem se objevují přede-

vším na pěší zóně mezi obchodně správním 
a lázeňským centrem. 
Svůj podíl na tom má i  prodej jídel a  nápojů 
„s  sebou“, jejichž obaly potom lidé potřebují 
někam odložit. „Není ale řešení, nechat kelím-
ky a pytlíky na lavičkách, odkládat je na para-
pety výloh obchodů, na zábradlí, na schodiště 
a podobná místa, nebo je dokonce zahodit do 
keře, protože si toho asi nikdo nevšimne… Ne, 
právě naopak, lidé si toho samozřejmě všímají 

a  vypadá to velice odpudivě,“ říká první ná-
městek primátorky Tomáš Trtek, v jehož gesci 
je odbor technický a tím pádem i úklid a po-
řádek. 
Město proto hodlá pořídit do této zóny třeba 
na Tržnici nebo na TGM nové odpadní nádoby, 
s  větší kapacitou a  méně náchylné na pře-
plnění, než stávající zelené koše. Stejně tak 
chce omezit hromadění odpadu při větších 
akcích, kde budou osazeny koše doplňkové, 
a také bude zajištěno jejich častější vyvážení. 
Pravdou také ale je, že každý stánek s občer-
stvením a podobné zařízení, kde může vznikat 
větší množství „pouličního“ odpadu, má povin-
nost umožnit jeho vyhození, a lze proto využít 
i  toho. I když bude nádob více a budou větší, 
samo o sobě to nestačí. Je potřeba k nim své 
odpadky donést. A pokud vidím přeplněný koš, 
docela určitě je někde v dohledu i koš volný. 
Podobně se občas objevují připomínky, že 

v  některém místě není dostatek košů na psí 
exkrementy. Ano, město se snaží o vstřícnost 
a takové koše se sáčky osazuje, vyváží a dopl-
ňuje. Ale neznečišťovat veřejné prostranství je 
povinností každého, nejen majitelů psů. A když 
zrovna vedle místa, kde můj pejsek vykonal 
potřebu, takový koš nevidím, neznamená to, že 
tu povinnost najednou nemám. Můj pes je má 
zodpovědnost, ne zodpovědnost mého okolí.
Vybraní jedinci se pak rozhodnou, že svým 
odpadem vyzdobí i nějaké to malebné zákoutí. 
Vznikají tak černé skládky, často kuriózní tím, 
že se se svým odpadem musel jeho majitel ta-
hat dál, než kdyby ho odložil v nejbližším sběr-
ném dvoře, staré spotřebiče v prodejně elektro 
nebo pneumatiky v autoservisu či pneuservisu 
a podobně. Mimochodem, jen na úklid těchto 
nečekaných skládek město vynaloží ročně 1,2 
milionu korun, které by jinak určitě našly uži-
tečnější využití.

Kam s ním aneb odpad 
a nepořádek ve městě

Nových košů bude víc a pojmou víc odpadu.

V  gesci prvního náměstka primátorky To-
máše Trtka je odbor technický a tím pádem 
i úklid a pořádek. 

Třídit a odkládat použité tuky a oleje z domácností 
bude od března mnohem snadnější. Město výraz-
ně navýší počet speciálních nádob, do kterých je 
možné jedlé tuky a odkládat, a to z dosavadních 
30 na 109. Nově je bude vyvážet společnost Trafi n 
Oil, která své služby poskytne městu zcela bez-
platně.  Díky větší dostupnosti nádob budou jedlé 
tuky a oleje v daleko menší míře končit v komu-
nálním odpadu, kanalizaci či odpadních vodách, 
což je více než žádoucí. Třídění je jednoduché. 
Stačí použitý kuchyňský olej slít do běžné PET 
láhve a  odnést do nejbližší speciální popelnice. 
Ty nové v Karlových Varech budou dvoubarevné, 

černou nádobu doplní víko výrazné fi alové barvy. 
Díky tomu je nemůžete přehlédnout. Rozmístěny 
budou na stanoviště nádob na separovaný odpad 
ve všech čtvrtích města. Kompletní přehled sta-
novišť na mapě najdete prostřednictvím QR kódu.
Vytříděný odpad bude zpracováván a recyklován 
na surovinu, která najde mimo jiné využití jako 
přísada do biopaliv druhé generace. 
V roce 2022 bylo do 30 sběrných nádob ve městě 
odloženo 2 668 kilogramů jedlých olejů a  tuků. 
Při navýšení počtu sběrných míst z 30 na 109 by 
mohla roční výtěžnost stoupnout na bezmála 6 
tisíc kilogramů odpadu.

Město navyšuje počet nádob 
na oleje a mění dodavatele
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Nábytek odložený u  kontejnerů nebo skládky 
v  lese nejsou žádoucí z  pohledu obyvatel, ani 
správy města. Přitom jim lze snadno předcházet. 
Obyvatelům Karlových Varů nabízíme odvoz vel-
koobjemového odpadu přímo od domu. Odpado-
vé taxi, služba zajištěná Lázeňskými lesy a parky 
Karlovy Vary (LLPKV), sváží nábytek, koberce, 
lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, 
plastové výrobky, sklo a také bioodpad. Stačí za-
volat nebo napsat e-mail alespoň 72 hodin před 
požadovaným termínem a  odvoz si rezervovat. 
Cena je 150 korun za metr krychlový odvezeného 
odpadu. Náklady za naložení a dopravu odpadu 
do sběrného dvora hradí město.
Zájemci o službu připraví odpad v dohodnutém 
termínu na místo přístupné pro svozové auto, 
tedy na chodník poblíž komunikace, a počkají na 
příjezd taxi. S  naložením odpadu pomůžou za-
městnanci LLPKV. Odpad je třeba roztřídit a vel-
ké kusy, například nábytek, rozložit. Odpadové 
taxi neslouží k  odvozu odpadu z  podnikatelské 
činnosti, sanitárních předmětů, nebezpečného 
a  stavebního odpadu (bytové jádro, okna), au-
tomobilových dílů, pneumatik a  směsného ko-
munálního odpadu. „Je to alternativa ke svozu 
objemného odpadu, který organizujeme jednou 

ročně. V tomto případě nejsou občané odkázáni 
na pevně stanovený termín a  mohou si nechat 
odpad větších rozměrů odvézt přímo od domu. 
Smyslem je pomoci občanům, kteří nemají mož-
nost odvézt odpad do sběrného dvora vlastním 
dopravním prostředkem,“ vysvětluje radní Petr 

Bursík. Město Karlovy Vary službu podporuje 
uhrazením dopravy a poplatku za uložení odpadu 
na sběrném dvoře.

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary

Jarní úklid je zajištěný, odpad od domu 
odvezeme. A za příznivou cenu

ODPADOVÉ TAXI ODVEZE odpad výhradně z domácností, přímo od domu: 
nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, plastové 

výrobky, sklo, bioodpad (odvážen bude odděleně od ostatního odpadu)

ODPADOVÉ TAXI NEODVEZE:
podnikatelský odpad, sanitární předměty, nebezpečný odpad, směsný komunální 

odpad, stavební odpad (bytové jádro, okna), automobilové díly včetně pneumatik 

(použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech)

CENA svozu odpadu činí 150 korun za 1 metr krychlový. 
Hradí se v hotovosti řidiči vozidla před naložením odpadu na místě. Do budoucna 

bude možná i bezhotovostní platba.

ODPADOVÉ TAXI OBJEDNÁVEJTE minimálně 72 hodin před požadovaným 

termínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 7:30 - 14:30.

Kontakty: paní Hronová - 725 363 800, hronova@llpkv.cz
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3. 4. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Zámecký vrch, Pod 
Jelením skokem, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvoboze-
ní, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny
4. 4. Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hři-
šti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, 
p.p.č.573/1 za  kostelem, Na Výsluní
Parkoviště: Čankov – otočka MHD, Rosnice -  U  
Kaštanu  
5. 4. Komunikace: U  Trati – část, F. X. Šaldy, 
Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S. K. 
Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, 

Kamenického
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s  ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s  Var-
šavskou, Horova včetně spojky s  Varšavskou, 
hlavní přestupní stanice MHD
6. 4. Komunikace: Hřbitovní, 5. května - část, 
Máchova, Polská, Jiráskova - část, Národní - 
část, Mozartova - část,  Baarova, Mánesova
11. 4. Komunikace: Svahová, Moskevská - 
část, Krále Jiřího – část, Dr. Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. Horákové
12. 4. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Varšavská – část, Kolmá, Vyšehradská 

Parkoviště: Česká -  parkovací plocha za pa-
nelovými domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s  ul. Moskevská 
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s  Var-
šavskou, Horova včetně spojky s  Varšavskou, 
hlavní přestupní stanice MHD
13. 4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Bo-
rová, Počernická - část, Na Kopečku, Rohová,  
Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, K  Lukám, Marie 
Rovenské, Hornická kolonie, Nad Dvorem
14. 4. Komunikace: Vrázova - část, Chelčické-
ho, Jízdárenská, Moskevská – část u MěP, Wol-
kerova, Charkovská, Krymská

Začátek letošní sezóny blokového čištění je 
naplánován na pondělí 3. dubna. Pokud budou 
příznivé klimatické podmínky, bude opět spuš-
těna očista komunikací, parkovišť a  dalších 
prostranství ve formě, jakou znáte z předcho-
zích let. První bloková čištění budou zaměřena 
na úklid zbytků posypového materiálu a dal-
ších nečistot po zimě, úklid listí a podobně. 
Blokové čištění bude začínat vždy v  8 hodin 

ráno, noční mytí ve vybraných lokalitách začne 
ve 20 hodin. Na blížící se úklid budou s  do-
statečným předstihem upozorňovat dopravní 
značky s  termínem na dodatkové tabuli. Ne-
zapomeňte si včas přeparkovat svá vozidla 
a mějte také na paměti, že očista se týká také 
parkovacích zálivů a chodníků.   
Vozidla bránící provádění blokových čištění 
budou v  souladu s  legislativou odtažena na 

parkoviště odtahové služby Dopravního podni-
ku Karlovy Vary na Západní ulici 63. 
V  tomto čísle Karlovarských radničních listů 
uvádíme harmonogram blokového čištění pro 
první dubnové dny. Harmonogram na celý 
daný měsíc najdete v  každém dalším čísle 
tohoto periodiky, plán úklidu na celé pololetí 
pak bude dostupný na webu magistrátu města 
www.mmkv.cz.

Blokové čištění odstartuje v dubnu

Obyvatelé města mohou opět separovat biood-
pad a ušetřit tak místo ve své popelnici na ko-
munální odpad, jehož svoz je zpoplatněn. Vývoz 
speciálních nádob na rozložitelné složky odpadu 
je pro občany města zdarma. 
Žádosti o zapůjčení „biopopelnic“ na nové adre-
sy je možné podávat do konce dubna prostřed-
nictvím referentky odboru technického Kamily 
Brožíčkové Lepíkové (tel. 353 151 213, email: 
k.brozickova@mmkv.cz).

Svoz bioodpadu bude probíhat od dubna do kon-
ce listopadu. Předběžně je harmonogram nasta-
ven podobně jako v předchozích letech.
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  On-
dříčkova), ulice se ztíženou průjezd-
ností (Nebozízek, Libušina, Petřín, Rai-
sova, Tyršova, Fügnerova, Scheinerova)

Středa:  Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, Ol-
šová Vrata, Tuhnice, Cihelny, obchodně 
správní centrum

Čtvrtek:  Sedlec, Tašovice

Případné změny v harmonogramu svozu budou 
zveřejněny v aktualitách na webových stránkách 
magistrátu města www.mmkv.cz.

Separujte bioodpad, svoz je zdarma

Blokové čištění – duben 2023
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Zimní práce zajistí na Rolavě pohodové léto

„Čistá voda ke koupání je absolutní prioritou. 
Můžeme sebevíce rozvíjet nabídku služeb a vol-
nočasových aktivit na Rolavě, ale jen s dobrými 
podmínkami pro vodní radovánky může být are-
ál využíván opravdu plnohodnotně. Proto jsme 
se pustili do dvou projektů, kterými změníme 
systém napouštění velké nádrže. Voda do ní už 
nebude přitékat primárně přes malý rybník, což 
byla hlavní příčina problémů s kvalitou vody. Bu-
dujeme zde takzvaný ´bypass´, tedy trubní vede-
ní, které bude čerpat vodu přímo z řeky Rolavy, 
obejde malý rybník a budeme jím napouštět vel-
kou vodní plochu. Stejnou cestou budeme vodu 
dopouštět i v průběhu celého léta, dokud to jen 
trochu stav vody v řece dovolí. Jedná se o inves-

tici za zhruba 1,3 milionu korun. U malé vodní 
plochy navíc opravíme takzvaný požerák, který 
bude plnit funkci jakési pojistky v období, kdy se 
začne zhoršovat kvalita vody nádrže. Vodu z ma-
lého rybníku požerák odvede zpátky do řeky tak, 
aby se nám přepadem nedostala do velké nádr-
že,“ popisuje technické úpravy náměstek primá-
torky pro oblast majetku města Miroslav Vaněk.
Vedle změny způsobu napouštění vody z  Rola-
vy připravuje město další zdroj. V západní části 
koupaliště v blízkosti technické budovy správců 
areálu už byly provedeny sondy, které potvrdily 
dostatečnou vydatnost spodní vody. Čerpat se 
bude prostřednictvím čtyř vrtů. „V případě, že ne-
bude dostatek vody v řece, nebo nebude možné 

dopouštět z Rolavy, budeme moci využít tento al-
ternativní zdroj vody,“ vysvětluje Miroslav Vaněk. 
Zajímavé plány má město s malou vodní plochou. 
„Ve spolupráci s odborníky bychom ji chtěli pro-
měnit na biotop. Malá vodní plocha nikdy nebyla 
určena ke koupání, vždy měla plnit funkci jaké-
hosi fi ltru, tedy zachycovat nečistoty a nepouštět 
je do velké nádrže. Pokud se to podaří, vznikne 
atraktivní přírodní prvek s vhodnou fl orou a fau-
nou, který bude nadále plnit původní funkci, ale 
zároveň se stane lákavým místem pro pozorová-
ní přírody,“ uvádí náměstek.   
V rámci příprav na letošní letní sezónu na Rolavě 
provede městská společnost KV City Centrum, 
která areál spravuje, kompletní opravu dřevěné-
ho altánu na ostrově, který je mezi návštěvníky 
velmi oblíbený, zrenovuje dětské herní prvky 
a opraví část oplocení do podoby „anti-vandal“.

Návštěvníky volnočasového areálu Rolava čekají výrazně lepší podmínky pro koupání 

a relaxaci. Stavebně technické úpravy zajistí už pro letošní léto mnohem čistější vodu ve 

velké nádrži, malá vodní plocha by se měla postupně proměnit na biotop. 

Senioři se mohou 
zapojit do péče o zeleň
Pro pomocné zahradnické práce, pletí záhonků, 
sekání s  křovinořezem nebo hrabání listí při-
jmeme zdatné seniory, kteří by se rádi podíleli 
na péči o  zeleň ve městě a  údržbě veřejných 
prostranství. 
Zájemcům poskytneme potřebné nářadí a do-
mluvíme místa a  čas, kde se mohou zapojit. 
Práce zahrnují ořez živých plotů a údržbu ze-
lených ploch na sídlištích, osazování záhonků 
kolem vchodů do panelových domů, úklid ve-
řejných prostranství, ale i výpomoc na akcích, 
které pořádáme pro veřejnost. 
Vybraným zájemcům nabízíme dohodu o pro-
vedení práce. Výše odměny bude sjednána 

individuálně podle objemu a  druhu skutečně 
vykonávané činnosti. Ve spolupráci s aktivními 
seniory nehledáme jen pracovní sílu, ale hlavně 
aktivní lidi, kteří nám pomůžou ohlídat, zda je 
všude ve městě pořádek a zajištěná dostatečná 
péče o  zeleň. Spolupráci podpoříme komunit-
ním setkáváním spojeným s přednáškami nebo 
školeními a  zapojením do řešení podnětů od 
občanů. 
Služba se tak může stát nejen zajímavým při-
výdělkem k důchodu, ale také příležitostí k se-
tkávání s dalšími podobně smýšlejícími občany. 

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary

JAK SE ZAPOJIT
Zájemci se mohou ozývat na e-mail: 

nentvichova@llpkv.cz, kam uvedou jméno 

a příjmení, telefon, městskou část a ulici, 

kde mohou práci vykonávat, případně 

informaci, zda jsou mobilní a mohou se 

zapojit i v jiných částech města. Podmín-

kou spolupráce je aktivní přístup a zájem 

o dění ve městě.
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Objekt Trocnov zažil v  posledních letech řadu 
změn. Do roku 2020 měla objekt v pronájmu sou-
kromá obchodní společnost Sanatorium Trocnov, 
která zde provozovala ubytování a terapie. V roce 
2020 nájem skončil, a od té doby město řešilo, 
co bude s objektem dál. Jednou z uvažovaných 
možností bylo ponechat jej v  režii města a vyu-
žívat jako ubytovací kapacitu pro Alžbětiny lázně. 
K tomu by Trocnov potřeboval status lázeňského 
zařízení, o který město zažádalo, ale ministerstvo 
zdravotnictví žádost zamítlo z důvodu omezených 
kapacit přidělovaných kvót lůžek nestátních zdra-
votnických zařízení.
Město proto zveřejnilo záměr prodeje, na který 
reagovalo vícero zájemců, město tedy očekávalo, 
že prodej uskuteční jejich licitací. Nakonec ale li-
citační jistinu složil jediný zájemce, licitace by se 
tak nekonala. Město proto zveřejnilo nový záměr, 
ale ještě v jeho průběhu vypukla válka na Ukraji-
ně a město záměr opět zrušilo, tentokrát proto, že 

se rozhodlo objekt využít pro nouzové ubytování 
uprchlíků. Když odezněla vlna uprchlíků, město 
opět stálo před otázkou, co s objektem. Jen tem-
perovat ho, aby v něm nepopraskala voda, stojí 
díky nárůstu cen plynu měsíčně sto až dvě stě 
tisíc korun. Pro další využití je také potřeba re-
konstrukce a především restaurování památkově 
chráněné budovy v  řádu desítek milionů korun, 
což není v  možnostech současného rozpočtu 
města a to se proto rozhodlo objekt opět nabíd-
nout k prodeji.
Aby měl prodej jasné podmínky, bylo stanoveno, 

že se buď prodá licitací začínající na částce 56,6 
milionů korun, nebo, pokud se přihlásí jen jediný 
zájemce, za zvýšenou částku 58 milionů. To se 
také stalo, opět se přihlásil jediný seriózní zájem-
ce, ten stejný, akciová společnost Česká hotelová, 
která provozuje i sousední hotel Smetana.
Zastupitelstvo města proto prodej na svém ledno-
vém zasedání schválilo s podmínkami, například 
s předkupním právem města na 20 let a závaz-
kem poskytovat městu ubytování pro jeho ofi ciál-
ní hosty v rozsahu 50 přenocování ročně po dobu 
10 let. 

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Trocnov a co s ním. Zastupitelstvo 
schválilo jeho prodej

Celkový pohled Rekonstrukce a restaurování historické památky si vyžádá nemalé náklady.

Vedení města nadále usiluje o zachování provo-
zu bazénu v Drahovicích, který Karlovarský kraj 
plánuje uzavřít. Důvodem jsou podle vedení kra-
je nerentabilní provoz a malá návštěvnost zaří-
zení, které provozuje krajská organizace  Domov 
mládeže a školní jídelna Karlovy Vary.
Při jednání na konci loňského roku upozornila 
primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, že 
kapacita pronájmů Bazénového centra KV Are-
ny je naplněná a město nechce na úkor klubů 
a školních kolektivů ještě více omezovat plavání 
široké veřejnosti. Při lednovém jednání s  kraj-
ským radním pro školství Jindřichem Čermákem 
předložila další argumenty, proč má drahovický 
bazén potenciál a při lepším nastavení propaga-
ce a spolupráce s organizacemi by mohl být vy-
užíván v daleko větší míře. „Například v bazénu 
na ZŠ Krušnohorská plave v  současné době 1 
240 žáků z ostatních karlovarských základních 
škol a  téměř 680 žáků škol z  okolních měst 
a  obcí nebo jiných zřizovatelů. Pokud by kraj 
zkusil jednat s  vedením těchto škol, možná by 

návštěvnost drahovického bazénu nebyla jen 30 
procent. Vedení kraje musí pochopit, že provoz 
bazénu využívaného pro nekomerční aktivity, 
spolky, kroužky či kluby bude vždy proděleč-
nou činností. Je zapotřebí podporovat sportovní 
a pohybové aktivity dětí. Finanční prostředky se 
v  třímiliardovém krajském rozpočtu jistě poda-
ří najít,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea 
Pfeffer Ferklová. Zároveň znovu odmítla snahy 
kraje převést bazén v  Drahovicích do správy 
města. 
Bazén na ZŠ Krušnohorská na Růžovém vrchu, 
který je srovnatelným zařízením jako drahovický 
bazén, využívá pro plavecký výcvik většina kar-
lovarských základních škol a také školy z okol-
ních měst a  obcí. Škola jej navíc v  rámci své 
doplňkové činnosti pronajímá různým sportov-
ním a  zájmovým organizacím. Bazén využívají 
například TJ Slovan Karlovy Vary, atleti z SC Start 
Karlovy Vary a Triatlet Karlovy Vary, fotbalisti z TJ 
Lokomotiva Karlovy Vary, vodní záchranáři, cen-
trum Carpe Diem a další subjekty.

Bazén v Drahovicích má svůj potenciál
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UNESCO

Výstava v Senátu představuje 
Karlovy Vary v UNESCO

V sídle Senátu se každoročně pořádá celá řada 
výstav. Krátkodobé výstavy se pod záštitou jed-
notlivých senátorů pořádají pravidelně a  tento-
krát iniciativu a záštitu nad výstavou lázeňského 
města převzala senátorka MUDr. Věra Procház-
ková ve spolupráci s primátorkou města Karlo-
vy Vary Andreou Pfeffer Ferklovou. Instalace je 
koncipována do dvou částí, obrazovou část tvoří 

velkoplošné fotografi e umístěné na stojanech, 
zachycující záběry karlovarských pamětihod-
ností. Druhá část představuje typické tradiční 
karlovarské výrobky, přírodní léčivé zdroje a Vří-
dlo jako symbol města. Ve vitrínách ale nalez-
neme i ukázky lázeňských pohárků z 19. století, 
které pro tento účel zapůjčilo Muzeum Karlovy 
Vary nebo hlavní cenu Mezinárodního fi lmového 

festivalu Karlovy Vary – Křišťálový globus. Za-
hájení výstavy zpříjemnilo hudební vystoupení 
souboru Riccio Quartetto, skládající se z  členů 
Karlovarského symfonického orchestru.
Veřejnost si bude moci výstavu ve Valdštejn-
ském paláci prohlédnout zdarma vždy první 
sobotu v  měsíci. Pro zájemce (především pro 
školní kolektivy, občanská sdružení apod.) or-
ganizuje Oddělení vztahů s veřejností prohlídky 
prostor s odborným výkladem.
Karolína Nožičková, Lucie Sochorková

V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, byla 12. led-

na 2023 slavnostně zahájena výstava Lázeňství – Karlovy Vary na Seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
VÝSTAVA
Vary°ZDRAVÍ SENÁT
Téma výstavy: Lázeňství – Karlovy Vary na 
Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO
Kdy: Vždy první sobotu v měsíci od 9 do 16 
hodin, a to až do 12. března 2023. 
Kde: Mytologická chodba Valdštejnského 
paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 
Praha 1 – Malá Strana
Vstup: volný
Více na: www.senat.cz
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KAM KV°

KAM na věž
Přijďte s Kanceláří architektury města oslavit její 5. narozeniny

Ulice, prostranství, domy ale i potrubí. Víme kudy, co vede, kde, co stojí. Analyzujeme stá-
vající a plánujeme budoucí podobu Karlových Varů. Komunikujeme s obyvateli. Urbanismus 
a architektura jsou hlavní náplní naší práce. Práce, kterou od roku 2018, jako příspěvková 
organizace města Karlovy Vary, poctivě vykonáváme. Za 5 let již máme za sebou desítky pro-
jektů, ať už v oblasti koncepčního plánování města, tak dílčích úprav veřejných prostranství či 
veřejných budov. Vytyčili jsme si důležitý cíl, a tím je zkvalitňování života v Karlových Varech 
napříč politickou reprezentací. Chceme krásnější, přívětivější, ale hlavně zdravé a konkurence 
schopné město.

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví v březnu už páté výročí svého 
založení. Při této příležitosti se otevřou veřejnosti dveře Zámecké věže, kde se s Vámi rádi po-
tkáme a představíme Vám, jak vidíme budoucnost Karlových Varů, na jakých projektech jsme 
pracovali a které připravujeme.  

5. narozeniny KAM KV°
21. 3. 2023 16:00 - 20:00
Zámecká věž, Zámecký vrch 431/2
Vstup zdarma

www.kamkv.cz

- navštivte interaktivní výstavu Great Spa Towns of  
   Europe (od 16 do 20 hodin bude zpřístupněná  
   zdarma, od 16 a od 18 hodin proběhnou pro   
   zájemce dvě komentované prohlídky výstavy) 
- venkovní výstava 5 let KAMu
- prezentace práce KAMu od 17 hodin
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Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) se umístil 
v anketě O nejžádanějšího zaměstnavatele re-
gionu mezi studenty středních a vysokých škol 
v  Karlovarském kraji na třetím místě. „Jsem 
ráda, že Dopravní podnik Karlovy Vary má vý-
borný zvuk nejen jako dopravce s  mimořádně 
kvalitním vozovým parkem a  moderními tech-
nologiemi, ale že jej také vnímají lidé z nejmlad-
ší generace jako perspektivního zaměstnavate-
le. To, že je zaměstnavatelem dobrým, dokazují 
i jeho ocenění z minulosti. Blahopřeji k úspěchu 
a  přeju mnoho dalších do budoucna,“ uvedla 
k  ocenění Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka 
Karlových Varů.
„Dlouhodobě se společně s DPKV snažíme po-
skytovat nejen kvalitní služby, ale vytvořit pro 
všechny zaměstnance i  kvalitní zázemí. Jsem 
rád, že tyto naše kroky byly nyní oceněny“, ko-
mentoval výsledky soutěže Tomáš Trtek, první 
náměstek primátorky. 
K  datu uzávěrky hlasování studentů středních 
a  vysokých škol se zapojilo více než 4 tisíce 
respondentů. V  odpovědích se nezjišťovala 
pouze volba zaměstnavatele, ale také některé 
představy generace 18+ ke startu své kariéry, 
jako například hlavní hodnoty ovlivňující výběr 
zaměstnavatele, nástupní plat a  jeho očekáva-
ný progres, fl exibilita či délka setrvání v prvním 
zaměstnání. „Celé vedení společnosti klade 
dlouhodobě důraz na to, abychom byli perspek-
tivním a kvalitním zaměstnavatelem, proto jsem 
rád, že se tato naše snaha projevila i v anketě 
O nejžádanějšího zaměstnavatele Karlovarské-
ho regionu,“ sdělil předseda představenstva Jiří 
Vaněček. „Mám obrovskou radost, že jsme se 
umístili na krásném 3. místě, po boku takových 
renomovaných společností. Toto ocenění je vý-
sledkem práce celého našeho týmu, a o to více 
mě těší, že nás jako perspektivního zaměstna-
vatele vnímají i  studenti středních a  vysokých 
škol v našem kraji,“ doplnil Lukáš Siřínek, mís-
topředseda představenstva. 

Dopravní podnik je mezi 
nejžádanějšími zaměstnavateli

DPKV

Primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou s oceněním v anketě O nejžádanějšího zaměstnavatele 
regionu na snímku doprovází (zleva) její první náměstek Tomáš Trtek a  Lukáš Siřínek, místo-
předseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary.

NEJŽÁDANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ REGIONU: 

1. Mattoni 1873 
2. WITTE Nejdek
3. Dopravní podnik Karlovy Vary
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MĚSTSKÁ POLICIE

Případ 
rozkrájených 
rohlíků

Téměř dva týdny se zabývali strážníci pro-
blémem, který trápil obyvatele městské části 
Drahovice. Někdo tam totiž krmil houfy holubů 
pravidelně rozkrájenými suchými rohlíky v ne-
pravidelnou hodinu. Tato informace byla po 
několika dnech o  něco málo přesnější. Mělo 
k tomu docházet někdy ráno, nebo večer. A že 
je povalující se pečivo celkem snadná kořist, 
která neklade vůbec žádný odpor, rychle po-
chopila i banda vypasených hlodavců. Hleda-
ná osoba byla tak trochu jako paní Columbová, 
všichni o ní věděli, ale nikdo jí nikdy neviděl. 
Do pátrací akce tak bylo tedy třeba zapojit ne-
jen místní obyvatele, ale i  další hlídky, které 
v místě prováděly kontroly, za pomoci „ajťá-
ka“ byl nastaven kamerový bod, ten měli na 
starosti strážníci z  operačního střediska. Ani 
tohle opatření trvající několik dní nepřineslo 
žádné výsledky. Až do pátku, kdy byla všíma-
vým občanem zahlédnuta žena, jak z balkonu 
sype pečivo ptactvu. Ta přivolaným strážníkům 
řekla, že opeřence z balkonu sice krmila, ale 
s krmením v ulici nemá nic společného a že to 
zcela jistě dělá známá její kamarádky, paní V.
Strážníci se tedy vydali do místa bydliště 
podezřelé, aby zjistili, jak se věci mají. A za-
tímco hlídka mluvit chtěla, paní mluvit ne-
chtěla a  nepozorovaně pozorovala strážníky. 
Za oknem. I  přes to, že si hlídka při vstupu 
do bytového domu v  prostoru „její“ chodby 
všimla tašky s  pečivem pečlivě nařezaným, 
držela se stařenka hesla zatloukat, zatloukat, 
zatloukat a k celé věci uvedla, že s krmením 
holubů nemá také vůbec nic společného. 
Strážníci nevěděli, jestli mají brečet, nebo se 
smát. Zvolili třetí možnost. Místním šetřením 
od obyvatelů bytového domu zjistili, že holu-
by skutečně krmí paní V. Strážníci se tak opět 
vrátili k pravděpodobné pachatelce, která se 
pod tíhou všech zjištěných důkazů přiznala. 
Vzhledem k jejímu pokročilému věku však za-
chovali empatii a  vyřešili přestupek pokutou 
ve výši několika stovek korun.
Mějte na paměti, že tito volně žijící živočicho-
vé patří mezi přenašeče různých onemocnění 
a v případě, že jim budete poskytovat potravu, 
bude se zvyšovat i  jejich počet, který navíc 
vede k ničení majetku. Vašeho i cizího.

ZPRÁVY Z ULICE 

Od konce září loňského roku probíhá už 13. roč-
ník vzdělávacího cyklu Senior akademie, který 
je u  seniorů velmi oblíbený a  tak není divu, že 
je opět plně obsazený. Posluchači mají za sebou 
tematicky cílené přednášky, které jsou důležité 
pro jejich bezpečnost ve společnosti. Učili se, 
jak lépe zabezpečit svůj majetek, jak nenaletět 
nekalým obchodním praktikám, jak se bezpečně 
pohybovat na internetu, nebo jak komunikovat 
se svými vrstevníky a  zvládat stresové situace. 

Lektoři se však věnovali i takovým přednáškám, 
při kterých seniory aktivně zapojili. Novinkou 
v  tomto ročníku byla přednáška na téma Arte-
terapie, neboli Terapie uměním a znamená léč-
bu pomocí hudby, poezie, prózy, tance, divadla 
a výtvarného umění. Dalším tématem byl trénink 
paměti, který napomáhá v boji proti zapomínání 
a stárnutí mozku a věnuje se také prevenci proti 
Alzheimerově chorobě. Věříme, že i další témata, 
která je teprve čekají, budou mít úspěch!

Účastníci Senior akademie si vyzkoušeli 
Arteterapii a trénovali paměť

Další zajímavá témata si připravili strážníci pro 
školáky, kteří navštěvují kroužek Mladý strážník. 
Mezi ta důležitá určitě patří šikana a kyberšika-
na, proto jim strážníci formou přednášky vysvět-
lili, jak se bránit a kde v případě potřeby hledat 
pomoc. Zabývali se také problematikou návyko-
vých látek, při které si malí účastníci mohli vy-
zkoušet „opilecké“ brýle a také nahlédli do auta 
určeného k převozu osob na záchytnou stanici. 
Formou scének si pak na vlastní kůži zkusili, jaké 
to je být strážníkem či policistou. Řešili například 
krádež zboží v  obchodě, domácí násilí, hlučné 
teenagery na ulici nebo pomoc starším osobám.
V lednu školáci také opět zavítali do Centra zdra-
ví a  bezpečí. Po vánočních prázdninách pro ně 
měli strážníci společně s lektory připravené za-
jímavé a naučné aktivity, se kterými se už mohli 
v reálném životě setkat. Jeden den například pa-
třil rizikům, která mohou nastat v domácím pro-
středí. A právě pro tyto účely se skvěle hodí jeden 

z  domečků, kde jsou tato rizika nasimulována. 
Dětičky tak na vlastní oči viděly, jaké nebezpečí 
ukrývá hořící svíčka na stole, v obývacím pokoji 
utěrka hozená přes lampičku, žehlička pone-
chaná na prkně, nebo jak nebezpečná může být 
kombinace vody s fénem v koupelně. Procvičily 
si také, jak se zachovat, když je osloví cizí člověk 
a  jak se chovat i v případě, že jsou sami doma 
a cizí člověk je za dveřmi.

Děti z kroužku v roli strážníků

Na podzim roku 2022 mohli Karlovaráci potkat 
v  ulicích studenty Střední pedagogické školy 
s  dotazníky obsahujícími otázky zaměřené na 
vnímání bezpečnostní situace občany města. 
Respondenti odpovídali na 15 otázek, například 
zda se cítí v Karlových Varech bezpečně,  které 
lokality považují se nejvíce rizikové, které skupiny 
osob nejvíce inklinují k  protiprávní činnosti, na-
opak která skupina obyvatel je kriminalitou nejví-
ce ohrožena a jaká preventivní opatření považují 
za nejúčinnější. Další otázky zjišťovaly povědomí 

dotazovaných o činnosti asistentů prevence kri-
minality, nebo využívání monitorovacího kamero-
vého dohlížecího systému. Vnímání bezpečnostní 
situace občany je důležitým faktorem při tvorbě 
koncepcí a  následně konkrétních projektů pre-
vence kriminality, které přispívají ke zlepšení 
bezpečnostní situace ve městě.
Průzkum pocitu bezpečí 2022 byl realizován za 
dotační podpory Karlovarského kraje. S  výsled-
ky průzkumu se můžete podrobně seznámit na 
webu městské policie.

Průzkum pocitu bezpečí



14

Zatímco je příchod nového kalendářního roku 

pro většinu z  nás jistou nadějí a  očekáváním 

něčeho nového, pro Karlovarský symfonický 

orchestr (KSO) to až tak zásadní přelom není. 

Orchestry totiž podle ředitelky Michaely Moc 

Káčerkové žijí v takzvaných koncertních sezo-

nách, které jsou od září do června.

„My přemýšlíme a plánujeme v koncertních sezo-
nách a většinou k  tomu musíme být ještě hodně 
napřed. Dnes proto již v uvozovkách žijeme sezo-
nou 2024/2025. Naše specifi kum je, že v červnu 
opustíme koncertní sály a  celé léto pak téměř 
denně hrajeme kolonádní koncerty. Jsme nejvy-
tíženějším orchestrem v  České republice,“ říká 
ředitelka KSO.
Když ale před rokem a půl usedla do čela orches-
tru, neměla připravenou ani tu nejbližší sezonu. 
Bylo to v  červnu a  vedle koncertního programu 
chyběl i  šéfdirigent, který se rozhodl odejít s bý-
valým ředitelem. „Byla to složitá situace, ale díky 
tomu, že jsem sama muzikant, využila jsem svých 
kontaktů a mnoho umělců mi vyšlo vstříc. Takže 
se nám podařilo sezonu rychle a kvalitně připra-
vit. Cílem sezony bylo najít šéfdirigenta. Na kaž-
dý koncert jsem proto oslovila jinou dirigentskou 
osobnost, vytvořili jsme si tak široké spektrum 
kandidátů a  nakonec vybrali opravdový zázrak, 
o který byl v hudebním světě boj,“ pokračuje dále 
Michaela Káčerková, která je stále velmi nadšená 
tím, že Ondřej Vrabec přijal karlovarskou nabídku.
Zajištění koncertní sezony 2021/2022 a  obsaze-
ní pozice šéfdirigenta byly těžkými úkoly. Vedle 
nich si ale nová ředitelka uvědomovala i složitost 
fi nanční situace, proto postupně přistoupila k ne-
populárním personálním změnám v managemen-
tu orchestru a přerozdělila pracovní kompetence, 
čímž ušetřila tři zaměstnanecké úvazky. „Nyní 
jsme opravdu na hraně a pro všechny zaměstnan-
ce to znamená obrovský nárůst práce a povinností. 

Nicméně nikomu z nás nechybí to důležité, a tím je 
nadšení a ochota udělat pro orchestr maximum,“ 
pochvaluje si ředitelka atmosféru ve svém týmu.
Dotování Karlovarského symfonického orchest-
ru a  kultury jako takové ale vnímá jako nutnost. 
„Úlohou kultury totiž není vydělávat, ale kultivo-
vat a vzdělávat společnost. Nám se naštěstí ved-
le podpory města Karlovy Vary, které si nesmírně 
vážíme, daří získávat i další dotační peníze a navíc 
jsme založili Klub mecenášů, což je jedna z myšle-
nek, se kterou jsem do čela KSO přicházela,“ říká 
ředitelka orchestru. 
Zavzpomínali jsme krátce také na pravidelné 
venkovní koncerty symfoniků na panelákových 
sídlištích, které Michaela Káčerková považuje za 
výjimečný a smysluplný projekt v době pandemie 
covidu, ale vracet se k nim již nechce s vírou, že 
tato těžká doba nejen pro kulturu je již minulostí. 
Tvrdí, že orchestr a  klasická hudba patří přede-
vším do koncertních síní, s  čímž se pojí i  spole-
čenská atmosféra a vše co k ní patří.

Open-air koncertům se však vedení KSO nebrání, 
pravidelně zařazuje crossoverové koncerty a při-
pomíná i tradiční červnový koncert na Rolavě, na 
který se hudební fanoušci mohou těšit i letos. Zají-
mavý program je plánován i na 25. května, kdy se 
koná koncert nazvaný „Tradice vstříc budoucnos-
ti“, který je věnován právě připomínce existence 
Klubu mecenášů. Po loňském koncertu s Adamem 
Plachetkou a  Dagmar Peckovou orchestr zvolil 
populárněji laděný program s moderátorem Mar-
kem Ebenem a vokálním souborem Bohemia Voi-
ce. Večer bude plný známých hitů např. Michaela 
Jacksona nebo Barbry Streisand v  úpravách pro 
symfonický orchestr.
„Zajímavých koncertů máme ale mnoho a já jsem 
moc ráda, že stále stoupá počet posluchačů i pro-
daných abonmá. To je totiž největším oceněním 
naší práce,“ uzavírá Michaela Káčerková s tím, že 
orchestr v příští sezoně plánuje koncert s kapelou 
Čechomor nebo turné po Indii, kde by měl jako 
první na světě vystoupit v prezidentském paláci.

Úlohou kultury není vydělávat, ale kultivovat společnost, 
říká ředitelka Karlovarského symfonického orchestru

ORGANIZACE MĚSTA

Desetitisíce turistů a  lázeňských hostů míří 

každý rok do Karlových Varů, aby ochutna-

ly jejich léčebné prameny, nasály atmosféru 

místních kolonád a prohlédly si město, které 

je zapsáno na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. A zatímco je výše popsané celosvě-

tově vnímáno jako nesmírné bohatství, místní 

obyvatelé do lázeňského města příliš nechodí.

„Je to nesmírná škoda. Obyvatelé Karlových Varů 
chodí do lázeňského území minimálně. Většinou 
jen pokud jim přijede návštěva nebo v době zahá-
jení lázeňské sezony a fi lmového festivalu. To je 
ale málo a my to chceme změnit,“ říká ředitelka 
Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPL-
ZAK) Ivana Borovcová.

Ta nastoupila do své funkce téměř před třemi lety, 
v covidové době a zároveň v době, kdy probíhaly 
rekonstrukce Sadové, Mlýnské a Vřídelní koloná-
dy. Měla za úkol rekonstrukce kolonád dokončit 
a vrátit jim život. To se postupně daří, i když ces-
tovní ruch je stále utlumen a  do Karlových Varů 
jezdí méně pacientů na dlouhodobé léčebné po-
byty. 
„Důležitá je obnova všech našich kolonád a je tře-
ba vyzdvihnout, jak je skvělé a důležité, že se k re-
konstrukcím přistoupilo. Oprava Vřídelní kolonády 
a v ní Vřídelní síně byla pro nás obrovskou výzvou 
a prověrkou umu všech našich zaměstnanců, kte-
rým za to patří velký dík. Práce tam totiž probíhaly 
a stále probíhají za plného provozu, a  to je vždy 
složitější, než když je objekt na dobu rekonstruk-

ce uzavřen. Nicméně to hlavní se nám již podařilo 
opravit a Vřídlo je opět ve své Vřídelní síni. Vřídlo je 
VIP celebrita Karlových Varů a kvůli němu a dalším 
našim pramenům sem lidé z  celého světa jezdí. 
Karlovy Vary mají od přírody naděleno obrovské 
bohatství a naším úkolem je se o  tento dar sta-
rat. Nic cennějšího, než jsou naše teplé léčivé 
prameny, Karlovy Vary nemají,“ pokračuje dále 
ředitelka SPLZAKu. Hlavním úkolem SPLZAKu je 
péče o prameny, která není takříkajíc vidět. Pra-
meny i  Vřídlo sice ve městě vyvěrají a  tryskají, 
ale k  pítkům, do pramenních váz a  zmiňované 
Vřídelní síně se samy nedostanou. A  tuto cestu 
jim zajišťují právě pracovníci SPLZAKu. Ti muse-
jí pravidelně kontrolovat nejen chemické složení 
pramenů, ale také čistit potrubí a čistit nebo měnit 

Přejeme si, aby obyvatelé Karlových Varů 



15

Kancelář architektury města (KAM) Karlovy Vary 

se v  minulých měsících intenzivně zabývala 

územními studiemi lokalit Staré Vodárny, okolí 

Dolního nádraží a  takzvaným Divadelním kor-

zem.  To jsou podle ředitele KAMu Karla Adamce 

zajímavé prostory, které nabízí velký potenciál.

„V  případě lokality Dolního nádraží, nebo lépe ře-
čeno celého území od soutoku řeky Teplé a Ohře až 
k areálu Meandru a staré vodárny, jsme se snažili 
takzvaně zahustit území tak, aby se město rozrostlo 
ve svém středu, nikoliv v okrajových částech. Sou-
časné město je příliš řídké a trpí tím jeho ekonomi-
ka. V praxi to znamená, že má ve své rozloze příliš 
mnoho infrastruktury, která není dostatečně využita 
okolní zástavbou, jejíž rezidenti svými daněmi plní 
městskou kasu. Když se podíváme například na Zá-
padní ulici, tak ta je využita jen z jedné poloviny. Z té 
druhé je prázdná a naším záměrem bylo navrhnout 
tam takzvaný funkční městský mix, tedy obytnou 
zónu doplněnou prostory pro podnikání, parková-
ní a volnočasové aktivity,“ vysvětluje ředitel KAMu 
s  tím, že lokalita Staré Vodárny je navíc takzvaný 
brownfi eld, na jehož přeměnu se dají čerpat napří-

klad dotace z Národního plánu obnovy.  Studii, která 
v sobě zahrnuje například i parkovací dům v areálu 
bývalého Kattenbecku, je třeba nyní zaregistrovat 
na Úřadu územního plánování, což jí dá právní cha-
rakter a  následně se podle ní může vedení města 
rozhodovat co a jak dále. 
„V podstatě se dá říci, že jsme vymezili jednotlivé 
ulice a stavební bloky. Město na základě těchto pod-
kladů může začít jednat s developery a nabízet jim 
toto území k výstavbě. A je na současných radních, 
zda v  navrženém stavebním bloku bude například 
bytový dům, hotel nebo offi ce centrum,“ doplňuje 
Karel Adamec s tím, že realizace prvních objektů by 
ve zmíněném prostoru mohla začít v horizontu pěti 
let. 
O  poznání rychleji by měla probíhat realizace Di-
vadelního korza, které řeší prostor od Císařských 
lázní k Vřídelní kolonádě. Tady by první etapa, tedy 
revitalizace sadů Karla IV. měla začít již v  tomto 
roce. „Snažíme se vše navázat na rekonstruované 
Císařské lázně, které mají být otevřeny letos. Proto 
by měly být sady Karla IV. revitalizovány co nejdříve 
s  tím, že společně s  novým Festivalovým mostem 
by tak byla dokončena první etapa obnovy tohoto 

rozsáhlého území,“ pokračuje dále ředitel.
Následně se bude připravovat projektová dokumen-
tace Vřídelní ulice a  studie Divadelního náměstí. 
V poslední etapě bude realizována samotná Vřídelní 
kolonáda. Tady je ale třeba zmínit, že většinu těch-
to  kroků bude možné realizovat až poté, co bude 
postaven parkovací dům u Galerie umění a u hotelu 
Marttel v Horních Drahovicích.  Záměr Divadelního 
korza má totiž minimalizovat dopravu ve zmíněné 
lokalitě, proto je třeba zajistit parkování v docház-
kové vzdálenosti.
„V otázce realizace těchto parkovacích domů je tře-
ba také rozhodnout o způsobu nebo modelu jejich 
fi nancování.  Co se týká samotné realizace, tak tam 
vnímám jako reálný rok 2025 a předpokládám, že 
jako první se bude stavět ten u hotelu Marttel a poté 
u Galerie umění,“ dodává Karel Adamec, s  tím, že 
dalším zásadním projektem KAMu je připravovaná 
rekonstrukce Chebského mostu, kde se čeká na 
návrhy řešení od několika oslovených architektonic-
kých ateliérů. 
Pracovníci KAMu se ale podílejí i  mnoha dalších 
menších projektech. Konzultován s nimi byl napří-
klad i  projekt Čtvrti sobě, od kterého i  letos oče-
kávají městští architekti řadu zajímavých nápadů 
a  podnětů.  Pracovníci KAMu ale také pravidelně 
diskutují s veřejností a zajímají se o  jejich potřeby, 
přání a nápady. 
„Naše přednášky a  besedy jsou velmi oblíbené. 
Počty návštěvníků se liší jednak podle čtvrtí a  sa-
mozřejmě i podle témat. Jsou lidé a to jak laici, tak 
i  odborníci, kteří přicházejí pravidelně a  pak jsou 
lidé, kteří si vybírají nebo přijdou jen proto, že se 
jich to téma týká,“ uzavírá Karel Adamec s tím, že 
nejvíce lidí většinou přiláká problematika dopravy 
a parkování. 
Vizí KAM KV° je vytvořit z  Karlových Varů skvělé 
místo pro život oblíbené pro své přírodní a kulturní 
kvality a které je snadno dostupné z větších měst.

Na pravém břehu řeky Ohře může 
vzniknout nová městská čtvrť

ORGANIZACE MĚSTA

Divadelní korzo řeší prostor od Císařských Lázní k Vřídelní kolonádě.

začali více chodit do lázeňského území
čerpadla a mnoho dalších věcí a komponentů. „Je 
to každodenní náročná práce, a zatímco jsou na 
jedné straně prameny po staletí vyhledávaným 
bohatstvím, na druhé straně je třeba zdůraznit, 
že naše termominerální voda má mnohem vyšší 
nároky na údržbu rozvodových potrubí, na kvalitu 
těchto rozvodů, na kvalitu čerpadel a podobně. Při 
výstupu proplyněné termy dochází při změně tla-
ku a teploty vody a úniku CO2 k vylučování částí 
rozpuštěných složek jejich vysrážením, což způ-
sobuje také zarůstání potrubních rozvodů naší mi-
nerální vody. Každoročně vynakládáme obrovskou 
fi nanční částku za opravy a údržbu celého potrub-
ního systému, který je dlouhý přes čtyři kilometry 
a v budoucnu by měla proběhnout jeho kompletní 
výměna,“ pokračuje dále Ivana Borovcová s  tím, 

že ve městě jsou dvě potrubní větve termomine-
rální vody. Ta první je takzvaně gravitační a vede 
z Vřídelní kolonády k Alžbětiným lázním a druhá je 
čerpána a vede do Richmondu a Imperiálu.  
Vedle starosti o prameny má ale  SPZAK na starost 
i údržbu a provoz pěti kolonád, který by se měl za-
traktivnit a přilákat zejména obyvatele Karlových 
Varů. To je velmi těžký a  složitý úkol, neboť jak 
bylo výše zmíněno, místní na kolonády již mnoho 
let nechodí.
„Rozumím tomu, proč lidé nechodí v  tak hojné 
míře. Neuvědomují si, že naše kolonády skrýva-
jí poklad v  podobě léčivé minerální vody a  tak 
„nemají“ důvod k nám jít. Myslím si však, že pití 
léčivé vody je dobrým důvodem, proč zavítat na 
karlovarské kolonády a vím, že v blízké době bu-

dou mít místní lidé i další důvody. Připravujeme na 
Vřídelní kolonádě další přednášky, výstavy, budou 
opět oblíbené kolonádní koncerty a  samozřejmě 
budeme pokračovat i  v  nové tradici Variací, kde 
v loňském roce proběhl druhý ročník společného 
vystoupení umělců Karlovarského symfonického 
orchestru a České fi lharmonie. Oba ročníky měly 
nebývalý úspěch zrovna tak, jako program folklor-
ního souboru Dyleň. Otevřeli jsme na sezonu tera-
sy na Mlýnské kolonádě. Plánujeme program jak 
nadchnout děti do geologie a  lázeňství, aby byly 
našimi nástupci. Naše práce je úžasná a závěrem 
nesmím zapomenout říci, že SPLZAK též zajišťuje 
exkurze do podzemí Vřídla, do podzemí kostela 
Máří Magdalény a na Mlýnskou kolonádu,“ dodá-
vá s nadějí ředitelka SPLZAKu.
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Nová ambulantní odlehčovací služba

Městské zařízení sociálních služeb poskytuje od 
ledna novou ambulantní odlehčovací službu. Na-
vazuje na už dříve fungující odlehčovací službu 
pobytovou. Odlehčovací služba obecně pomáhá 
lidem trvale pečujícím o blízkého, kteří potřebují 
na chvíli „zastoupit“ – například aby si odpočinu-

li, nebo kvůli operaci, či jiným potřebám a povin-
nostem. V pobytové odlehčovací službě setrvává 
opečovávaná osoba v  péči městského zařízení 
několik dní po sobě, ambulantní odlehčovací 
služba nabízí možnost postarat se o klienta v pří-
jemném prostředí od rána do odpoledne nebo jen 
na několik hodin. Ambulantní služba je k dispozici 
každý den od 7 do 15.30, a  to v objektu Měst-
ského zařízení sociálních služeb Východní 16. 
Odlehčovací služby jsou zpoplatněné, a ačkoliv je 
poskytují profesionální pečovatelky a pečovatelé, 
nejsou určeny pro osoby, vyžadující péči ve zdra-
votnickém zařízení – nejsou zdravotní službou.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  |  ZDRAVÍ

Psal jste, že odvykání obvykle nevyjde na první 
pokus. Já mám za sebou už šest pokusů a jsem 
z  toho frustrovaný. Pořád to stejné: končím 
s  kouřením, mám radost, věřím si. Pak přijde 
krize v práci nebo doma, úplně vypnu a automa-
ticky si koupím krabičku cigaret. Uleví se mi, ale 
pak si vše vyčítám. Co s tím? 
 Jaromír, 39

Nejprve bych rád ocenil, že se nevzdáváte 
a  znovu zkoušíte se zdraví škodlivým zvykem 
skončit. Zastavil bych se rád u vaší poznámky 
o  tom, jak intenzivně prožíváte „krizi v  práci 
nebo doma“. Co se vlastně děje? Máte pocit, že 
je toho na vás příliš – práce je náročná nebo 
máte neshody s  kolegy? Krize doma se týká 
vztahu s partnerkou?
Pokud se potýkáte s  takto složitými problémy, 

doporučil bych vám předtím, než znova začne-
te s odvykáním, navštívit odborníka, se kterým 
byste mohl vaše problémy a nejasnosti probrat. 
Když prožíváte složité životní období, není totiž 
vhodné začít s odvykáním. Byla by to zbytečná 
zátěž a vyhlídky na úspěch mizivé. Je dobré si 
uvědomit a respektovat vlastní hranice. 
Následně bych vám doporučil do odvykacího 
plánu zařadit aktivity, které vám pomohou od-
poutávat pozornost a budou vám dělat radost. 
Nemusí to být novinky a  experimenty. Klidně 
něco osvědčeného, co vám přinášelo radost už 
dříve.
V momentech, kdy zaváháte je to nejen o při-
pomenutí si motivace a  důležitosti rozhodnutí. 
Situace vyžaduje hlavně praktický přístup. Čas-
to je nejlepší na několik minut zabavit mysl jiný-
mi myšlenkami než přemýšlením o kouření. Je 

dobré zaměstnat ruce, odejít z prostředí, napít 
se vody… Mějte připraveno řešení, jak zahnat 
chuť na cigaretu, co dělat a kam jít, s kým mlu-
vit a na co se soustředit. Dopředu si připravte 
alternativy ve formě aktivit, jídla, nápojů a po-
dobně, které vám vyhovují, jsou reálné a pomo-
hou vám zvládnout chuť na cigaretu.
Čím déle si nezapálíte, tím bude postupně toto 
nutkání slábnout. Pozor na posezení u  vína, 
piva nebo u kávy. To jsou nejčastější spouštěče 
a je pravděpodobné, že tak se znovu dostanete 
k cigaretám. Vyhýbejte se všemu, co připomíná 
kouření. Přeji vám hodně sil.
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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

Kuřákům je nyní v rámci projektu k dispozici ordinace pro odvykání kouření MUDr. Karla Moravce. 
Zájemci ji najdou v Recoveryclinic na adrese Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 447/12. Objednat se je možné 

prostřednictvím tel.: 602 134 470 nebo webu www.recoveryclinic.cz. 
Ordinační doba je každý čtvrtek od 11.00 až 14.00 hodin.

NEVYČÍTEJTE SI, KDYŽ ODVYKÁNÍ NEVYJDE

Více podrobností na www.kv-mzss.cz/odlehcovaci-sluzba nebo na telefonu 353 225 060.

Co jsou alternativní tresty a  jaký je jejich smysl, 

co je mediace nebo mimosoudní vyrovnání? To 

vše a nejen to se dozvíte na setkání s Probační 

a  mediační službou, které proběhne 7. března 

od 10.00 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary. 

Prostor bude věnován také informacím o  mož-

nostech podpory a  pomoci obětem trestné čin-

nosti. V neposlední řadě budou představeny pro-

bační programy pro pachatele trestných činů. Na 

setkání jsou přizváni jako hosté psychoterapeut 

a  lektor programů pro pachatele trestných činů 

Jakub Kovář a poradce pro oběti trestných činů  

Lukáš Vršťala.

Setkání s Probační 

a mediační službou
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ŠKOLSTVÍ  |  SPORT

Základní škola Konečná v Karlových Varech slaví 
narozeniny. Je jí už 30 let. Naše výročí chceme 
oslavit 30. března 2023 na Dni otevřených dve-
ří, na který zveme všechny bývalé i  současné 
žáky, jejich rodiče i sourozence, a že jich za ty 
roky bude. Samozřejmě se těšíme i na ostatní 
návštěvníky, všichni jsou vítáni. Od 15.00 hodin 
budou dveře otevřené. Mimo jiné budou při-
praveny zajímavé soutěže, nahlédnout a začíst 
se můžete do historických školních kronik, vy-
tvoříme fotogalerii školních akcí. Možná se na 
starých snímcích najdete a zavzpomínáte spolu 
s námi na minulá školní léta. 
Významné výročí školy si připomínáme s dětmi 
během celého školního roku. Většina akcí a sou-
těží, které tradičně organizujeme, je věnována 
právě tomuto výročí. Na podzim to bylo napří-
klad naše tradiční „Sportování pod lampou“. 
Zasadili jsme náš strom, kterému děti vybraly 
jméno „Dubínek“. Společně jsme si užili před-
vánoční čas a  spolu s  rodiči jsme rozsvítili 
vánoční strom. V  lednu jsme se pokusili naši 
školu obejmout, v únoru jí ukážeme budoucím 
prvňáčkům. 

Mgr. Radka Hodačová, 
ředitelka ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25

ZŠ Konečná 
slaví třicetiny

     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

SLAVNOSTNÍ DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat

ve čtvrtek 30. 3. 2023
od 15:00 do 18:00 hodin.

Sbírka na trasy pro běžecké lyžování

SLAVNOSTNÍ DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat

Těšíme se na vás!

Přijďte se podívat ve čtvrtek 30. 3. 2023
od 15:00 do 18:00 hodin.

Na údržbu běžeckých tras je možné přispět prostřednictvím veřejné sbírky. Údržbu ly-
žařských běžeckých tras v Krušných horách zajišťuje První Krušnohorská o.p.s. ve spo-
lupráci s obcemi a sdruženími v regionu. Podpořit údržbu lyžařských stop v západním 
a centrálním Krušnohoří můžete i Vy zasláním příspěvku na transparentní účet veřejné 
sbírky číslo 269980072/0300. Informace o aktuálním stavu lyžařských tras najdete na 
portálu www.krusnehoryaktivne.cz.
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TÉMA

Inovační centrum INION z Karlových Varů přináší 
do České republiky nový program pro začínající 
podnikatele v kulturních a kreativních odvětvích. 
On-line program s názvem OVACE poběží v ně-
kolika bězích od října do jara. Účastnící se během 
dvanácti on-line setkání dozvědí základní podni-
katelské pojmy. V rámci skupinového mentoringu 
se pak společně zaměří na motivaci, fi nancování 
a budou prakticky pracovat na svém byznys plá-
nu.
„Program jsme přinesli do České republiky z Nor-
ska, kde jím úspěšně prošly již stovky začínajících 
podnikatelů. Protože se naše inovační centrum 
intenzivně věnuje podpoře kulturních a kreativ-
ních průmyslů, rozhodli jsme se jej věnovat právě 
kreativcům. Je vhodný tím pádem pro studenty 
uměleckých oborů, fotografy, grafi ky nebo třeba 

pořadatele akcí. Na své si v něm přijdou všich-
ni, kdo chtějí rozjet vlastní podnikání, postavit 
novou službu či produkt nebo třeba nastartovat 
nový kulturní projekt,” upřesňuje Radka Mura-
sová z  karlovarského Inovačního centra INION. 
Program je vhodný jak pro začínající podnikatele, 
tak i  pro ty pokročilejší, kteří chtějí rozšířit své 
byznys znalosti nebo nejsou s nastavením svého 
podnikání momentálně spokojeni.
Program je oproti podobným programům v čes-
kém prostředí unikátní právě svou intenzitou. 
Během čtyř týdnů se uskuteční 12 lekcí, přičemž 
každá lekce trvá 90 minut a účastníci ke skupi-
novým diskusím navíc získají také možnost in-
dividuálního mentoringu. I díky intenzitě a práci 
ve skupině se podaří propojit s dalšími účastníky 
a získat tak nové kontakty. Pro práci na podnika-

telském plánu mají účastníci k dispozici digitální 
nástroj EMS (Entrepreneurship Management 
System), který je krok po kroku provádí jeho pří-
pravou. Účastníkům programu se navíc budou 
věnovat zkušení mentoři z celé ČR. Díky podpoře 
v rámci grantu z Norských fondů a EHP je účast 
v programu zdarma.
Program se po úvodních bězích s individuálními 
zájemci bude na jaře věnovat také asociacím 
v  kreativních průmyslech. „V  Čechách máme 
desítky profesních sdružení a asociací lidí, kteří 
pracují v  kreativních průmyslech. Ať už jsou to 
fotografové, fi lmaři nebo třeba grafi ci. V příštích 
měsících budeme mapovat jejich potřeby a  na 
jaře budou mít možnost zúčastnit se jednoho 
rozvojového běhu také zástupci těchto skupin,” 
doplňuje Radka Murasová.

Nový program OVACE poradí lidem 
z kreativních profesí jak na podnikání

Od října loňského roku probíhá pod taktovkou 
karlovarského Inovačního centra INION nový 
program na podporu podnikání, program OVACE. 
V něm se začínající podnikatelé z oblasti kreativy 
a kultury zaměřují na rozvoj svého podnikatel-
ského nápadu. Účastníci se během 12 setkání 
dozvědí základní podnikatelské pojmy, v  rámci 
skupinového mentoringu se společně zaměří na 
motivaci, fi nancování a pracují na svém byznys 
plánu. Jedním z mentorů programu je i Jan Kup-
čík, který má se svou karlovarskou produkční 
agenturou bohaté podnikatelské zkušenosti.

V programu OVACE jste mentoroval běh, kte-

rý začal v polovině ledna. Jak jste se k této 

příležitosti dostal?

Více než 15 let se s  naší fi rmou pohybujeme 
v  oblasti pořádání kulturních akcí a  myslím si, 
že za tu dobu už jsme si prošli lecčíms. Přeci jen 
třeba v kultuře se prostředí za poslední tři roky 
dost proměnilo, takže o tom, jak být v podniká-
ní fl exibilní, bych mohl napsat knížku. Už delší 
dobu jsem cítil, že bych rád využil zkušenosti, 
které z  této specifi cké oblasti mám a předával 
je dál. Před časem jsem si tak udělal koučovací 
kurz a když mi potom Radka Murasová z INIONu 
začala popisovat tento program, přišlo mi to jako 
dobrá příležitost.

Co se vám na mentorování líbí?

Líbí se mi, že pomáhám nejen já účastníkům, 
ale posouvám se i já sám, účast v programu mi 
totiž dává nový nadhled. V první řadě totiž máme 

s účastníky společné téma - zajímá nás kultu-
ra a kreativní odvětví, v druhé řadě pak vidím, 
jak reálné jejich představy o podnikání jsou a ve 
skupině s tím společně pracujeme. OVACE jsou 
pro mě skvělý impuls, protože jsem vždy chtěl 
mentorovat, ale tohle mě konečně „donutilo“ se 
tomu věnovat.

Co se účastníci v programu naučí?

Program samotný inovační centrum převza-
lo z  Norska a  je opravdu smysluplný a  dobře 
strukturovaný. Účastníci dostanou během 12 
lekcí dokonalý návod, jak rozjet vlastní byznys 
a nápad. Ušetří jim tak roky zkoušení metodou 
pokus omyl. V dubnu proběhne jeden běh také 
pro asociace organizací, které se pohybují právě 
v oblasti kreativy a kultury. I pro ně je velmi důle-
žité mít fi nančně udržitelné fungování a nabízet 
členům zajímavé produkty a služby, které si ově-
ří se svou cílovou skupinou.

Jaké máte plány do budoucna?

V umělecké agentuře máme spoustu kulturních 
projektů, na kterých chceme pracovat. Já osob-
ně bych se rád podíval za hranice. Po posledních 
letech, kdy cestování nebylo možné, chci vyu-
žít možnosti cestovat a vidět, jak se věci dělají 
venku.

Jsem rád, že své zkušenosti můžu 
předat začínajícím podnikatelům
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HYDEPARK  |  LIDÉ

Neuvěřitelný elán a  temperament zdobí Jána 
Rišiana. Vážený obyvatel karlovarského Domova 
péče o válečné veterány Bílý kříž oslavil úcty-
hodných 95 let. Svou vitalitou velmi překvapil 
i  primátorku města Andreu Pfeffer Ferklovou, 
která mu osobně k životnímu jubileu poblaho-
přála. Ján Rišian je válečným veteránem, pří-
mým účastníkem 2. světové války. Pochází od 
slovenského Martina, kde také absolvoval les-
nickou školu. Jako člen partyzánského oddílu se 
stal přímým účastníkem Slovenského národního 
povstání. Podílel se na jeho přípravách a zapojil 
se do bojů v okolí Velké a Malé Fatry. U armády 
zůstal i po skončení války, absolvoval vojenskou 
akademii a  působil mimo jiné jako velitel roty 
v Nýrsku nebo u tankové brigády v Pardubicích. 
Velel rovněž rotě vojenské výpomoci na Mos-
tecku. Ján Rišian také stal trojnásobným otcem, 
mnohonásobným dědečkem a  pradědečkem. 
K  významnému jubileu s  potěšením gratuluje-
me a přejeme hodně zdraví, pohodu a spoustu 
malých i velkých životních radostí.

U ARMÁDY ZŮSTAL I PO SKONČENÍ VÁLKY

HYDEPARK
Není Karel jako Karel
Tak máme v Karlových Varech novou sochu Kar-

la IV. ,zakladatele našeho krásného města, krále 

českého a  císaře římského. (Titulů a  hodností 

měl daleko víc.)

Socha byla hojně diskutována jak odbornou, tak 

laickou veřejností. A  často i  kritizována. Mně 

osobně se líbí a dílo Michala Gabriela mám ráda. 

Obyvateli města ale pořádně pohnulo její umís-

tění, respektive úpravy okolí. Kácení sakur... Ale 

o tom vlastně psát nechci.

Není to jediná socha Karla IV. v našem městě. 

Další významná je v  parku u  Císařských lázní. 

Ty teď procházejí parádní rekonstrukcí a budou 

zase klenotem srdce Karlových Varů. Později 

snad proběhnou i  úpravy parku, ale vzhledem 

k  městským fi nancím je to zřejmě hudba bu-

doucnosti.

A  já bych chtěla o  něco poprosit. Mějme úctu 

i k soše, která tu stála dřív než ta nová a dosud 

stojí. Přece není možné se takhle chovat k umě-

ní a historii. Socha je zarostlá a  osvětlení tedy 

nefunkční. Přikládám foto pro porovnání.

Olga Bischofová

NAPIŠTE NÁM
Není vám lhostejné dění okolo vás 
a chcete se podělit o své postřehy 
ze života v Karlových Varech?  
Právě pro vás je určena rubrika 
Hydepark. Své zkušenosti, názory 
či nápady sepište a pošlete 
emailem na adresu šéfredaktora 
uvedenou v tiráži Karlovarských 
radničních listů na straně 3.
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Rezervujte si termín vyhlazení vrásek, redukce pocení
nebo laserové epilace. Počet míst je omezen. 

JARNÍ DNY ASKLEPIONU
12. - 14. a 17. DUBNA 2023

Dny plné slev na nejoblíbenější zákroky

ASKLEPION - INSTITUT KLINICKÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY,  KARLOVY VARY
Hotel Bristol, Zámecký vrch 34, +420 234 716 600, +420 724 047 440, www.asklepion.cz

10 % sleva
na aplikaci 

kyseliny 
hyaluronové

20 % sleva
na aplikaci

botulotoxinu

10 % sleva
na laserovou

epilaci

Speciální nabídky mořské kosmetiky Phytomer
a kosmeceutiky Vie Collection.

DERMATOLOGIE • PLASTICKÁ CHIRURGIE • CÉVNÍ CHIRURGIE • OBEZITOLOGIE • SONOGRAFIE • GASTROENTEROLOGIE • DENZITOMETRIE • VITAMÍNOVÉ INFUZE • ORL • KOSMETIKA
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Jak se dělá rádio
Český rozhlas slaví stovku. V krajské knihovně si 
můžete osobně vyzkoušet, co práce v  rozhlase 
znamená. Načíst si zprávu, sestříhat, odeslat do 
vysílání… Beseda s  názvem Jak se dělá rádio 
zahajuje výstavu starých i nových radiopřijímačů. 
Dozvíte se o začátcích Českého rozhlasu v Karlo-
vých Varech a o tom, kam se vysílání za 100 let 
posunulo. Pro všechny pak bude připraven i malý 
dárek a pohoštění.

Kde a  kdy: 1. března, 10.00 a  16.30, Krajská 
knihovna Karlovy Vary
Program: Stoletá historie rozhlasového vysílání; 
Historie ČRo Karlovy Vary (hosté budou bývalí 
pracovníci ČRo v Karlových Varech); DAB vysílání 
(jak funguje a co nám přináší); Možnost vyzkou-
šet si, jak se dělá rádio (mluvené slovo na mi-
krofon, střih); Prohlídka výstavy starých i  zcela 
moderních radiopřijímačů
Další akce: Den otevřených dveří ČRo KV (20. 
května), zahájení výstavy 100 let je jen začátek 
(28.června, výstava potrvá do 30. srpna 2023)

Klavírní virtuos Matyáš Novák vystoupí s KSO
Klavír a  tři vynikající mladí sólisté budou v  hlav-

ních rolích březnových koncertů Karlovarského 

symfonického orchestru. Na sobotní odpoledne 4. 

března jsme připravili program vhodný i pro mladší 

posluchače. V malém sále hotelu Thermal uvede-

me hudební pohádku pro všechny – Péťa a vlk od 

Sergeje Prokofjeva. Dále se představí čtrnáctiletý 

vítěz mezinárodní soutěže Broumovská klávesa 

Semjon Yakimov s Koncertem pro klavír a orchestr 

Ilji Hurníka, autora, který věnoval podstatnou část 

své tvorby dětem, a jehož sté výročí narození by-

chom tímto rádi připomněli.

9. března vystoupí s šéfdirigentem Ondřejem Vrab-

cem klavíristka Kristina Stepasjuková, která je již 

karlovarskému publiku známá a přednese Koncert 

pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského. 

Tuto málo známou, přesto strhující skladbu, vyváží 

v druhé části večera šumění poklidného moře, hra 

vln a rozhovor větru s oceánem – slavné dílo Moře 

impressionisty Clauda Debussyho.

Vrcholem březnového programu bude koncert 16. 

března, kdy se pod taktovkou Jiřího Štrunce před-

staví s naším orchestrem mimořádný talent mladé 

generace klavíristů Matyáš Novák.

Matyáši, nedávno jste byl hostem Všechno-

párty Karla Šípa a zmínil jste, že vždy, když 

někde koncertujete, projedete se vlakem po 

okolí, po tratích, které ještě neznáte. Můžete 

nám o této zálibě povědět víc? Už víte, kam 

se vypravíte, až zde budete hrát?

Vlaky jsou mojí vášní. Mým snem je projet se po 

všech tratích, které se na území Česka nachází. 

Vzhledem k tomu, že jsem z Hradce Králové, jsou 

to právě tratě na Karlovarsku, které tolik neznám. 

Nedávno jsem projel trať z Karlových Varů do Po-

tůčků, což byl obrovský zážitek. Při mé návštěvě 

u  příležitosti koncertu s  Karlovarským symfonic-

kým orchestrem plánuji vlakem zavítat do Hranic 

v Čechách, kam zajíždí pouze jeden pár vlaků den-

ně a pokud čas dovolí, rád bych se projel ještě po 

trati ze Sokolova do Kraslic.

Pro Váš koncert s  KSO jsme vybrali klavír-

ní koncert Sergeje Rachmaninova, který je 

jedním z  nejkrásnějších klavírních koncer-

tů vůbec. Váš nabízený repertoár pro klavír 

s orchestrem byl velmi bohatý - co nejraději 

hrajete, v čem je pro Vás osobně Rachmani-

nův koncert výjimečný?

Můj repertoár je skutečně velmi rozsáhlý, neboť se 

nové skladby učím rychle a  s  velkým potěšením. 

Na otázku, co hraju nejraději, neumím odpovědět. 

Veškerou hudbu od baroka až po kompozice 20. 

století. Druhý klavírní koncert Sergeje Rachmani-

nova zajisté patří mezi díla, která si chce s orches-

trem zahrát každý klavírista. Rachmaninov psal 

koncert v  době, kdy bojoval s  odmítnutím svých 

dřívějších skladeb veřejností, a tak do něj dal veš-

kerou tíhu a bolest, která pramenila z této situace. 

A právě tento koncert mu zajistil obrovskou popu-

laritu a stal se jednou z jeho nejslavnějších skladeb. 

Jedná se o dílo nesmírně posluchačsky vděčné, je 

to spíše fi lmová než "vážná" hudba. Ačkoli je kon-

cert velmi technicky náročný, hraje se dobře, neboť 

Rachmaninov byl vynikajícím pianistou a věděl, jak 

skladbu napsat, aby „šla do ruky“. Na provedení 

tohoto díla s  Karlovarským symfonickým orches-

trem se těším o to víc, že jsem měl s tímto tělesem 

vystoupit již dvakrát, bohužel obě příležitosti zhatila 

covidová opatření. Věřím, že to bude úžasný zážitek 

pro účinkující i posluchače!

Michaela Káčerková

A co takhle trochu tance?
Nemyslíte si, že by bylo vhodné se občas pobavit, 
zatančit třeba polku či valčíček, ale klidně i pop? 
A pokud se vám nechce hýbat, a přesto se chcete 
setkat s přáteli, pobavit se, zazpívat známé hity 
i tak jste všichni vítáni. Myslím, že by bylo dobré 
právě v  dnešní době plné zvýšených fi nančních 
nároků se sejít a trochu se pobavit.

Koho jsme zviklali, a je zvědavý, pojďte  mezi nás 
dne 11. 3. 2023 od 14:00 hodin do společen-
ského sálu v Alžbětiných lázních, poslechnout si 
hudbu v podání Jana Zumra. Rozhodli jsme se pro 
poslední akci v takovémto rozsahu, takže přijďte 
se pobavit s  levicovým klubem žen v Karlových 
Varech.  Věra Bartůňková

Goldoni s trochou Sexu na Husovce
Divadelní studio D3 nelení a  na jaro si pro své 
diváky připravilo pořádnou dávku kulturních zá-
žitků. Se svým nejnovějším představením Ná-
městíčko z  pera klasika italské komedie Carla 
Goldoniho vyrazí hned v pátek 3. března od 19.30 
hodin do Horního Slavkova. 
Karlovarští nebudou ošizeni – Náměstíčko se hra-
je i na Husovce, a to v sobotu 11. března od 19.30 
hodin. V komedii hraje v režii Anny Ratajské prak-
ticky celé D3 plus host a za vidění stojí i opulentní 
scéna, jejímž autorem je Luboš Štěpán.
Na Husovku také dorazí v  neděli 5. března od 
18.00 hodin ochotnický spolek ŽUMPA z  Nučic 
s přestavením Sex, které uvádíme v  rámci pře-
hlídky mimořádných počinů amatérských sou-
borů Karlovarský Harlekýn. Komediálně dra-
matickou amoletu o  posledním dějství sextetu 
partyzánů/ spisovatelů, operujících v  zemljance 

v  pražské Stromovce, zhlédl v  Praze sám autor 
Pavel Kohout. Byl jako mnoho dalších diváků spo-
kojen a nechal se slyšet, že „je přešťasten, že na 
stará kolena skončil v ŽUMPĚ“. 
A  závěr měsíce se zaměří na ty nejmenší divá-
ky. V neděli 26. března od 15.00 hodin zavítá na 
Husovku Kubula a Kuba Kubikula se svým dobro-
družstvím a strašidlem Barbuchou. 
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Jaká je cena bezpečí? 
Zeptá se festival Jeden svět

Cena bezpečí. Tak zní téma letošního ročníku fes-

tivalu Jeden svět. Mezinárodně uznávaná akce 

každoročně přináší do kin desítky dokumentárních 

fi lmů o lidských právech a jejich porušování. Letošní 

téma reaguje na současnou situaci ve světě. Ať už 

na válku na Ukrajině, energetickou krizi, ale i změny 

klimatu. To vše jsou témata, která Jeden svět nemů-

že přehlížet. Novinkou letošního ročníku je uvedení 

festivalu v  klubovém prostředí, rozšířený debatní 

program, kapela, DJ a  v  neposlední řadě virtuální 

realita. Karlovarský festival se rozšířil i do ostatních 

měst v  regionu. Kromě lázeňského města se nově 

bude promítat v Ostrově – v Jakoby kavárně a v so-

kolovském klubu Alfa. Akci každoročně fi nančně 

podporuje město Karlovy Vary.

Předprojekce v kině Drahomíra

Napište si datum 3. 3. 2023 a řekněte si ho nahlas. 

Pěkné, že? V karlovarském kině Drahomíra chystá-

me akci k  připomenutí smutného výročí napadení 

Ukrajiny. Pro širokou veřejnost připravujeme fi lm no-

minovaný na Oscara „Dům z třísek“, debatu s hos-

tem, dobré jídlo a pití, živou hudbu. Můžete poznat 

blíže Vaše nové sousedy, který válka vzala domov 

a rozdělila rodiny, ochutnat jejich tradiční jídla a lépe 

poznat jejich kulturu.

Školní projekce v kině Drahomíra

Součástí festivalu Jeden svět jsou každoročně i škol-

ní projekce, které se i  letos budou promítat v kině 

Drahomíra. Zájem ze strany škol neustále narůstá. 

V  letošním roce byly školní projekce vyprodány už 

první týden v  lednu. Máme obsazených 6 projekč-

ních dnů, během kterých festival navštíví více jak 

2000 žáků a studentů. Po každé projekci následuje 

debata, která se vztahuje k tématu fi lmu. Jsme po-

těšení, že se studenti i mladší žáci zapojují do debat 

a nebojí se vyjadřovat své názory a postoje.

Doprovodný program

Ani letos nebude chybět bohatý doprovodný pro-

gram. V  rámci slavnostního zahájení 24. března 

v karlovarské Husovce, se můžete těšit na raut a de-

batu k fi lmu se speciálním hostem. Čeká nás i noč-

ní fi lm a k  tanci a poslechu zahraje regionální DJ. 

Celým večerem provede moderátor Jenda Herec. 

Na  sobotu 25. března připravujeme v  karlovarské 

Husovce koncert, nechte se překvapit!

Novinkou a určitě i velkým lákadlem jsou VR fi lmy – 

virtuální realita v brýlích. Těšit se můžete na osobní 

zážitek, který není možné předat jinak. Ve virtuální 

realitě budou zastoupená různá témata i zpracování 

(3D, animace, interaktivní 360°). Přijďte vyzkoušet!

Součástí festivalu bude i  Kreativní workshop. Jako 

upomínku si letos odneste vlastnoručně vyrobenou 

placku s motivem festivalu.

Trochu punková projekce – ta nás čeká 1. dubna na 

apríla. Promítat se bude ve Výměníku v  Tuhnicích. 

Čeká nás nevšední zážitek, který jsme připravili ve 

spolupráci s  karlovarským Dizajnparkem. Přijďte 

pořádně nabalení, čaj nebo svařák do ruky budeme 

podávat ke vstupence.

V  pokračování cyklu 
představí Poetická 
skupina Drahomíra 
a  hudební skupina 
Jazz Apetit texty 
z  deníků básníka, 
hudebníka, nakla-
datele a  představi-
tele undergroundové 

kultury Jaroslava Erika Friče (1949 – 2019).
„Psáno na vodu palbou kulometnou“ začal Frič 
psát v létě 2007 jako blog, později tyto texty vy-
šly v knižní podobě ve čtyřech dílech. „Ojedinělý 
deník prvních let nového tisíciletí je velkolepou 
koláží událostí, textů, snů, diaologů prodchnutou 
neobyčejnou mravní silou a poctivostí. Text psa-
ný poetikou Zábranových deníků, Divišovy Teorie 
(ne)spolehlivosti či Hančových Záznamů postup-
ně začal oslovovat široký okruh obecenstva, 
které JEFův blog, slovy jednoho čtenáře ,v  této 
šílené době při duševním zdraví udržoval´“, píše 
se v anotaci ke knižnímu vydání. Frič byl za svůj 
blog v roce 2017 nominován na cenu Blog roku 
v rámci cen Magnesia Litera. 
Jaroslav Erik Frič na univerzitách v brně a Olo-
mouci vystudoval angličtinu a fi losofi i, absolvo-
val roku 1974. Nebyl ale ochoten dělat jakékoli 
ústupky svému morálnímu přesvědčení v  době 
tuhé normalizace, a tak se vyučil číšníkem a až 
do Sametové revoluce pracoval v  podniku Re-
staurace a jídelny. 
Byl známý undergroundové komunitě Čech 
a  Moravy, ale i  širší kulturní veřejnosti. Zaklá-
dal v roce 1991 nakladatelství Votobia, po svém 
odchodu pak založil o dva roky později naklada-
telství Vetus Via, kde vydával publikace Jakuba 
Demla, Josefa Floriana, Jiřího Kuběny a  řady 
dalších autorů včetně jednoho ze svých nejbliž-
ších přátel Ivana Martina Jirouse. Ostatně se už 
od roku 1969 věnoval strojopisnému opisování 
textů a  s  přáteli vydávání samizdatů. Nejprve 
v Ostravě, pak v Olomouci a Brně.
Na sklonku 90. let vydával časopis Potulný děl-
ník, od roku 2000 pak v Brně oragnizoval každo-
ročně stejnojmenný festival. O dva roky později 
k němu přibyl festival Konec léta. Vydával rovněž 
kulturní revue Box a založil dvě občanská sdru-
žení - Proximus a   Christiania, obě na podporu 
integrace a kultury menšin, ať už rasových, et-
nických náboženských či společensky, zdravotně 
a jinak handicapovaných. 
Frič napsal a vydal několik knih poezie, později 
ji spojoval s  hudbou, spolupracoval především 
se souborem Čvachtavý lachtan a s hudebníkem 
Pepou Klíčem. Příležitostně také spolupracoval 
s brněnským Českým rozhlasem, který realizoval 
tři jeho scénáře.
Pořad Poezie & Jazz se koná 22. března od 18 

hodin za podpory Města Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ: 
Jaroslav Erik Frič – Psáno na 

vodu palbou kulometnou I.

Muzeum vyhlašuje Soutěž 
o nejlepšího velikonočního beránka
Pečete před Velikonocemi bábovku ve formě beránka? Máte rodinný recept, podle něhož beránek 
každému chutná? Přijďte se pochlubit do muzea se svým upečeným beránkem a můžete jej nechat 
ochutnat hodnotící komisi. Nejlepší autoři obdrží vstupenku do muzea pro celou rodinu a hodnotný 
dárek. Přijďte v sobotu 1. dubna od 14 hodin zvítězit se svým beránkem.

PROJEKCE
3. března – předprojekce v kině Drahomíra
20. – 29. 3. – školní projekce v kině 
Drahomíra
24. března – slavnostní zahájení – Klub 
Paderewski - divadlo Husovka
25. března – veřejné projekce – Klub 
Paderewski – divadlo Husovka 
26. března – večerní projekce Ostrov – 
Jakoby kavárna
27. března – večerní projekce Ostrov – 
Jakoby kavárna
31. března – večerní a noční projekce 
v sokolovském klubu Alfa
1. dubna –  odpolední projekce - výměník 
v KV Tuhnicích
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Divadelní náměstí 21, 360 01 K. Vary, tel.: 351 170 011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

1. 3. 19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš – derniéra
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo 
v Chebu 
Poslední příležitost vidět fascinující muzikálovou komedii 
o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky, která vychází 
ze skutečných událostí a z fi lmu Catch Me If You Can 
s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. 
Hrají: Daniel Mišák, Jindřich Skopec, David Beneš, Viktor 
Braunreiter, Lucie Domesová, Jan Hanny Firla, Magdaléna 
Hniličková, Eliška Huber Malíková, Pavla Janiššová, Soňa 
Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, František Špaček, Jiří 
Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

2. 3. 10.00 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
- představení pro školy

3. 3. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie 
Glenna Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Coun-
ta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují 
pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

5. 3. 15.00 Petra Kosová: O zlaté rybce
Divadlo Alfa Plzeň 
Klasická pohádka pro nejmenší děti o zlaté rybě, která 
mluví a plní přání. 
Účinkují: Kristýna Franková, Martin Bartůšek
Režie: Tomsa Legierski

9. 3. 19.30 Jean Dell, Gerald Sibleyras: Ať žije 
Bouchon!
Divadelní spolek Z.L.O.M. vaz!
Absurdní francouzská fraška o tom, kam až může vést 
snaha o maximální využití evropských dotací. 
Hrají: Jan Šťastný/ Jiří Hána, Libor Jeník/ Jarmil Škvrňa/ 
Josef Zýka, Kamila Špráchalová/ Barbora Šťastná Petrová/ 
Vlasta Žehrová
Režie: Libor Jeník

10. 3. 19.30 Petra Janů & kapela Amsterdam
Petra Janů, trojnásobná Zlatá slavice, stálice naší pop-
-rockové scény a zpěvačka s jedním z nejsilnějších hlasů, 
oslavila 50 let na scéně a 2 x 35 na světě. 

11. 3. 19.30 Eric Assous: Štěstí
Divadlo Palace
Účinkují: Lucie Vondráčková, Hynek Čermák
Režie: Ondřej Zajíc

13. 3. 19.30 Dan McCormick: Housle
Divadlo Ungelt
Strhující komorní příběh plný napětí, zvratů, emocí 
a humoru. 
Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer, Pavel Liška
Režie: Ladislav Smoček

15. 3. 10.00 Neal Foster, David Walliams: Babička 
drsňačka – představení pro školy
Západočeské divadlo v Chebu Ben nerad tráví páteční 
večery s babičkou. 
Hrají: Daniel Mišák, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová, 
David Beneš, Jan Hanny Firla, Jindřich Skopec, Lucie 
Domesová, Karel Nový, Patrik Knill, Ivan Doležel, Tomáš 
Kalina, Režie: Jiří Hajdyla

16. 3. 10.00 Neal Foster, David Walliams: Babička 
drsňačka – představení pro školy

19. 3. 15.00 Jana Galinová: Čert a Káča
Docela velké divadlo Litvínov 
Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdá-
vala. Hrají: Petr Kozák, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, 
Lukáš Masár, Lucie Randáková/ Kamila Raková, Petr Erlitz, 
Michal Žižka

22. 3. 19.30 Jevgenij Doga, Emil Lotjanu, Jindřich 
Janda, Petr Malásek: Cikáni jdou do nebe
Divadlo Bez zábradlí
Strhující hudebně-dramatická balada na motivy slavného 
fi lmu. 

Hrají: Peter Pecha, Kateřina Marie Fialová/ Felicita Proke-
šová, Josef Vrána, Johanna Tesařová/ Ludmila Molínová, 
Zdeněk Maryška/ Petr Pospíchal, Dušan Sitek/ Zdeněk Žák, 
Eliška Ochmanová, Filip Kaňkovský/ Tomáš Šulaj, Martin 
Kubačák, Tomáš Smička/ Milan Peroutka, Josef Fečo, Mária 
Bikárová/ Andrea Holá, Adriana Bessogonov, Ondřej Bábor/ 
Michal Kavalčík, Jennifer Boldiová/ Veronika Heráková/ 
Beata Strohnerová, Režie: Radek Balaš

26. 3. 17.00 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Studio Dva
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů 
moderní světové literatury. 
Hraje: Jan Cina, Režie: Šimon Caban

29. 3. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Miriam Čížková/ Venuše Zaoralová – soprán, 
Martin Slavík/ Roman Krebs – tenor, Vladimír Jelen – bas

30. 3. 20.00 Prague Cello Quartet – pronájem
Na jevišti Karlovarského městského divadla se představí 
soubor čtyř výjimečných muzikantů, hrajících v originální 
úpravě nejznámější muzikálové melodie (Jesus Star Su-
perstar, Bídníci, Moulin Rouge nebo Fantom opery), fi lmové 
hity, populární skladby (Queen, Coldplay) i klasiku. Přijďte, 
rozhodně nebudete litovat…

31. 3. 19.30 Ray Cooney, John Chapman: Do ložni-
ce vstupujte jednotlivě!
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie, plná suchého anglického humoru. 
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/ 
Roman Štolpa, Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/ Kate-
řina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrinská/ Radka 
Pavlovčinová,/ Hana Kusnjerová, Filip Tomsa/ Jaroslav 
Slánský, Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga Želenská, 
Vlasta Žehrová, Režie: Antonín Procházka

DIVADLO HUSOVKA

29. 3. 17.00 Cenerella
Hudební pohádka o Popelce v italštině. Účinkují žáci ZUŠ 
A. Dvořáka Karlovy Vary.

DIVADELNÍ STUDIO D3
5. 3. 18.00 Pavel Kohout: Sex v rámci Karlovar-
ského Harlekýna
Komediálně dramatická amoleta o jednom (posledním) 
dějství. Sextet partyzánů v zemljance v Pražské Stro-
movce. V režii Jaroslava Kodeše hrají Jiří Jahoda, Martin 
Kozák, Robert Kunesch, Jakub Pilař, Miroslav Řebíček 
a Roman Solčány.

11. 3. 15.00 Carlo Goldoni: Náměstíčko
Komedie o dívkách, které by se rády vdávaly. Pozor 
– poslední představení před soutěžní přehlídkou v Ho-
ražďovicích! Přijďte se zasmát a zároveň nás podpořit! 
Režie: Anna Ratajská

26. 3. 15.00 Vl. Vančura: Kubula a Kuba Kubikula
Zimní pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. 
O medvědáři Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi 
a strašidýlku Barbuchovi. Hrají Adam Fedorek, Eva 
Šollová, Jana Trsová, Martin Cirkl, Terezka Cirklová, Petr 
Johanovský, Vladimír Kalný, Diana Derahová Marek Himl 
a Bája Šmudlová. V dětských rolích František a Julie 
Burešovi. Scénář a režie: Petr Richter 

KLUB PADEREWSKI

2. 3. 19.30 Ty syčáci
Alternativní brněnská hudební skupina kolem Petra Váši. 

4. 3. 13.00 - 19.00   Fenomén Bruno Grönig
Dokumentární fi lm. Více než 50 rozhovorů s pamětníky, 
k tomu působivé hrané fi lmové scény.

10. 3. 19.30 Povodí Ohře
V roce 2018 vydali první eponymní album, které bylo 
kritikou velmi pozitivně přijato. 

15. 3. 19.30 Mucha
Brněnská pseudopunková formace sdružená kolem 
písničkářky a podivínky Nikoly Muchové.

22. 3. 19.30 Žalman & spol.
Česká folková kapela. Kterou od roku 2017 tvoří Pavel 
Lohonka, Petr Novotný, Petr Havrda a Michaela Hálková.

24. 3. 18.00 Jeden svět
Mezinárodní fi lmový festival dokumentárních fi lmů 
o lidských právech.
25. 3. 14. 30 - 24.00   Jeden svět

29. 3. 17.00 Italská zpěvohra, na motivy pohád-
ky o Popelce
Klasická pohádka o Popelce zhudebněná ve verších 
v italském jazyce autorů H. Tašnerové, J. Chána a A. 
Cavazzy. Přijďte si vyzkoušet jaké to je jít na mini 
italskou operu.  Hrají žáci ZUŠ A. Dvořáka v Karlových 
Varech. Režie Jan Kindl.

31. 3. 19.30 Pavel Čadek
Brněnský písničkář hrající na violoncello a samozvaný 
zakladatel nového hudebního žánru „cellofolk“, což je 
něco mezi Nohavicou (folk) a Apocalypticou (cellorock).

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

4. 3. 15.00 Koncert pro rodiny s dětmi
Hotel Thermal – Malý sál. Vhodné pro děti od 6 let.
Sergej Prokofjev: Péťa a vlk
Ilja Hurník: Concertino pro klavír a smyčcový orchestr
Semjon Yakimov – klavír, laureát soutěže Broumovská 
klávesa
Lukáš Hurník – vypravěč, Ondřej Vrabec – šéfdirigent

9. 3. 19.30 Nielsen, Stravinskij, Debussy
Grandhotel Ambassador
Carl Nielsen: Helios, předehra op. 17
Igor Stravinskij: Koncert pro klavír a dechové nástroje
Claude Debussy: La Mer (Moře)
Kristina Marková Stepasjuková – klavír
Ondřej Vrabec  – šéfdirigent 

16. 3. 19.30 Mendelssohn - Bartholdy, Rachma-
ninov, Kodály
Grandhotel Ambassador
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Sen noci svatojánské, 
předehra op. 21
Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Zoltán Kodály: Leť, páve, leť – variace na maďarskou 
lidovou píseň
Matyáš Novák – klavír
Jiří Štrunc – dirigent

31. 3. 19.30 Koncert absolventů Zürcher Hoch-
schule der Künste
Lázně III
Michail Glinka: Ruslan a Ludmila, předehra
Béla Bartók: Koncert pro violu a orchestr a moll 
Carl Reinecke: Koncert pro fl étnu a orchestr D dur
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur op. 93
Aleksandr Tatarinov – viola
Yen-chi Chen – fl étna
Marc Kissoczy – dirigent

LIDOVÝ DŮM

3. 3. 20.00 Na stojáka - Karel Hynek, 
  Ester Kočičková, D. Heřman Lev
4. 3.  19.00 Myslivecký ples
10. 3. 19.00 Ples volejbalistů
12. 3. 10.00 Michal Nesvadba: Michal na hraní
18. 3. 19.00 Ples fotbalistů
24. 3. 18.30 Vyhlášení nejlepších sportovců 
  Triatlet KV za rok 2022
25.3. 19.00 Ples hasičů
31. 3. 21.00 Viktor Sheen

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 3. 17.00  Ostrov
 19.30  Filmový klub
2. 3. 17.00  Přání k narozeninám
 19.30  Arvéd
3. 3. Program festivalu Jeden svět
4. 3. 14.30  Děti Nagana
 17.00  Ostrov
 19.30  Avatar: The Way Of Water
5. 3. 14.30  Zoubková víla
 17.00  Merci Le Tour
 19.30  Zatmění
6. 3. 17.00  Zatmění
 19.30  Medvídek Pú: Krev a med
7. 3. 17.00  Přání k narozeninám

KMD karlovarské městské divadlo
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 19.30  Zatmění
8. 3. 17.00  Muž jménem Otto
 19.30  Filmový klub
9. 3. 17.00  Ostrov
 19.30  Tár
10. 3. 17.00  Zatmění
 19.30  Banger
11. 3. 14.30  Děti Nagana
 17.00  Korzet
 19.30  Ostrov
12. 3. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00  Ostrov
 19.30  Běžná selhání
13. 3. 19.30  Láska podle plánu
14. 3. 17.00  Projekce pro seniory Il Boemo
 19.30  Přání k narozeninám
15. 3. 17.00  Muž jménem Otto
 19.30  Filmový klub
16. 3. 19.30  Shazam! Hněv bohů
17. 3. 17.00  Ostrov
 19.30  Shazam! Hněv bohů
18. 3. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00  Shazam! Hněv bohů
 19.30  Všechno všude najednou
 19. 3. 14.30 Mikulášovy patálie
 17.00  Shazam! Hněv bohů
 19.30  Fabelmanovi
20. 3. 19.30  Velryba
21. 3. 19.30  Víly z Inisherinu
22. 3. 18.00  Poezie And Jazz: J.E. Frič - Psáno na 
vodu palbou kulometnou I. deníky
 19.30  Filmový klub
23. 3. 19.30  Tár
24. 3. 17.00, 19.30 Buď chlap!
25. 3. 14.30  Mikulášovi patálie
 17.00 Mikulášovi patálie
 19.30  Buď chlap!
26. 3. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00 Buď chlap!
 19.30  Buď chlap!
27. 3. 17.00  Buď chlap!
 19.30  Buď chlap!
28. 3. 17.00  Projekce pro seniory 
  Přání k narozeninám
 19.30  Buď chlap!
29. 3. 19.30  Filmový klub
30. 3. 17.00  Buď chlap!
 19.30  John Wick: Kapitola 4
31. 3. 17.00  Buď chlap!
 19.30  John Wick: Kapitola 4

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
2. 3. 17.00 vernisáž: Katarína Brunclíková  – 
Půvab uvadání
Světelně osobité fotografi cké kompozice zvýrazňují 
texturu materiálu či přírodní struktury kombinované 
s fragmenty lidských obličejů. Jádro výstavy tvoří nostal-
gicky laděný cyklus velkoformátových fotografi í květin, 
jež začínají uvadat. Umělkyně zachycuje působivou 
poetiku zanikající krásy.

do 23. 4. Pavel Brunclík – Dvojí dotek
Jeden z nejúspěšnějších současných českých fotografů 
se v poslední době intenzivně věnuje malbě. V auto-
rově expresivní malířském projevu se fi gurace prolíná 
s abstrakcí, dynamická energie s vnitřním klidem, 
monochromní kompozice s explozí barev, jednoznačná 
výpověď s metaforou a náznakem.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa 
zahrne 100 děl českých a slovenských umělců ze 
sbírkových fondů galerie. 
DALŠÍ AKCE
17. 3. 19.30 Hm...
Mezižánrová kapela proslulá zhudebněnými texty čes-
kých básníků, ale i osobitou autorskou tvorbou.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
do 16. 4. Společně a konstruktivně / Gemeinsam und 
Konstruktiv
Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie 
Goller / Deutsche und Tschechische konkrete Kunst in 
der Sammlung Galerie Goller. Výstava představuje české 
a německé autory zastoupené ve sbírce německého 

sběratele a galeristy Hanse-Joachima Gollera ze Selbu 
(SRN). Projekt přiblíží neokonstruktivistické tendence, 
geometrickou abstrakci a konkrétní umění na obou 
stranách česko-německé hranice.

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

DALŠÍ AKCE
9. 3. 16.00 Blíže jaru
Tvorba drobné jarní dekorace bude určená dětem 
i dospělým.
14. 3. 16.00 Tak trochu jinak
Kreativní dílna inspirovaná aktuálně probíhající výstavou 
konkrétního umění.
28. 3. 16.30 Keramický ateliér
Při tvůrčí dílně Pavly Vargové vzniknou popisky bylinek 
z keramické hlíny.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 660/8, 360 09 Karlovy Vary
galerie-husarikova.cz, facebook.com/GalerieJindraHu-
sarikova, galerie.husarikova@gmail.com, +420 608 
335 902

pokračuje Výstava obrazů: Tři generace
Díla malířek Jindry Husárikové, její dcery Šárky Cagliero 
Mrázové a vnučky Lenky Husárikové. Každá z nich má 
svůj naprosto ojedinělý styl. Tvorba Jindry Husárikové 
je svět plný barevné poesie a snových představ. Šárka 
Cagliero Mrázová, ovlivněna mnoha desetiletí života ve 
slunné Itálii, nám představuje obrazy plné optimistické 
barevnosti. Obrazy Lenky Husárikové jsou inspirovány 
historickými prvky v japonském a čínském starodávném 
umění Tangram a Origami.

10. 3. 19.00 Barokní hudba v galerii
Soubor Con silencio se opět po delší době představí 
v GJH s programem nádherných barokních skladeb. 
Toto hudební těleso zde bude tentokrát zastoupeno 
v podání p. Jarmily Štruncové – klavír, p. Jitky Fajkusové 
– zobcová fl étna, housle a Daniela Fajkuse – hoboj, 
anglický roh.

14. 3. 18.00 Talk show Sáry Saudkové
Sára Saudková známá jako fotografka a spisovatelka 
přijala pozvání do GJH na talk show, při kterém nám 
nejenom bude vyprávět něco ze svého velice pestrého 
života , ale také malou ukázkou její bohaté tvorby.

23. 3. 19.00 Bluegrassový večer
Koncert bluegassové kapely Petra Kuglera Bluetet Blue-
grass Band. Hraje a zpívá jak s anglickými, ale i s český-
mi texty americké bluegrassové skladby, velikánů tohoto 
velice oblíbeného žánru.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

1. 3. - 30. 4. Podivně nesourodá výstava olejo-
maleb Petra Kuglera
Novopacký rodák žijící v Karlových Varech vystavuje 
žánrový i časový průřez své tvorby. Na výstavě tak vedle 
sebe visí olejomalby z devadesátých let minulého století 
i ze současnosti, portréty i romantické krajiny, plátna 
velká i miniaturní, veselá a smutná, studená i hřejivá, 
lemovaná rámy moderními i takovými, co už něco 
pamatují.

22. 3. 18.00 Poezie & Jazz: Jaroslav Erik Frič 
-  Psáno na vodu palbou kulometnou I.
V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit texty z deníků 
básníka, hudebníka, nakladatele a představitele under-
groundové kultury Jaroslava Erika Friče (1949 – 2019). 
„Psáno na vodu palbou kulometnou“ začal Frič psát 
v létě 2007 jako blog, později tyto texty vyšly v knižní 
podobě ve čtyřech dílech. Ojedinělý deník prvních let 
nového tisíciletí je velkolepou koláží událostí, textů, 
snů, diaologů prodchnutou neobyčejnou mravní silou 
a poctivostí. Frič byl za svůj blog v roce 2017 nominován 
na cenu Blog roku v rámci cen Magnesia Litera.

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
23. 3. 17.00 vernisáž: Zaostřeno na: Publikace 
podpořené Karlovarským krajem
Výstava představuje publikace vydané Muzeem Karlovy 
Vary v letech 2018, 2019, 2021 a 2022 za fi nanční 
podpory Karlovarského kraje. Ten každoročně přispívá 
na vydávání různých neperiodických publikací prostřed-
nictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodic-
kých publikací“. Vydávání je důležité pro rozvoj kultury 
a památkové péče v regionu. Kvalitu podpořených 
publikací zajišťuje přísný proces výběru témat. Knihy in-
formují o městech, městečkách a obcích kraje, o jejich 
architektuře, událostech a osobnostech. V kraji je také 
bezpočet zajímavých a výjimečných míst a Karlovarský 
kraj napomáhá tímto způsobem k jejich prezentaci. Při 
vydávání publikací nejsou opomíjeni ani dětští čtenáři. 
Všechny vystavené publikace jsou pro návštěvníky 
připravené také k volnému nahlédnutí.
(do 14. 5.)

DALŠÍ AKCE
16. 3. 17.00 přednáška: Podsvětní policie boha 
mrtvých - ochranní démoni v šachtových hrobkách 
v Abúsíru
Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy se v přednášce 
zaměří  na egyptská božstva – démony, ale i další 
ochránce tak, jak se s nimi egyptologové setkávají v ab-
úsírských šachtových hrobkách Sajsko-perské doby. 
K ochraně mumifi kovaného těla sloužil rituál noční vigi-
lie, během nějž byli vzývání různí ochranní bohové – dé-
moni. Ti byli rovněž zvěčňováni v pohřebních komorách 
poblíž mumie zemřelého, kde ji chránili na věky.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, 
která byla připravená ke 150. výročí existence muzea, 
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. 
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků 
– prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících 
projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rov-
něž možné vyzkoušet vlastníma rukama. Adresa: Nová 
louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: 
novalouka@kvmuz.cz. Otevřeno ST - NE 10.00 - 17.00 
hodin, www.kvmuz.cz

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geolo-
gii, hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro 
odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00, ve středu 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. 
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.
kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 
Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA

21. 3. 16.00 - 20.00   5. narozeniny Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary (KAM KV°)
Zámecká věž, Zámecký vrch 431/2, vstup zdarma
Navštivte interaktivní výstavu Great Spa Towns of Euro-
pe v Zámecké věži (od 16 do 20 hodin bude zpřístupně-
ná zdarma, od 16.00 a od 18.00 hodin proběhnou pro 
zájemce dvě komentované prohlídky výstavy)
- venkovní výstava 5 let KAMu
- prezentace práce KAMu od 17.00
- více informací najdete na www.kamkv.cz

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 KV:
Čankovská, U Koupaliště 874, 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

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Jak dobře znáš knihy a jejich autory?
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KULTURNÍ SERVIS

Soutěž bude probíhat během celého měsíce března na 
pobočce MěK KV - Čankovská a zapojit se mohou jak 
děti, tak i dospělí čtenáři. Na vítěze čekají pěkné ceny.
1. - 31. 3. Pastely II.
Výstavu kreseb Ireny Šímové, ze kterých vyzařuje 
pohoda a klid, si můžete prohlédnout na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli.
1. - 31. 3. NEPÁL - tajemné království Mustang
Výstava fotografi í manželů Nyklových z cest po Nepálu 
v půjčovně MěK KV, I. P. Pavlova 7. Nepál, země, která 
vás okouzlí tajemností těžko dostupných horských ob-
lastí, stejně jako nádherou svých různorodých památek.
2. 3. 17.00 Kdo je první?
Autorské čtení poezie Vladimíra Palečka za hudebního 
doprovodu Štěpána Kordíka na saxofon v půjčovně MěK 
KV, I. P. Pavlova 7.
6. 3. 17.00 Promítání v knihovně: Stavební 
jáma
Živoří z nízkých důchodů, bydlí v chátrajících obecních 
bytech, jsou bez možnosti domoci se práva a sprave-
dlnosti. To není naše každodenní realita, ale unikátní 
kompilace videí, která se z cenzurovaného Ruska do-
stala na YouTube a stala se naprosto virální. (půjčovna, 
I. P. Pavlova 7)
28. 3. 17.00 Na módním mole lázeňské prome-
nády
Přednáška PhDr. Běly Janoštíkové ze světa módy 
v půjčovně, I. P. Pavlova 7. Vydejte se s námi po stopách 
proměn módních trendů od časů Belle Époque až po 
aktuální novinky roku 2023.
31. 3. Noc s Andersenem
20. výročí této tradiční akce oslavíme jak jinak, než pře-
spáním v knihovně. Zúčastnit se mohou děti do 10 let, 
ale o účast si musí nejdříve zasoutěžit! Více informací 
se dozvíte na tel. 353 565 085 nebo u vedoucí pobočky 
paní Ludmily Machačové.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory. Kavárna
2. 3. 17.00 vernisáž: Pavlína Kovaříková - Obra-
zy
(do 25. 4.)
Hala
1.3. 16.30 vernisáž: Jak jsme poslouchali rádio
Výstava rozhlasových přijímačů u příležitosti 100. výročí 
zahájení rozhlasového vysílání.
(do 29. 3.)
Vstupní chodba
1. 3. – 26. 4. Zvláště chráněná území v ČR
Putovní výstava shrnuje na 15 panelech hlavní proble-
matiku ochrany přírody v České republice.
A-Klub 
3. 2. – 31. 3. Tereza Danková a Eva Šarmírová: 
Když si štětec půjčí deprese
Obrazy podle čísel.
Pobočka Lidická
6. 3. – 21. 4. Výstava studentů SPGŠ
Hlavní budova Dvory. Společenský sál
1. 3. 10.00 – 11.30 a 17.00 – 18.30 Den 
s rádiem
Český rozhlas slaví stovku. Jaké byly začátky rozhlaso-
vého vysílání v Karlových Varech, kam se vysílání za 100 
let posunulo, jak se dělá zpravodajství a spoustu dalších 
zajímavých věcí se dozví návštěvníci z vyprávění pa-
mětníků i současných zaměstnanců Českého rozhlasu. 
Zájemci si mohou vyzkoušet, co práce v rozhlase obnáší.  
Pro všechny návštěvníky bude připraven i malý dárek 
a pohoštění. Vstupné zdarma 
7. 3. 17.00 Jan Silný – Nepál: Sám až pod 
střechu světa
Karlovarský pohár
18. 3. 9.00 – 15.30   Soutěžní výstava plastiko-
vých modelů všeho druhu
21. 3. 17.00 – 19.00   Jana Marková: Beseda s au-
torkou publikací Karlovarská nádraží a Karlovarské 
lanovky
25. 3. 10.00 – 17.00   Velikonoční Green Swap 
a Swap knih
Výměna pokojových, venkovních rostlin, ale i cibulek, 
semínek.
29. 3. 10.00 – 17.00   Flerjarmark

Badatelna – nová budova (těsně přiléhající k hlavní 

budově Krajské knihovny ve Dvorech)
4. 3. 15.00 – 18.00   Slavnostní vyhlášení výsled-
ků 16.ročníku LIS za účasti spisovatele Františka 
Kotlety
A -Klub
15. 3. 17.00 – 19.00   Mise Armády české republi-
ky očima vojenského kaplana Michala Balka
22. 3. 17.00 Láska a imunita z pohledu tradiční 
čínské medicíny
Jak vše souvisí se vším vám bude vyprávět Ing. Markéta 
Schambergerová, terapeutka tradiční čínské medicíny
Hala
28. 3. 9.00 – 16.00   Mezinárodní den ústního 
zdraví
Studenti SZŠ a VOŠZ KV Vás naučí, jak mít krásný 
úsměv
Pobočka Lidická
9. 3. 10.00 – 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce 
z řad seniorů
10. 3. 18.00 - 20.00   Čas na čaj, čas na štěstí
O čaji, čajování a toulkách přírodou vypráví Jaroslav 
Rejcha, spojeno s ochutnávkou čaje
21. 3. 18.30 – 20.00   Jsi můj oblíbený… a řeknu 
ti proč!
Naši hosté představují svého oblíbeného básníka nebo 
básnířku
31. 3. 17.00 – 19.00   60 let moderního britského 
jazzu 5. část
Poslechový pořad připravil Alexandr Krestovský

POŘADY PRO DĚTI
Dětské oddělení
9. 3. 16.00 Kvítek Vítek
Jak čmeláček vítal jaro. Další z příběhů Kvítka Vítka 
v podání Divadla dětí.
31. 3. Noc s Andersenem
Tradiční pohádkové nocování v knihovně. Bohatý 
program, soutěže, to vše ve stylu Disney. Podrobné 
informace a přihlášky na plecho@knihovnakv.cz

HUDEBNÍ POŘADY
3.,10., 20., 17., 24., 31. 3. 16.00 - 19.00 
Hra na kytaru s Renatou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, 
Chcete se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit 
své dovednosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu 
Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
7.,14., 21. 28. 3. 16.00 – 18.00 Pletení a háčkování 
pro dobrou věc
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. 
Pleteme a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro 
babičky a dědečky z domovů pro seniory či hračky pro 
děti z dětských domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý ČT 15.00 – 19.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a spole-
čenských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 
15 let, horní věková hranice není stanovena.

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti 
druhého stupně ZŠ)
Hlásit se můžete na www.knihovnakv.cz/unikovky

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

Dílničky se konají každou ST od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Cena za pobyt 
v MC je 100 Kč/rodina. Zájemci prosím hlaste se na 
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. 

1. 3. 2023 Loutka z ruličky
8. 3. 2023 Ptáček z vlny
15. 3. 2023 Jarní průsvit
22. 3. 2023 Plstění jarní dekorace
29. 3. 2023 Jarní osení

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí, www.wlastovka.cz

1. 3. 17.00 – 19.00   Den otevřených dveří ve 
Wlaštovce
Dveře jsou otevřeny všem, kteří mají zájem nahlédnout 
a dozvědět se více o naší škole a waldorfské pedagogi-
ce, součástí setkání budou také ukázky výuky.
3. 3. 16.00 – 18.00   Ateliér Archa – Čajování
Ve spolupráci se znalcem čajů a také čajování na růz-
ných místech Jaroslavem Rejchou pro vás připravujeme 
malou přednášku a degustaci čajů. Akce je benefi ční 
a svou účastí podpoříte vznik umělecké vitráže ve 
škole. Zájemci potvrďte svou účast na jirouskova@
wlastovka.cz
25. 3. 9.00 – 12.00   Ateliér Archa – Matička země
Zveme vás na tvořivé setkání z cyklu Přástky, tentokrát 
se bude šít Matička země z ovčího rouna a fi lcu s lek-
torkou Dášou Kuncovou. Pojďte strávit příjemné tvůrčí 
dopoledne. Více informací na jirouskova@wlastovka.cz

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

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. 
4. a 18. 3. 14.00   Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo 
astronomických pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. 
Úvodní pohádku si vyberete sami přímo na místě. Také 
si prohlédnete hvězdárnu a bude-li jasno, podíváte se 
i na oblohu. Programy jsou vhodné pro rodiče s dětmi 
od 5 do 9 let.
4. a 18. 3. 15.15   Komentovaná prohlídka naší 
hvězdárny
V uvedenou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou 
prohlídku všem zájemcům. Nabízíme komentovanou 
prohlídku spojenou za jasné oblohy s pozorováním 
Slunce. Program uvozuje pořad Magie karlovarské 
krajiny. Program je vhodný pro zájemce od 10 let.
25. 3. 19.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Ženy 
v kosmu
Znáte první ženy ve vesmíru i jejich následovatelky? 
Pokud ne, tak tato přednáška je pro vás. Dozvíte se, 
co měly společného Valentina Těreškovová a Svetlana 
Savická.

SDH KARLOVY VARY - STARÁ ROLE

25. 3. 20.00 Hasičská taneční zábava 2023
Lidový dům, Stará Role
Taneční zábava k výročí 150 let Sboru dobrovolných 
hasičů Karlovy Vary - Stará Role. K tanci i poslechu hrají 
The Bakers. Vstupenky můžete zakoupit v hasičské 
zbrojnici ve Staré Roli každé PO a PÁ od 17.00 do 
18.00.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

4. 3. 9.00 Co to znamená dělat věci obráceně
Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli.
Duchovní obnovu povede farářka, teoložka, malířka 
a básnířka Prof. Ivana Noble, PhD.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečle-
ny Klubu českých turistů. Ilustrační fota z činnosti klubu 
jsou k dispozici na www.fjw.rajce.net.

4. 3. V předjaří výstup na Velký Blaník
11. 3. Nová Role – Nová Suchá - Nejdek
18. 3. Setkání turistů Karlovarského kraje – Nový 
Kostel
25. 3. Toulky okolím Toužimi ve směru na Třebouň

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

10. a 24. 3. 9.00 Městské farmářské trhy
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

»  Laboratorní  rozbor y
» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vodovody a  kanalizace
» Inspekce a  rekonstrukce přípojek



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



777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

Iva Kulatá
lektorka

nabízí služby krátkodobé terapie a pomoc 
         více o službách a ceně na: https://psp-kv.wixsite.com/psychosocporadna

      Kontakt a objednání na: psp-kv@seznam.cz, nebo tel.: +420 775 486 531

Pochoutkový rok
ne | 10.00–11.00 a 21.00–22.00 
kulinární průvodce, 
soutěž o nejlepší recept 

Patrik Rozehnal

Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
humorné scénky na přání

Patrik Rozehnal | Pavel Kučera
Uršula Kluková | Jiří Lábus a další

Dobré ráno
po–pá | 5.00–9.00
ranní informační servis,
soutěž

Jitka Brožková

Vesele a zdravě                                                                                                                                          
pá | 13.00
zdravý životní styl,
odpovědi na dotazy posluchačů 

Kateřina Cajthamlová

Karlovy Vary | 91.0 FM 
Žijeme tu s Vámi
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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 fi nancí 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
Mgr. Jiřina Orlichová
353 151 425, Moskevská 21
j.orlichova@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

Karlovarsko dobývá 
volejbalovou Evropu

Hala míčových sportů v Karlových Varech znovu zažila neskutečnou atmosféru. V prvním utkání čtvrtfi nále evrop-
ského Poháru CEV dotáhli volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko zápas plný zvratů proti PGE Skra Belchatow až do nervy 
drásajícího tiebreaku, aby pátý set nakonec urvali pro sebe. „Jsem moc rád, že jsme vyhráli před našim publikem 
a dokázali jsme, že nejsme úplně malinký tým v Evropě,“ řekl uznale po utkání Jiří Novák, trenér Karlovarska.
Že porazit polský velkoklub byla velká věc, to potvrdil i prezident klubu Jakub Novotný. „Jedna z největších v krát-
ké historii klubu,“ říká někdejší reprezentační opora, která má s velkými zápasy stejně jako Jiří Novák bohaté 
zkušenosti. Samozřejmě čtvrtfi nále poháru CEV se hraje na dvě utkání, ale dokázali jsme porazit velkoklub z první 
klasy,“ připomíná 9 titulů Mistra Polska (poslední 2018) nebo stříbro z Ligy Mistrů (2012).
Velkých zápasů s úspěšným koncem má za sebou nespočet i Ondřej Hudeček, dřívější kapitán, který zde v sou-
časné době zastává manažerskou roli. „Pro náš klub je to obrovský úspěch. Určitě si za výsledky, které náš tým 
předváděl po celou sezónu Champions League, zasloužil porazit tak velkého soupeře. Přál jsem to klukům oprav-
du hodně dlouho během Champions League, kde nebyli od vítězství nad polskými mistry daleko. Jsem hrozně 
šťastný, že se jim to podařilo tady v CEV Cupu. Za mě nádherná atmosféra a skvělý výsledek,“ nechal se Ondřej 
Hudeček slyšet po utkání.
První výhry v  základní skupině Ligy mistrů uhrané na palubovce, teď skalp polského Belchatowa… úřadující 
mistři české extraligy o sobě dávají v sezoně pořádně vědět i na mezinárodním poli. Jen tak dál!
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VÝROBA A MONTÁŽ
STÍNÍCÍ TECHNIKY

ŽALUZIE
Horizontální – hliníkové, plisé
Vertikální – látkové

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY
Rolety den a noc

JAPONSKÉ STĚNY
SÍTĚ PROTI HMYZU
Okenní, dveřní, posuvné, plisé

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ
Žaluzie venkovní
Rolety – předokenní, nadokenní
Screenové rolety

www.bosekso.cz
+420 352 623 638 | +420 777 003 310

Vzorkovna:
Závodu míru 1914 • Sokolov
Po-Pá 9.00-15.30

Jako výrobci ZAJIŠŤUJEME SERVIS

info@bosekso.cz




