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PROSTOR URČENÝ PRO DOPLŇKOVÁ LOGA, 
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, NEBO VÝROČNÍ ČÍSLA.
BUDE PŘÍPADNĚ PŘEKRÝVAT KARLA IV.

OZNAČENÍ ČÍSLA A ROČNÍKU. MOHLO 
BY STŘÍDAT DVĚ BARVY LOGA KARLOVY 
VARY. VĚTŠINOU V ZÁVISLOSTI NA BARVĚ 
PODKLADU.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

TRANSPARENTNÍ VYOBRAZENÍ KARLA IV. 
PŘÍPADNĚ HO MŮŽOU PŘEKRÝVAT LOGA, 
MŮŽE SE VYJMOUT NEBO LIBOVOLNĚ 
POSUNOUT V PROSTORU HLAVIČKY. ÚROVEŇ 
PRŮHLEDNOSTI BUDE ČISTĚ NA GRAFIKOVI.

KOSENÝ MOTIVY SE DÁ ROTOVAT A POSOUVAT 
PODLE CITU A V ZÁVISLOSTI NA KOMPOZICI 
TITULNÍ FOTOGRAFIE. ZACHOVÁVAL BY SE V 
BÍLÉ BARVĚ.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

ZVÝRAZNĚNÉ ČLÁNKY BY ZACHOVÁVALY 
FORMU, ALE POZICE BY SE MOHLA 
UPRAVOVAT NA ZÁKLADĚ OBJEMU TEXTU.
V PŘÍPADĚ JEDNOHO DŮLEŽITÉHO ČLÁNKU BY 
MOHL BÝT ODKAZ POUZE SAMOTNÝ A VĚTŠÍ 
PRO ZDŮRAZNĚNÍ.

©
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

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 rozděle-
na 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 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.

Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, 
Ověřování dokladů:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.

Občanské průkazy, registr řidičů, registr vozidel, 
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, po-
volení k vjezdu do lázeňského území, parkovací 
karty, obecní živnostenský úřad:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.
 
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko: 
353 153 911
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05 VARY°ZÁŘÍ
Karlovy Vary se již po páté rozzáří festivalem VARY°ZÁ-
ŘÍ, který zaujme kombinací audiovizuálních technologií 
s neopakovatelnou architekturou a atmosférou města. 
Pátý ročník této akce se uskuteční ve dnech 11. a 12. 
září.

12 KULTURA PROSPÍVÁ ZDRAVÍ
Letošní léto je v Karlových Varech rozhodně jiné. 
Nezažili jsme festivalové šílenství, zato město rozkvetlo 
podvečerními koncerty, menšími koncertními akcemi a 
výstavami na volné ploše.

13 NOVÁ „KERAMICKÁ ŠKOLA“
Nastává šance na kvalitní řešení pro budoucí per-
spektivní revitalizaci budov a areálu této významné 
karlovarské vzdělávací instituce. Proces obnovy a 
rozšíření budov SUPŠ KV doprovází za město Kancelář 
architektury města.

14 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
V důsledku nastolení nouzového stavu a s tím souvise-
jících vládních opatření došlo postupně v Alžbětiných 
Lázních k uzavírání poskytovaných procedur. Jaký je 
přínos posledních tradičních městských lázní nejen v 
době pandemické krize?

19 JAK SE SHÁNÍ MARINGOTKA
Spolek Lesní mateřské školy Svatošky zakoupil marin-
gotku a provádí její rekonstrukci. Zakladatelka Lesní 
školky Svatošky Martina Šilhánová popisuje, jak nákup 
maringotky probíhal.

22 FOLKLORNÍ FESTIVAL BUDE
Přes organizační problémy, spojené s pandemickou si-
tuací v tomto roce, se i letos v prvním zářijovém týdnu 
(3. až 6. září) uskuteční Karlovarský folkorní festival, 
tedy jeho 25. ročník. Opět se představí všemožné 
soubory lidových tradic.

12

OBSAH

01 KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Akce Karlovarského kulturního léta lákají na Rolavu, na náplavku 
u Thermalu i do Dvořákových sadů. Sázkou na jistotu jsou třeba 

oblíbené komentované prohlídky města s Pouličním divadlem 
Viktora Braunreitera (na snímku). Fotografické ohlédnutí najdete na 

stranách 6 a 7.
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CYKLOSTEZKA K LODĚNICI JE HOTOVÁ
Cyklisté už pro jízdu do centra města využívají nový 
úsek stezky. Vede po pravém břehu Ohře od Plynáren-
ské lávky v Tuhnicích, končí u loděnice a je osazena 
novými lampami veřejného osvětlení. V průběhu září 
naváže na dokončený úsek další půlkilometrová 
stezka, která povede na Meandr Ohře. Její stavbu 
prodloužily změny v projektu a dodatečné budování 
opěrné zdi u zahrádek.

PODCHOD POD CHEBSKÝM MOSTEM 
OZBOBÍ GRAFFITI
Výraznou vizuální proměnou prochází podchod pod 
Chebským mostem. Svým uměním se o to stará 
sprejer Tomáš Popelka alias Real 143, mimo jiné autor 
portrétu Karla IV. na podchodu pod kruhovým objezdem 
u Čertova ostrova. Jeho graffiti zdobí i areál Beche-
rovky. Město oblíbeného streetartové umělce oslovilo 
s nabídkou proměny celé lokality. Po zdech bezbariéro-
vých ramp z Varšavské ulice tedy svými graffiti vyzdobí 
i další části podchodu.

 
OPRAVY KOMUNIKACÍ SE PŘESUNULY DO DOUBÍ
Opravy povrchu místních komunikací se v červenci 
přesunuly do Doubí. Fréza se zakousla do dosloužilého 
asfaltu v ulicích Terezínská a K Linhartu a obě komu-
nikace již mají nový povrch. Stejnou opravou projde do 
začátku školního roku část Šumavské ulice v blízkosti 
tuhnické základní školy nebo chodník v Mládežnické 
ulici.

TURISTICKÁ KARTA JE ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Také v srpnu můžete vidět a zažít spoustu zajímavých 
míst a akcí v Karlových Varech a okolí díky turistické 
kartě Karlovy VARY REGION CARD. Do 31. srpna je 
v prodeji za zvýhodněné ceny. Koupit si ji můžete 
mimo jiné v Infocentru města v Lázeňské ulici, nově 
také on-line. S kartou získáte vstup zdarma nebo 
s velkou slevou na do muzeí, galerií, bazénů, na 
hrady, kulturní akce i sport. 
Vše zjistíte na webu www.karlovyvarycard.cz.

KOUPALIŠTĚ A BAZÉNY 
JSOU V BĚŽNÉM PROVOZU
Koupaliště a bazény se také v Karlových Varech 
vrátily k běžnému provozu. Od 22. června se zrušil 
limit deseti metrů čtverečních na osobu a povinné 
odstupy mezi lidmi. Ani kapacita vnitřního bazénu již 
není omezena limitem 110 návštěvníků. Od pondělí 
1.června už návštěvníkům Bazénového centra u KV 
Areny slouží také venkovní bazén. Od 1. července 
však probíhá rekonstrukce saunové části Bazénového 
centra. Z tohoto důvodu je nyní saunová část zcela 
uzavřena. Plánovaný termín otevření nové sauny je 
podzim tohoto roku.

KARLOVY VARY NAVŠTÍVIL 
PREMIÉR ANDREJ BABIŠ
Situace v cestovním ruchu a lázeňství po koronavirové 
pandemii a možnosti pomoci těmto sektorům ze stra-
ny státu byly předmětem červnové návštěvy premiéra 
Andreje Babiše v Karlových Varech. Předsedu vlády 
doprovodili do české lázeňské metropole vicepremiér, 
ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček 
a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 
Společně s představiteli města v čele s primátorkou 
Andreou Pfeffer Ferklovou byli ke společnému jednání 
přizváni ředitelé významných karlovarských hotelů, 
zástupci subjektů působících v lázeňství, cestovním 
ruchu a službách napojených na tento segment 
podnikání a další hosté.

NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH NAKOUPÍTE 
REGIONÁLNÍ SKLIZEŇ
Také v srpnu si u karlovarské tržnice nakoupíte 
čerstvou sklizeň farmářů z regionu a okolí. Oblíbe-
né farmářské trhy se uskuteční v pátek 14. srpna. 
K dostání bude tradičně sezónní ovoce a zelenina, 
koření, bylinky, pečivo, uzeniny, cukrářské výrobky 
a další zboží prvovýrobců. Od září budou farmářské 
trhy probíhat opět dvakrát v měsíci.
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Chystá se další ročník Festivalu světla
Karlovy Vary se již po páté rozzáří festivalem VARY°ZÁŘÍ, který zaujme kombinací  
audiovizuálních technologií s neopakovatelnou architekturou a atmosférou města. 
Pátý ročník této akce se uskuteční ve dnech 11. – 12. září. 

Letošní večerní program naváže na závod CITYTRIATHLONU. Diváci navštíví sedm stanovišť 
na trase od Alžbětiných lázní, přes Thermal a Dvořákovy sady, Mlýnskou kolonádu, chrám 
sv. Máří Magdalény, dále přes  Starou louku s pohledem na Divadelní náměstí a festivalovou 
cestu zakončí u Císařských lázní. Autoři připravují například laserovou show, interaktivní hry, 
obří světelné kostýmy a chybět nebude ani videomapping. Letošní ročník festivalu se nese 
v duchu tématu „Zpět do budoucnosti“.

Kompletní program přineseme v příštím vydání KRL.
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Karlovarské kulturní léto. I v srpnu 
bude v centru a na Rolavě živo

Se startem letních prázdnin ožilo i kulturně společen-
ské dění ve městě. Akce Karlovarského kulturního 
léta nalákaly obyvatele i návštěvníky Karlových Varů 
na náplavku u Thermalu, do Dvořákových sadů i na 
Rolavu, kam jsou akce nabitého programu soustře-
děny.
Velký ohlas sklidil hned úvodní koncert Karlovarského 
symfonického orchestru s hosty Evou Burešovou 
a Tomášem Traplem, v jejichž podání zazněly slavné 
„bondovky“ a hity Beatles v symfonickém hávu. Oče-
kávaný úspěch měl vyprodaný koncert skupiny Mirai.
I v srpnu bude v centru města i na Rolavě živo. 
Užít si můžete koncerty hvězd, jako jsou skupina 
Jelen, František Nedvěd, Lenka Dusilová, Pavel Calta, 
Poetika, Mňága a Ždorp, Aneta Langerová, Lenka 
Filipová nebo Lenny.
Každou středu baví u Thermalu stand up komici, 
hvězdy úspěšného pořadu Na Stojáka. Nedělní 

odpoledne u Thermalu patří divadelním představením 
pro děti. Odpoledne od pátku do neděle pokračují 
zajímavé workshopy ve Dvořákových sadech. Opět 
si můžete zatančit s hvězdou Star Dance Janem On-
derem, vyzkoušet parkour, žonglování, triky s obřími 
bublinami nebo různé hlavolamy.
Sázkou na jistotu a skvělé hudební zážitky jsou 
komorní kolonádní koncerty členů Karlovarského 
symfonického orchestru na Tržní kolonádě. 
Pokračují také oblíbené komentované prohlídky měs-
ta s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. 
Letní filmové projekce pod širým nebem si můžete 
užít na Rolavě. Na programu jsou filmy Chlap na 
střídačku, 3 Bobule a Sněžný kluk.
Většina akcí je přístupná zdarma. Vstupenky na kon-
certy hvězd za pouhých sto korun jsou v předprodeji 
na vstupenky.karlovyvary.cz.
Celý program najdete na webu www.mestozazitku.cz

Parkour

Lenka Filipová

Skupina Mydy 



7

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

UKAŽ 
VARY!

ZAPOJ SE I TY 
DO SOUTĚŽE!

mmkv.cz/ukazvary#ukazvary

Zapojte se i vy do soutěže o skvělé ceny! Pozvěte do Karlových Varů letos od 15. června do 31. srpna své přátele, příbuzné či známé. Ukažte jim své 
nejoblíbenější místo ve městě, ať už vyhlídku, rozhlednu, zákoutí, ulici nebo park. Vyfoťte se s nimi společně a fotografii zašlete na e-mail soutez@karlo-
vyvary.cz. Do předmětu uveďte text „SOUTEZ“. Nezapomeňte na souhlas se zveřejněním fotografie. Nejpozději do 10. září vybereme 3 nejlepší fotografie. 
Výherci obdrží  celoroční permanentku na domácí hokejová utkání HC ENERGIE  pro sezónu 2020/2021, celoroční permanentku do bazénového centra 
v KV ARENĚ 2020/2021, či 2 volné vstupy pro 2 osoby na vybraná divadelní představení v karlovarském divadle (představení do 31.12.2020).

UKAŽ VARY

Karlovarské kulturní léto - hraná prohlídka Lenny

Jan Onder a Natálie Otáhalová Skupina Jelen
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Správa lázeňských parků přizpůsobila péči 
o městskou zeleň nezbytnému boji s přetrváva-
jícím suchem a rostoucí potřebě zadržovat vodu 
v krajině a městském prostoru. V souvislosti 
se změnou klimatu mění i skladbu květinových 
zákonů a rostlin v nádobách po městě. Připravuje 
také proměnu některých lokalit v lesoparky.
Změnou v přístupu k údržbě zelených ploch 
Karlovy Vary následují trend, který již v minulých 
sezonách nastolila mnohá česká města.  

Sečení teď bude dvakrát až třikrát za sezonu
Počet sečí na většině ploch ve městě byl snížen na 
dvě až tři za sezonu. Travnaté plochy v bezprostřední 
blízkosti domů, ale také chodníků, stezek a dalších 
komunikací pracovníci Správy lázeňských parků 
sekají takzvaně nakrátko, na vzdálenějších plochách 
jsou nechávány vyšší trávníky. Toto opatření, které 
vychází z doporučení ekologů, je důležité pro dobrou 
kondici travnatých ploch a tím i pro jejich důležitou 
funkci v regulaci teploty a vlhkosti ve městě. Porost 
pak zadržuje více vláhy a ochlazuje ovzduší, což 
je v letních měsících ve městech žádoucí. V ob-
dobí sucha navíc menší frekvence sečení snižuje 
prašnost. Nakrátko bude nadále kosena tráva na 
dětských hřištích a sportovištích a k nim přilehlých 
pozemcích, centrální lázeňské parky, které jsou pod 
závlahou. Pro zachování rekreačního charakteru 
budou v mnoha lokalitách prosekávány průchody pro 
pejskaře nebo chodce. Všechna tato opatření jsou 
v souladu s doporučením, které již v loňském roce 
vydalo Ministerstvo životního prostředí. Nové travnaté 
plochy již nebudou zakládány jako monokultura, 
ale jako luční trávníky. Tato forma je sice při výsevu 
finančně náročnější, ale její následná údržba je 
levnější a méně náročná.
Dalším efektem nastavených změn je podpora po-
třebné biologické rozmanitosti flory a fauny. Správci 
městské zeleně věří, že na nový způsob sečení 
budou obyvatelé města nahlížet pozitivně, s vědomím 
toho, že trávníky ve městech nejsou jen plochou pro 
venčení psů, také živé organismy plné různých druhů 
rostlin a živočichů.

V boji se suchem pomáhají i zavlažovací vaky
Správa lázeňských parků musí zajistit pravidelnou 
a dostatečnou zálivku nejen pro hektary trávníků 
v parcích, ale také pro hektary květinových záhonů, 

keřových skupin a stovky stromů a květinovou 
výzdobu. Část záhonů a trávníků v lázeňském území 
je pod automatickou závlahou, zbytek musejí pra-
covníci SPL obstarat z kropiček. Denně, a v období 
velkých veder i dvakrát denně, zalévají zhruba stovku 
mladých stromů, květinovou výzdobu v záhonech 
i květináčích a doplňují vodu do zavlažovacích vaků. 
Ty se se správcům karlovarské zeleně osvědčily již 
v předchozích dvou sezonách. Od jara do podzimu 
jsou naistalovány u čtyř stovek mladých stromů po 
celém městě, zejména u zeleně rostoucí na prome-
nádách, chodnících a v sídlištní zástavbě. Vaky jsou 
velice efektivní. Voda se z nich uvolňuje postupně 
a odkapává přímo ke kořenům. Tím se zabraňuje 
výraznému odpařování vody, ke kterému dochází 
při běžné zálivce. Vaky o objemu 60 litrů stačí plnit 
zhruba jednou týdně. Pro jejich plnění je využívána 
voda z místních řek. Zároveň ale musí zahradníci 
začít hledat alternativní zdroj pro případ, že by při 
extrémním suchu Povodí Ohře zastavilo odběr vody 
z toků. Suchu se postupně přizpůsobuje i květinová 
výzdoba města v záhonech i mobiliář, a to jak druho-
vou skladbou, tak počtem rostlin.

U sídliště Čankovská vyroste lesopark 
Správa lázeňských parků postupně obnovuje měst-
ská dětská hřiště, letos například v doubské Sva-
tošské ulici, ve Vančurově ve Staré Roli a v tuhnické 
Vrázově ulici. Pustila se také do revitalizace svahů 
nad Thermalem a opravy zábradlí na vyhlídkové stez-

ce Jeana de Carro. Hotová je další etapa výstavby ur-
nového háje v areálu krematoria na Růžovém vrchu, 
kde bylo vybudováno 371 nových hrobových míst. 
Ve spolupráci s městem bude SLP hledat dotační 
prostředky na realizaci projektů, na které již má 
zpravované projektové dokumentace a studie díky 
dotacím z fondů EU. Spadá sem například vytvoření 
lesoparků v lokalitách Na Šlemu ve čtvrti Rybáře, Na 
Milíři pod starorolskou jízdárnou a v místě někdejšího 
sedleckého popílkoviště známém jako Radler. Na 
Šlemu, který je cenou městskou lokalitou s v pod-
statě nedotčenou přírodou v těsné blízkosti sídliště 
Čankovská, by měl vzniknout lesopark s dětským 
hřištěm, odpočinkovými zónami, hřištěm pro agility 
a plochou pro volný pohyb psů. Protože se zde 
nachází cenný mokřad, mohla by zde vzniknout také 
naučná stezka představující rostliny a živočichy žijící 
v této lokalitě. Pod jízdárnou ve Staré Roli počítá 
studie s vybudováním cyklodromu a parku pro cyk-
lotrial. Jedná se o lokalitu, kde se dříve těžila hlína 
pro dvorskou cihelnu, není tedy z pohledu přírodní 
rozmanitosti tak cennou plochou jako prostor Na 
Šlemu a je vhodnější k zástavbě cyklistickým oválem 
a další infrastrukturou. Realizace těchto projektů pa-
tří mezi finančně náročné, proto je třeba na ně najít 
vhodné dotační tituly. V případě lesoparku Na Šlemu 
se zvažuje i postupná proměna lokality. Už pouhé 
vytvoření cest by dodalo prostoru novou podobu 
a lepší možnosti využití.

Změna v údržbě trávníků 
pomůže městskému prostředí

Kam s objemným odpadem? Město pomůže
Město vám pomůže zbavit se objemného odpadu. Plány na přistavení velkoobjemových kontejnerů v dubnu letošního roku vzaly za své kvůli koronavirové 
pandemii. Kontejnery ale budou k dispozici v průběhu čtyř zářijových sobot. Na stanovištích budou k dispozici vždy v sobotu od 8 do 16 hodin. V případě 
naplnění zajistí smluvní společnost (AVE CZ, odpadové hospodářství) jejich vyvezení a opětovné přistavení. Odvoz a likvidace nepotřebných věcí větších 
rozměrů je pro obyvatele města zdarma. Do kontejnerů je možné odložit například starý nábytek, koberce, lino, hračky, sportovní náčiní a podobně. Nesmí 
se jednat o pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný odpad. Přesný harmonogram svozu objemného odpadu 
najdete v příštím vydání Karlovarských radničních listů a také na webových stránkách magistrátu.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

3. 8. pondělí 
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, 
Baarova, Mánesova
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace 
U kaštanu
4. 8. úterý 
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, 
Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
5. 8. středa 
Komunikace: Nákladní - plato Horní nádraží, U Solivár-
ny, Ostrovský most, Jáchymovská,
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšav-
skou, hlavní přestupní stanice MHD
6. 8. čtvrtek 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská 
7. 8. pátek 
Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na 
Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p. p. č. 573/1 za kostelem, 
Na Výsluní, Přemílovická
10. 8. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

11. 8. úterý 
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího - část
12. 8. středa 
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšav-
ská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšav-
skou, hlavní přestupní stanice MHD
13. 8. čtvrtek 
Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, Ke 
Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. Malkovského, 
Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na 
Vrchu
14. 8. pátek 
Komunikace: Východní – pravá část (k Dallasu), Kolmá, 
Vyšehradská – ruční úklid
17. 8. pondělí 
Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, 
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
18. 8. úterý 
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná
19. 8. středa 
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, 
Mlýnská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 

křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšav-
skou, hlavní přestupní stanice MHD
20. 8. čtvrtek 
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
21. 8. pátek 
Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK u Beč-
váře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA)
24. 8. pondělí 
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
25. 8. úterý 
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř. , Drahomířino 
nábř. , Vítězná (část od okružní křižovatky po Drahomí-
řino nábř. )
26. 8. středa 
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, 
Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, K Lu-
kám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, Nad Dvorem
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšav-
skou, hlavní přestupní stanice MHD
31. 8. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. , Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Pala-
cha, Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Sobota posledního červnového víkendu patřila 
rodinám s dětmi, seniorům a mnohým dalším 
návštěvníkům, kteří navštívili areál sv. Linhart.

Pro návštěvníky byly připraveny desítky soutěží, 
možnost si vyzkoušet zcela zdarma přírodní lanové 
centrum a menší stezku korunami stromů.
Zasadit si mohli také semínko smrku do kelímku  
a ten si odnést s sebou domů, s tím, že až povyros-
te na semenáček, budou je moci v lesích vysadit. 

Připraveno bylo i krmení Jelena sika Dibowského, 
o které byl opravdu velký zájem.
Od ranních hodin do 15té hodiny navštívilo areál více 
než 1000 návštěvníků, bylo rozdáno více než 600 
porcí zvěřiny a uzenin, 480 osob si vyzkoušelo lanové 
centrum, naučnou stezku si prošlo 250 návštěvní-
ků. Zájem byl také o speciální autobusovou linku 
Tržnice-Sv. Linhart, kterou zdarma vypravil Dopravní 
podnik Karlovy Vary.

Den s Lázeňskými lesy 
nabídl pestrou zábavu

Odstavená vozidla
skončí odtahem

Z ulic a parkovišť Karlových Varů začnou mizet 
odstavená vozidla. Město je začne odtahovat 
a umisťovat na parkoviště, které k tomuto účelu 
vzniká v Tuhnicích. Odstavnou plochu pro technic-
ky nezpůsobilá vozidla město vytvořilo v Západní 
ulici v areálu někdejších technických služeb. Místo 
bude oplocené, osvětlené a napojené na pult 
centralizované ochrany. Auta zde budou umístěna 
po nezbytně nutnou dobu, než si je jejich vlastníci 
nebo provozovatelé vyzvednou, případně do doby, 
než dojde k jejich likvidaci. 
Vozidla odstavená na městských plochách jako 
jsou parkovací zálivy, parkoviště, stezky a dal-
ší místa, jsou dlouhodobým problémem nejen 
v Karlových Varech. Na začátku července jich na 
pozemcích města bylo asi pět desítek.
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VOLBY 2020 

Datum a hodiny konání
• 2. října 2020 (pátek) – od 14.00 do 22.00 hodin
• 3. října 2020 (sobota) – od 8:00 do 14:00 hodin 

Právo volit do Zastupitelstva 
Karlovarského kraje
Do Zastupitelstva Karlovarského kraje má právo 
volit občan České republiky, který:
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 

18 let,
- je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 

náleží do územního obvodu Karlovarského kraje
- a nemá překážku výkonu volebního práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo 
z důvodu ochrany zdraví lidu,

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva,

- výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo 
výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Seznamy voličů
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech si 
mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis ve 
stálém seznamu voličů či jeho dodatku do 30. září 
2020 do 16.00 hodin na pracovišti evidence oby-
vatel v budově Moskevská 21 v úředních hodinách 
pro veřejnost.

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydá Magistrát města Karlovy Vary 
úřad voliči, který je v Karlových Varech zapsán 
ve stálém seznamu voličů a nebude moci nebo 
nehodlá volit ve svém stálém okrsku, kde je za-
psán podle adresy svého trvalého pobytu. Voličský 
průkaz pak opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli 
volebním okrsku v Karlových Varech i v okrscích 
spadajících do územního obvodu Karlovarského 
kraje.

Žádost o voličský průkaz je nutné doručit Ma-
gistrátu města Karlovy Vary některým z níže 
uvedených způsobů:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 

podpisem voliče – na adresu: Magistrát města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 
Karlovy Vary (ověření podpisu je v tomto případě 
osvobozeno od správního poplatku), nebo

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče do datové schránky Sta-
tutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost 
nemusí být podepsána uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče), a to nejdéle do 25. září 
2020 do 16.00 hodin, nebo

c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská 21 
– 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle do 30. září 
2020 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost 
před pověřeným úředníkem po prokázání své 
totožnosti platným občanským průkazem. 

 Osobně podané žádosti přijímají:
• Jan Drobil – kancelář č. 315 (3. patro), tel. 

353 151 289
• Lubomír Kousal – kancelář č. 314 (3. patro), 

tel. 353 151 351

 v těchto dnech a hodinách:
 pondělí a středa 
 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
 (ve středu 30.září 2020 do 16.00 hodin)
 úterý a čtvrtek 
 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin 
 pátek
 8.00 – 12.00 hodin.
 
 Žadatel je povinen před podpisem žádosti o vy-

dání voličského průkazu prokázat pověřenému 
zaměstnanci svou totožnost platným průkazem.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu 
je k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné 
podobě na informačním pultu Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21.

Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou 

mocí s úředně ověřeným podpisem voliče  žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo 

zabráněno jeho možnému zneužití, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou 

adresu. 

Okrskové volební komise v Karlových Varech
Každá volební strana (politická strana, politické 
hnutí nebo jejich koalice), jejíž kandidátní listina 
byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva 
Karlovarského kraje, může nejpozději do 2. září 
2020 do 16.00 hodin delegovat jednoho člena 
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise 
v každém volebním okrsku. Delegovaný člen ne-
může být kandidátem pro volby do zastupitelstva 
Karlovarského kraje a v den složení slibu musí 
dosáhnout 18 let.
 
V Karlových Varech je 50 volebních okrsků. Jejich 
adresy budou zveřejněny na úřední desce magist-
rátu města do 18. srpna 2020. 
Seznam delegovaných členů a náhradníků musí 
obsahovat:
- jméno a příjmení člena / náhradníka
- datum narození člena / náhradníka
- adresu místa trvalého pobytu člena / náhradní-

ka
- jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební 

strany.
 Poznámka: Seznam může být podepsán i oso-

bou zmocněncem pověřenou – v tomto případě 
je nutné k seznamu připojit kopii písemného 
pověření. 

Doporučujeme delegujícím subjektům, aby 
v seznamech kromě povinných údajů uvedly také 
údaj, do které okrskové volební komise má být 
člen zařazen a telefonní či e-mailové kontakty na 
delegované členy.

Odměna předsedy okrskové volební komise činí 2 
200 Kč, místopředsedy 2 100 Kč a člena komise 1 
800 Kč, a podléhá 15 % dani.

Zápis zájemců z řad veřejnosti o práci v okr-
skových volebních komisích, příjem seznamů 
delegovaných členů okrskových volebních 
komisí od volebních stran, doplňování okrs-
kových volebních komisí, veškeré informace 
k vzniku či zániku členství ve volebních 
komisích a výši odměn vyřizuje na Magistrátu 
města Karlovy Vary, Moskevská 21, 3. patro, 
kancelář č. 313:
Bc. Martina Košíková, tel.: 353 151 223.

Školení okrskových volebních komisí se usku-
teční dne 11. září 2020 od 9.00 hodin v Lido-
vém domě ve Staré Roli.

Další informace k volbám na internetu:
• Magistrátu města Karlovy Vary 
 www.mmkv.cz/cs/volby
• Ministerstvo vnitra ČR 
 www.mvcr.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  
KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2020

http://www.mmkv.cz/cs/volby
http://www.mvcr.cz
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KARLOVY VARY - MĚSTO BEZ KOUŘE 

KDYŽ NEBUDU KOUŘIT, TAK TO NEBUDU JÁ

Kouřím od mládí. Manželka byla vždy proti. Teď 
začala hubnout, sportuje. Všechno ji vadí, hlavně 
to kouření. Přijde mi, že bych se ji moc přizpů-
sobil a byl za měkkého, kdybych vyhověl. Možná 
je dobré přestat, ale cigareta ke mně patří. Ten 
pocit, když si večer na terase zapálím a dívám se 
na zahradu, je nade vše. 
 Mirek, 45 let

Vnímám vaše obavy z toho, jak budete působit 
na partnerku, když se „poddáte“. Zkuste se 
zamyslet nad tím, co pro vás znamená být „chla-
pem“. Patří do této představy i péče o zdraví 
a kondici? 
Kouření je škodlivé, a to, že zatím se na vašem 
zdraví následky neprojevilyi, neznamená tento 
důvod opomíjet. Nehrajte roli rebela, kterého 
partnerka vychovává. Vezměte odpovědnost za 
vaše zdraví do vlastních rukou. 
Věnujte čas prozkoumání vaší motivace přestat 
kouřit s důrazem na zdraví a kondici. Sepište si 
to, čeho se u odvykání obáváte. Vyhledejte od-
borníka, konzultujte s lékařem. Nebo se poraďte 
s někým v okolí, kdo kouřit přestal. 

Rozhodnutí přestat kouřit je vaše. Vyžaduje 
železnou disciplínu a odhodlání. Proces odvykání 
je někdy skutečně hrdinský boj. To, že jej budete 
úspěšně zvládat, ocení nejen vaše manželka, ale 
hlavně vaše tělo a mysl. Přinese vám zkušenost 
s vaší vytrvalostí a k tomu zlepšení zdravotního 
stavu. I finanční stránka není zanedbatelná. 
Jestli se rozhodnete s kouřením přestat, sta-
novte si pevné datum. Vytvořte si plán. Počítejte 
s tím, že vaše tělo si vytvořilo fyzickou závislost 
na nikotinu a v první fáze odvykání se potkáte 
s abstinenčními příznaky. 
Požádejte manželku o podporu s tím, že veškerá 
odpovědnost je na ¨vás. Z její strany bude po-
třebná trpělivost při zvládání vaší špatné nálady. 
Společně můžete upravit domácnost tak, aby 
vám nic nepřipomínalo kouření.  Připravte se 
na změnu návyků a prožívání dne. Vytvořte si 
způsoby, jak se situacím, které máte spojeny 
s kouřením, vyhnout nebo jak si je užít si i bez 
cigarety. Navrhněte si sám svůj způsob odměny 
za abstinenci. Přeji vám, ať se vám povede situa-
ci úspěšně vyřešit tak, abyste měl pocit vítězství 
a ne ztráty. 
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

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

moderuje: jakub kohák

Prezentace karlovarských hotelů a restaurací

 1 1:00 zahájení před hotelem Thermal
 12:00 dětská škola vaření, soutěže  
 13:00 gastronomická show
 14:00 gastroshow Jakuba Koháka 
  a vyhlášení 
  BEST RESTAURANT
 15:00 zakončení 

Více na: www.mproduction.cz www.mestozazitku.cz

A5_na sirku_Vary vari_pro tisk.indd   1 16.07.2020   12:23:33
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Letošní léto je v Karlových Varech rozhodně 
jiné. Nezažili jsme davy mladých lidí z festi-
valového šílenství, neslyšeli ozvuky festivalo-
vých večírků a nečetli o slavných, kteří sem 
nepřijeli s novým objevem z vyšší společnosti. 
Zato město rozkvetlo podvečerními koncerty, 
menšími koncertními akcemi a výstavami na 
volné ploše.

Jednotlivá města Great Spas of Europe, 
společně nominovaná na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO, nabízejí krásné letní 

události a jsou plné možností kulturního vyžití 
a nových aktivit. Pobídkami k návštěvám muzeí, 
galerií i každoročních festivalů a společen-
ských událostí chtějí města jistě podpořit ducha 
a atmosféru lázeňských míst. Kultura se mnohdy 
přesouvá z vnitřních prostor na volná prostranství, 
ostatně ukázkou je domácí výstava „Voda a civili-
zace“ v prostoru terasy hotelu Thermal, podobnou 
air galerii připravilo pro celé léto rakouské město 
Baden u Vídně pod názvem „La Gacilly Baden“. 
Hudební festivaly k lázním patří odjakživa. Ať už se 
jedná o český třetí nejstarší hudební festival Fre-
deryka Chopina v Mariánských Lázních (od roku 
1957), nebo kabaretní podzim v Bad Kissingenu, 
kam se sjíždějí slavní akrobaté, kabaretiéři a stand 
upoví umělci. Podobnou slavnostní je Bath Interna-
tion Music Festival a Mozart Fest v anglickém City 
of Bath, v italských lázních Montecatini Terme si 
zase potrpí na dobré jídlo na tzv. Street´s Food 
festivalu.
„Badener Theatertage“ v rakouském Badenu 

u Vídně každoročně přivítá umělce z oblasti 
operety, muzikálu nebo třeba barokního divadla 
a dokážou přitáhnout hosty zblízka i z ciziny.
Kulturní program při zahajování lázeňských sezón 
bývá rovněž velkou událostí, na níž se obrací 
pozornost s velkým zájmem. V Baden Badenu 
se každoročně v březnu koná k otevření sezóny 
honosný společenský ples, Mariánské Lázně 
každoročně 30. dubna večer odemykají „zpívající  
fontánu“, aby ji zase koncem října pravidelně 
„zamkli“.
Slavnostní průvody s alegorickými vozy a velkou 
parádou zažívají zase hosté z Bad Kissingenu při 
letním Rakoszy Festu, květinové korzo s maska-
mi zase v Bad Emsu při Festivalu mostů, kdy se 
na řece  Lahn projíždějí i závodí ozdobené lodě 
a určitě velkou atrakcí je Motýlí dům na zdejší 
vyhlídce Diana.
Velké kulturní zázemí skýtají ve všech lázních 
místní muzea – ty bývají často i organizátory 
dalších  aktivit pro lázeňské hosty i pro místní 
obyvatele. Mají nejrůznější zaměření a vytvářejí 
zajímavou mozaiku sběratelských aktivit. V Belgii, 
v lázních Spa, najdete „Musée de la Lessive et 
de la Vie des Lavandieres“ – Muzeum prádel-
ny a život prádla“ a není divu, vždyť i prádlo je 
součástí lázeňských procedur. Ve vile Attemsvilla 
v rakouském Badenu u Vídně je velká sbírka pane-
nek a dětských kočárků, protože místní muzeum 
i celé město je ve znamení biedermayeru, hodí se 
obsahově do atmosféry města. Najdete tu nejen 
ručně vyráběné panenky a zvířátka na kolečkách, 
ale i prvního plyšového medvídka firmy Steiff, 

pojmenovaného podle prezidenta Theodora Roos-
welta „Teddy“, což už medvídkům jako označení 
zůstalo na věky.
V Baden Badenu je možné navštívit Faberge 
Muzeum, jediné svého druhu na světě a jedním 
z exponátů je i originál Rothschildova vejce v ceně 
12,5 milionů Euro od Carla Faberge. V Montecatini 
Terme mají Muzeum keramiky a galerii Mo.C.a. 
s monumentálním avantgardním prostorem 
a slavným obrazem Juana Miró „Žena obklíčená 
letem ptáka“. V anglickém City of Bath je otevřena  
Victoria Art Gallery, nachází se vedle slavného 
mostu Pulteney a nabízí sbírku obrazů, soch 
a dekorativního umění. Do Bathu se jezdilo nejen 
do lázní, ale také se nechat portrétovat, a tak je 
právě portrét ústředním motivem celé sbírky ang-
lické aristokracie. Maloval je nejslavnější anglický 
portrétista Thomas Gainsborough, jenž zde po léta 
pracoval a tvořil.
Jednou za tři roky se v lázních Bad Kissingen ko-
nají vždy koncem července Dny židovské kultury 
s poměrně dlouhou tradicí (první ročník byl v roce 
2002), jenž upomíná i početné židovské obyva-
telstvo v této části spolkové země. Snad proto je 
partnerským městem izraelský Tamar a v českém 
kontextu je zajímavá paralela, že právě tady se 
připomínají velké transporty do  koncentračního 
tábora v Terezíně. Výtvarné umění, klezmerová 
hudba i divadlo dokreslují lázeňskou atmosféru.
Kultura se do lázní letos v létě zase pomalu vrací 
a snad  ji už nebudeme muset omezovat stejně 
jako příjezdy hostů.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Great Spas of Europe   

Kultura prospívá zdraví

Koncert ve Vřídelní kolonádě.  Foto: Jana Boukalová, KAM KV° 
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Střední uměleckoprůmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary (SUPŠ KV) působí ve 
městě již téměř sto let. Škola tradičně nabízí 
unikátní škálu celé řady uměleckých oborů. 
Prostory pro moderní výuku jsou však poslední 
dekády nevyhovující. Původní, pro čtvrť Rybáře 
významný, historický objekt od architekta H. 
Schutta z let 1923 – 1924, kterému Ministerstvo 
kultury ČR odebralo památkovou ochranu, je od 
března 2017 v havarijním stavu. Díky iniciativě 
Odboru regionálního rozvoje a Odboru investic 
Krajského úřadu Karlovarského kraje dnes 
nastává šance na kvalitní řešení pro budoucí 
perspektivní revitalizaci budov a areálu této 
významné karlovarské vzdělávací instituce. 
Proces obnovy a rozšíření budov SUPŠ KV do-
provází za město Kancelář architektury města.

Karlovarským krajem bylo osloveno 30 architekto-
nických kanceláří, které mají zkušenosti s podob-
nou stavbou. Pracovní skupina poté z přihlášených 
vybrala tři kanceláře, které zpracovaly studii. 
Nejednalo se tedy o architektonickou soutěž, ale 
o proces, z kterého vzešly tři možné varianty řešení. 
„Z našeho pohledu je to vykročení dobrým směrem 
nejenom pro instituci, ale je to i velký přínos pro 
město jako takové, protože tím dostává šanci získat 
kvalitní soudobou architekturu.“ komentoval situaci 
Petr Kropp, ředitel KAM KV a zároveň člen pracovní 
skupiny, která se na přípravě revitalizace podílí.
Výsledné studie měly být veřejně představeny 
v březnu při příležitosti zahájení výstavy k tomuto 
tématu, bohužel se ale tato prezentace vzhledem 
k pandemii musela odložit. S výsledky se však 
obyvatele města a fanoušci architektury mohli se-
známit online a zároveň také mohli hlasovat, který 
z návrhů je oslovil nejvíce. 
Studie zpracovávaly kanceláře Škarda archi-
tekti, Petr Hájek ARCHITEKTI a Pelčák a partner 
architekti, s.r.o. Přestože zadání neobsahovalo 
požadavek zachovat historickou část budovy, je 
zajímavé, že všechny tři studie se shodly, že právě 
tato část objektu by měla zůstat zachována, není 
nutné ji demolovat, pouze dostavět další potřebné 
prostory pro výuku a zázemí zaměstnanců školy. 
Studie a modely byly představeny krajské radě, 
která doporučila zastupitelstvu s přihlédnutím na 
výsledky hlasování veřejnosti schválit pro realizaci 
studii architekta Petra Hájka, rodáka z Karlových 
Varů a také absolventa SUPŠ. Ten mimo jiné připra-
vil pro město ověřovací studii, jejímž předmětem 
je ověření možností a limitů využití části komplexu 
budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí 
Karlovarského symfonického orchestru.
O tom, jaká bude nová podoba „keramické školy“ 
rozhodne krajské zastupitelstvo v září. Plánovaná 
výstava aktivit, které proběhly v rámci přípravy, 
proběhne na podzim, poté se co nejrychleji zadá 
konkrétní projektová příprava stavby, aby se co 
nejvíce zkrátil provizorní stav školy.

Jak by mohla vypadat 
nová „keramická škola“? 

ÚTERÝ 18. 8. v 18:00, KAM KV, nám. Dr. M. Horákové
Přednáška Bc. Jakub Vynikal: Zaniklé obce Karlovarska
Historie Karlovarského kraje ve 20. století byla značně pohnutá a především po druhé 
světové válce zde takříkajíc nezůstal kámen na kameni. Celý kraj se nacházel na úze-
mí Sudet, a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku 
historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatel-
stva a devastace lidských sídel s dlouhou historií. Přijďte se seznámit s přehlednými 
mapami, konkrétními obcemi, zajímavostmi a příběhy vysídlení. Vstup je zdarma.
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V důsledku nastolení nouzového stavu 
a s tím souvisejících vládních opatření došlo 
postupně v AL k uzavírání poskytovaných 

procedur.  Dne  13. března 2020 byl uzavřen pro-
voz celého bazénového komplexu a solné jeskyně, 
od 16. března byl zavřen provoz všech procedur 
pro veřejnost  s výjimkou poskytování  léčebně 
rehabilitační péče a dále do 19. března proběhla 
již předtím nasmlouvaná  léčebně rehabilitační 
péče pro Třinecké železárny. (Vzhledem k situaci 
byl turnus ukončen o 2 dny dříve a další 2 turnusy 
byly zrušeny a přesunuty na srpen.)
Ve dnech 21. až 24. března byla budova Alžbě-
tiných lázní kompletně zavřena, v následujících 
pracovních dnech tj. Od 25. března byl omezený 
provoz od 7.00 do 16.30 hodin, kdy byly ve velmi 
omezené míře poskytovány rehabilitační proce-
dury a fungoval provoz neurologické ambulance 
(nájemce). Počet zaměstnanců byl redukován 

na nejnižší možnou míru k zajištění bazálního 
provozu. Po celou dobu byl zachován provoz re-
habilitace, ale z důvodu sníženého zájmu fungoval  
přibližně z jedné třetiny, což se postupně zvyšo-
valo a již během května byly kapacity naplněné. 
Od 11. května se otevřely tzv. komerční procedury 
(zejména masáže), ale poptávka byla velmi nízká.
Za mzdy za březen 2020 bylo zažádáno na Úřad 
práce částka 189.324 korun v rámci poskytnutí 
příspěvku cíleného programu ANTIVIRUS (režim A) 
a dne 23. dubna došlo k proplacení. Za 
mzdy za duben 2020 je zažádáno ve stejném pro-
gramu o 564.409 Kč, zatím nedošlo k proplacení.
Celkově došlo k velkému propadu tržeb za 
samoplátecké klienty - odhadem o 95% (uzavření 
hranic s Ruskem, nouzový stav, obavy klientů, 
zákaz poskytování komerčních procedur do 11. 
5. 2020) a také za výkony zdravotních pojišťoven 
(cca o 30%) .

A co teď?
V tuto chvíli jsme postupně otevřeli celý náš 
provoz, zapojujeme se do strategie města na 
záchranu cestovního ruchu a lázeňství, vstříc po-
tenciálním tuzemským zákazníkům připravujeme 
akce, lákavé nabídky a děláme vše pro zdůraz-
nění potřeby preventivní lázeňské péče, ne jen 
wellness, protože bohužel u nás není tento trend 
obvyklý. Doposud byl český klient naším návštěv-
níkem až po prodělané nemoci, úrazu s civilizační 
chorobou a s omezením v životě. Takovým klien-
tům v maximální možné míře vracíme možnost 
prožívat dále plnohodnotný život. Ovšem prevence, 
to je naší největší silou. K civilizačním chorobám, 
úrazům z přepracování, stresu a neuvolnění dojít 
nemusí. Reprezentujeme 650 let starou tradici 
a ojedinělost našeho města na celém světě.
Ing. Václav Benedikt, předseda představenstva
MUDr. Stanislava Maulenová, ředitelka

Alžbětiny lázně zachovávají 
a navracejí zdraví
Přínos posledních tradičních městských lázní 
nejen v době pandemické krize
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Jsou Alžbětiny Lázně uzavřené po celou dobu 
krize?
Ne. Společnost  Alžbětiny Lázně, a.s. samozřejmě 
respektovala veškerá nařízení vlády v souvislosti  
s uzavřením většiny provozů (bazén, sál, prodej 
procedur a služeb), ale využili jsme možnosti 
poskytovat ambulantní léčebně rehabilitační péči 
a tak jsme tak činili.
Byli jsme tak jediným rehabilitačním zařízením 
v kraji, které plně fungovalo.Pravdou je, že 
v omezené míře,protože zejména starší pacienti 
se obávali nákazy a svou rehabilitaci často přeru-
šovali nebo rušili. 
Dále u nás fungoval provoz odborných ambulan-
cí- neurologické a gynekologické.

Propustili jste svoje zaměstnance? A kolik?
Ne. Nepropustili jsme žádného zaměstnance. 
Máme velice úzký kolektiv schopný nadlimitních 
výkonů. Vážíme si jejich odváděné práce a nebýt 
jich, nebylo by tu o čem mluvit. Náš provoz má 
naopak kapacity na rozšiřování své činnosti až 
po již několikrát přetřásanou vizi centrálních lázní 
města jakožto výkladní skříně karlovarského 
lázeňství. Máme být právem na co hrdí a je jen 
naším úkolem a cílem přes 600 let staré tradice 
uchovat a dále rozvíjet.
Bez lidí, kteří to vnímají stejně, neuděláte nic.

Drželi jste tedy zaměstnance na 60% mzdy 
doma?
Ne. Jsme za naše zaměstnance zodpovědní. 
Víme, jak fatální situace může nastat pro člověka, 
který je 2-3 měsíce se 60% mzdy. Může se tak 
dostat do naprosto ohrožující situace. Nemusí se 
mu podařit zabezpečit si základní potřeby, jako 

je bydlení, strava, zázemí rodiny. Proto jsme od 
začátku prověřovali, jaké jsou možnosti v rámci 
vládou uváděných podpor a náhrad a snažili jsme 
se tyto programy využít. Nakonec se nás týkal 
jediný, ale zásadní, úhrada 80% mezd zaměst-
nancům, kterým jsme propláceli 100% mzdy 
v provozech, které musely být vládním nařízením 
uzavřeny, a nebo 60%  mzdy tam, kde není 
možnost zajistit plnou obsazenost procedur ,tudíž 
plné pracovní vytížení z důvodu krizového stavu.  

Nehrozí vám trvalé uzavření nebo prodej?
Hrozbu prodeje Alžbětiných lázní jsme pod 
patronací vedení města Karlovy Vary zapudili již 
v počátku úvah o budoucnosti našeho provo-
zu. Považujeme za strategicky nezbytné, aby 
Město mělo možnost určovat budoucnost svého 
lázeňství a aplikaci svého výjimečného léčivého 
přírodního zdroje – termominerální vody – přímo. 
Město se nemůže omezit jen na prodej vřídelní 
vody podnikatelských subjektům.
Toto je otázka veřejného majetku, tradic a bu-
doucnosti, ve Varech se snad již v minulosti pro-
dávalo dost. A prodat poslední lázně? To rozumně 
uvažující člověk nemůže vyslovit.

A máte vůbec představu co dál?
To si pište. V souladu s dikcí vedení Města, 
s pomocí a patronací hlavního akcionáře, rady 
města a zastupitelstva města přinášíme plány 
a návrhy k možné budoucnosti Alžbětiných Lázní, 
a.s.. Předložili jsme radě města žádost o mož-
nost vypracování souhrnu budoucího plného 
provozu lázní. K tomu jsme získali ke spolupráci 
odborníky na obory lázeňství, cestovního ruchu, 
architektury veřejných budov, přírodních léčivých 

zdrojů a podobně. Tento plán má určit co, za jak 
dlouho a za kolik peněz má v Alžbětiných Lázních 
být, aby to mělo nejvyšší dosah a efekt ve městě, 
regionu, v cestovním ruchu. Tu budoucnost připo-
dobňujeme k Friedrichs Bad v Baden Badenu.
Dále jsme připravili programy na postupnou 
revitalizaci objektu. Od obvodového pláště 
s výměnou všech oken, kompletní rekonstrukci 
střešního pláště a střechy a další. Teď jsou před 
realizací první vlastní opravy z prostředků, které 
nám k tomu vedení města vyčlenilo. Touto cestou 
to doopravdy půjde. Kde je vůle, je i cesta.

Nestačí na „lázeňství“ hotely ve městě?
Ne. I když většina hotelů byla po roce 1989 a po 
rozpadu Státních lázní nucena udělat si vlastní 
balneo/wellness provozy, ty nemohou nikdy na-
hradit komplexní péči lázeňské budovy rozsahu 
Alžbětiných lázní. Hoteliérům se nemůžete divit. 
Za prvé je to super byznys, za druhé lázně mizely 
a kdo  mohl zaručit nabídku kvalitní lázeňské 
péče do budoucna? 
My definujeme cestu společného rozvoje veřejné-
ho sektoru spolu s tím podnikatelským na zá-
kladě vzájemné potřeby. Nechceme být hotelům 
konkurencí, zbavili jsme se tak úvah z minulosti, 
že by Alžbětiny lázně měly mít vlastní ubytování.

Poznámka: Co nás na těchto a dalších podob-
ných dotazech nejvíce překvapovalo, byl způsob 
podávání těchto otázek. Jako třeba „Slyšeli jsme, 
že... budete propouštět zaměstnance… uzavírat 
lázně do konce roku... nebo napořád… nevíte, co 
s Alžbětinkami dál...“ apod.

Odpovědi na nejčastější otázky 



Se začátkem letních práznin se 1. července 
rozběhly v Centru zdraví a bezpečí oblí-
bené příměstské tábory. Oproti původně 

plánovaným třem turnusům jich letošní léto 
bude nakonec devět. Důvodem je snaha pomoci 
rodinám postiženým koronavirovou krizí se 
zajištěním prázdninového programu pro jejich 
děti. Řada rodičů nyní řeší problémy spojené se 
ztrátou zaměstnání, proto jim přijde vhod, když 
je o jejich děti za symbolický poplatek postará-

no. Příměstské tábory mohou využít také děti 
návštěvníků lázní, i když o tuto službu organizá-
toři táborů výrazný zájem zatím nezaznamenali. 
A kdo zajišťuje táborové aktivity? Samozřejmě že 
tradičně příslušníci složek IZS (zdravotníci, hasi-
či, policisté) a strážníci Městské policie Karlovy 
Vary ve spolupráci s Asociací záchranný kruh. Na 
děti tak čekají zajímavé programy nabité akcí, 
ale i důležitými informacemi, které jim můžou 
pomoci v krizových situacích.

Příměstské tábory v Centru zdraví a bezpečí

Sám název tradiční dopravně-bezpečnostní 
akce napovídá, na co se strážníci městské 
policie při kontrolách cyklistů zaměřují. To, 

že cyklistická přilba je důležitým bezpečnost-
ním prvkem nejen u dětí dokazují i každoroční 
statistiky.
V roce 2019 bylo při dopravních nehodách 
usmrceno 36 cyklistů, dalších 309 cyklistů bylo 
těžce zraněno. Je to nejpříznivější výsledek od 
roku 1993. Celkově 28 usmrcených cyklistů však 
nemělo na hlavě přilbu.
Naštěstí lze konstatovat, že uvědomělých 
cyklistů přibývá a zhruba 70% bez přilby na kolo 
neusedne. Taková je alespoň zkušenost z posled-
ních akcí, které proběhly v Karlových Varech 17. 
a 26. června.
Kromě přileb kontrolovali strážníci také povinnou 
výbavu kol, zde lze hovořit o uspokojivém stavu. 
Brzdy mají v pořádku téměř všichni, horší je to 

s odrazkami, které nejsou běžnou výbavou hor-
ských kol a jiných speciálů. Cyklisté si je musejí 
sami dokupovat, nebo alespoň nosit oblečení 
s reflexními prvky.

Cyklisté tak kvitovali podporu ze strany stráž-
níků, kteří jim v rámci akcí, kromě užitečných 
informací, rozdávali také cyklomapy a reflexní 
doplňky.

Na kole jen s přilbou
MĚSTSKÁ POLICIE

Pouliční prodej 
pochybných parfémů
V polovině června strážníci prověřovali oznáme-
ní o prodeji pochybných parfémů na ulici T. G. 
Masaryka. Zatímco hlídka v dopoledních hodi-
nách procházela zmíněnou pěší zónu, operační 
středisko prověřovalo situaci prostřednictvím 
kamerového systému. Díky spolupráci se podařilo 
nejen rychle identifikovat dvojici provozující po-
uliční prodej, ale rovněž pořídit důkazní materiál. 
Jedenadvacetileté žena z Mostu a čtyřiadvaceti-
letý muž ze Slovenska nabízeli k prodeji hodinky 
a parfémy, tedy alespoň to, co za ně vydávali. 
Porušením nařízení obce se dvojice dopustila 
přestupku, který je oprávněna projednat obec 
s rozšířenou působností, proto hlídka celou zále-
žitost postoupila na magistrát města.

Bulharské rodeo
Začátkem června vyráželi strážníci prověřit 
oznámení o rušení nočního klidu do Drahovic. 
Bylo půl třetí ráno a z penzionu měla již hodinu 
křičet nějaká žena. Hlídka v místě narazila na 
uzamčený vchod, ale po chvíli se jí podařilo 
kontaktovat ženu, která jim ochotně sdělila 
vstupní kód. Čtyřiačtyřicetiletá Bulharka uvedla, 
že byla napadena svým druhem, který se nyní 
zabarikádoval v jednom pokoji a nechci ji vpustit. 
Do příjezdu hlídky Policie ČR, která byla přivolána 
z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, 
se podařilo hlídce třicetiletého muže, rovněž 
bulharské národnosti, přesvědčit, aby odtáhl skříň 
a vyšel z pokoje. Kontrola na přítomnost alkoholu 
prokázala u dvojice hodnotu 2 promile, což 
také hodně vysvětluje. Žena například ve snaze 
prolomit dveře, použila jako středověké beranidlo 
mikrovlnou troubu. Případ si převzala přivolaná 
hlídka PČR.

ZPRÁVY Z ULICE 

Strážníci měřili v červnu rychlost
Měření rychlosti patří mezi marginální činnosti MP, neboť i tak dopravní problematika 
zaměstnává strážníky více, než je zdrávo. V měsíci červnu však hlídka strážníků zabý-
vající se touto činností vyrazila do ulic opakovaně, aby v ulicích Krále Jiřího, Lidická, 
Bezručova a Západní dohlédla na ukázněnost, resp. neukázněnost řidičů. Strážníci 
uložili celkem 46 pokut v příkaze na místě v úhrnu za 33,5 tis. Kč. Tři přestupky 
postoupili ke správnímu řízení. Nejvíce řidiči ujížděli z povoleného limitu v Bezručově 
(třiadvacetkrát) a Západní (18krát) ulici. Nejvyšší naměřená rychlost byla zjištěna na 
Západní ulici a činila 89 kilometrů v hodině, což po odečtu znamená překročení povo-
lené rychlosti o 36 kilometrů v hodině.



DPKV

VÍKENDOVÉ TOULKY S DPKV

PRÁZDNINOVÁ LINKA
DO KYSELKY
Vodáci, cyklisti, turisté mohou využít naší víkendové linky
Karlovy Vary – Velichov. 

Navíc jízdenka garantuje exkluzivní bonusy!
Mattoniho muzeum – vstupné zdarma
Hospoda U Dvořáků (Dubina) – espresso nebo zmrzlina zdarma

Bližší informace o jízdním řádu a cenách najdete na dpkv.cz

Jízdenka garantuje exkluzivní bonusy!
Linhart - 30% sleva ze vstupného do lanového centra
Vítkova Hora - káva zdarma, 10% sleva na ZIP LINE
Diana - 50% sleva na jízdné lanovkou + sleva na vstupné do Motýlího domu:
dospělý 50,- Kč, dítě za 30,- Kč

Bližší informace o jízdním řádu a cenách najdete na dpkv.cz

TÉMATICKÉ VÝLETY

dpkv.cz

Výlety jsou uskutečněny moderním autobusem v doprovodu delegátky.

Odjezd z Karlových Varů Cena za osobu bez vstupného

25.7. (7:00 - 20:00) ZOO Norimberg 449,- Kč

1.8. (7:00 - 20:00) Hrad Křivoklát a zámek Zbiroh 289,- Kč

15.8. (7:00 - 20:00) ZOO Liberec 449,- Kč

29.8. (7:30 - 21:30) Skotské hry na zámku Sychrov 429,- Kč

29.8. (7:00 - 20:00) Drážďany 349,- Kč

12.9. (7:30 – 19:30) FreizeitPark Plohn 219,- Kč

19.9. (8:00 – 20:00) Hrad Krakovec + Zvíkovec 249,- Kč

26.9. (7:00 – 20:00) Saské Švýcarsko 349,- Kč

10.10. (7:00 – 20:00) Kokořínsko + Kokořín 369,- Kč

24.10. (8:00 – 20:00) ZOO Norimberk 449,- Kč

s Dopravním podnikem Karlovy Vary

Sv. Linhart

Tržnice Horní nádraží

1

Diana

2

Motýlí
dům

3

Goethova
vyhlídka

4

Andělská
hora

6

Vítkova
hora

5

Léto plné zážitků

Dubina

Tržnice Dolní nádraží

Kyselka
Radošov Velichov

Bližší informace o jízdním řádu a cenách najdete na dpkv.cz
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Konkurz na ředitele ZŠ Truhlářská

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní 
řízení na obsazení místa ředitel / ředitelka ZŠ 
Truhlářská. Přihlášky je možné podávat do 14. 
srpna, předpokládaný nástup je 1. září 2020. 
Požadováno je splnění předpokladů pro výkon 
činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, nutné jsou znalosti školských 
předpisů a problematiky řízení daného druhu 
školy, organizační a řídící schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav.
K podepsané přihlášce doložte úředně ověřené 
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení 
o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, 
případně úředně ověřená kopie dokladu 
o úspěšném ukončení studia dokládající získání 
odborné kvalifikace pro daný druh školy, kopie 
dokladů o dalším vzdělávání, doklad o celko-
vém průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh 
práce a přesné časové vymezení, strukturovaný 
životopis, koncepce rozvoje školy s akcentem na 
kvalitu poskytovaného vzdělávání v maximálním 
rozsahu 4 stran formátu A4, výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 
2 měsíců), souhlas s využitím osobních údajů pro 
potřeby konkursního řízení.
Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města 
Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýcho-
vy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku 
označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

ŠKOLSTVÍ

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo se nebojí 
a chce něco zažít, musí do lesa, nejlépe do 
karlovarských lázeňských lesů. I v srpnu 

tam pokračují příměstské tábory. Děti na nich 
poznají zvířecí obyvatele lesa a jejich život, užijí 
si rybaření, zábavu v lanovém parku, koupání 
i opékání buřtů. Táborníci se dozvědí, jak zasadit 
stromek, jak se zpracovává dříví, uvidí práci lesní 
techniky. Zázemí má příměstský tábor ve středisku 
na Svatém Linhartu, odkud se děti vydávají na 
každodenní výlety. Táborem je provází lesní peda-
gožka s patnáctiletou praxí.

Kapacita ještě není naplněna. Vybírat můžete ze 
tří srpnových termínů, od 10., 17. a 24. 8., vždy od 
pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Tábor je určen 
dětem od 6 do 15 let.

Přihlášky a další informace jsou dostupné na 
webových stránkách www.llkv.cz, případné 
dotazy můžete směřovat na email tabory@llkv.cz. 
Každý turnus je vyhrazen pro 20 dětí. Cena 2 400 
korun zahrnuje celotýdenní program, vstupy, cesty 
autobusem, obědy a návštěvu lanového centra.

V lázeňských lesích 
pokračují příměstské tábory

V Městské knihovně Karlovy Vary probíhala od 1. 
února do 15. června soutěž určená pro žáky 
6. ročníku ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých 
gymnázií. Cílem soutěže bylo u dětí – čtenářů 
posílení čtenářské gramotnosti, porozumění textu, 
rozvoj fantazie, rozšíření slovní zásoby. Účastníci 
soutěže obdrželi seznam 25ti knih. Hodnoceny 
byly dvě oblasti: počet přečtených knížek a správ-

né odpovědi na otázky, které vycházely z obsahu 
knih. Hlavní cenou byl poukaz na pizzu v pizzerii 
Mamma Mia. Další ocenění získali knižní odměny. 
V soutěži zvítězil Jeroným Šťastný, na druhém 
místě skončila Eliška Moravcová a jako třetí se 
umístily Barbora Baslová a Kristýna Tolarová. 
Výhercům gratulujeme a těšíme se na další setká-
vání v knihovně.

Čtení je „COOL“ Dotazníkové šetření 
- základní školy 
dostaly vysvědčení 

Karlovarské základní školy dostaly vysvědčení. 
A prospěly s vyznamenáním. Město provedlo 
v době koronavirové pandemie průzkum 

spokojenosti rodičů s přístupem základních škol, 
s nastaveným způsobem komunikace mezi školou 
a rodiči a způsobem dálkového vzdělávání. Rodiče 
školáků měli k dispozici dotazník, jehož prostřednic-
tvím mohli oznámkovat přístup škol. 
Do průzkumu se aktivně zapojilo celkem 1 708 zá-
konných zástupců školáků. Jedničkou nebo dvojkou 
ohodnotilo přístup škol 1 287 rodičů, tedy zhruba 
75 procent známkujících. Spokojenost vyjádřenou 
známkami 1, 2 nebo 3 vyjádřilo 1 461 rodičů, tedy 
85,5 % z nich. 
Největší odezvu měl průzkum na ZŠ Poštovní a J. A. 
Komenského, kde se zapojilo 280, respektive 279 
rodičů. Obě školy získaly také nejvíc pomyslných 
jedniček. Nejen z výsledků hodnocení ze strany rodi-
čů je patrné, že ředitelé a pedagogové karlovarských 
základních škol nezvyklou situaci, se kterou se ještě 
nikdy nesetkali, zvládli.
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Díky finanční podpoře ze Státního fondu život-
ního prostředí České republiky zakoupil spolek 
Lesní mateřské školy Svatošky maringotku 
a provádí její rekonstrukci. Zakladatelka Lesní 
školky Svatošky Martina Šilhánová popisuje, 
jak nákup maringotky probíhal.

Jak se shání maringotka? A jak se dopravuje? 
Obnáší to hodiny hledání na internetu, telefonáty 
a spolkové konzultace: „Co tahle? Není shnilá? 
Není prorezlá?“  A když je maringotka vybrána, 

vypraví se dva zástupci spolku na cestu. Ta trvá 
několik hodin a oni doufají, že nejedou zbytečně. 
Ocitají se v kolotočářském ráji. Na pozemku je 
kromě neuvěřitelného nepořádku mnoho rozlože-
ných kolotočů, několik maringotek, polodivokých 
psů  dokonce i krásná stará rezavá tramvaj. 
Chloubou majitele je však maringotka jako z filmu 
Cirkus Humberto. Poctivá dřevěná maringotka 
dovezená prý z Francie je plná kýčovité výzdoby. 
Muž, který v ní žije, nás zve na prohlídku. Uvnitř 
to moc nevoní a tak prostor s mnoha slovy chvály 
rychle opouštíme. 

Nastal čas na prohlídku „naší“ maringotky. Vypadá 
to v ní nevábně, ale s tím jsme počítali. Rozestlaná 
rezavá postel, nevětraný vzduch, malá televize 
a pár prázdných lahví od rumu. Asi tu žije námoř-
ník. Maringotku kolega obhlíží ze všech stran. 
Zkoumáme, zda konstrukce je v pořádku (v tomto 
ohledu jsme se dost zmýlili). Majitel samozřej-
mě tvrdí, že všechno je v super stavu. Chvilku 
diskutujeme o ceně, podepisujeme kupní smlouvu 
a domlouváme termín dodání. Majitel slibuje, že 
nám maringotku doveze. Nejsem si úplně jistá, 
zda mu mohu věřit, ale po několika změnách 
termínu nakonec maringotka opravdu dorazila do 
areálu Svatošky Dětský ráj, k našemu srubu. To, že 
byla naložená na přívěsu a nevešla se pod houpací 
lávku přes řeku, byla jen jedna z mála dopravních 
komplikací. Nicméně kluci od kolotočů si ví se 
vším rady. 
Maringotku spustili na silnici a přivázali na provaz, 
za který ji několik set metrů táhli. Všichni jsme 
obdivovali jejich schopnost improvizace. Dokonce 
nám pomohli maringotku zaparkovat na místo, 
které jsme ukázali.  A nastal čas pozvat firmu, 
jež zajistí rekonstrukci maringotky. Při demon-
táži vnitřního obložení a původního zateplení  se 
ukázalo, že celá kontrukce je hodně zrezlá a musí 
pryč. Zůstal nám prakticky jen podvozek. A pak 
už šlo všechno jako na drátkách. Vztyčení nové 
dřevené kontrukce, prkna, zateplení vatou, vnější 
obložení, střecha, okna, dveře… S rekonstrukcí 
pomáhají členové spolku, děti i rodiče. Maringotka 
bude sloužit pro předškolní skupinu dětí, budou 
v ní k dispozici pomůcky, hry a knížky pro jejich 
vzdělávání. Bude to jejich klubovna, kde mohou 
bádat a tvořit, pracovat na vlastních projektech. 
Moc se těšíme na krásné nové zázemí. 
 Martina Šilhánová

Jak se shání maringotka?
Reportáž z Lesní školky Svatošky

V uplynulých měsících jsme vlastně působili 
jako dobrovolníci  tak trochu všichni.   Šili 
jsme roušky, nakupovali sousedům, tiskli 

ochranné štíty a dělali pro druhé spoustu dalších 
drobností prostě  proto, že to bylo potřeba. Rádi 
byste v tom pokračovali? Stačí kontaktovat dobro-
volnické centrum Instand, které působí v Karlovar-
ském kraji od roku 2012. Program, který by vám 
vyhovoval a naplňoval vás, si navíc můžete vybrat.
Jednou ze služeb, kterou zajišťují naši dobrovolní-
ci, je donáška knih domů seniorům a dlouhodobě 
zdravotně indisponovaným lidem. Spolupracujeme 
při tom s Krajskou knihovnou v Karlových Varech. 
Pokud byste rádi pomohli knihy roznášet, kontak-
tujte koordinátorku dobrovolníků Evu Vodičkovou 
na vodickova@knihovnakv.cz. Kdybyste naopak 
potřebovali knihy donést až domů kontaktujte 
Ivanu Řádovou Mayerovou na 733 595 873 nebo 
mvs@knihovnakv.cz. 
Cílem našich programů je začlenění lidí do 
společnosti, smysluplné trávení volného času, 
psychosociální podpora, odpoutání od samoty 
a mnoho dalšího. 
Chcete se o dobrovolnictví dozvědět více? Přijďte 
na Piknik proti samotě, který se koná v neděli 

2. srpna od 15 hodin před Pensionem Hestia 
v Drahovicích nebo kontaktujte koordinátorku dob-
rovolníků Jaroslavu Deckerovou na 605 001 950, 
dobrovolnictvi@instand.cz. Pomůže Vám najít dob-
rovolnickou činnost, kterou hledáte, proškolí vás 

a zajistí podporu během dobrovolnické činnosti. 
Ing. Eva Vodičková

Koordinátorka dobrovolnického centra
www.instand.cz 

Chcete pomáhat? Staňte se dobrovolníkem!
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Když oslava stých narozenin, tak několikrát, 
zvesela a tancem. Přesně tak si užila své 
jubileum paní Vlastimila Kaštánková. Šar-

mantní dáma a skvělá vypravěčka si svou stovku 
užila jak se patří, i když to kvůli koronaviru bylo 
s tříměsíčním zpožděním. Nakonec došlo i na kan-
kán, protože celoživotní milovnice tance toto své 
přání před časem prozradila kamarádkám. Stoletá 
obyvatelka domova důchodců ve Staré Roli pochází 
z Nové Včelnice u Jindřichova Hradce. Karlovarač-
kou se stala šťastnou náhodou. Krátce po válce se 
kamarádkami vypravila do Karlových Varů na výlet. 

„Ani dodnes nevím proč, na cestě zpět jsme místo 
na nádraží zašly na úřad práce a zařídily jsme si 
tady práci. Když jsem jela domů na novoroční osla-
vy, potkala jsem na nádraží v Hradci Karla. Jak mi 
podal ruku, hned jsem cítila, že je to ON,“ popisuje 
osudové okamžiky svého života Vlastimila Kaštán-
ková. Po boku svého manžela strávila šedesát let. 
A krásných. „Každý musí najít svou druhou půlku. 
Já ji našla ve vlaku. Karel byl úžasný. Nikdy jsme 
se nepohádali.“ Z jejich velké lásky vzešly dvě děti, 
díky kterým se paní Kaštánková stala i čtyřnásob-
nou babičkou a pětinásobnou prababičkou. Vedle 
manžela a dětí měla ráda čísla. Udělala si Masary-
kovu účetní školu a věnovala se účtařině. „Tenkrát 
čísla nelhala, teď už lžou,“ tvrdí. „Nastupovala jsem 
do práce za 150 korun za měsíc. A 50 korun utrati-
la v Puppu, kam jsme chodili na tanečky,“ odhaluje 
svou další zálibu. Proto se také jedna z narozeni-
nových oslav nemohla bez hudby a tance obejít. 
A gratulantů měla jubilantka plno. Stovku oslavila 
s rodinou, potěšily ji i kamarádky. „Jsem šťastná, 
že za mnou holky občas zajdou. To je víc, než kdyby 
přinesly tisícovku.“ Paní Kaštánková ráda vzpomí-
ná, vypráví a stále se směje. Mít stále úsměv na 
tváři je totiž životní zásadou stoleté dámy. I proto 
paní Vlastičce přejeme spoustu malých i velkých 
důvodů k radosti a úsměvu. A samozřejmě pevné 
zdraví do dalších let.  

Zvesela a s tancem. Při oslavě 
stých narozenin došlo i na kankán

Až třicet knih za 
měsíc. Když je čtení 
celoživotní vášní

Když oslava stých narozenin, tak několikrát, 
zvesela a tancem. Přesně tak si užila své 
jubileum paní Vlastimila Kaštánková. Šar-

mantní dáma a skvělá vypravěčka si svou stovku 
užila jak se patří, i když to kvůli koronaviru bylo 
s tříměsíčním zpožděním. Nakonec došlo i na kan-
kán, protože celoživotní milovnice tance toto své 
přání před časem prozradila kamarádkám. Stoletá 
obyvatelka domova důchodců ve Staré Roli pochází 
z Nové Včelnice u Jindřichova Hradce. Karlovarač-
kou se stala šťastnou náhodou. Krátce po válce se 
kamarádkami vypravila do Karlových Varů na výlet. 
„Ani dodnes nevím proč, na cestě zpět jsme místo 
na nádraží zašly na úřad práce a zařídily jsme si 
tady práci. Když jsem jela domů na novoroční osla-
vy, potkala jsem na nádraží v Hradci Karla. Jak mi 
podal ruku, hned jsem cítila, že je to ON,“ popisuje 
osudové okamžiky svého života Vlastimila Kaštán-
ková. Po boku svého manžela strávila šedesát let. 
A krásných. „Každý musí najít svou druhou půlku. 
Já ji našla ve vlaku. Karel byl úžasný. Nikdy jsme 
se nepohádali.“ Z jejich velké lásky vzešly dvě děti, 
díky kterým se paní Kaštánková stala i čtyřnásob-
nou babičkou a pětinásobnou prababičkou. Vedle 
manžela a dětí měla ráda čísla. Udělala si Masary-
kovu účetní školu a věnovala se účtařině. „Tenkrát 
čísla nelhala, teď už lžou,“ tvrdí. „Nastupovala jsem 
do práce za 150 korun za měsíc. A 50 korun utrati-
la v Puppu, kam jsme chodili na tanečky,“ odhaluje 
svou další zálibu. Proto se také jedna z narozeni-
nových oslav nemohla bez hudby a tance obejít. 
A gratulantů měla jubilantka plno. Stovku oslavila 
s rodinou, potěšily ji i kamarádky. „Jsem šťastná, 
že za mnou holky občas zajdou. To je víc, než kdyby 
přinesly tisícovku.“ Paní Kaštánková ráda vzpomí-
ná, vypráví a stále se směje. Mít stále úsměv na 
tváři je totiž životní zásadou stoleté dámy. I proto 
paní Vlastičce přejeme spoustu malých i velkých 
důvodů k radosti a úsměvu. A samozřejmě pevné 
zdraví do dalších let.  

Mezi devadesátileté obyvatele Karlových 
Varů se v dubnu zařadila paní Milada 
Králová. Kvůli omezením spojeným 

s pandemií koronaviru si plánovanou oslavu v klu-
bu seniorů v Drahovicích mohla užít až na konci 
června. Oslavenkyně se narodila ve slovenském 
Zvolenu. Oba rodiče byli Češi, ale tatínek byl 
legionář a po první světové válce ho osud zavál 
na Slovensko. V roce 1939 se jejich rodina přestě-
hovala do Kladna za babičkou. „Ve třinácti letech 
jsem přišla o maminku. Starší sestra studovala, 
tak jsem musela starost a péči o domácnost pře-
vzít já,“ vzpomíná na nelehkou životní etapu paní 
Milada. Z Kladna odešla v roce 1948. „Přihlásila 
jsem se na nádraží v Klášterci na místo pokladní. 
Přijali mě, dostala jsem i pokoj v drážním domě. 
A za dva roky mě přeložili do Karlových Varů 
na Horní nádraží,“ líčí, jak se v roce 1951 stala 
Karlovaračkou. Na pokladně se také seznámila 

se svým budoucím mužem. „Bydlel v Sadově 
a do Varů jezdil na pitné kúry. Jednou, to bylo 
na Mikuláše, mi strčil do okýnka čokoládovou 
figurku čerta,“ přidává vzpomínku Milada Králová. 
Přišla svatba, později dvě dcery. A bohužel také 
smrt manžela. Dcery vychovala sama, po novém 
vztahu netoužila. Celých třicet sedm let byla věrná 
dráze. Na několik let se z pokladny přesunula do 
mzdové účtárny, pak se ale vrátila na pokladnu, 
tentokrát na Dolním nádraží. Pracovní dráhu 
zakončila na nákladní pokladně v Dalovicích. 
Vedle dcer věnovala svůj čas Sokolu. Cvičila tam 
v mládí, než ho zakázali, a vrátila se v dospělosti. 
Ještě nedávno byla aktivní cvičenkou. „Teď mě 
ale čeká operace, abych mohla cvičit dál. Pohyb je 
totiž základ,“ říká nadšená turistka. Držíme proto 
palce, ať se zákrok vydaří a paní Králová brzy 
vyrazí na výlet. Ještě jednou přejeme vše nejlepší 
a gratulujeme k životnímu jubileu. 

Dráze byla věrná sedmatřicet let
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To je vše o nás lidech 
Anket '“co zlepšit v Karlových Varech“ proběhlo 
již dost. Nechci vypočítávat, kde je jaká skládka, 
autovraky, kde jsou nevyvezené koše, pomalova-
né zdi... to je vše o nás lidech.
Vidím tak tři věci pro vylepšení našeho města.
1/ Aspoň lx ročně trošku vydrhnout červenou žulu 
u vodotryskrů na tř. TGM před spořitelnou a také 
vodotrysk s bazénkem před poštou zbavit nečistot 
a řas, opravit světla.
2/ Zlepšit orientaci v ulicích ve středu města. My 
Varáci se vyznáme, ale návštěvníci a lázeňští 
hosté se stále ptají. Chybí často názvy ulic i čísla 
popisná a orientační. Škoda, třeba Brno má ulici
vyznačenou na každém orientačním čísle domu. 
Mohlo by být více šipek pro směry na instituce, 
banky, památky, muzea, bazény, lékaře, lázně, ČD, 
autobusy atd.
3/ Když už máme nové vlakové nádraží s osvět-
lením a malým vodotryskem, potom přijíždějící 
návštěvníci by jistě uvítali hned na nádraží prodej 
jízdenek MHD a hlavně JEDNODUCHOU
mapku středu města a lázeňských domů a nějaký, 
seznam, kterými autobusy se dostanou na místo 
svého pobytu.
A hlavně - u Tržnice chybí orientace do lázní 
úplně. Každý den tam pobíhají 1idé s kufry a do-
ptávají se, který smšr je sprývný a kam.
Vím, že samotné lázeňské domy mají své mapky 
Varů a nabídky všeho možného, ale pro první 
kroky hostů by se něco mohlo udělat.
Snad co nejblíže Tržnice otevřít viditelné Infor-
mační centrum. I v jiných městech mají IC přímo 

na nádraží s mapkami, nabídkami, suvenýry 
a dobrotami. Na Tržnici funguje Informační 
centrum skvěle, ale to je pro přijíždějící poněkud 
daleko.
 Ludmila Blažejová, už 57 let Varský patriot

Rok činnosti letecké školy 
F Air na letišti Karlovy Vary
V průběhu projednávání záměru zřízení pobočky 
letecké školy F Air na letišti Karlovy Vary jsme byli 
mnohokrát ujištěni, že smyslem Smlouvy o spo-
lupráci při provozu je právě zajištění letů po touto 
smlouvou stanovených okruzích. Tyto okruhy byly 
navrženy tak, aby nedocházelo k přeletům nad 
Karlovými Vary a obcemi v okolí letiště. Bohu-
žel nás nikdo neinformoval o tom, že součástí 
výcviku je tzv. přístrojové přiblížení, které, pokud 
je realizováno dle postupů popsaných v letecké 
příručce (AIP), je v podstatě let po okruhu přes 
město Karlovy Vary. Tento přístup všech zúčast-
něných stran vnímám jako záměrné zamlčení in-
formací a uvedení v omyl. Nasvědčuje tomu také 
samotná formulace Smlouvy o spolupráci, kde je 
pojem Místní letová činnost definován jinak, než 
v letecké příručce. Těžko věřit tomu, že se jedná 
o nedopatření. Smluvně je tedy vše pořádku, ale 
věcná skutečnost je v příkrém rozporu s tím, jak 
byl provoz letecké školy F Air prezentován.
Silně byly zdůrazňovány ekonomické přínosy 
tohoto projektu. V období od června 2019 do 
března 2020 realizovala letecká škola F Air 1180 
přistání a 1809 letmých přistání. V tomto období 

se na činnost letecké školy vztahovaly ceny dle 
standardního ceníku služeb letiště. Pro cvičné 
lety je poskytována sleva 50 %. F Air pro cvičné 
lety používá letadla do 2 tun maximální vzletové 
hmotnosti. V součtu je to tedy dle ceníku 625 350 
Kč.
Zajímavostí je, že od dubna letošního roku je 
v platnosti dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi 
F Air a Letištěm Karlovy  Vary, kterým jsou nově 
stanoveny ceny za přistání a letmé přistání. Pro 
Letadla do 2 tun  je to 80 Kč za přistání a 40 Kč 
za letmé přistání.
Jak již bylo řečeno, všechny cvičné lety mají 
slevu 50 %. Společnost F Air tímto dodatkem ale 
získala slevu 86,7 %.
Za měsíc duben bylo realizováno 588 přistání 
a 962 letmých přistání. Dle platného dodatku 
smlouvy je to 85 520 Kč, zatímco podle platného 
ceníku by to bylo 320 700 Kč. Tímto dodatkem 
tedy společnost F Air ušetřila 235 180 Kč za 
jediný měsíc provozu.
 Pavel Sušanin, zastupitel za Piráty

V jednoduchosti je krása
Zdá se, že KRL prochází krizí. Nejprve jsme 
časopis asi pět měsíců nedostali, a nyní ano, 
ale obálka je skutečně NEHEZKÁ. Zajímalo by 
mě, proč nenecháte fotku matky s dítětem bez 
modrých a bílých výseků, které obálce nic nedají, 
ale učiní ji podivně roztříhanou. Jistě znáte heslo 
v JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA. Peníze za design 
byste mohli ušetřit a investovat do něčeho jiného.
 Zuzana Kořistková, Karlovy Vary

HYDEPARK

Kam na prázdniny? Do přírody! Prší? To 
nevadí, navštivme tedy Galerii Linhart, kde 
tamní panely obsadila výstava „Krajiny 

Karlovarska“. 
Autor fotografií Stanislav Wieser se s fotogra-
fickým aparátem toulá místní krajinou od mládí 
a s pozoruhodným citem pro kontext, zachycuje 
proměnlivost velmi známých míst. Navíc nalézá 
i pohledy nové, a tak krajinu o které si myslíme že 
ji velmi dobře známe, vlastně objevuje.
Fotografie Standy Wiesera obohatily řadu 
publikací, ale na výstavě se vyjímají zcela jinak. 
Uvědomíme si, že každá má svůj příběh, přičemž 
u mnohých jej autor skromně zamlčuje. To ale 
zas tak nevadí. Můžeme si domýšlet, popřípadě 
se inspirovat a vydat se do krajiny, do míst, kde 
fotografie vznikaly a podívat se na tato místa 
vlastníma očima.

Stanislav Wieser spolupracuje více než 50 let 
s řadou turistických časopisů, s vydavateli 
turistických průvodců, regionálních časopisů 
a s Klubem Českých turistů (známé zelené mapy 
v měřítku 1:50 000). Za ta léta napsal více než 
1000 příspěvků, samozřejmě vždy doprovázených 
fotografiemi. Z tak bohatého archivu se těžko vy-
bírá, ale naštěstí, ještě několik panelů se vešlo do 
malé komůrky (komorní výstava) ve sklepení na 
Goethově vyhlídce. Výstava nese výstižný název: 
„Hledání v krajinách“.
Obě výstavy potrvají až do konce srpna a pan 
Wieser mezitím o prázdninách oslaví významné 
životní jubileum. K němu se patří popřát, tomuto 
nezdolnému obdivovateli přírody, především 
mnoho sil k další tvůrčí práci, a hlavně hodně 
štěstí a zdraví.
 Pavel Reiser

Fotograf Wieser zachycuje 
proměnlivost velmi 
známých míst v přírodě

Její chloubou 
byl vyhlášený 
obchod s obuví

K červencovým jubilantům se řadí také Anna 
Brožíková. Oslavila devadesátiny, ale duší i tělem 
je stále mladá. Téměř čtyřicet let tráví v Karlových 
Varech. Pochází z malé vsi na Litoměřicku. Vyučila 
se prodavačkou a této profesi se věnovala celý 
pracovní život. Její chloubou byl vyhlášený obchod 
s obuví v Podbořanech. Anna Brožíková vychovala 
tři děti a stala se několikanásobnou vlastní i ne-
vlastní babičkou a prababičkou. Celá rodina přeje 
i touto cestou paní Brožíkové pevné zdraví, hodně 
pohody a optimismu, prostě všechno dobré.
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Přes organizační problémy, spojené s pande-
mickou situací v tomto roce, se i letos v prv-
ním zářijovém týdnu (3. až 6. září) uskuteční 

Karlovarský folkorní festival, tedy jeho 25. ročník. 

Opět se všemožné soubory lidových tradic předsta-
ví na různých scénách v Karlových Varech a dalších 
městech našeho kraje. 
Zatímco se čtvrtek ponese v rytmu zahajovacích 

koncertů, v pátek bude mezinárodní folklorní lázeň 
pokračovat programem Svět tančí pro žáky základ-
ních a středních škol a představením v Jáchymo-
vě, v sobotu a neděli pak programy na různých 
scénách v centru Karlových Varů včetně sobotního 
slavnostního galavečeru, jedinečné příležitosti vidět 
postupně všechny zúčastněné ansámbly na jednom 
pódiu.
Počet pozvaných zahraničních souborů je tento rok 
s ohledem na mezinárodní situaci logicky omezen, 
diváci se ale mohou určitě těšit na evropské sou-
bory z Rumunska či tradičně oblíbené Slováky. Ne-
budou chybět ani české a moravské soubory, např. 
Formani ze Slatiňan, Dyjavánek ze Znojma, Chrlis 
z Chrástu, Stázka z Teplé, pravidelný návštěvník 
Skejušan z Chomutova a domácí organizátorský 
soubor Dyleň.
Stejně jako v minulých letech se návštěvníkům 
předvedou svoje taneční, hudební a také kulinářské 
umění menšiny Karlovarského kraje a to na scé-
nách v Karlových Varech a Sokolově. Festival tak 
nejen poučí o jiných kulturách a zvycích, ale jako 
vždy hlavně pobaví. Přesný program lze najít na 
webových stránkách www.kff.cz či na FB stránkách 
Karlovarského folklorního festivalu.
 Hynek Rint

Karlovarský folklorní festival bude!

Již od prvního července pořádá KSO denně 
koncerty na Tržní kolonádě, s ohledem na 
situaci po pandemii Covid 19 se orchestr tímto 

krokem rozhodl podpořit restart našeho města. 
V rámci výzvy Hraju za Vary se představují komorní 
soubory, které tvoří hráči KSO, někdy i s hosty. Pro 
tuto příležitost vznikly dokonce i nové soubory – 
například fagotový kvartet BBQ pod vedením prv-
ního fagotisty Marka Rothbauera. Všechny komorní 
soubory se v rámci výzvy vzdaly svých nároků na 
honorář a patří jim za to obrovský dík. 
Kromě komorních souborů patří kolonáda samo-
zřejmě i tradičním kolonádním koncertům, které di-
rigují Jan Mikoláš, Martin Peschík a Robert Říšský, 
nebo se hrají pod vedením koncertního mistra KSO 
Jakuba Sedláčka. 
V srpnu se také uskuteční tři výjimečné koncerty, 
které KSO odehraje ve velkém obsazení: 14. srpna 

koncert pod vedením šéfdirigenta Jana Kučery 
s klasickými a filmovými melodiemi, 22. srpna 
s dirigentem Janem Mikolášem je připraven kon-
cert zejména pro mladší publikum s pohádkovými  
melodiemi – tento koncert navazuje na prohlídku 
města s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera, 
která je určená hlavně dětem. Poslední srpnový 
symfonický koncert se odehraje 26. srpna pod 
taktovkou dirigenta a hornisty Radka Baboráka 
a je věnovaný 250. výročí narození Ludwiga van 
Beethovena. 
Předehrou k nové sezoně bude již tradičně koncert 
ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem 
J. C. F. Fischera. Na ten se posluchači mohou těšit 
21. srpna v restauraci Diana – pod vedením diri-
genta Vojtěcha Spurného zazní skladby J. S. Bacha 
a slavného barokního skladatele a rodáka z Krásna 
Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, jehož jméno 
festival nese. V Bachově koncertu pro dvě cembala 
a orchestr c moll si spolu s Vojtěchem Spurným na 
cembalo zahraje také ředitelka festivalu Michaela 
Káčerková. 
Stále je v prodeji předplatné na novou koncertní 
sezonu KSO, včetně dvou nových řad pro rodiny 
s dětmi a posluchače „začátečníky“ – informace 
jsou k dispozici na telefonu 777 744 893, na emai-
lu predprodej@kso.cz  nebo webových stránkách 
www.kso.cz
KSO děkuje všem svým příznivcům za podporu 
a těší se na shledání v koncertních sálech. 

KSO v srpnu nabídne komorní 
i symfonické projekty

Bohužel jsem se nemohla zúčastnit akce 
„Den s lázeňskými lesy“, který úspěšně 
proběhl dne 27.6.2020 na Sv. Linhartu. 

Dle ohlasu, který jsem zaznamenala, šlo o velmi 
vydařenou záležitost. Lidiček přišla asi tisícovka, 
zaměstnanci pořádající organizace předvedli 
své znalosti a ukázali, jak těžká je práce v lese.
A protože areál Sv. Linharta je ideální místo na 
pořádání podobných akcí, zkusme se tentokrát 
sejít u příležitosti produkce hudební skupiny 
KoalaBand. Možná vám název nic neříká, 
o to větší zvědavost by vás měla vést se přijít 
osobně podívat, poslechnout hudbu, ochutnat 
grilovanou zvěřinu a vůbec strávit pěkný podve-
čer v přírodě.
Pokud jste dočetli až sem, víte, že chybí základ-
ní údaj a to kdy. 
8.8.2020 od 17:00 do 20:00 hodin. Doprava je 
samozřejmě individuální, přesto můžete využít 
MHD a její mimořádnou linku. Podrobnosti 
najdete na stránkách DPKV a LLKV. 
Pokud bude pěkné počasí a přijdete s dobrou 
náladou budeme mít vyhráno.
 Věra Bartůňková, 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.

V areálu 
Sv. Linharta 
zahraje 
KoalaBand
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Spolek Žijeme TUhnice má za své čtyři roky 
fungování na kontě řadu akcí, které rozvířily 
jinak poměrně stojaté kulturní a společen-

ské vody v Tuhnicích. Jen sousedských slavností 
se konalo již pět. Dále spolek realizoval instalaci 
informačních tabulí o historii Tuhnic u bývalé kaple 
a tuhnické vrby. Proběhla i řada komentovaných 
promítání dobových snímků Tuhnic, při kterých se 
člen spolku Jindřich Nový snaží o připomínání his-
torie této městské části. Ve snaze vypátrat původní 
tuhnické předválečné rodáky členové spolku zre-
alizovali již dva ročníky projektu Odsunutí němečtí 
rodáci z Karlovarska vypráví, během kterého se 
podařilo zaznamenat 30 pamětníků německých 
rodáků z Karlových Varů a okolí. S nahrávkami 
a vybranými pamětníky se mohla nejen karlovarská 
veřejnost seznámit během komponovaného kino 

večera a besed s pamětníky, kde bylo možné shléd-
nout i pořízené videonahrávky vzpomínek místních 
rodáků. „ Nakonec se nám podařilo v německém 
Augsburgu najít i tuhnickou takřka stopětiletou 
rodačku paní Elli Tragger, která se narodila do 
rodiny pekaře v Tuhnicích tehdy Donitz v roce 
1915. Už jsme si přes její příbuzné korespondovali 
a měli v březnu domluveno, že se za ní vydáme. 
Bohužel však do toho zasáhla korona krize a mi se 
už setkání s paní Tragger nedočkali. Náhle zemřela 
v polovině dubna. Ale nevzdáváme to a hledáme 
další tuhnické rodáky.“, doplnil předseda spolku 
Lukáš Květoň.
Letošní srpnová sousedská slavnost se ponese 
v podobném duchu jako ta před rokem. Ke které 
Lukáš Květoň dodává: „ Minulá srpnová slavnost 
se vydařila. Jsme rádi, že chodí čím dál víc lidí a to 

nejen z Tuhnic. V minulém roce se kromě zajíma-
vých divadel, hudebních vystoupení a přednášek 
událo něco, na co jsme obzvlášť pyšni. Na místě 
bývalé tuhnické kaple, která nepřežila nálety ke 
konci války se po více jak sedmdesáti letech konala 
opět mše.  A celý prostor, který byl kdysi středem 
Tuhnic ožil veřejným životem.“
Oživit nevyužitý veřejný prostor se snahou o komu-
nitní setkávání občanů, je právě vedle připomínání 
historie, ochrany přírody a památek v Tuhnicích 
hlavním cílem spolku. 
Spolek Žijeme TUhnice tedy srdečně zve návštěv-
níky nejen z Tuhnic na sousedskou slavnost při 
příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, která 
se koná v sobotu 15.8.2020 od 15 hod. na místě 
bývalé kaple v Tuhnicích - naproti bývalému depu 
ČD u křižovatky Západní a Šumavské ulice.  

Spolek oživí Tuhnice další 
sousedskou slavností
Na sobotu 15. srpna od 15.00 hodin na svátek Nanebevzetí Panny Marie připravil spolek Žijeme 
TUhnice další tuhnickou sousedskou slavnost. Nejen tuhničtí se tak mohou těšit na pestrý pro-
gram jako např. program pro děti, dílničky pro děti, divadlo, přednášky, hudbu, komentovanou 
výstavu dobových fotografií Tuhnic a další. O občerstvení se postará stánek z kavárny Karibik. 
A to není vše. V místě konání akce nedaleko křižovatky Šumavské a Západní ulice v místech, 
kde stávala tuhnická obecní kaple zasvěcená patronce Tuhnic Panně Marii bude po více jak 
sedmdesáti letech znovu sloužena mše svatá, kterou bude celebrovat emeritní plzeňský biskup 
František Radkovský. Akce se koná za podpory Statutárního města Karlovy Vary.

Žijeme TUhnice
Článek je pozvánkou na Sousedskou slavnost 
v Tuhnicích, kterou již po šesté pořádá spolek Ži-
jeme TUhnice. Akce má za cíl posílit sounáležitost 
s místní komunitou, oživit nevyužitý veřejný pro-
stor se snahou o setkávání občanů nejen Tuhnic. 
Popisuje také hlavní cíle spolku, jeho činnost a již 
realizované akce. Popisuje snahu o hledání vlastní 
identity prostřednictvím připomínání historie místa 
a poznání původních předválečných obyvatel. 

Provozní doba:

Otevřeli jsme pro vás  
novou BENU Lékárnu
v OC Kaufland Karlovy Vary

Sokolovská 1019/148
Karlovy Vary
Provozní doba:
pondělí – pátek: 8:00 – 20:00

Otevřeli jsme pro vás 
novou BENU Lékárnu
v OC Kaufland Karlovy Vary

Sokolovská 1019/148
Karlovy Vary
Provozní doba:
pondělí – pátek: 8:00 – 20:00

výhodné nabídky
nízké ceny
konzultační služby
zákaznický program
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V Městské knihovně Karlovy Vary se 19. června 
2020 pořádal dopolední program pro děti zamě-
řený na umění a literaturu. Akce se původně měla 
uskutečnit venku v okolí galerie SUPERMARKET 

wc, ale vzhledem k nepřízni počasí se přesunula 
do vnitřních prostor knihovny. 
Akce vznikla ve spolupráci Městské knihovny 
Karlovy Vary a galerie SUPERMARKET wc. Nava-

zovala na Den umění a literatury z loňského roku. 
Programu se zúčastnily třídy prvního stupně 
Základní školy Karlovy Vary Poštovní. Čekalo 
je šest stanovišť se soutěžemi, např. poslou-
chaly pohádky a hádaly jejich názvy, hledaly na 
obrázku, které věci do knihovny nepatří a zahrály 
si vlastní verzi některé z klasických pohádek. 
Děti měly možnost se seznámit s prostředím 
celé knihovny a prošly si i zákoutí, kam se běžný 
čtenář nepodívá.
V přízemí knihovny vznikla tvořivá dílna galerie 
Supermarket wc a děti si mohly vytvořit vlastní 
„magické okénko“ z recyklovaných stran knih. 
Tato tvořivá dílna navazovala na výstavu v galerii 
SUPERMARKET na téma produktového obalového 
designu-Model Young Package (Mladý obal) // 
Zážitek z rozbalování. Zajímavé bylo i povídání 
o recyklaci.
Paní učitelky třetí třídy ZŠ Poštovní si akci 
pochvalovaly: „S dětmi chodíme rády. Minulý rok 
jsme byli na čtení pod mostem, proto jsme letos 
přišli zas. Dětem se to moc líbí, rády čtou.“
 Jana Přistoupilová

Den umění a literatury
Městské knihovny Karlovy Vary a galerie SUPERMARKET wc 

Ve čtvrtek 18. června v 15.00 hodin proběhlo slav-
nostní vyhlášení soutěže Kolonádní pohárek. Původní 
termín vyhlášení, který měl proběhnout na jarních 
porcelánových slavnostech byl bohužel vlivem epide-
miologické situace znemožněn, a tak se až nyní sešli 
ve společenském sále Karlovarské krajské knihovny 
vítězové jednotlivých kategorií, jejich rodiče, kamarádi 
a samozřejmě také odborná porota. U této příležitosti 
byla také v předsálí zahájena výstava vybraných děl, 
kterou můžete v těchto dnech navštívit.
Cílem výtvarné soutěže, kterou organizovala Kar-
lovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci 
s odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského 
úřadu, bylo u dětí posílit povědomí o tradiční výrobě 
porcelánu v našem regionu a motivovat je v budouc-
nu ke studiu souvisejících středoškolských oborů.
Žáci základních škol a nižších ročníků víceletých 
gymnázií se mohli zapojit do soutěže svými návrhy 
celkem ve dvou kategoriích. Nakonec do soutěže 
dorazily návrhy od studentů napříč celým Karlovar-
ským krajem, do první kategorie se přihlásilo celkem 
64 návrhů, do druhé pak 111. Vítězové se mohli těšit 
nejenom na hodnotné ceny, které do soutěže věno-
valy firmy Thun 1794 a G. Benedikt Karlovy Vary, ale 
třeba i na voucher v podobě bezplatného vstupu do 
porcelánové školičky v Nové Roli, kde si budou moci 
vlastnoručně vyhotovit další pohárky či hrnečky.

Co řekla odborná porota o této soutěži:
Josef Janů, člen rady Karlovarského kraje: „Poměrně 
často se u nás v Karlovarském kraji opomíjí tradiční 
řemesla jako je např. výroba porcelánu. Jsem velmi 

rád, že se nám ve spolupráci s výrobci porcelánu 
podařila uspořádat tato soutěž. Vím, že v kraji máme 
šikovné děti, nicméně mě příjemně překvapilo, že se 
jich do této soutěže přihlásilo tolik.“

Vlastimil Argman, ředitel společnosti Thun 1794: 
„Pro porotu bylo velice složité vybírat z takového 
množství krásných návrhů, ale o to příjemnější práce 
to byla. Pro nás, jako pro zaměstnavatele, je tato 
soutěž potencionální příspěvek do naší tvorby a bu-
deme velice rádi, když se některé z těchto dětí objeví 
v budoucnu u nás ve firmě, například jako designéři.“

Lenka Sárová Malíská, výtvarnice a majitelka studia: 
„K jakékoliv designérské práci patří v této době ne-
odmyslitelně počítač, ale je to pouze jeden z nástrojů, 
který slouží místo tužky, ale nemůže suplovat řeme-
slný um. Doufám, že děti to bavilo, že je to bude bavit 
i nadále a doufám také, že i v budoucnu zde budeme 
mít takové krásné, nápadité a svěží designy.“

Výtvarná soutěž: Kolonádní pohárek

Výsledné pořadí dle kategorií:
Navrhni si svůj dekor kolonádního pohárku (pro žáky 1. až 5. tříd základních škol): 
1. místo: Jiří Václav Baloun (ZŠ Nová Role), 2. místo: Jaroslav Suchý (ZŠ Moudrá Sova Karlovy Vary), 3. 
místo: Dominik Skalík (ZŠ Mozartova Karlovy Vary).

Navrhni nový design kolonádního pohárku (pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a žáky nižšího stupně 
víceletých gymnázií): 
1. místo: Maria Divkovič (První české gymnázium v Karlových Varech), 2. místo: Amálie Košinová (První 
české gymnázium v Karlových Varech), 3. místo: Anna Kormaníková (ZŠ J. A. Komenského Chodov)
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1. 7. zasedla nově zvolená rada městského 
národního výboru. Ustanovila „Podnik bytového 
hospodářství města Karlových Var“. Město má 
1362 domů, 121 domů starších než 120 let, 
průměrné stáří domů je 57 let. Jen třetina bytů 
má koupelnu, třetina nemá plyn, čtvrtina nemá 
vodovod a kanalizaci. 

3. 7. skončila v Praze celostátní spartakiáda, 
v Březové soutěžili sportovní střelci, na závodišti 
se konal druhý dostihový den sezóny.

4. 7. navštívily město dvě významné zahraniční 
návštěvy – primátor Varšavy Janusz Zarzycki 
a ministr ozbrojených sil Kubánské republiky Raúl 
Castro. Po dvou letech byla obovena letecká linka 
Karlovy Vary – Praha, dvaatřicetimístný letoun 
Iljušin IL 14 přilétá ve 12.10 a odlétá ve 12.35. 
Let trvá půl hodiny a letenka stojí 74 Kčs. 

Novinkou festivalu bylo bezdrátové tlumočnické 
zařízení. Pozornost upoutaly krásné herečky, 
například dvacetiletá Jana Brejchová, tehdy man-
želka Miloše Formana (viz foto). Festivalový deník 
vychází v pěti světových jazycích. Když festival 
skončil, začaly se ihned připravovat festivaly 
další – divadelní, 2. Dvořákův karlovarský podzim 
a Zimní festival krátkých filmů. 

Řeší se stav Vřídla, je v provizorní dřevěné 
kolonádě, která tu zbyla po roce 1939, kdy byla 
odstraněna litinová. Městský národní výbor a Čes-
koslovenské státní lázně proto vypsaly veřejnou 
anonymní soutěž. Předpokládá se, že ještě tentýž 
rok budou vyhodnoceny návrhy, další rok vznikne 
projekt a v roce 1962 se začne stavět. (Provizo-
rium bylo strženo až v roce 1967 a nová Vřídelní 
kolonáda Jaroslava Otruby se stavěla šest let, 
1969-1975.)

27. července mělo svou karlovarskou premiéru 
představení divadla Semafor „Zuzana je sama 
doma“.

30. července bylo v Karlových Varech konečně 
otevřeno Divadlo hudby, a to v penzionu Kremel 
naproti evangelickému kostelu za Lázněmi I. 

Kronikář si ale všímal i dění mimo hranice 
města: OSN řešilo situaci v Kongu, žádá stažení 
belgických vojsk. Kuba na svém území znárodnila 
americké dopravní společnosti a cukrovary. Byla 
schválena nová ústava a z ČSR se stává socialis-
tická ČSSR. Kandidátem na prezidenta Spojených 
států je John Fitzgerald Kennedy, protikandidát 
Nixon podporuje další zbrojení.

Měsíc uzavírá kronikář posteskem na poča-
sí – léto se na celý měsíc vytratilo, i závěrečný 
ceremoniál festivalu se musel přesunout z letního 
kina do Gradhotelu Moskva. 

Karlovy Vary před šedesáti lety
Léto bylo ve znamení XII. filmového festivalu

Jana Brejchová je mezi kolegyněmi třetí třetí zprava. Zleva pózují rakouská herečka Waltraut 
Haasová, česká Jana Kasanová, sovětská Irina Skobcevová a rumunská Irina Petrescuová, 
zprava argentinská Ivana Olga Kislingerová a maďarská Marika Töröcsiková.  Foto: facebook

Karlovy Vary 1960    Zleva rakouská herečka Waltraut Haaseová, Jan Kasanová, sovětská 
umělkyně Irina Skobceová, rumunská herečka Irina Petrescu, Jana Brejchová, maďarská uměl-
kyně Marika Töröcsiková a argentinská herečka Kislingová).   Foto: facebook

OČIMA KRONIKÁŘE
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Vtěsném sousedství Císařských lázní 
v Karlových Varech, které v těchto dnech 
nechává rekonstruovat Karlovarský kraj, 

byly nalezeny pozůstatky starého měšťanského 
pivovaru. Jeho budova v těchto místech stávala 
od roku 1732. Torza zděných konstrukcí našli děl-
níci provádějící práce na obnově národní kulturní 
památky. Díky nálezu bude možné přesně určit 
umístění areálu zbouraného kvůli stavbě nové 
lázeňské budovy počátkem roku 1893.
„Musíme poděkovat stavebním firmám provádě-
jícím obnovu Císařských lázní za hbité rozeznání 
nálezové situace a za okamžité pozastavení prací, 
umožňující rychlé provedení archeologického 
výzkumu i v dnešním nepříznivém období. Díky 
této šetrnosti mohla část zaniklého měšťanského 
pivovaru nyní opět spatřit světlo světa. Jedná se 
o interiér zahloubené jihozápadní části pivovaru, 
která byla několikrát přestavována. Na poměrně 
mohutnou zeď byly druhotně vyzděny masivní 
čtvercové pilíře, které zřejmě vynášely klenbu. 
Ve starší vrstvě byl odhalen i odpadní kanálek 
s masivní fošnou ve spodní části,“ řekl k nálezu 
stavební historik Lubomír Zeman z loketského 
pracoviště Národního památkového ústavu.
Na místě nálezu nyní Západočeský institut pro 
ochranu a dokumentaci památek o.p.s. z Plzně 
provádí záchranný archeologický průzkum. Práce 
na revitalizaci národní kulturní památky mezitím 
dále pokračují. „Na konci minulého roku jsme 
zahájili 1. etapu revitalizace Císařských lázní. 
Nejprve byla provedena pasportizace historických 
prvků. V současnosti probíhá demontáž prvků 
určených k restaurování, bourací práce v atriu 
a takzvaném servisním traktu a připravuje se 

zajištění stavební jámy v prostoru tohoto traktu. 
Budeme čekat na výsledky archeologického 
průzkumu, který určitě přinese cenné informa-
ce o historii barokního pivovaru. Rekonstrukce 
památky potom poběží v plném rozsahu podle 
naplánovaného harmonogramu,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kubis. 

Původní karlovarský pivovar stával přímo u Vřídla, 
kde ale s rozvojem lázeňství začal překážet. Proto 
byl v roce 1732 dokončen nový pivovar na teh-
dejším konci města. Byla to velká patrová budova 
na obdélném půdorysu s krátkými bočními křídly 
a průčelím, směřujícím k řece Teplé. Vnitřní dis-
pozice ani rozmístění provozu odborníci neznají. 
„Víme, že pivovar měl i sladovnu a sladovnický 
mlýn. Voda pro pivovar byla získávána ze studny 
u pravého břehu řeky Teplé, “ uvedl Lubomír 
Zeman. Vzhledem k blízkosti řeky byly pivovarské 
sklepy vybudovány ve svahu naproti přes ulici, 
kde jsou dodnes zachovány. 
Nalezené zbytky zdiva už nyní prozradily mnohé 
zajímavosti, například to, že pivovar byl nejméně 
třikrát přestavován a upravován a že na jeho 
stavbu byl pravděpodobně použit pískovec ze 
starosedelského souvrství. Pískovcové bloky vy-
bourané ze zdiva pivovaru byly po roce 1893 vy-
užity při vyzdívání základů a suterénu Císařských 
lázní. „Dokonce se zdá, že příčnou zeď pivovaru 
i částečně využili k zapření nových konstrukcí,“ 
doplnil Lubomír Zeman.
V prostředí Karlových Varů se jedná o velmi 
cenný nález. Zbytky barokního pivovaru budou na 
místě i dále pietně zachovány. Po jejich důkladné 
dokumentaci budou zakryty geotextilií a uchovány 
pro budoucí generace pod novými tzv. anglic-
kými dvorky, tedy pod zapuštěnými prostorami 
vybudovanými podél budovy Císařských lázní pro 
odvětrání suterénního zdiva.

Stavebníci objevili pozůstatky barokního 
pivovaru u Císařských lázní
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace 
a prodej vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042,
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

2. 8. 15.00 Marie Petrovská: O princezně Haničce
Divadlo M Duchcov
Výpravná hudební pohádka o vílích kmotřičkách, které 
princeznu před zlým čarodějem zachránily. Účinkují: Milan 
Petrovský, Marie Petrovská, Vendula Mikulová nebo Petra 
Veselá, Marie Martinová, Kateřina Pohanová
Režie: Marie a Milan Petrovští

5. 8. 19.30 Michaela Doleželová, Roman Vencl: 
  Ani za milion!
Agentura Nordproduction
Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí 
přímořského majáku. Jacqueline a Lambert jsou navěky 
spojeni tajemstvím a mezi nimi je všechno jinak, než se zdá. 
Každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že 
pod rouškou humoru se skrývá vrah...
Hrají: Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer
Režie: Vlasta Hartlová

8. 8. 19.30 Nejkrasší kusy saisóny
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí! Když 
zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, 
nohy křepčí! Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých 
i amerických, v koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers.
Účinkují: Ondřej Havelka, Melody Makers

16. 8. 15.00 Hans Christian Andersen: 
  Sněhová královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického 
pohádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se 
svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny 
a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. 
Strastiplné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické 
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce...
VHODNÉ PRO DĚTI OD 7 LET (MLADŠÍ PODLE ZVÁŽENÍ 
RODIČŮ ČI DOPROVODU)
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška 
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel 
Richta, Daniel Mišák, Petr Németh, Soňa Křepelová/ Karolína 
Jägerová, Dramatizace a režie: Michal Hába

19. a 26. 8. 10.00 PROHLÍDKA KARLO-
VARSKÉHO DIVADLA
Rádi byste věděli, jak to v karlovarském divadle vypadá? 
Zajímá vás architektura a historie nejkrásnějšího divadla 
v Čechách? Připravili jsme pro vás několik komentovaných 
prohlídek. Dozvíte se nové informace a zajímavosti z historie 
města a poznáte nečekané souvislosti. Během sezony lze 
prohlídky uskutečnit po individuální dohodě (minimálně měsíc 
před datem prohlídky) pro skupiny minimálně deseti osob. 
Vstupné zdarma.

31. 8. 19.30 Můžem i s mužem
Autorské představení hereček Vandy Hybnerové, Kateřiny Kai-
ry Hrachovcové, Dáši Zázvůrkové a Jitky Sedláčkové. Po čem 
všichni touží? Přece po lásce, po nádherné možnosti milovat 
a samozřejmě také být milován. Přijďte se i vy podívat pravdě 
do očí a zjistit, co ženy dělají, když si myslí, že se zrovna nikdo 
nedívá. Divadelní komedie, ve které se bude i zpívat, se ni-
kterak netají podobností s oblíbeným romantickým televizním 
seriálem Sex ve městě.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková
Režie: Vít Karas

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, 
tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
21. 8. 19.30 Koncert ve spolupráci s MEZINÁROD-
NÍM hudebním festivalem J. C. F. Fischera
Výletní areál Diana

Johann Sebastian Bach
Koncert pro cembalo a orchestr d moll BWV 1052
Koncert pro dvě cembala a orchestr c moll BWV 1062
Johann Caspar Ferdinand Fischer
Suita
Johann Sebastian Bach
Orchestrální suita č. 3 D dur BWV 1068
Michaela Káčerková – cembalo
Vojtěch Spurný – dirigent, cembalo

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Místo konání: Tržní kolonáda
1. 8. 16.00 Opera a opereta, dirigent Jiří Štrunc
2. 8. 10.00 Opera a opereta, dirigent Jiří Štrunc
3. 8. 17.00 Riccio Quartetto - komorní koncert
4. 8. 15.00 Riccio Quartetto - komorní koncert
5. 8. 17.00 Fagotové kvarteto BBQ – komorní koncert
6. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Robert Říšský  
7. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Jan Mikoláš
8. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  pod vedením Jakuba Sedláčka
9. 8. 15.00 Kolonádní koncert KSO, 
  pod vedením Jakuba Sedláčka
10. 8. 17.00 PiKap Kvartet - komorní koncert
11. 8. 15.00 Scott Joplin Ragtime Kvartet
  - komorní koncert 
12. 8. 17.00 Duo Rondo - komorní koncert  
13. 8. 17.00 Hofi & Friends Quintet – komorní koncert
14. 8. 19.00 Kolonádní koncert KSO, Klasické i filmové 
  melodie, dirigent Jan Kučera
15. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Martin Peschík
16. 8. 15.00 Bass Ensemble - komorní koncert 
17. 8. 17.00 PiKap Kvartet - komorní koncert
18. 8. 15.00 Brass Kvintet - komorní koncert  
19. 8. 17.00 PiKap Kvartet - komorní koncert  
20. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Martin Peschík
21. 8. 17.00 Pěvecký recitál Šembera & Minaříková
22. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO
  Filmové melodie, dirigent Jan Mikoláš
23. 8. 15.00 Duo Arpeggio - komorní koncert  
24. 8. 17.00 Riccio Quartetto - komorní koncert  
25. 8. 15.00 Jazz Cakes 
26. 8. 19.00 Kolonádní koncert KSO k 250. výročí 
  narození Ludwiga van Beethovena, 
  dirigent Radek Baborák
27. 8. 15.00 Fagotové kvarteto BBQ – komorní koncert
28. 8. 17.00 Fagotové kvarteto BBQ – komorní koncert
29. 8. 17.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Jan Mikoláš
30. 8. 15.00 Kolonádní koncert KSO, 
  dirigent Jan Mikoláš
V případě nepřízně počasí se koncerty ruší. Změna programu 
vyhrazena.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. 8. 14:30 Vzhůru za sny,
 17:00 Havel
 19:30 3bobule
2. 8. 14:30 Scoob!
 17:00 3Bobule
 19:30 V síti 18+
3. 8. 19:30 Meky
4. 8. 19:30 Havel
5. 8. 19:30 3Bobule
6. 8. 19:30 Havel
7. 8. 19:30 V síti 18+
8. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00 Havel
 19:30 3Bobule
9. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00 3Bobule
 19:30 Tajemní impresionisté
10. 8. 19:30 Bourák
11. 8. 19:30 V síti 15+
12. 8. 19:30 3Bobule

13. 8. 19:30 Tenet
14. 8. 19:30 Démon zatracení
15. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00 Havel
 19:30 Tenet
16. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00 V síti 18+
 19:30 3Bobule
17. 8. 19:30 Havel
18. 8. 19:30 Tenet
19. 8. 19:30 3Bobule
20. 8. 19:30 Šarlatán
21. 8. 19:30 Šarlatán
22. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00, 19:30 Šarlatán
23. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00, 19:30 Šarlatán
24. 8. 17:00, 19:30 Šarlatán
25. 8. 17:00 Projekce pro seniory Bourák
 19:30 Šarlatán
26. 8. 17:00 3Bobule
 19:30 Šarlatán
27. 8. 17:00 Šarlatán
 19:30 Štěstí je krásná věc
28. 8. 17:00 Havel
 19:30 Šarlatán
29. 8. 14:30 Křupaví mazlíčci
 17:00 V síti 15+
 19:30 Štěstí je krásná věc
30. 8. 14:30 Trollové: Světové turné
 17:00 Šarlatán
 19:30 Štěstí je krásná věc
31. 8. 17:00 Havel
 19:30 Štěstí je krásná věc
Změna programu vyhrazena

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;  
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: 
ÚT až NE - 10.00 až 17.00 hodin (pro školy dle tel. dohody)
Vstup na výstavy a expozice všech poboček je do 31.10.2020 
zdarma!

VÝSTAVY
do 13. 9. Milan Maur: Záznamy
Výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje 
jubilujícího Milana Maura (1950), ojedinělé osobnosti zápa-
dočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec 
ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů, posuny 
stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén 
času i světla a stínu hraje důležitou roli v autorově tvorbě, ať 
už pracuje s kresbou, malbou či fotografií. Výstavu podpořilo 
Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.

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

DALŠÍ AKCE:
1. 8. 17.00 Leid, Liebe, Lieder Beethoven
Písňový recitál u příležitosti výročí 250 let od narození Ludwi-
ga van Beethovena. Zazní skladby Beethovenovy a Lisztovy 
v podání Vojtěcha Šembery (zpěv) a Jana Šimandla (klavír).

PŘIPRAVUJEME
3. 9. 17.00 Přátelské setkání s Milanem Maurem
V rámci akce proběhne za účasti autora také prohlídka výstavy 
a prezentace výstavního katalogu.

KMD karlovarské městské divadlo

KULTURNÍ SERVIS
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INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz
Mimořádná otevírací doba v srpnu: v případě realizace opravy 
teras Becherovy vily proběhne kompletní uzavírka objektu 
(upřesnění na www.becherovavila.cz)

VÝSTAVY
do 6. 9. Objevené bohatství / Grafická tvorba Walthera 
Klemma a Carla Theodora Thiemanna
ze sbírek galerie
Výstava Walthera Klemma (1883–1957) a Carla Thiemanna 
(1881–1966), karlovarských rodáků, kteří sice Karlovy Vary 
záhy opustili, ale do lázeňského města se stále rádi vraceli. 
Zářivé barevné dřevořezy z let 1905 – 1916 oslní secesní 
stylizací a náladovou symbolikou v motivech krajin, květin 
i zobrazení zvířat.

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

DALŠÍ AKCE
1. 8. až 6. 9. ÚT až NE 10.00 až 17.00 Kreativní 
zážitková prohlídka – Grafická dílna
Interaktivní výtvarné činnosti vás samostatně provedou probí-
hající výstavou grafických děl a seznámí s různými technikami 
tradiční grafické tvorby nejen děti, ale i dospělé.

19. 8. 10.00 - 12.00  a 14.00 - 16.00
 Malba káčou
Při výtvarné dílně účastníci recyklací starých CD vytvoří tra-
diční káči. Následně pomocí rotace a tekutých barev vzniknou 
zajímavé barevné kompozice na papíře. Finančně podpořilo 
Statutární město Karlovy Vary. Nutná rezervace.

25. 8. 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 
 Ruční výroba papíru
Zážitkový program pro dospělé i děti zaměřený na recyklaci 
starého papíru. Ručně vyrobený nový papír lze dozdobit růz-
nými technikami. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy 
Vary. Nutná rezervace.

30. 8. 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
 Grafická dílna a tisk
Výtvarně-naučný program inspirovaný probíhající výstavou 
představí různé tradiční grafické techniky a možnosti násled-
ného tisku. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary. 
Nutná rezervace.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno: ÚT - NE 11.00 až 18.00

1. až 31. 8. Prodejní výstava uměleckých děl 
  českých výtvarníků

MUZEUM KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY:
do 31. 8. Hvězdy stříberného plátna
Výstava s podtitulem „Sláva – úspěchy – skandály – pády 
nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“  
připomene slavné filmy prvorepublikové a protektorátní éry, 
která bývá často nazývána zlatým věkem české kinema-
tografie. A především pak tehdejší největší filmové hvězdy 
a jejich osudy. Návštěvníci budou moci rovněž obdivovat řadu 
dobových artefaktů.

do 31. 8. Stanislav Wieser: 8 fotografií 
k 80. narozeninám Stanislava Wiesera
Výstava je pořádaná u příležitosti 80. narozenin dlouholetého 
spolupracovníka Muzea Karlovy Vary ing. Stanislava Wiesera. 
V osmi obrazech a jejich příbězích představuje fotografa, 
ochránce přírody, turistu a především milovníka rozmanitých 

krajin Karlovarska, které dokumentuje už 55 let.  Začínal 
v Podkrkonoší fotografovat deskovým a filmovým aprátem 
na formát snímků 9x6 cm. Od svých 15 let fotografoval na 
kinofilm – až do té doby sahá ohlédnutí na prvním z osmi 
vystavovaných snímků - a nyní zaznamenává své pohledy na 
miniaturních čipech digitálních přístrojů.
Výstava začne bez vernisáže.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE 
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, 
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní 
život lázeňského města a historii mezinárodního filmového 
festivalu. Expozice ve druhém patře představuje přírodu 
a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla 
a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 
20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – 
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, 
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné 
vyzkoušet vlastníma rukama.
Vstup 0 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 
047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 
365/27, www.mestskaknihovnakv.cz

PO, ÚT, ČT, PÁ 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
ST  9:00 – 12:00 12:30 – 14:00
SO  zavřeno

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT, PÁ 12:30 – 16:00
ST  12:30 – 14:00

Pobočky Městské knihovny Karlovy Vary:
Čankovská, U Koupaliště 874/18, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 346
Stará Role, Truhlářská 19, (v areálu ZŠ, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203 

Všechny pobočky Městské knihovny KV mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00
ST  zavřeno
PÁ  12:00 – 16:00

UPOZORNĚNÍ
Po dobu čerpání dovolené budou uzavřeny pobočky v těchto 
termínech:
I. P. Pavlova 7, Půjčovna 3. 8. - 7. 8.
Čítárna   1. 8. - 7. 8.
Dětské odd.  3. 8. - 14. 8.
Drahovice   3. 8. -  7. 8.
Růžový Vrch  3. 8. - 14. 8.
Stará Role   10. 8. - 21. 8.
Tuhnice   17. 8. - 28. 8.

1. 7. – 31. 8. POTTERůV KVÍZ
Přijďte si prověřit své znalosti o titul J. K. Rowlingové „Brada-
vická knihovna". Soutěž je určena malým i velkým čtenářům 
a podrobné informace naleznete na všech odděleních Městské 
knihovny KV a na webu mestskaknihovnakv.cz.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz, 
astro-webcast.eu

REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ – NA KŘI-
DLECH LABUTĚ A ORLA
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 
070 595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy 
největším dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem 
se provádí kvůli možnosti oboustranné komunikace ohledně 
aktuálního počasí. V období prázdnin začínají všechna večerní 
pozorování díky pozdnímu setmění většinou až ve 22:30 
hodin.

PROGRAM BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
7. 8. 21:00 Perseidy
Přednáška Jaroslava Maxy
Přednáškový večer na hvězdárně. Co je meteoroid, meteor, 
bolid a co meteorit? Víte, co je radiant? Pokud ne, tak si určitě 
přijďte poslechnout, co nás čeká na ranní obloze 12./13.srpna 
jako každý rok. Po skončení přednášky pozorování dalekohle-
dem za jasné oblohy.

8. 8. 15:00 Pohádky s Hvězdičkou
9. 8. 15:00 Pohádky s Hvězdičkou
22. 8. 15:00 Xaverius a Měsíc
23. 8. 15:00 Xaverius a Měsíc
29. 8. 15:00 Pohádky s Hvězdičkou
30. 8. 15:00 Pohádky s Hvězdičkou

9. až 22. 8. DĚTSKÝ LETNÍ EXPEDIČNÍ TÁBOR NA 
HVĚZDÁRNĚ
Pro děti 9-15 let. Je určený pro vážné zájemce, především 
členy astronomických kroužků. Je zaměřen na astronomická 
pozorování meteorů a proměnných hvězd a následné zpra-
covávání napozorovaných dat. Pořádání expedičního tábora 
se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Proto může být 
v době jeho konání omezen program pro veřejnost v souvis-
losti s hygienickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Děkujeme za pochopení. 

GOETHOVA ROZHLEDNA

8. 8.  Hudební večer s lázeňskými lesy
- 17.00 - 20.00
- živá hudba (B&W)
- grilování zvěřiny
- speciální linka z Tržnice v 16:30 a zpět ve 20:30 z Linhartu

29. 8.  Lázeňské lesy se loučí s prázdninami
15.30 Drak Mrak - Divadlo loutek
17.00 - 20.00 hod živá hudba
- grilování
- lesní pedagogika

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

1. 8. Netradičně z Božího Daru 
 přes hranice do Jáchymova
8. 8. Německo – Hrad Falkenberg, 
 žulový kus historie
15. 8. Údolím potoka Tichá a řeky Mže z Plané 
 do Pavlovic
22. 8. Duchcov – 17. letní turistický sraz 
 Giacoma Casanovy
22. 8 Výstup na Roklan (1453m) a Obří hrad 
 - Volary (2 dny)
29. 8. Sokolovská padesátka 
 – 53. ročník turistických pochodů

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

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

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

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

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

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

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

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INYERCE
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

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

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



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
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INZERCE




