
ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI! 
5. ROČNÍK FESTIVALU SVĚTLA 
SLIBUJE JEDINEČNÝ ZÁŽITEK. 

POSVÍTÍME SI NA HOTEL THERMAL, ALŽBĚTINY 
LÁZNĚ, KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY, 
MĚSTSKOU SPOŘITELNU, KARLOVARSKÉ 
MĚSTSKÉ DIVADLO ČI CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ.
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A CONTE FACE NES  
NUMMULTUSSES VID  
COTATUS, SENA, CATIST 
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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.

©



Karlovy Vary 91.0 FM  R-KVARY

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
Karlovy Vary
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KARLOVARSKÉ 
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 09/2020 • ROČNÍK XXI • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

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 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
V sobotu 19. a v neděli 20. září se můžete vypravit 
na zříceninu tvrze v Dalovicích, do Karlovarského 
městského divadla, kostela sv. Lukáše a na závěr se 
projdete vilovou čtvrtí Westend. Vstup na všechna 
místa je zdarma, připraven bude odborný výklad i 
doprovodný program.

10 LÁZNĚ SE STARAJÍ O PŘÍRODU
Pojem “terapeutická krajina“ je na první pohled 
hodně složitý. Neznamená ale nic jiného, než že se 
kolem lázeňských pramenů rozrůstá příroda, která 
také léčí.

11 ŠIRŠÍ CENTRUM ZÍSKÁVÁ KONKRÉTNĚJŠÍ 
PODOBU
Jaká bude podoba širšího centra města, resp. 
oblasti okolo dnešního Dolního nádraží, od plánova-
ného mostu v Tuhnicích až po areál Tržnice, je téma, 
kterým se v posledních měsících intenzivně zabývá 
vedení města ve spolupráci s Kanceláří architektury 
města.

17 ŠKOLY VE MĚSTĚ SE PŘES PRÁZDNINY 
REKONSTRUOVALY
Nové instalace, přístavby, přestavby a opravy – v 
karlovarských školách se během letních prázdnin 
opět pracovalo. Některé opravy se uskuteční ještě 
na začátku nového školního roku.

18 VÝTVARNÍK STRNAD? 
RADOST SPOLUPRACOVAT
Za dobu působení Petra Strnada v Karlových Varech 
zcela přirozeně rostla celá plejáda přátel, obdivova-
telů a osobností, se kterými se setkával v každo-
denním životě, v profesním působení i na výstavách. 
Všichni ho měli rádi.

21 PŘED 100 LETY SE NARODILA 
ALEŠA BALOUNOVÁ
Založila první český folklorní soubor v Karlových Va-
rech, pomohla zrekonstruovat karlovarský a žlutický 
lidový kroj. A co je snad nejdůležitější - za dlouhé 
roky své učitelské a metodické činnosti přivedla k 
zájmu o lidové umění stovky dětí a mladých lidí.

10
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01 VARY ZÁŘÍ
5. ročník festivalu světla slibuje opět jedinečný zážitek! 
Návštěvníci se mohou těšit na překrásnou architekturu 
města, kterou uvidí v jiné optice za pomocí nejmoder-
nější technologie. Celým programem se prolíná motiv 

letošního ročníku „zpátky do budoucnosti“. 
Více o akci se dočtete na stranách 6 a 7.
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SETKÁNÍ S GENERÁLNÍM KONZULEM RUSKÉ 
FEDERACE
Primátorka přijala pozvání nového generálního konzula 
Ruské federace pana Vladimira Potapkina s jeho chotí 
Jelenou Smirnovou k setkání a prohlídce pravoslav-
ného chrámu Sv. apoštolů Petra a Pavla. Setkání se 
zúčastnila také vicekonzulka Maria Semjonova a kněz 
nejstaršího a nejvýznamnějšího pravoslavného chrámu 
v ČR, od letošního roku i nositel čestného občanství 
města Karlovy Vary, protojerej Nikolaj Liščeňuk.

OPRAVA PODCHODU U BECHEROVKY
Na začátku srpna začala oprava povrchů stezek 
a zábradlí v podchodu u Becherovky v centru města. 
Povrch komunikací byl vyrovnán a místo dožilé dlažby 
položen povrch z živičné směsi. Průchod i údržba 
stezek tak bude komfortnější.

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE ARMÉNSKÉ REPUBLIKY 
Karlovy Vary navštívil velvyslanec Arménské republiky 
Ashot Hovakimian. V diskusi s primátorkou vzpome-
nul na dřívější zájem arménského lázeňského města 
Džermuku o spolupráci s Karlovými Vary. S velkým 
zármutkem komentoval současnou světovou situaci, 
která uzavřela hranice mnoha států, včetně Arménie. 
Ta platila do letošního roku za zajímavou turistickou 
destinaci, masivně investovala do cestovního ruchu 
a infrastruktury, ale letošní koronavirové dění sezónu 
naprosto zničilo.

 

NA DEN SENIORŮ DO DIVADLA
Senioři mohou na svůj svátek vyrazit do divadla. 
Město pro ně u příležitosti Dne seniorů připravuje 
tradiční dárek v podobě představení v Karlovarském 
městském divadle za zvýhodněné vstupné 100 korun. 
V letošním roce bude k vidění nová komedie 1+1=3… 
ANEB KECY, KECY, KECY. Divadelní kus ze současnosti 
je nabitý humorem a účinkují v něm přední herci 
pražských divadel. Představení začne v 17 hodin. Vstu-
penky budou v předprodeji v pokladně Karlovarského 
městského divadla. Vstupenky bude možné zakoupit 
(rezervovat) pouze osobně, a to od 2. 9. do 10:00. 
Objednávky od organizací přijímá divadlo ve stejném 
termínu také na pokladně.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NA TŘÍDĚ TGM
14. září si Česká republika připomene výročí úmrtí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní shromáždění u pří-
ležitosti tohoto výročí se uskuteční u sochy prvního 
československého prezidenta na třídě TGM v pondělí 
14. září v 15 hodin.

PŮJČOVNA KOL BUDE V THERMALU DO KONCE 
ŘÍJNA 
Ve spolupráci s místním cykloobchodem zřídilo město 
sezónní půjčovnu jízdních kol a elektrokol. Až do kon-
ce října bude v provozu v hotelu Thermal. Otevřeno je 
každý den od 9 do 17 hodin. Návštěvníci a obyvatelé 
města si mohou půjčit horská kola včetně dětských 
a elektrokola. Provoz půjčovny zajišťuje městské 
Infocentrum ve spolupráci s hotelem Thermal. Ceník 
je dostupný na webu karlovyvary.cz, rezervace kol je 
možná na telefonním čísle 777 686 972.

V APLIKACI DPKV PLATBA JEDNÍM KLIKEM
Máte rádi jednoduchá řešení a rychlé platby? Od 1. 
srpna již nemusíte mít k platbám v aplikaci MojeDPKV 
staženou digitální peněženku MasterPass, ani už při 
každém nákupu zdlouhavě hledat a opisovat údaje 
ze své platební karty. Platba může nyní proběhnout 
doslova na jedno kliknutí. Při první platbě kartou 
uvidíte výchozí okno platební brány s možností nechat 
svou kartu zapamatovat pro veškeré následné platby. 
Abyste mohli při své následné platbě zaplatit svou za-
pamatovanou kartou, je potřeba označit "Zapamatovat 
kartu”. Každá další platba pak obnáší jen jeden klik za 
parkovné, jízdenky či vjezd do lázeňského území.

OPĚRNOU ZEĎ POD BEZRUČOVOU ULICÍ ČEKÁ 
OPRAVA
Kvůli havarijnímu stavu opěrné zdi pod Bezručovou 
ulicí je omezen průchod v blízkosti autobusové 
zastávky u polikliniky. Místo chodníku se chodí po 
dřevěné lávce, kterou vyrobily Lázeňské lesy Karlovy 
Vary. Oprava opěrné zdi za zhruba 4 miliony korun by 
měla být dokončena v závěru roku.

CHODNÍKY SE VYLEPŠOVALY TAKÉ V SRPNU
Rekonstrukce a opravy chodníků pokračovaly i v srp-
nu. Na pokládce nových povrchů se pracovalo na-
příklad v Mládežnické a Čankovské (na snímku) ulici 
v Rybářích, na části Studentské v Doubí i v drahovické 
Gagarinově ulici.

NA BURZE BUDE VYBÍRÁNO VSTUPNÉ
Na nedělní burze v Tuhnicích bude od září vybíráno 
vstupné. To bude činit symbolických 10 korun a po-
může pokrýt vyšší náklady provozovatele, městské 
společnosti KV City Centrum, na zlepšené služby 
a organizaci. Jde zejména o provoz veřejných toalet 
a úklid.
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Třetí zářijový víkend patří památkám

PROGRAM SOBOTA 19. 9. 2020

10:00 – 12:00 
Zřícenina tvrze Dalovice 
Gotická tvrz byla založena patrně již 
koncem 12. století na místě pravěkého 
sídliště. První přímá písemná zmín-
ka o zdejší vsi a panském sídle jako 
loketském léně pochází již z roku 1498, 
kdy na zdejší tvrzi seděl Albrecht Hýzrle 
z Chodova. Podle některých prame-
nů vznikla Dalovická tvrz mimo jiné 
k ochraně obchodní takzvané sedlecké 
stezky, vedoucí z Chebu přes Loket, 
Sedlec a Dalovice směrem na Žatec.

MHD: BUS č. 17, zastávka „Dalovice" 
nebo „Dalovice náměstí", poté pěšky
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák
Doprovodný program: Trio Piacere 

14:00 – 16:00
Karlovarské městské divadlo
Karlovarské divadlo bylo postave-
no na Divadelním náměstí v letech 
1884–1886. Autory projektu této vel-
kolepé novobarokní stavby byli vídeňští 
architekti Fellner a Helmer. Obdivovatelé 
skvostného novobarokního díla bý-
vají ohromeni zejména jeho interiéry. 
Sochařská a malířská výzdoba vnitřních 
prostor dokonale koresponduje s archi-
tektonickým řešením budovy a dodává jí 
vrcholnou eleganci.

MHD: BUS č. 2, zastávka „Divadelní 
náměstí"
Odborný výklad: Martin Lenděl
Doprovodný program: PO – PO trio 

PROGRAM NEDĚLE 20. 9. 2020

10:00 – 12:00
Kostel svatého Lukáše
Anglikánský pseudogotický kostel sv. 
Lukáše byl postaven za finanční podpo-
ry anglických lázeňských hostů v letech 
1876-1877. Evropským a možná i svě-
tovým unikátem jsou stropní sluneční 
a měsíční hodiny. Strop kostela má 
mechanicky ovladatelná okna. Důmysl-
ným systémem se v minulosti jednotlivá 
okna otevírala podle aktuálního měsíce 
v kalendáři. Do kostela tak dopadalo 
světlo a ukazovalo, který je zrovna mě-
síc. Jedná se o ojedinělé řešení, které 
podle dostupných informací nenajdeme 
nikde jinde v Evropě a možná ani na 
světě.

MHD: BUS č. 4, zastávka „U jezírka", 
poté pěšky
Odborný výklad: Libor Huml
Doprovodný program: Trio Semplice 

14:00 – 16:00 
Procházka vilovou čtvrtí Westend II
První honosné domy začaly růst v druhé 
polovině 19. století. Celé pojetí téhle 
části města mělo připomínat přímořské 
letovisko a možná i proto v ní pobývali ti 
nejznámější lázeňští hosté. Třeba i první 
československý prezident Masaryk. 
Ve Westendu totiž najdeme ukázky 
nejrůznějších, hlavně evropských, slohů 
a stylů. První vilou vybudovanou ve 
zdejší lokalitě byla tzv. Královská vila 
vystavěná podle plánů Alfreda Kirpala. 
Poslední vilou v této části města je Vila 
Becher.

MHD: BUS č. 4 zastávka „Krále Jiřího" 
(sraz ve 14:00 hod u vily Becher)
Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman
Doprovodný program: Rodinné violonce-
llové duo Magdaléna a Petr Pitrovi

Tradiční dny otevřených dveří si můžete užít na čtyřech atraktivních místech nejen v Karlových 
Varech v sobotu 19. a v neděli 20. září. V rámci Dnů evropského dědictví se můžete vypravit na 
zříceninu tvrze v Dalovicích, do Karlovarského městského divadla, kostela sv. Lukáše a na závěr 
se projdete vilovou čtvrtí Westend. Vstup na všechna místa je zdarma, připraven bude odborný 
výklad i doprovodný program.

 Karlovarské městské divadlo 
 Kostel sv. Lukáše
 Tvrziště v Dalovicích
 Becherova vila
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5. ročník festivalu světla v Karlových Varech 
slibuje opět jedinečný zážitek! Návštěvníci se 
mohou těšit na překrásnou architekturu města, 
kterou uvidí v jiné optice za pomocí nejmoder-
nější technologie. Posvítíme si na hotel Thermal, 
Alžbětiny lázně, Kostel sv. Máří Magdalény, 
Městskou spořitelnu, Karlovarské městské diva-
dlo či Císařské lázně. Leitmotiv letošního ročníku 
„zpátky do budoucnosti“ se prolíná celým pro-
gramem, ovšem obrací se i k něčemu naprosto 
nadčasovému, bez čehož nás žádná budoucnost 
nečeká a to je příroda. Projděte osm stanovišť po 
břehu řeky Teplé a na tradičních promenádních 
místech objevíte vesmírnou krajinu, svítící stromy 
a dokonce vám nad hlavou proplují návštěvníci z 
mořských hlubin.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ 

interaktivní hra – Save the planet 
Umělec: Dan Gregor aka INITI.org (CZ)
Trefit se je základ. To platilo a platí v mnoha nejen spor-
tovních disciplínách. Obří interaktivní projekce  
od předního českého umělce Dana Gregora
aka INITI.org vtáhne do hry jak dětského, tak dospě-
lého návštěvníka. Posbírejte míčky a trefujte společně 
vetřelce z vesmíru, kteří ohrožují naši planetu. Jen vaše 
spolupráce může Zemi zachránit. Znič zlou sílu, zasaď 
strom, zachraň planetu! 

světelná interakce s DJ – Padlé hvězdy
Umělec: Ladislav Fryc (CZ)
Festivalové centrum nemusí být jenom o novinářích 
a akreditacích. To naše jede hlavně na vlně pohody, 
příjemné house music a více než pěti desítkách světel-
ných míčů, které se barevně „houpají“ do rytmu hudby. 
Přihlížející návštěvníci se proplétají parkem, ochutnávají 
dobroty a jejich ratolesti (případně sami) si odskočí  
na vedlejší stanoviště zaházet na cíl a zachránit planetu.  
Za mixážním pultem se objeví DJ Chris Kaufmann.

obří statická projekce
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HOTEL THERMAL 
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celého festivalu. V závěrečné části se oba automobily 
utkají o pomyslnou hlavní cenu, kterou bude slavná 
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DVOŘÁKOVY SADY

interaktivní hra – Camping Orchestra
Umělec: Ivo Opl a tým DEPO2015
Přímo v centru Karlových Varů si rozbalila tábor nezná-
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MLÝNSKÁ KOLONÁDA 

obří světelné loutky – Návštěvníci 
Umělci: Jakub Vedral / Erika Čičmanová (CZ)
Do Karlových Varů připlují Návštěvníci z mořských 
hlubin v podobě obřích svítících ryb, medůz či mořských 
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loutky a dokazuje tak, že tradice loutkářství je stále živá. 

Festival světla se blíží
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KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

videomapping – Zkamenělá svatba 
Umělec: Vision Factory (CZ)
Tématické zpracování pověsti vztahující se ke Svatoš-
ským skalám „O zkamenělé svatbě“ má délku cca  
6 minut. Hanse Heilinga, česky Jana Svatoše prý ještě 
jako nemluvně nalezl sedlák u břehu řeky Ohře. Vzal 
jej domů a se svou ženou vychoval. Jednoho dne seděl 
Jan Svatoš u břehu řeky a hleděl do jejích vln. Z nich se 
podle legendy najednou vynořila krásná víla a pravila: 
„Znám tvé tužby a naučím tě všemu, po čem prahneš. 
Ale musíš mi slíbit, že se nikdy nezaslíbíš jiné ženě.“ 

Mladý Svatoš byl její krásou tak očarovaný, že nabíd-
ku přijal. Jak už to ale v životě bývá, svého slibu začal 
postupně litovat, protože se zamiloval do jiné dívky. 
Když se svou vyvolenou stál před oltářem a zbývalo 
říct „ano“, zjevila se podvedená víla a proměnila celý 
svatební průvod ve skály. A tak tu dnes najdeme Jana 
Svatoše i jeho nevěstu, kněze, ministranty, svatební 
hosty, hudebníky i svatební kočár. 

MĚSTSKÁ SPOŘITELNA
 
obří statická projekce
Umělec: Fényfestés (HU)
Vydejte se po stopách karlovarského přírodního bo-
hatství, jímž je voda – pramen - Vřídlo. Obří statická 
projekce na fasádě Městské spořitelny připomíná Kar-
lovarskou minerální vodu - neopakovatelný a jedinečný 
přírodní zdroj, jehož účinky jsou prověřeny staletou 
praxí. 

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO

obří statická projekce
Umělec: Fényfestés (HU)
Statická projekce je inspirována divadelní oponou  
a další řadou interiérových prvků divadla, které jsou 
dílem vídeňských tvůrců bratří, Gustava a Ernesta 
Klimtových a Franze Matsche. Největším skvostem je 
pak ručně malovaná opona s motivem apoteózy básnic-
kého umění. Po náročném restaurování byla do divadla 
vrácena v roce 1999. 

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ – SADY KARLA IV. 

obří statická projekce
Umělec: Fényfestés (HU)
Tématem je vřídlovec, sediment usazený z pramenitých 
vod vyvěrajícího Vřídla. Od 18. století se také používá  
k výrobě různých suvenýrů. Vášnivými sběrateli vřídlov-
ce (aragonitu) byli David Becher a Johann Wolfgang von 
Goethe, suvenýry z tohoto minerálu vlastnila  
např. i císařovna Marie Terezie.

interaktivní hra Grow
Umělec: Luboš Zbranek (CZE)
Festivalový vstup anebo výstup vytvoří strom u Císař-
ských lázní v sadech Karla IV. Desítky metrů LED světel 
zavěšených opatrně na majestátní lípu reagují na pohy-
by přírodních „žetonů“ na interaktivním stole. Kombina-
ce „žetonů“ probouzejí jak světelné, tak zvukové efekty, 
evokují tu pravou městskou džungli.

VARY° ZÁŘÍ 
11.–12. 9. 2020 | 21.00 – 24.00 | karlovy vary

Jedinečná koncepce 5. ročníku festivalu světla v Karlových Varech kombinující 
nejzajímavější současné technologie s neopakovatelnou architekturou lázeňského 
města od Císařských lázní po Smetanovy sady. 
 
Laser mapping – Thermal, interaktivní hra – Smetanovy Sady, videomapping  
– kostel sv. Máří Magdalény, doprovodný program a mnoho dalšího.... 

varyzari.karlovyvary.cz
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UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.
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HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK  - ZÁŘÍ 2020

5. září 2020 I. etapa: 
Olšová Vrata, Hůrky
• K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
• Pražská silnice – u nádob na separaci za zast. MHD
• Hornická ul. – vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 26
• Hornická ul. /Josefa Lady – souběh ulic naproti 

domu Hornická 42
Lázeňské území
• Krále Jiřího – u nádob na separaci u Becherovy vily
• Jateční – parkoviště na konci ulice
• Fügnerova – na konci ulice u nádob na separaci 
• Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“ 
• Hálkův vrch – u nádob na separaci 
Tuhnice
• Brigádníků – u Meteoru
• Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
• Krymská / Charkovská – křižovatka u nádob na 

separaci 
• Bečovská – u nádob na separaci 
• Vrázova – u zdi pod hřištěm
Růžový Vrch
• Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
• Krušnohorská – u nádob na separaci u trafostanice

12. září 2020 II. etapa: 
Bohatice
• Táborská – konec slepé ulice u nádob na separaci 
• Na Výšině – u nádob na separaci 
• Štúrova – parkoviště u nádob na separaci 
• Nádražní stezka – za podjezdem u nádob na sepa-

raci 
• Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u nádob na sepa-

raci 
• Lomená – u nádob na separaci, stanoviště se bude 

střídat – 8:00 – 12:00 roh ulic Lomená x U Trati – 

u nádob na separaci , 12:00 – 16:00 dole v ulici 
Lomená u nádob na separaci 

Drahovice
• Lidická – parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
• Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
• Lidická – konečná autobusu
• Maďarská – první parkoviště vpravo u nádob na 

separaci 
• Úvalská – pod paneláky vpravo u nádob na separa-

ci naproti hřišti
• Palackého náměstí
• Mozartova – u nádob na separaci (u rybníčku)
• Vítězná – u nádob na separaci • zastáv-

ka bus 
• Drahomířino nábřeží – u večerky, průjezd do vnit-

robloku
• Mattoniho nábřeží – zastávka MHD 

19. září 2020 III. etapa: 
Sedlec
• Merklínská – u nádob na separaci naproti garážím 
• Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic u nádob na 

separaci 
Rosnice 
• Ke koním u nádob na separaci 
Čankov 
• Na návsi v zatáčce u nádob na separaci 
Stará Role
• Počernická x Zlatý kopeček u separace
• Dvořákova – parkoviště 
• Okružní – u nádob na separaci u konečné MHD
• Borová – plocha před garážemi
• Školní – před poštou 
• Partyzánská (Jedlová)
• Dlouhá – u nádob na separaci 
• Dykova
• Husova – u nádob na separaci pod stromy 

• Vančurova – mezi zastávkou a separací naproti 
Ventopu

• Rolavská – u nádob na separaci 
• Jabloňová – parčík vedle separace

26. září 2020 IV. etapa: 
Rybáře
• Nejdecká – u nádob na separaci • vchod 

na Rolavu
• U Koupaliště – parkoviště 
• Mlýnská – za zastávkou u nádob na separaci 
• Konečná – velké parkoviště 
• Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do 

pivovaru 
Počerny 
• u nádob na separaci u rybníčku/za hospodou k řa-

dovkám, stanoviště se bude střídat – 8:00 – 12:00 
u rybníčku, 12:00 – 16:00 za hospodou k řadov-
kám

Tašovice
• Sopečná – separace u hospody
• U Brodu – parkoviště vlevo před retardérem
• Slovanská – před poštou
Doubí
• Modenská – parkoviště
• U Vesničky SOS – u nádob na separaci 
• Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
• K Přehradě – stanoviště se bude střídat – 8:00 

– 12:00 u brány do zahrádek 12:00 – 16:00 
u výměníku „Kalinka“

• Skalní – u nádob na separaci 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:
komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost 
nelze odkládat do běžných sběrných nádob na 
směsný komunální odpad, a který není nebezpečným 
odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), 
koberce, lino atd. 
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, 
autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, 
pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.) 
Změna umístění VOK vyhrazena.

Město vám pomůže 
zbavit se objemného odpadu

Odklady ve splatnosti místních poplatků končí
Tolerance opožděných úhrad místních poplatků, kterou město Karlovy Vary zavedlo v rámci pomoci ekonomickým subjektům v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu a koronavirových opatření, končí 31. srpna.
Možnost využití tříměsíčního zpoždění oproti splatnosti dané v příslušných obecně závazných vyhláškách bez uplatňování sankcí za pozdní úhradu platila 
u poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Poplatníci mohli této tolerance využívat od 
konce března. Vzhledem k měsíční splatnosti poplatků a k ukončení nouzového stavu v měsíci květnu bude tolerována splatnost pohledávek vniklých ke 
konci května posunutá o tři měsíce, tedy až do 31. srpna. Tímto termínem tolerance končí. Po 31. srpnu bude možné využít jen zákonem daných možností, 
tedy například žádosti o splátky nebo posečkání úhrady.
Nadále zůstává v platnosti částečné prominutí poplatku za vyhrazená parkovací místa a snížená sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou 
restaurační předzahrádky.
Vyzýváme také poplatníky, kteří využili možnosti uložení povolenek k vjezdu do lázeňského území do depozita, aby si tyto povolenky do 31. srpna vyzvedli, 
případně zvážili možnost vrácení přeplatku.

V průběhu čtyř zářijových sobot můžete využít bezplatného svozu odpadu větších rozměrů. Odložit ho můžete 
do velkoobjemových kontejnerů, které budou postupně rozmístěny v jednotlivých čtvrtích města. K dispozici 
budou od 8 do 16 hodin, v případě předčasného naplnění zajistíme vyvezení a opětovné přistavení.
Do kontejnerů nelze odkládat nebezpečný odpad jako pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, 
autobaterie a podobně.
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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 
1. 9. úterý 
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího - část
2. 9. 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
3. 9. čtvrtek 
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská - 
Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidic-
ká u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové pod novým 
domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská 
za domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou a tři 
parkoviště v Úvalské ul. u zastávky MHD Blahoslavova
4. 9. pátek 
Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, 
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
7. 9. pondělí 
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, 
Chodská, Kollárova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
8. 9. úterý 
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořáko-
va, Truhlářská, Nejdlova

9. 9. středa 
Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, 
Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Suková, V Polích, 
větrná, Rolavská (kolem DI PČR) Spojovací
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD, 
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi 
domy, Dvořákova – u dětského hřiště
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
10. 9. čtvrtek 
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, Železná, 
11. 9. pátek 
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 
spodní část
14. 9. pondělí 
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Kopto-
va, Karla Čapka, Foersterova, Jateční 
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
15. 9. úterý 
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od 
křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května (část 
pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
16. 9. středa 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holeč-
kova, Rybářská, Příčná, Kostelní, Rolavská, Nezvalova, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací, Ladislava 
Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče 
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá
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
17. 9. čtvrtek 
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, 

Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
18. 9. pátek 
Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, 
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, 
Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní 
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panel. domy 
21.9. 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 
22. 9. úterý 
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího - část
23. 9. 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
24. 9. čtvrtek 
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, 
Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, Úvalská
25. 9. pátek 
Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, Sou-
běžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, 
U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, Cihelny
29. 9. úterý 
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, 
Fričova, Kamenického
30. 9. středa 
Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská
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

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Karlovy Vary se v letošním roce opět připojí k Ev-
ropskému týdnu mobility, který z iniciativy Evropské 
komise upozorňuje na neudržitelný nárůst individu-
ální automobilové dopravy ve městech a inspiruje 
k možným řešením. Kampaň se uskuteční od 16. 
do 22. září a podobně jako jinde v republice bude 
program podřízen opatřením proti šíření koronavi-
ru. V Karlových Varech proběhnou akce pro školy 
i širokou veřejnost, a to ve spolupráci se Světem 
záchranářů, ZŠ Konečná, Lázeňskými lesy Karlovy 
Vary, Dopravním podnikem Karlovy Vary a dalšími 
partnery. Pro veřejnost bude například připraven 
program ve Světě záchranářů v areálu KV Areny nebo 
tradiční Sportování pod lampou na hřišti ZŠ Konečná 
na sídlišti Čankovská. V rámci Dne bez aut se mohou 
cestující v MHD těšit na drobné dárky.

Podrobnosti a program najdete na webu magistrátu 
města www.mmkv.cz.

Evropský týden mobility 
inspiruje k možným řešením

http://www.mmkv.cz


10

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Pojem “terapeutická krajina“ je na první pohled 
hodně složitý. Neznamená ale nic jiného, než že 
se kolem lázeňských pramenů rozrůstá příroda, 
která také léčí. Tři základní kvalifikační pilíře, 
na kterých staví společenství Great Spas of 
Europe, jsou voda, léčebný proces a příroda. 
Všechny tři musí být v rovnováze, v odpovídající 
kvalitě a musí být veřejně dostupné. O různých 
složeních vody i o tom, jak se nemocní léčí, bylo 
hodně napsáno, ale o přilehlé krajině jednot-
livých lázeňských míst se toho zatím mnoho 
neřeklo.

Karlovarské lázeňské lesy se postupně revita-
lizují, upravují se stezky, značení a do přírody 
se tu může za stádem daňků, na dřevěnou 

visutou lávku, na naučnou lesní cestu nebo až na 
přehradu a do skalního města. Doupovské hory 
tvoří střed celého lázeňského trojúhelníku. Unikátní 
přírodní výtvor lze obdivovat nad údolím Ohře 
v západní části hor na Karlovarsku. Pozoruhodné 
dutiny ve skalních stěnách, nazvané Skalky skřítků, 
skrývají četná tajemství, s nimiž si léta lámali hlavu 
i vědci.
A pak stačí vyjet třeba jen pár kilometrů za Mari-
ánské Lázně a budete mít pocit, že se nacházíte 
uprostřed divoké přírody. Na ploše 640 km² je zde 
vyhlášena Chráněná krajinná oblast.
A ještě jeden zajímavý přírodní úkaz v blízkosti 
západočeských lázní najdete severozápadně od 
Mariánských Lázní mezi alejí Svobody a alejí 
Smetany. Památný ztepilý strom. Stáří smrku bylo 
odhadováno na 200 let. Majestátný strom měřil 
v obvodu kmene 450 cm a byl vysoký 39 m. K jeho 
vzklíčení zřejmě došlo okolo roku 1818, kdy byly 
Mariánské Lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi. 

V březnu roku 2017 neodolal silnému větru a spadl. 
Padlý strom zůstává jako chráněný a tak ho lze 
nadále obdivovat.
Baden u Vídně nemá ve svém okolí příliš mnoho 
lesů, ani zalesněné kaňony či hluboká údolí, krajina 
je plochá a vzdálené Alpy se tyčí pouze na obzoru. 
Za to zde vsadili na květiny. Ty vládnou okolí a po-
tažmo s květinami se zde ve velkém starají o včely. 
Jejich slavné „Rosarium“, kde se pěstuje na 800 
druhů růžových keřů o celkové ploše 70 000 m2 
s nejrůznější dobou květu, takže vlastně od jara do 
podzimu to tady neuvěřitelně voní, je k vidění více 
než 30 000 růží – kyticové, popínavé, čajové, skal-
ničkové i odrůdy do nepříznivých horských oblastí 
s tradicí od roku 1830, přinášejí nezapomenutelný 
zážitek.
Na botanickou zahradu vsadili v anglickém Bathu. 
Středem města protéká malebná řeka Avon a mírné 
vyvýšeniny po obou březích (ale jen cca do výše 
230 m) vytvářejí dojem mírného kanálu. V okolí je 
spousta bažin s přírodními rostlinami bažinatého 
typu. Městský botanický park o rozloze 150 000 
m2 vytváří sice umělou, ale dokonalou iluzi směsi 
dřevin, rostlin, květinových záhonů a odpočinko-
vých zón - tolik potřebných pro lázeňské hosty.
Rozsáhlý krajinný park je vytvořen i v okolí 
italských lázní Montecatini Terme. Pinie a cypřiše 
vévodí v celých lesních pásech a spolu se zahrada-
mi (lázním se říká také „zahradní město“) dotváří 
krajinný reliéf v naprosto přirozeném souznění 
s lázeňskými budovami. Už bratr císaře Josefa 
II., Leopold, jehož vláda na krátkou dobu postihla 
i naše země, měl původně na starosti Toskánsko 
a přivedl sem učence, lékaře, biology i architekty 
a snažil se lázně i okolní krajinu zvelebit. Do Mon-
tecatini Terme odjel s celou rodinou, ale když v roce 

1790 zemřel syn Marie Terezie Josef II., musel se 
vrátit do Vídně, aby se ujal vlády. Do milovaných 
lázní se už nevrátil, zemřel o dva roky později, ale 
na krajinu vzpomínal i dobovými malbami, které si 
pověsil v pokojích Schönbrunnu.
Kromě sportovních aktivit v belgických lázních Spa 
najdete pohádkový les. Jedná se o promenádu 
Meyerbeer s lesními cestami a spletí turistických 
stezek. Pro rekonvalescenty pohybového ústrojí 
jako šité na míru.
Obrovské tzv. Mamutbäume (mamutí stromy - nej-
větší v Německu) soutěží s růžemi jak v Rakousku, 
tak i v německy zdvojeném názvu lázní Baden 
Baden. Ostatně už se kdysi psalo, že jméno města 
mělo v názvu původně jenom jednou Baden, ale 
protože leží ve spolkové zemi Baden - Wurtennber-
sko, dostal název Baden in Baden a později jen Ba-
den Baden. V roce 1981 zde vzniklo parkové údolí 
v severní a východní části města a lázním dominuje 
i slavná, 350 m dlouhá, Lichtentalerova parko-
vá alej s korintskými sloupy a pečlivě sázeným 
stromovím a barevnými keři, včetně důmyslných 
trávníků a zelených ploch. V Bad Emsu, v národním 
parku Nassau, existuje největší květinové korzo 
v Německu a mají tu turistickou stezku dlouhou 
290 km s 19 etapami a nádhernými turistickými 
upravenými cestami. Luitpoldpark podél řeky v Bad 
Kissingen dobře doplňuje zalesněné kopce ve vzdá-
lenějším okolí v přirozené přírodní struktuře.
Teraupetická krajina – tedy příroda v okolí lázní, 
která rovněž léčí, musí být pravidelně opečovávaná 
a musí se v ní člověk pohybovat s respektem a po-
korou. Jen tak si lze v lázních opravdu odpočinout. 
Všechny zmiňované lázně společenství Great Spas 
of Europe se o to společně snaží.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Great Spas of Europe 

Lázně se starají o přírodu
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Protože se jedná o centrální území města, je 
třeba využívat řešený prostor maximálně 
intenzivně s ohledem na ekonomiku města 

samotného a tvorbu kvalitního prostředí pro život. 
Historicky ověřenou formou města, které maximálně 
využívá prostor a zároveň vytváří příjemné městské 
prostředí, je bloková struktura s vyváženým mixem 
funkcí bydlení a služeb, která v Karlových Varech 
vznikla mezi areálem Tržnice a náměstím Dr. Horá-
kové, na kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně 
navázat, což je jedním z úkolů ověřovací studie.
Velkým tématem v diskuzi je samozřejmě dopravní 
řešení lokality. To je třeba chápat nikoliv pouze jako 
technické řešení rychlého přesunu, ale především 
jako součást tvorby příjemného veřejného prostoru. 
Vedle přepravy, ve které by měla být kladena rovno-
cenná pozornost jak motorové, tak pěší, cyklistické 
a jiné dopravě, je kvalitní městský prostor využíván 
pro setkávání, odpočinek, posezení na restau-
račních předzahrádkách a řadě dalších aktivit, 
které jsou měřítkem kvality života ve městě. Jako 
způsoby jak zklidnit dopravu v centru vstříc zmíně-
ným pobytovým kvalitám, ověřuje KAM KV° návrhy 
posílení dopravní kostry města - například realizace 
nové komunikace paralelní s ulicí Západní, napojení 

plánovaného Charkovského mostu na stávající síť 
komunikací a jiné, které stávající přetížené kostře 
ulehčí tím, že na sebe část dopravy stáhnou. Ohnis-
kem řešení bude pravobřežní předmostí Chebského 
mostu s přímou návazností na náměstí Republiky, 
kde vhodnou organizací prostoru můžeme lokalitu 
dopravně zklidnit a vytvořit tak zmíněný příjemný 
veřejný prostor.
Jedinečnost lokality spočívá mimo jiné i v přítom-
nosti řeky Ohře, jejíž potenciál příjemného prostředí 
pro trávení času nebyl doposud plně využit. Téma 
kultivovaných městských náplavek, zejména 
v souvislosti s klimatickými změnami posledních 
let, je velmi aktuální nejen ve světě ale i v mnoha 
českých městech, kde již řada příjemných nábřeží 
plných volnočasových aktivit v trávě a ve stínu 
stromů vzniká.
Ověřovací studie bude podkladem pro formulování 
programu a zadání pro územní studie lokality širšího 
centra města. Práce na ověřovací studii byla také 
tématem odborné rady KAM KV°, která doporučila 
dát debatu řešení do kontextu s klíčovými strategic-
kými dokumenty - jak se na území dívá rozpraco-
vaná strategie, schválený Plán mobility apod. Jedná 
se o klíčový vstupní materiál, aby si kdokoli mohl 

udělat představu, a který ukáže rozpory a kde se 
plány schází. Ukáže, jaký je obecný potenciál území 
z hlediska kapacit. V tu chvíli je základní výchozí 
vstup na odborné i politické debaty i rozhodování. 
Musí byt promítnuto do majetkoprávního systému, 
abychom věděli, kdo jsou ti klíčoví hráči a s jakou 
pozici přicházejí. Dále doporučuje, aby se město 
pokusilo udělat formalizovanou dohodu mezi sebou 
a klíčovými hráči, ať už soukromými vlastníky nebo 
státními podniky. Doporučuje, aby město svěřilo 
organizaci a odbornou koordinaci KAMu.

Podoba širšího centra Karlových 
Varů získává konkrétnější tvář

ÚTERÝ 22. 9. v 17:30 
KAM KV, nám. Dr. M. Horákové
Moje Milada / film King Skate (2018)
Na náměstí Dr. M. Horákové Vám před-
stavíme zadání revitalizace právě tohoto 
veřejného prostoru. Na interaktivním 
panelu uvidíte výběr fotografií z historie 
náměstí a v následujících dnech se 
budete moci zapojit do sběru námětů 
a přání, jak byste si představovali změ-
nu tohoto důležitého veřejného prostoru. 
Poté promítneme film King Skate - 
V šedi ČSSR 70. a 80. let byl skate-
board něco úplně jiného, úplně nového. 
Adrenalin. Kultovní postavy českého 
a světového skateboardingu v příbězích 
zlámaných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed 
komunismu. Film promítáme zdarma, 
kapacita je však omezená – registrujte 
se prosím na j.boukalova@kamkv.cz 
nebo osobně v KAM KV°.

Jaká bude podoba širšího centra města, resp. oblasti okolo dnešního Dolního nádraží, od plánova-
ného mostu v Tuhnicích až po areál Tržnice, je téma, kterým se v posledních měsících intenzivně 
zabývá vedení města ve spolupráci s Kanceláří architektury města. Úkolem KAM KV° je vyhodnotit 
řadu podkladů, které mají s tímto tématem souvislost a všechny zkoordinovat, ať už jde o zpracová-
vaný plán městské mobility, územní studie zpracované v minulosti, návrhy z architektonicko-urbani-
stické soutěže, kterou město pořádalo v roce 2013 a řadu dalších. Na základě dat získaných z těchto 
podkladů KAM KV° připravuje v koordinaci s vedením města ověřovací studii, kterou bude v září 
prezentovat karlovarské odborné veřejnosti na workshopu, ze kterého by měla vzejít jasná podoba 
této lokality. Tohoto tématu se KAM KV° společně s místní odbornou veřejností již dotkl v rámci 
zpracovávaného plánu mobility na sérii workshopů, na kterých byly domluveny základní principy 
urbanistického rozvoje této lokality, které jsou rovněž podkladem pro přípravu studie.
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VOLBY 2020 

PRÁVO VOLIT
Právo volit do Zastupitelstva Karlovarského kraje 
má občan České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k tr-
valému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu Karlovarského kraje.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Voliči s trvalým bydlištěm v Karlových Varech si 
mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis 
ve stálém seznamu voličů na evidenci obyvatel 
magistrátu města v přízemí budovy na Moskevské 
21 do 30. září 2020 do 16 hodin.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz vydá Magistrát města Karlovy Vary 
voliči, který je v Karlových Varech zapsán ve stá-
lém seznamu voličů a nebude moci nebo nehodlá 
volit ve svém stálém okrsku, kde je zapsán 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 Kar-
lovy Vary (ověření podpisu je v tomto případě 
osvobozeno od správního poplatku), nebo

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče do datové schránky 
Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 
(žádost nemusí být podepsána uznávaným 
elektronickým 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 žá-
dost 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 průka-
zem.

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  
žádajícího o vydání voličského průkazu, aby 
bylo zabráněno jeho možnému zneužití, nebo

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvede-
nou adresu. 

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
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.
 Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů 
okrskové volební komise, deleguje členy na neob-
sazená místa primátorka města. 
Odměna předsedy okrskové volební komise činí 2 
200 Kč, místopředsedy 2 100 Kč a člena komise 1 
800 Kč, a podléhá 15 % dani.
Do uzávěrky tohoto vydání Karlovarských rad-
ničních listů (14.8.2020) nebyl znám výsledek 
parlamentního hlasování o zákonu, který mimo 
jiné navyšuje odměnu pro členy volebních komisí 
o 500 korun.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v okr-
skové volební komisi je možné podat:
- elektronickým vyplněním formuláře na webu 

Magistrátu města Karlovy Vary, v sekci volby 

do zastupitelstev krajů 2020
- osobně na Magistrátu města Karlovy Vary, 

Moskevská 21, 3. patro, kancelář č. 313, Bc. 
Martina Košíková

- telefonicky na tel. 353 151 223, Bc. Martina 
Košíková

- e-mailem: m.kosikova@mmkv.cz

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství 
v okrskové volební komisi. V případě zařazení do 
komise budeme přihlášené zájemce kontaktovat 
(možno až do volebních dnů, včetně).
Zájemci o členství v okrskových volebních komi-
sích, kteří chtějí být delegování politickými strana-
mi, koalicemi a hnutími, které při daných volbách 
mají právo delegovat, řeší svůj zájem o členství 
s jednotlivými politickými subjekty.
Na území statutárního města Karlovy Vary je 50 
volebních okrsků, jejichž seznam naleznete na 
úřední desce v sekci volby.
Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním 
poměru, má nárok na pracovní nebo služební 
volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu 
mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve 
výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměst-
navatele. Členovi okrskové volební komise, který 
není v pracovním nebo služebním poměru, avšak 
je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlé-
ho výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové 
volební komise.
První zasedání a školení okrskových volebních 
komisí se uskuteční v KV Areně v Tuhnicích, v hale 
míčových sportů, dne 11. září 2020. Hodina bude 
upřesněna na webu magistrátu města a v pozván-
kách na zasedání.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. a 3. října 2020
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Voliči by měli hlasovací lístky obdržet poštou 
nejpozději 29. září 2020.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.
Po příchodu do volební místnosti je volič povinen 
prokázat svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem ČR. Pokud svou totožnost a stát-
ní občanství neprokáže, nebude mu hlasování 
umožněno.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek, 
na němž může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může 
volič požádat Magistrát města Karlovy Vary a v den 
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku 
mimo volební místnost. Pokud volební komise 
posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vy-
šle k němu své dva členy s přenosnou hlasovací 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Kontakt: Martina Košíková – tel. 353 151 223

REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA
PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH VE DNECH 
VOLEB V KARLOVARSKÉ NEMOCNICI
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pouze pacienti, kteří mají trvalé bydliště ve 
správním obvodu Karlovarského kraje a nechali si 
v místě bydliště vystavit voličský průkaz.
Nebudou volit občané hospitalizovaní na infekčním 
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou pře-
kážku ve výkonu volebního práva. 

REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA
OBČANŮ S ÚŘEDNÍ ADRESOU NA OHLAŠOVNĚ 
(tj. na adrese Karlovy Vary, Moskevská 2035/21)
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt 
na adrese ohlašovny, tj. na adrese: Moskevská 
2035/21, Karlovy Vary, se hlasovací lístky nezasí-
lají poštou, ale jsou připraveny voličům k vyzved-
nutí na pracovišti evidence obyvatel (ohlašovně), 
v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, č. dveří 012.
Tito voliči jsou zapsáni v seznamu voličů v okrsku 
č. 1, přičemž adresou volební místnosti je základní 
škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25.
Na informačním pultu, v přízemí Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, budou pro 
občany města připraveny i kompletní náhradní 
sady hlasovacích lístků.

ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Změna volební místnosti je ve volebním okrsku č. 
49 v Počernech. 
Novou volební místností je Hospoda u hřiště, 
Počerny č. p. 121. 

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Magistrát města Karlovy Vary zajistí 
v pátek 2. 10. 2020 od 8.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 3.10.2020 od 8.00 do 14.00 hodin 
vydávání vyhotovených občanských průkazů 
a cestovních pasů. Zároveň bude v těchto dnech 
v uvedené době vyřizovat také žádosti o vydání 
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
s platností pouze 1 měsíc od data vydání. Jedná 
se o případy, kdy občan zůstane bez občanského 
průkazu např. z důvodu ztráty, nebo mu před ko-
náním voleb skončí platnost občanského průkazu 
a občan nemá platný cestovní pas. Při podání 
žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných 
údajů občan předloží 2 fotografie a v případě, že 
nemá občanský průkaz, i matriční doklady (rodný 
list, popřípadě oddací list).

Další informace k volbám a případné změny vyvo-
lané opatřeními proti šíření koronaviru doporuču-
jeme sledovat na internetu:
• Magistrátu města Karlovy Vary 
 https://mmkv.cz/cs/volby
• Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz

Taneční škola manželů Horákových
pořádá od září 2020 v Karlových Varech a Ostrově

TANEČNÍ KURZY
Alžbětiny Lázně, Vejškovka Ostrov

źzákladní taneční kurzy pro mládež a dospělé
źpokračovací taneční kurzy pro mládež a dospělé
źkdy - od září do prosince 2020
źvíce info a přihlášky ke stažení na  www.d-team.cz

                                            telefon 725357287
                          sarkahorak@atlas.cz

VOLBY 2020 

https://mmkv.cz/cs/volby
http://www.mvcr.cz
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K am s nimi? Toť otázka, která trápí nejedno 
město v České republice a Karlovy Vary 
nejsou výjimkou. Řeč je o problémových 

bezdomovcích, kteří rezignovali na jakoukoli 
pomoc okolí a naopak se pro něj stávají přítěží. 
Nerespektují žádná pravidla, bezzubý systém zne-
užívají a navíc zaměstnávají strážníky, zdravotníky 
a policisty, kteří by se mohli věnovat důležitějším 
úkolům.
Výjezdy na oznámení veřejnosti, podněty z vlastní 
kontroly činnosti, převozy na protialkoholní 
záchytnou stanici, to vše je každodenní součástí 
služby strážců veřejného pořádku. Například 
dvojice bezdomovců v poslední době ztrpčuje 
život lidem ve Vítězné ulici. Sedmapadesátiletý 
belgický „mašér“, který před několika lety přijel do 
Karlových Varů, aby tu šířil osvětu, dnes leze všem 
na nervy. Společnost mu dělá čtyřiatřicetiletý muž 
z Krásného Údolí. Pod vlivem alkoholu ruší noční 
klid, obtěžují okolí a znečišťují veřejné prostranství. 
Začátkem července strážníci opět zasahovali při 
jejich eskapádách. Případem se bude zabývat 

karlovarský magistrát, kam strážníci postupují 
protiprávní jednání obou mužů doplněné několika 
svědectvími místních rozhořčených občanů.
V polovině července, krátce před druhou hodinou 
ranní, operační středisko zaznamenalo na kame-
rách muže, který na Tržnici vyhazoval odpadky 
z košů. Následnou kontrolou hlídky bylo zjištěno, 
že tohoto jednání se dopouští druhý jmenovaný, 
který od strážníků „vyfasoval“ pokutu na místě 
nezaplacenou ve výši 4 tisíce korun. Tohoto jednání 
se muž dopouští opakovaně.
Dalším případem je bezdomovec z Kraslic, kterého 
opakovaně strážníci vykazují z veřejných budov, 
zdravotnických zařízení či bytových domů, kde 
často hledá azyl. Pokálený a pomočený znečišťuje 
okolí a v období mimořádných opatření v souvis-
losti s Covidem-19 dělal nejen strážníkům velké 
problémy. Muž byl opakovaně řešen za protiprávní 
jednání včetně porušení „covidových“ pravidel. 
Poté co byl opakovaně vykázán z hromadné ve-
řejné přepravy pro absenci roušky, si na strážníky 
podal stížnost za šikanu.

Problémoví bezdomovci

Zájem ze strany rodičů a jejich dětí o táborové 
programy v Centru zdraví a bezpečí byl 
mimořádně velký a každý turnus byl plně 

obsazen až 45 dětmi. Organizátoři z řad zdra-

votních záchranářů, hasičů, policistů a strážníků 
připravili zajímavý a pestrý program, který děti 
nejen pobavil, ale přinesl jim i důležité poznatky. 
Taková byla i letošní ukázka Městské policie Kar-

lovy Vary, která upozornila na riziko kontaktu dětí 
s cizí osobou. I když děti ocenily především akci, 
strážníci věří, že podstatné informace nezapadnou 
a účastníci táborů si je díky zážitku zapamatují.

Táborové programy v Centru zdraví 
a bezpečí byly v létě plně obsazeny 

MĚSTSKÁ POLICIE

Agresivita 
se nevyplatila
V nedělní podvečer 7. června přijalo operační 
středisko MP oznámení ženy o podnapilém 
bývalém příteli, který se dobývá k ní domu. 
Ve chvíli příjezdu hlídky k panelovému domů 
v Tuhnicích zaznamenali strážníci muže, který 
se rozběhl proti vchodovým dveřím ve snaze 
je vyrazit. Snažení sedmadvacetiletého muže 
z Rotavy bylo korunováno jen částečným 
úspěchem, lze-li to tak vůbec nazvat. Dveře 
odolaly, ale skleněná výplň ne. Vzniklá škoda 
byla po konzultaci se správcem objektu sta-
novena na 3 tisíce korun, takže agresora čeká 
projednání přestupku v rámci správního řízení, 
kde mu bude nepochybně přiznána i náhrada 
způsobené škody.

Přivlastnil 
si cizí kolo
Zvláštní důvod k prokázání nabytí majetku 
uvedl třiadvacetiletý muž z Jáchymova, které-
ho strážníci kontrolovali v polovině července 
půl hodiny před půlnocí na Varšavské ulici. 
Na dotaz hlídky, zda mu jízdní kolo, které 
měl při sobě, patří, bez váhání odpověděl, že 
ano. Kolo totiž našel v centru města a tak je 
jeho. Strážníci horské kolo zadokumentovali 
a věc předali Policii ČR z důvodu podezření na 
trestný čin krádeže. Šetření nejspíš prokáže, 
jak to vlastně bylo s tím nalezením, každo-
pádně oprávněný majitel o svůj majetek díky 
všímavosti strážníků nepřijde.   

ZPRÁVY Z ULICE 

Strážníci chrání majetek města
V sobotu 30. května hodinu po půlnoci se na operačním středisku MP ozval signál 
detekující narušení střeženého. Hlídka služby PCO na místo dorazila krátce po vyhlá-
šení a ve vrátnici zadržela třiadvacetiletého muže ze Sokolova, který se údajně chtěl 
v objektu Správy lázeňských parků jen vyspat. Jelikož muž místo využití nízkopraho-
vých zařízení zvolil svoji vlastní cestu, dostal se do křížku se zákonem a jeho jednání 
nyní bude šetřit Policie ČR. V letošním roce se jednalo o devětadvacátý případ zadržení 
pachatele podezřelého ze spáchání trestného činu, který městská policie eviduje.
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DPKV

TÉMATICKÉ VÝLETY

Platba v aplikaci MOJE DPKV
na jeden klik

KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ 
INFORMACE Z KARLOVÝCH VARŮ 
NA JEDNOM MÍSTĚ A ONLINE

dpkv.cz

Výlety jsou uskutečněny moderním autobusem v doprovodu delegátky.

Odjezd z Karlových Varů

Máte rádi jednoduchá řešení a rychlé platby? Již nemusíte mít k platbám 
v aplikaci MojeDPKV staženou digitální peněženku MasterPass, ani už 
při každém nákupu zdlouhavě hledat a opisovat údaje ze své platební 
karty. Při první platbě kartou uvidíte výchozí okno platební brány s 
možností svou kartu zapamatovat pro veškeré následné platby. Abyste 
mohli při své následné platbě zaplatit svou zapamatovanou kartou, je 
potřeba označit „Zapamatovat kartu”. Každá další platba pak obnáší jen 
jeden klik za parkovné, jízdenky či vjezd do lázeňského území.

Platba může proběhnout doslova na jedno kliknutí.

POVOLENÍ K VJEZDU DO LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ 

ZAKOUPENÍ JÍZDENKY MHD 

PLATBA ZA PARKOVNÉ

DOPRAVNÍ PORTÁL DPKV 

TRASY VŠECH LINEK MHD

AKTUÁLNÍ POLOHA VŠECH AUTOBUSŮ MHD

ONLINE SLEDOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH INTELIGENTNÍCH
ZASTÁVEK

AKTUÁLNÍ STAV HUSTOTY 
DOPRAVY V KV

PŘEHLED PARKOVACÍCH MÍST V KV

ZNÁZORNĚNÍ LÁZEŇSKÉ ZÓNY S POPLATKEM

Cena za osobu bez vstupného

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

21.11. (8:00 – 19:00) Zábavní park Fundora 199,- Kč

DOPRAVNÍ PODNIK
KARLOVY VARY

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

ZKUSTE naší aplikaci

PLATBA

NA JEDEN

KLIK

dopravniportal.dpkv.cz

NYNÍ STAČÍ K PLATBĚ
VAŠE PLATEBNÍ KARTA
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„Představte si život jako hru, kde 24 hodin 
denně žonglujete s pěti míčky: práce, 
rodina, zdraví, přátelé a smysl života a 
snažíte se je udržet ve vzduchu.“  
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SEMINÁŘE 2020
9.9. 17:00 Zdravý životní styl
Nordic Walking. Jak na zdravý životní styl v místě, kde žijeme. Tentokrát venku – začínáme v učebně, ale s hůlkami se následně přesouváme ven.

19.9.2020 9:30 (sobota) Obtížné situace v rodině 
Školní zralost a úspěšnost. Připravenost na školu, domácí příprava, jak podpořit dítě v tom, aby se mu ve škole dařilo.

23.9.2020 17:00 Zdravý životní styl
Zdravá záda. Většinu času prosedíme ve škole, v práci. Bolavá záda už netrápí jen nejstarší. Jednoduché tipy, jak tomu předejít – pro celou rodinu.

8.10. 17:00 Konflikty v rodině
Zdravé partnerské vztahy. Zvládli jste nouzový stav bez ponorkové nemoci? Nebo to občas zajiskřilo. Co je v normě a co už přes čáru?

17.10. 9:30 (sobota) Obtížné situace s v rodině
Neudrží pozornost a zlobí, co s tím? Znají to všichni rodiče. Můžeme „zlobení“ předejít? Jak ho máme řešit? Kdy už vyhledat odborníka?

12.11. 17:00 Zdravý životní styl
Psychosomatika aneb když duše mluví řečí těla. Bolí dítě před školou břicho až příliš často? Trpíte migrénami? Nemůžete se kvůli ztuhlým svalům 
pořádně hýbat? A není za tím vším náhodou naše pochroumaná psychika?

14.11. 9:30 (sobota) Konflikty v rodině
Přechodové rituály. Změny, které nás v životě čekají – porod, svatba, důchod, odchod dětí do školy, z domu, jak zvládnout změny, které s sebou přináší
změnu našeho životního rytmu?

12.12. 9:30 (sobota) Konflikty v rodině
Rodina v 21.století – co trápí rodinu, např. budeme řešit soužití generací – co můžeme očekávat – má to své výhody i nevýhody.

13.12., 20.12. (neděle) Životní styl – bude upřesněno
Adventní workshopy na podporu rodiny, tradic a sdílení. Změny termínů i témat vyhrazeny. O změnách mohou být informováni
jen přihlášení.

Konání seminářů: Obecní úřad Hory, Hory 47.   Přihlásit se můžete prostřednictvím registrace na www.bludistekv.cz.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY



ŠKOLSTVÍ

Vážení rodiče,
chcete, aby Vaše děti žily v regionu, kde mají 
dostatek příležitostí pro rozvoj svých talentů 
a silných stránek? Mezi lidmi, kteří si zachovávají 
radost ze zkoumání světa a umí vytvořit prostředí
vzájemné inspirace? Na Karlovarsku i v dospělosti 
a Karlovarsko vnímaly jako úžasné místo pro 
život? Podpořte náš záměr vybudovat v Karlových 
Varech ZŠ se vzdělávací koncepcí Škola Můj Pro-
jekt. Chcete, aby město Karlovy Vary podporovalo 
zřizování nových ZŠ s různou vzdělávací koncepcí, 

jako součást široké nabídky základních škol, která 
umožní rodičům vybrat si pro své dítě dle nich tu 
nejlepší školu? Podpořte náš záměr vybudovat 
v Karlových Varech ZŠ se vzdělávací koncepcí 
Škola Můj Projekt. Základní informace o vzděláva-
cí koncepci najdete na webu skolamujprojekt.cz. 
A jak nás můžete podpořit? Odešlete nám prosím 
na adresu stariatova@seznam.cz odpověď „Chci 
v Karlových Varech ZŠ se vzdělávací koncepcí 
Škola Můj Projekt.“ Děkujeme za Váš čas i Vaši 
případnou podporu. Dana Stariatová

Škola Můj Projekt

Nové instalace, přístavby, přestavby a opravy – 
v karlovarských školách se během letních prázdnin 
opět pracovalo. Některé opravy se uskuteční ještě 
na začátku nového školního roku. Finančně nejná-
ročnější byla rekonstrukce elektroinstalace v objek-
tu I. stupně ZŠ J. A. Komenského v Drahovicích, kde 
náklady převýšily 5 milionů korun bez DPH. Další 
milion a půl má město připraveno na plánovanou 
modernizaci zázemí a šaten v této škole. Šatní kóje 
tam nahradí skříně a skříňky. Nové budou i podlahy. 
Modernizace kabelových rozvodů proběhla také 

v jednom z objektů starorolské základní školy.
Stavebními úpravami prošel objekt kuchyně ZŠ 
Poštovní, kde byl vybudován prostor pro kompo-
stér, který tato škola již tři roky využívá. Základní 
škola jazyků se v průběhu podzimu dočká nové 
odborné učebny matematiky. Náklady na její zřízení 
i vybavení částečně pokryje dotační příspěvek 
z fondů EU.
Mateřská škola Vilová má zmodernizované podlahy 
v kuchyni a technických prostorech, školka ve 
Východní ulici nové oplocení. 

Školské objekty se přes 
prázdniny rekonstruovaly

ZŠ J. A. Komenského 
obhájila titul Ekoškola
Ekoškola je jedním z největších vzdělávacích 
programů  na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční 
metodika pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby 
se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. 
Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, pomáhá zlepšovat 
životní prostředí, školám přináší mezinárodní oce-
nění, finanční úspory a další výhody. Základní škola 
Jana Amose Komenského v Karlových Varech získala 
svůj první titul Ekoškola již v květnu 2012.
Po delší pauze s nástupem nového vedení školy 
a také koordinátorky environmentální výchovy, 
osvěty a vzdělávání (EVVO) Věry Bartošové a Radky 
Hodačové se podařilo vytvořit nový Ekotým složený 
z žáků školy. „Vzniklo pět parkovacích míst pro kola, 
přibyl kontejner na kovový odpad, vytvořili jsme 
bylinkovou zahrádku,“ říká ředitelka školy Zdeňka 
Vašíčková. „Naši žáci se zúčastnili Dne za obnovu 
lesa, kdy vysadili přes padesát sazeniček nových 
stromů. Součástí programu byl také úklid okolí školy, 
přičemž jsme se zapojili také do soutěže „Chceme 
čisté město“, kde jsme obsadili 3. místo,“ dodává 
ředitelka Vašíčková. Pro celou školu se podařilo také 
zrealizovat zajímavé besedy o ochraně tropického 
pralesa. Jedna z takových akcí školu vyburcovala 
k podpoře „Tygřího komanda“, které chrání a hlídá 
prales na Sumatře.
Trvalo přibližně rok, než bylo možné říci, že je škola 
připravena obhájit titul podruhé. Termín auditu byl 
stanoven na 30. dubna 2020.  Prakticky před vyvr-
cholením snažení ovšem zasáhla celý svět pande-
mie. Ani v této době však učitelé ani žáci nepověsili 
environmentální aktivity na hřebík. V omezené míře 
a ve formě dobrovolných úkolů byly posílány žákům 
náměty nejen k zamyšlení nad současným stavem, 
ale zpracovávali také úkoly, kde si například mohli 
spočítat svoji ekologickou zátěž, pomocí koláže 
vyrobit uhlíkovou stopu, či porovnávat množství 
směsného odpadu po týdenním třídění. Žáci vyráběli 
omalovánky pro mladší kamarády s ekotématikou, 
pracovali s křížovkami s přírodopisnými pojmy. 
Tajenkou bylo například " Mysli globálně, jednej 
lokálně" nebo motto Dalajlámy „Chovej se k Zemi 
něžně.“ Po uvolnění mimořádných opatření v souvis-
losti s šířením koronaviru byla obhajoba přesunuta 
na 4. červen 2020. Auditorky ve škole strávily více 
než tři hodiny času, kdy společně se zredukovaným 
Ekotýmem prošli školu i venkovní areál. Předseda 
Ekotýmu Lukáš Zeman a jeho zástupci byli tak plni 
energie a elánu, že obě auditorky byly nadšeny jejich 
přístupem i vědomostmi. Škola se tak dočkala svého 
druhého titulu.

MŠ Východní, oprava plotu Foto: KRL

Přístavba objektu pro kompostér, ZŠ Poštovní Foto: KRL
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Zřejmě nebudeme v karlovarské galerii sami, 
kdo se přihlásí k tomuto konstatování. Za 
dobu působení Petra Strnada v Karlových 

Varech zcela přirozeně rostla celá plejáda přátel, 
obdivovatelů a osobností, se kterými se setkával 
v každodenním životě, v profesním působení i na 
výstavách. Všichni ho měli rádi. Byl velice oblíben 
pro svoji srdečnost a přátelskou otevřenost, smysl 
pro humor a především pro hluboké humanis-
tické zázemí jeho mysli a tvůrčího uměleckého 
uvažování.
Až do letošního června, kdy 16. 6. 2020 zemřel, 
byl Petr Strnad tím pravým doyenem – mistrem 
karlovarské umělecké scény, neboť do Karlových 
Varů přišel už v roce 1955. Narodil se 31. ledna 
1935 v Praze a v letech 1950 – 1953 absolvoval 
Státní grafickou školu tamtéž.  Jakkoliv byl tok 
času neúprosný, umění Petra Strnada bylo opravdu 
stále svěží a svižné, plné elánu, elegance a lehkos-
ti. Navíc mělo v sobě schopnost svými estetickými 
kvalitami oslovovat lidi a poskytovat jim povzbu-
zující zážitky. Pro svoji pozitivní vyladěnost patřila 
tvorba Petra Strnada v Karlových Varech k nejob-

líbenějším. A pokud bychom hledali odpovídající 
výtvarný ekvivalent pro lázeňské město, ale i celé 
Karlovarsko, zcela určitě by ho splňovaly obrazy, 
kresby či grafické listy a ilustrace právě tohoto 
autora.  Po právu byl Petr Strnad v roce 2005 jme-
nován čestným občanem města Karlovy Vary.
V polovině 50. let začal působit jako propagační 
grafik v karlovarském divadle a záhy v Okresním 
kulturním středisku. Láska ke středověké a barokní 
Praze, kterou si sebou přinesl, k její pitoreskní až 
tajemné atmosféře, přirozeně stimulovala jeho vý-
tvarný zájem o městskou architekturu. Karlovy Vary 
ho okouzlily originálním prostředím, historizujícím 
a secesním slohem lázeňských staveb zlatého 
věku. Díky Karlovým Varům a okolí se život Petra 
Strnada a výtvarné umění skutečně vzájemně 
sladily. 
Do osudu Petra Strnada v Karlových Varech vstou-
pily také nové osobnosti. Předně bytost nejodda-
nější a nejláskyplnější – paní Soňa a pak celá řada 
výtvarných přátel: sochař Václav Lokvenc, malíř 
Karel Retter, sklářský výtvarník Oldřich Lípa, malíř 
Jiří Šik a další. Přiřadili se společně ke generaci 

Karla Kuneše, Antonína a Gizely Kuchařových, 
Jaroslava Ježka, Jaroslava Kláta, Jana Samce 
st., a dalších, která spoluvytvářela profil výtvarné 
kultury karlovarského regionu. 
Kolegiální spolupráce a hluboké přátelství spojilo 
Petra Strnada také s karlovarským publicistou, 
básníkem a výtvarníkem Karlem Fronem. Ze 
vzájemné součinnosti až do básníkova úmrtí v roce 
2002 vzešly rozmanité příležitostné publikace. 
Stejně jako s radostí a porozuměním ilustroval 
Petr Strnad Fronovu poezii, Karel Fron nejednou 
doprovodil působivým textem tištěné Strnadovy 
kresby či grafiky. Kresby Petra Strnada zdobily po 
léta stránky Lázeňského časopisu. Také známá 
karlovarská novinářka Eva Hanyková se dočkala od 
Petra Strnada sličných ilustrací svých posledních 
místopisných publikací.  
Petr Strnad byl velkým milovníkem hudby, patřil 
mezi věrné posluchače vážné hudby a hudeb-
ní motivy se v jeho díle objevovaly trvale. Díky 
přátelství s odborným a organizačním garantem 
mezinárodních pěveckých soutěží Aloisem Ježkem 
po léta spolupracoval s Mezinárodním pěveckým 
centrem Antonína Dvořáka a vytvářel pamětní 
grafické listy pro účastníky soutěží. 
Více jak desítku let byl Petr Strnad čestným členem 
Rotary klubu v Karlových Varech. A opět vznikla 
spolupráce nad jiné pozitivní a přínosná; pro různé 
slavnostní příležitosti pořádané touto společností 
autor vyhotovil mnoho pamětních listů a příleži-
tostné grafiky. Byl rovněž členem výběrové komise, 
která hodnotila návrhy na novodobý pomník Karla 
IV. Krásným dílem, obrazem zachycujícím karlovar-
skou Zámeckou kolonádu, přispěl v letošním únoru 
k charitativní podstatě Karlovarského salonu 2020, 
uskutečněném v Galerii umění Karlovy Vary. 
Mezi oblíbené techniky Petra Strnada patřila 
nejen malba olejem, ale také akvarelové realiza-
ce. Některé vznikaly přímo v krajině a jiné jako 
ozvuk dojmů v jeho karlovarském ateliéru. Jejich 
základem byl realistický výraz – vždy jsme poznali 
zem či pole, vnímali jsme hory, lesy, stromy, lidská 
obydlí i oblohu. Ale pak již nastávala jejich zvláštní, 
ale tolik působivá výtvarná proměna. Petr Strnad 
postihoval krajinu energicky, s velkou jistotou 
a v dynamické expresívní zkratce. Nejsvobodnější 
autorovou doménou byl celkový kolorit díla. Petr 
Strnad barvy pokládal v nejrozmanitějších barev-
ných kombinacích, od temných až po zářivé, vždy 
ale jedinečně zharmonizované podle zachycené 
přírodní nálady či ročního období. Barevnou struk-
turou svých děl Petr Strnad vytvářel most k moder-
nímu realismu a zcela nenápadně nás převáděl až 
k hranicím moderního abstrahovaného umění. Petr 
Strnad se celou svojí tvorbou, osobitým výtvarným 
stylem a velkým přínosem ke karlovarské kultuře 
stal jednou z nejvýraznějších osobností nejen 2. 
poloviny 20. století, ale i počátku našeho věku.
 Božena Vachudová
 kurátorka Galerie umění Karlovy Vary

S výtvarníkem Petrem Strnadem 
byla radost spolupracovat
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» Inspekce a rekonstrukce   
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» Laboratorní rozbory
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Dvacet až třicet knih za měsíc přečte čerstvě 
devadesátiletá obyvatelka Karlových Varů 
Dagmar Chalabalová. Čtení je pro rodačku 

z Brna celoživotní vášní. „Mívali jsme doma vždycky 
plno knih. Dnes už je nekupuji, ale pravidelně každý 
měsíc zajdu do knihovny. Nejraději mám krimi 
a hlavně sci-fi,“ překvapuje jubilantka. A proč zrovna 
tyto žánry? „Já už nechci číst limonády, protože ta-
kový je celý život. Mě baví číst o něčem nevšedním. 
A já to při tom čtení prožívám.“ Téměř celý svůj život 
prožila v brněnské Líšni, narodila se zde, vyučila 

se dámskou krejčovou, starala se o rodinný dům, 
v osmnácti letech se vdala za muže, s nímž strávila 
více než šedesát let pohodového života a vychovala 
syna a dceru. Původní profesi krejčové se věno-
vala jen krátce, šila spíš pro rodinu. Sama si také 
potrpěla na hezké oblečení a neváhala investovat do 
bot. „Tehdy přišly do módy boty na klínku, ale byly 
hrozně drahé, ručně šité. Stály šest set korun, přitom 
obyčejné boty se prodávaly za třicet. Tak jsem si 
každý měsíc dávala peníze na stranu, abych si na 
ně našetřila,“ přidává vzpomínku paní Chalabalová. 
Věnovala se profesím, ve kterých bylo podle jejích 
slov více peněz. Pracovala například ve velkoskladu 
nebo ve správě městských kin. Nezahálela ani po 
odchodu do důchodu a až do svých dvaaosmdesáti 
prodávala zeleninu soukromého pěstitele na vyhlá-
šeném brněnském Zelňáku. V roce 2013, dva roky 
po smrti manžela, rodné město opustila a přestěho-
vala se za dcerou do Karlových Varů. „Stěhování bylo 
rychlé, ale zvykla jsem si tady. Nešla jsem do nezná-
ma, často jsme sem za dcerou a vnoučaty jezdívali. 
Ale co jsem tady, tak jsem nebyla na kolonádě,“ 
přiznává. Nejraději má paní Chalabalová procházky 
se psem po Staré Roli, zajde do parku, posedí na 
lavičce, popovídá se známými z okolních domů. 
I přes úctyhodný věk se těší dobré kondici, vyzařuje 
z ní pohoda a dobrá nálada. K životnímu jubileu 
paní Dagmar přejeme zdraví pevné alespoň tak, jak 
pevný je její stisk ruky. A pohodu do dalších let.   

Když je čtení 
celoživotní vášní

V minulém vydání Karlovarských radničních listů vyšla fotografie Dagmar Chalabalové 
u nesprávného textu, za nedopatření se oslavenkyni i čtenářům omlouváme.

Veřejných funkčních toalet 
je nedostatek
V KRL 8/2020 píše paní Blažejová o věcech, které 
by se měly v Karlových Varech zlepšit. Přidala 
bych jednu další, nedostatek veřejných funkč-
ních toalet. V Tržnici byly zrušeny. Nechápu proč. 
Tržnice je otevřena celý den a pohybuje se tu 
mnoho cestujících nejen z Karlových Varů, ale také 
jiní návštěvníci, například z Prahy. Toalety na rohu 
Bulharské ulice jsou „nedobytné“. U Tržnice by 
bylo opravdu třeba kvalitního informačního centra 
- nejen s mapkami a lístky na MHD, ale také 
s fungujícími toaletami.
 Dana Černá, Karlovy Vary

Školní sportoviště
Máme léto, hezké léto, které přímo vyzývá po tom 
strávit ho s přáteli a kamarády venku při sportov-
ních aktivitách. Pokud si jdu zaběhat, nebo se chci 
projet na kole či bruslích, asi si své sportoviště 
najdu. Horší situace nastává, pokud má člověk rád 

kolektivní sporty. Pro mne je to smutný pohled, 
když vidím hezké sportovní areály u našich škol, 
které nejsme schopni, nebo spíš ochotni, otevřít 
pro veřejnost. Vždyť peníze, ze kterých se posta-
vily, jsou z kapes nás všech a dohled nad jejich 
využitím by se určitě zajistit dal. Příkladem pro 
nás může být Sokolov, kde tuto činnost zajišťuje 
již několik let Městská policie. Často žehráme nad 
nízkou aktivitou našich dětí, ale na těchto hřištích 
bychom se mohli trochu pohnout i my, kteří jim 
máme jít příkladem. Doufám, že se brzy na někte-
rém z těchto plácků uvidíme…
 Josef Janů, zastupitel za Piráty

Poděkování policistům 
z obvodního oddělení 
v Rybářích
V sobotu 25. 7. 2020 jsem jela s vnoučkem 
vlakem z Chebu do Karlových Varů. Na Horním 
nádraží jsme nastoupili do autobusu číslo 1 a jeli 

domů. Doma následoval šok – chyběla mi peně-
ženka se všemi doklady, penězi a platební kartou. 
Nahlásila jsem ztrátu na policii ČR s tím, že než 
jsem kartu zablokovala, bylo z ní kýmsi placeno 
ve Svatavě a také provedeny platby po internetu. 
A začaly se dít věci, před kterými smekám. Policie 
i přes velké pracovní vytížení začala okamžitě 
jednat, vyžádala si kamerový záznam z autobusu 
(i vedení MHD za toto děkuji) i z obchodu, kde 
bylo mojí kartou placeno. Policie mě další den 
navštívila a vyžádala si další podrobnosti včetně 
přesných časů, kdy bylo kartou placeno. Díky 
jejich rychlosti, trpělivosti a zkušenosti byli pa-
chatelé dopadeni. Peněženku prý pachatelé našli 
ve vlaku, vzali hotovost a platební kartu, a vše 
ostatní zahodili. Děkuji tedy policistům, zejména 
policistce, která mě 25. července okolo 15.00 
hodin první vyslechla (jméno bohužel neznám) 
a dále policistům Demjanovi, Balogovi a Sokolí-
kovi. Jejich přístup a lidskost a následný výsledek 
jsou obdivuhodné. Děkuji!
 Miluše Stehnová, Karlovy Vary

HYDEPARK

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz
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Již za několik dní do našeho města opět zavítá 
lidová hudba a tance z Česka i zahraničí. 
Zatímco ve čtvrtek nás čeká zahajovací koncert 
v hotelu Imperial, v pátek bude mezinárodní 
folklorní lázeň pokračovat programem Svět tančí 
pro žáky základních a středních škol, 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. Galavečer bude letos výjimeč-
ný oproti jiným rokům svou lokací – bude se 
odehrávat pod širým nebem na prostranství před 
hotelem Thermal. 
Vedle tuzemských účastníků jak z Čech, tak 
z Moravy, přivítáme také hosty ze Slovenska, 
Rumunska a Polska. 
Stejně jako v minulých letech návštěvníkům 
předvedou své taneční, hudební a také kulinářské 
umění národnostní menšiny, jež v našem kraji žijí. 
Festival, který se koná s podporou statutárního 
města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, tak 
nejen poučí o jiných kulturách a zvycích, ale jako 
vždy hlavně pobaví. Přesný program lze najít na 
webových stránkách www.kffestival.cz či na FB 
stránkách Karlovarského folklorního festivalu.
 Hynek Rint

Karlovarský folklorní festival je tu

Brzký podzim se v Karlových Varech bez Por-
celánových slavností takřka neobejde. Od 
4. - 6. září si můžete opět zakoupit výrobky 

firem Thun 1794 a.s., Český porcelán Dubí, Porce-
lánka Rudolf Kämpf, s.r.o., G-Benedikt i sklářské 
manufaktury Moser za bezkonkurenční akční ceny 
a doplnit si tak svoji výbavu skla a porcelánu.
Před nákupem se především inspirujte v repre-

zentativních prostorách Grandhotelu Pupp, kde 
bude opět připravena výstava s názvem Prostřené 
stoly. Kvalitní český porcelán doplněný českým 
špičkovým sklem a dekorativním prostíráním 
ve vás ihned vyvolá touhu přenést si nápaditě 
prostřený stůl i k vám domů. Pro děti je připrave-
na pojízdná Porcelánová školička, kde si mohou 
dle vlastní fantazie ozdobit porcelánový výrobek, 

ten je poté vypálen a návštěvníci Porcelánových 
slavností si odnesou malý suvenýr jako památku. 
Podzimní porcelánové slavnosti jsou doprovázeny 
i vystoupeními folklorních souborů v rámci Karlo-
varského folklorního festivalu. Nad Porcelánovými 
slavnostmi převzala záštitu agentura CzechTouri-
sm. Srdečně všechny zveme na tuto již tradiční 
karlovarskou akci.

PODZIMNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI 
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Právě letos uplynulo 100 let od narození vý-
znamné regionální folkloristky Aleši Balounové. 
Této drobné ženě vděčí celé Karlovarsko za 

mnohé. Především dokázala, že Karlovarsko je 
svébytný národopisný region, který má své místo na 
folklorní mapě Čech. Od roku 1945 sbírala hudební 
a taneční materiál z širšího okolí Karlových Varů. 
Založila první český folklorní soubor v Karlových Va-
rech, pomohla zrekonstruovat karlovarský a žlutický 
lidový kroj. A co je snad nejdůležitější - za dlouhé 
roky své učitelské a metodické činnosti přivedla 
k zájmu o lidové umění stovky dětí a mladých lidí.
Aleša Balounová se narodila 11. dubna 1920 
v Litomyšli do rodiny právníka. Dětství strávila na 
Slovensku, kam byl její otec vyslán po vzniku Čes-
koslovenska. V Bratislavě absolvovala gymnázium, 
poté studovala státní pedagogickou akademii v Brně 
a školu pro vychovatelky v Praze. V době války byla 
nasazena jako učitelka v Táboře, zde se provdala 
za učitele a muzikanta Miroslava Balouna (1919 – 
1985) a s ním odešla v roce 1945 do vysídleného 
pohraničí, do Karlových Varů. Zde pak oba působili 
na základních školách. Protože jim o kraji jejich 
nového domova scházely znalosti i materiály, začali 
se sami věnovat sběru místních písní, tanců a lido-
vého oděvu. Přímo v terénu zapisovali velmi cenný 
autentický hudební a taneční materiál od starých 
lidí, Čechů i Němců, kteří ho ještě aktivně znali.
Od roku 1953 působila A. Balounová jako odborná 
pracovnice krajských institucí pro lidovou umělec-
kou tvořivost, zabývala se zejména tancem. Sama 
se v tomto oboru stále zdokonalovala v různých kur-
zech a jako externí učitelka vedla zájmové kroužky 
na školách. Manžel Miroslav byl v té době sbormis-
trem reprezentačního Karlovarského dětského sboru 

písní a pro zpestření programu založila paní Aleša 
při tomto pěveckém sboru taneční kroužek, který 
později převedla do folklorního souboru Mládí. Při 
práci s dětmi se nejvíce zaměřovala na  možnosti je-
jich přirozeného projevu. Oblíbila si průpletové tance 
a hry, vydala řadu publikací a sborníků, např. Do ko-
lečka, do kola (1955), Elementární taneční výchova 
na základě lidového tance (1966), Tanec a taneční 
hry pro dětské zábavy (1968, spoluautorka). 
V roce 1963 se z dětského souboru přirozeným 
způsobem stal soubor dospělý. Ten vystupoval 
pod názvem Mládí a zabýval se folklorem z Čech, 
Moravy i ze Slovenska, který předváděl hlavně 
cizincům v lázeňských domech. V roce 1974 se 
soubor Mládí přejmenoval na Dyleň. (Přejmenování 
proběhlo z toho důvodu, že v Otročíně na Karlovar-
sku existovala mládežnická dechovka Mládí a před 
společným výjezdem do ciziny se musel jeden 
soubor přejmenovat.) 
Uměleckou vedoucí Mládí a později Dyleně byla 

Aleša Balounová do roku 1985. Od 80. let se začal 
Dyleň stále více zaměřovat na zpracování folklorního 
materiálu širšího Karlovarska, oblasti s patrnými 
německými vlivy. Pro vystoupení zrekonstruovala 
lidové kroje Karlovarska a vytvořila mnohé choreo-
grafie, které dodnes patří do kmenového repertoáru 
souboru. Je především její zásluhou, že se soubor 
Dyleň stal v roce 1988 laureátem MFF ve Strážnici.
Od roku 1974 se pak začala intenzivněji zabývat 
zpracováním svých sběrových materiálů, z nichž 
některé připravila k vydání: Kola a oblíbené taneční 
hry na Karlovarsku (1983), Lidové písně nejzápad-
nější části Čech (2 díly, 1986, 1987), Lidové kroje 
na Karlovarsku (1990). Odborné texty o lidovém 
oděvu Karlovarska publikovala také v tiscích Kroniky 
a kronikáři Karlovarského muzea.
Paní Balounová se výrazně podílela na realizaci 
jedinečného videoprojektu Ústavu lidové kultury ve 
Strážnici Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(1992 – 1997), pro který zpracovala části Chebsko, 
Plánsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko.
Manželé Balounovi vychovali tři děti, dceru Zoru 
a syny Leoše a Aleše. Všechny prošly souborem jako 
tanečníci. Poslední roky života trávila paní Balounová 
v Praze u syna Aleše a poté v domově důchodců 
v Sedlčanech, kde pro ni její soubor Dyleň uspořádal 
vystoupení k osmdesátinám. Zemřela 31. 3. 2001.
V rámci 25. ročníku Karlovarského folklorního festi-
valu uspořádá Muzeum Karlovy Vary vzpomínkovou 
výstavu věnovanou této karlovarské osobnosti. 
Vernisáž výstavy spojená s koncertem lidových mu-
zik - účastníků Karlovarského folklorního festivalu, 
se uskuteční v sobotu 5. září 2020 od 14.00 hod. 
v expozici na Nové louce.  
 Mgr. Eva Hanková

Výstava v Muzeu Karlovy Vary připomene 
100 let od narození Aleši Balounové 

Na podzim připravili archeologové Muzea Kar-
lovy Vary autorskou výstavu „Tři kostely, tři pří-
běhy“, která prezentuje archeologické výzkumy 
tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou 
hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel 
sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, 
kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a původní 
gotický kostel sv. Maří Magdalény v Karlových 
Varech.

Kostely výstava představuje prostřednictvím 
textem i fotografiemi bohatých panelů a řady 
archeologických nálezů i v kontextu jejich 

doložené hmotné kultury umístění v sídelní krajině 
a dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – po-
hřbívání. Vystavené nálezy pak dotvářejí atmosféru 
románsko – gotického období, kdy i v našem 

regionu v rámci kolonizace krajiny vznikala význam-
ná duchovní centra, jejichž význam by neměl být 
zapomenut ani dnes. Na výstavě tak bude k vidění 
i rekonstruovaný hrob pocházející z výzkumů kos-
tela sv. Linharta. Část vystavených archeologických 
nálezů, k nimž patří např. mince, keramika a další, 
mohli pravidelní a dlouholetí návštěvníci muzea 
již při různých příležitostech vidět. Na této výstavě 
předmětů uvidí mnohem víc a především v novém 
společném kontextu.  Výzkumu kostelů, nejen nyní 
představovaných, se muzeum věnuje bezmála čtyři 
desetiletí. Ostatně výzkum tří kostelů od sebe dělí 
desetiletí tři – výzkum kostela sv. Linharta začal po 
roce 1990, kostela sv. Mikuláše v roce 2000 a go-
tického kostela sv. Maří Magdalény v roce 2010.
Vernisáž se koná 23. září v 17 hodin. Výstava potrvá 
do poloviny prosince.

Muzeum připomíná tři kostely třemi příběhy 

Gotický kostel sv. Maří Magdalény

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.
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Po letních dnech, kdy byla možnost přinášet 
publiku hudbu zejména v rámci open air 
akcí, se chystá KSO opět na koncertování 

v sálech a všichni doufáme, že sezona proběhne 
bez omezení. 
Mnozí z vás jistě zaregistrovali naši kampaň 
pod názvem KSO – Láska na první poslech 
a pokud bychom měli najít ještě jedno dobré 
na tom zlém, co pandemie přinesla, je to jistě 
setrvání našeho šéfdirigenta Jana Kučery ve 
své pozici: „díky“ nedokončené minulé sezoně 
své angažmá u nás o rok prodloužil. Již tento 
měsíc se tak můžete těšit hned na tři koncerty 
pod jeho vedením: Letošní závěrečný kolonádní 
koncert (zopakujeme si v tomto roce naposled 
Novosvětskou symfonii, tentokrát na Tržní 
kolonádě, jelikož v lázeňském centru ještě letos 
nezazněla), koncert v rámci festivalu Dvořákův 
karlovarský podzim, na kterém violoncellový 
koncert Antonína Dvořáka přednese koncertní 
mistr KSO Martin Ondráček a koncert filmo-

vých melodií s hostující sopranistkou Terezou 
Mátlovou. Zahajovací koncert této sezony se 
odehraje v Lázních III pod taktovkou Deba-
shishe Chaudhuriho se sopranistkou Ester Pavlů 
a máme připraven i komorní koncert souboru 
Trio di Praga v Galerii umění. 
Pro letošní sezonu jsme kromě standard-
ních abonentních řad připravili také řadu čtyř 
koncertů pro rodiče s dětmi Svět pohádkových 
melodií a rovněž čtyři koncerty obsahuje řada  
Seznamte se, prosím pro posluchače „začá-
tečníky“, kterým klasickou hudbu představíme 
v moderovaných koncertech s nejslavnějšími 
skladbami vážné, ale i filmové hudby. Největší 
podporou pro nás je vaše přítomnost v sále a za-
koupením předplatného vzniká benefit na obou 
stranách: pro nás obsazený sál, pro vás vstupné 
na jednotlivé koncerty za zvýhodněnou cenu. 
Děkujeme za vaši přízeň, budeme dělat vše pro 
to, abychom si ji zasloužili i nadále! 
 Váš Karlovarský symfonický orchestr

KSO zahajuje 186. koncertní sezonu
Přijďte podpořit svůj orchestr do koncertních sálů 

V pokračování cyklu, jehož představení se 
uskutečnilo díky koronavirové situaci na-
posledy v únoru, uvedou Poetická skupina 

Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit výbor 
z básní Jiřího Kuběny (1936 – 2017) Pramen 
Bítova. Výbor obsahuje básně z let 1953 – 2010, 
mezi nimi i dosud nevydané texty z přelomu 20. 
a 21. století. Název hradu Bítov se v titulu sbírky 
neobjevuje náhodou - po roce 1989 se Kuběna 
stal kastelánem hradu Bítova. Trvale zde žil 
a v 90. letech uspořádal na Bítově několik celo-
státních setkání českých básníků a kritiků.
Před rokem 1989 publikoval básník své dílo 
téměř výlučně v samizdatu a v exilu, s výjimkou 

několika kratších textů, které vydal v době kul-
turního uvolnění kolem roku 1968. První sbírku 
vydal v roce 1966. Je rovněž autorem několika 
monografií o památkách na jižní Moravě.
Jiří Kuběna je považován za nejvýznamnějšího 
homoeroticky orientovaného básníka v součas-
né české literatuře, toto téma je v jeho tvorbě 
významně přítomné. Hlásil se ke konzervativ-
nímu katolictví a v jeho díle se vyskytují i četné 
duchovní a náboženské motivy. Byl významným 
inspirátorem několika mladších básníků. 
Básníka pojilo celoživotní přátelství s Václavem 
Havlem, který jej v roce 1952 oslovil, zaujatý 
Kuběnovými verši. V roce 1953 spolu založili 
literární skupinu Šestatřicátníků, nazvanou 
podle letopočtu narození většiny členů. Skupina 
sdružovala autorky a autory, kteří věřili ve vlastní 
literární talent a zároveň neměli v úmyslu zadat 
si svým psaním s panujícím režimem. Od samého 
počátku šlo o aktivity paralelní s oficiálními 
kulturními „strukturami“, jejichž cílem ovšem 
bylo uplatnit se publikačně na veřejnosti, až to 
poměry dovolí. K Šestatřicátníkům patřili také 
Pavel Švanda, Viola Fischerová, později Josef 
Topol, Věra Linhartová a Jan Koblasa.
V roce 1998 prezident Václav Havel básníka 
vyznamenal Medailí Za zásluhy v oblasti kultury 
a umění I. stupně. 
Pořad Poezie & Jazz se koná za podpory Města 
Karlovy Vary. 

Od září se pořady budou konat vždy ve středu.

Jiří Kuběna – Pramen Bítova

Informace o vstupenkách a předplatném na: predprodej@kso.cz nebo telefonu 777 744 893 

Při Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořá-
ka, která se již přes 50 let koná v Karlových Va-
rech, je udíleno přes třicet zvláštních cen. Od roku 
2005 je pravidelně udělována také cena hejtmana 
Karlovarského kraje udílená nejlépe umístěnému 
českému laureátu v kategorie PÍSEŇ.  Součástí 
této ceny je komorní koncert. Při 54. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v listopadu 2019 Cenu hejtmana Karlovarského 
kraje Mgr. Petra Kubise získala Monika Jägerová. 
Její písňový koncert s podnázvem Podoby lásky, 
na který přizvala své hosty - houslistku Zoru Jan-
skou a klavíristu Jana Duška, se uskuteční v úterý 
29. září 2020 od 17.00 hodin v Galerii umění 
Karlovy Vary. Láska může mít mnoho podob. Lás-
ka milostná, mateřská, dvorská, láska nenaplněná 
v dálce nebo láska k zemi a přírodě. Na koncertě 
zazní písně lásky od P. Ebena, V. Kaprálové, L. 
Sluky, G. Mucha, S. Vorlové, B. Martinů a instru-
mentální kusy B. Bartóka nebo B. Martinů.

Chystá se koncert Adama Plachetky
V listopadu 2020 Mezinárodní pěvecké centrum 
Antonína Dvořáka připravuje Slavnostní koncert 
Adama Plachetky, současné nejzářivější hvězdy 
české opery. Koncert se uskuteční v Karlovarském 
městském divadle v pátek 13. listopadu 2020 od 
19.30 hodin.

Podoby lásky 
- písňový koncert 
Moniky Jägerové
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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

3. 9. 19.30 Ernest Thompson: Na Zlatém jezeře
Agentura Harlekýn
Romantická komedie, známá také z filmového zpracování. 
V kouzelném prostředí u Zlatého jezera tráví léto starší 
manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy 
zapomínající profesor v penzi Norman a jeho chápající žena 
Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půva-
bem a noblesou. Příjezd dcery Chelsea s partnerem a jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normanovi vystoupit z le-
targie – a vzápětí všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je 
čas začít se znovu za život, i ten nejobyčejnější, prát.
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, 
Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml., Jaromír Nosek/ Karel Zima
Režie: Vladimír Strnisko

4. 9. 19.30 Michaela Doleželová, Michal Vencl: 
  Když se zhasne
Agentura Nordproduction
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společ-
nosti. Jejich manželství nelze pokládat za ideální – vlastně je 
to hotové peklo na zemi – ale nelze s ním jen tak skoncovat. 
Může za to předmanželská smlouva...
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, 
Miluše Bittnerová/ Světlana Nálepková
Režie: Roman Meluzín

5. 9. 19.30 Marc Camoletti: A do pyžam!
Kulturní portál.cz Aby nenechal svoji milenku v den jejích 
narozenin doma samotnou, pozve ji Robert do svého venkov-
ského domu. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve 
zároveň svého přítele, kterého chce vydávat za milence své 
milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milen-
cem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala 
na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně jako jeho 
milenka... Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora.
Hrají: Leoš Noha, Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Barbora 
Mottlová, Eva Decastelo, Kristýna Podzimková, Libor Jeník
Režie: Jan Nosek Novák

12. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
6. 9. 14.00 Zahájení dětské podzimní sezóny před 
budovou Karlovarského městského divadla s účastí 
zvířátek, královny, princezny, draků a jiných pohádko-
vých postav.
Herci Docela velkého divadla v kostýmech předvedou ukázky 
z pohádky a průvodem přes lázeňské území budou zvát 
všechny na představení, které začíná v 15.00 hodin.

6. 9. 15.00 Ondřej Sekora: Brouk Pytlík
Docela velké divadlo
Pokračování příběhů z palouku. Do jezírka, kde bydlí 
statečný a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník 
s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda 
Mravenec a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, 
Škvor Policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík – se 
společně snaží palouček zachránit. A pozor, děti – objeví se 
i Beruška a Housenka Pepina.
Zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Režie: Jurij Galin

7. 9. 19.30 Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
JT Promotion
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která 
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriózní advo-
kát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí 
nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, 
jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však 
vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže, skutečné pravdě značně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela 
Šinkorová/ Michaela Dittrichová Režie: Antonín Procházka

9. 9. 19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu 
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvod-
níkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu Catch 

Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. 
„Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásob-
ným milionářem – a všechno, do posledního centu, jsem 
ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot Pan 
Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici 
v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše 
pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy a pánové!“ 
říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. 
Jeho pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, předsta-
vuje Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber Malíková, 
Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, 
František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

15. 9. 19.30 David Koller Acoustic Tour 2020
Během večera zazní například Chci zas v tobě spát, Troubit 
na trumpety by se nám líbilo, Gypsy Love, Amerika, Recidiva 
nebo Lovec střelec doktor & vědec. „Unplugged turné jedem 
sice už počtvrté, ale vždy k písničkám přistupujeme jinak 
a cizelujeme aranžmá. A podle ohlasu to baví i fanoušky, kteří 
mluví o prostoru, barvě a zvuku, který nebývá vždy v našich 
luzích a hájích ke slyšení,“ popisuje David Koller.
Účinkují: David Koller, Michal Pelant, Marek Minárik, Adam 
Koller, Víťa Halška, Matěj Belko

16. 9. 19.30 Nikolaj Vasiljevič Gogol: 
  Bláznovy zápisky
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva Mistři na jednom 
jevišti. Oba mistři slova se smyslem pro vykreslení nejrůzněj-
ších charakterů se opět potkávají po padesáti letech – tehdy 
Jan Přeučil poprvé exceloval v této dramatické komedii. 
Fantastické ztvárnění lidiček směšných až k pláči a politová-
níhodných k popukání, romantismus obrácený v žert, i parodií 
prosvítající osud řízený často démony a běsy – to vše baví 
a fascinuje diváky všech generací.
Hraje: Jan Přeučil Režie: Jaroslav Gillar

20. 9. 15.00 Radovan Snítil: Lotrando a Zubejda
Divadelní společnost Natalie Venturové
Pohádka podle komediálního filmového příběhu Zdeňka 
Svěráka. Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy 
silnější než zlo. A když se chce, všechno jde. A že býti dobrým 
a slušným člověkem se vyplatí.
Hrají: Kateřina Zapletalová/ Natalie Venturová/ Ilona Hrochová, 
Ondřej Hyneš/ Marek Zeman, Daniel Koťan/ Patrik Vojtíšek/ 
Marek Merunka, Romana Sittová, Jiří Krejčí/ Ondřej Pech
Režie: Libor Jeník

21. 9. 19.30 Dermot Canavan: 
  Třetí prst na levé ruce
Filmová a divadelní agentura ADF Neobyčejný příběh obyčejné 
irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se dnes 
už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne 
znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, lásky 
i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu. 
Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, 
tanci a naději na odpuštění.
Hrají: Iva Pazderková, Martina Randová
Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová

24. 9. 19.30 Federico Fellini: Silnice (La Strada)
Divadlo Kalich
Divadelní podoba slavného Felliniho filmu Silnice. Každý 
kámen na světě má smysl – stejně jako každý člověk, i ten 
nejubožejší. Soužití dvojice potulných komediantů, propastně 
odlišných, má také svůj tajemný důvod – ale cituplná nota je 
v pravou chvíli přehlušována veselým rámusem jejich vystou-
pení. Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou 
pravdu: k tomu, aby umělec diváky pobavil, nepotřebuje 
technické zázraky, ale pohotovost, vtip a odvahu.
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Radek 
Zima, Zbygniew Kalina
Režie: Lída Engelová

25. 9. 19.30 Ray Cooney: Na poslední chvíli
Agentura Harlekýn
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života 
se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna 
Gavina a s druhou dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na 
internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom 
snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech 
sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných, typicky 

cooneyovských zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic 
anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna 
Browna.
Hrají: Václav Vydra/ Jan Čenský, Josef Carda/ Martin Zahálka, 
Filip Cíl, Karolína Vágnerová, Vlasta Žehrová/ Kamila Šprácha-
lová, Jana Boušková/ Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík
Režie: Martin Hruška

27. 9. 14.00 a 16.30   Jana Kubíčková, Štěpán 
Gajdoš: Past na Hurvínka
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Vydejte se s Hurvínkem hledat jeho ztracenou koloběžku! 
V příběhu s detektivní zápletkou, který je určený i pro ty 
nejmenší diváky, se Hurvínek vydá pátrat po své koloběžce. 
Není však sám, kdo ve městě něco hledá, a podezřelý je Hur-
vínkovi úplně každý – pošťáci, školník i policajt. Nebo že by za 
ztrátu koloběžky mohl taťulda, bábinka nebo dokonce Žeryk 
s Máničkou? Na půdě školy nakonec sklapne past...
Režie: Ondřej Lážnovský

29. 9. 19.30 BESÍDKA 2020
Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání, složené 
z mnoha humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, 
které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kaka-
busovi.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František 
Váša, Lenka Andelová, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, 
Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, 
Vladimír Vytiska, Jára Vaculík

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tumová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

5. 9. 18.30 Vernisáž: Michal Špora - Krajiny
Vernisáž výstavy obrazů karlovarského výtvarníka Michala 
Špory. Ten v Husovce nevystavuje poprvé a tentokrát vás 
provede krajinami svých inspirací, které čerpá i v našem kraji.

5. 9. 19.30 Keltská hudba
Divadelní sezónu 2020-21 otevře Klub Paderewski premiérou 
nového pořadu Velmi malého komorního orchestru Varvary 
Divišové. Irské lidové písně v úpravě pro harfu, hoboj, flétnu, 
housle, violoncello, kontrabas a kytaru zazpívají Anička 
Peterková, Blanka Tvrdíková, Jan Anděl a Pavel Žemlička. 
Hudebníci budou tentokrát číst v partiturách starých Keltů.

8. 9. 19.30 Švihadlo
Kapela Švihadlo je již třicet pět let vytrvalým zástupcem 
reggae v Čechách (založena v roce 1983 v Mladé Boleslavi). 
Vytrvale objíždí kluby a festivaly v České republice a na Slo-
vensku, koncertovala i v okolních zemích, a dokonce i v Číně. 
Za dobu své existence vydala několik alb a v současné době 
připravuje další.

15. 9. 19.30 Vladivojna La Chia – Vojnuška – sólo
Vladivojna La Chia sólově s kytarou hraje průřez svou starší 
i nejnovější tvorbou, čte ze svých zábavných Vladibajek 
a improvizuje na humra. Komorní i kabaretní vystoupení, 
divoké i křehce intimní okořeněné bezprostředním a vřelým 
kontaktem s publikem.

17. 9. 19.30 Roháči 45 – host Štěpán Rak
Už neuvěřitelných 45 let působí na české trampské hudební 
scéně Roháči z Lokte. Jejich životopis psaný od roku 1975 je 
opravdu pestrý, repertoár rozsáhlý a zpěvník plný hitů. Přijďte 
si je připomenout do Husovky. Jako hvězdný host vystoupí 
legenda akustické kytary Štěpán Rak.

24. 9. 19.30 All Tomorrow´s Parties Band plays The 
Velvet Underground 
Když jeden ze zakládajících členů chtěl vynahradit jisté A.H. 
svou tak proslulou neschopnost v zásadních oblastech vztahu 
dvou lidí, koupil jí banán. Po cestě k ní potkal Davida Máchu 
a při diskusi o banánu vznikla myšlenka založit kapelu The 
Velvet Underground revival. Tuto kapelu pojmenovali All 
Tomorrow´s Parties Band. Aby dodávka čerstvých banánů 
nevázla, připojili se další členové, jimiž byli Ondřej Pavlok, 
Pavel Drábek a František Glazar.

KMD karlovarské městské divadlo

KULTURNÍ SERVIS
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27. 9. 18.00 Samý kecy ňákejch básníků
Přehlídka českejch literátů aneb festival při festivalu, Samý 
kecy při Karlovarským Harlekýnu. Další porce autorskýho 
čtení. Na Husovce vystoupí se svejma textama Karel Škrabal 
z Prahy, ale vlastně z Brna, Petr Šťovíček aka Ing. Puding 
z Prahy, ale vlastně z Liberce, Šimon Leitgeb z Českejch 
Budějovic, vlastně z Budějc, a Teodor Kravál z Vysoký Jedle, 
vlastně Jáchymov, kterej aby si moh číst, tak to s Déčkem 
spolupořádá.
 
30. 9. 19.30 Irena Budweiserová & Jakub Racek
Populární zpěvačka, textařka, skladatelka a pedagožka, 
někdejší členka slavného Spirituál kvintetu, se opět představí 
divákům v Klubu Paderewski. Znovu ji doprovodí famózní 
kytarista Jakub Racek a pokřtí spolu nové CD Křídla.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary tel. 777744893, 
e-mail: kso@kso.cz, www.kso.cz

6. 9. 16.30 Dvořákův karlovarský podzim
Tržní kolonáda
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll
Jan Kučera – dirigent

11. 9. 19.30 Dvořákův karlovarský podzim
Lázně III
Josef Labitzky: Karlovarsky valčík; Karlovarské lázeňské tance
Josef Bohuslav Foerster: Milostné písně na slova Rabindra-
nátha Thákura op. 96 (Světová premiéra orchestrální verze)
Carl Nielsen: Aladdin, suita op. 34
Antonín Dvořák: Slovanské tance II. řada op. 72 /výběr/
Ester Pavlů – soprán
Debashish Chaudhuri – dirigent

16. 9. 19.00 Petrov/ Dvořák
Grandhotel Ambassador Národní dům
Vadim Petrov: Písně Prahy
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll
Martin Ondráček – violoncello
Jan Kučera – dirigent

25. 9. 18.00 Komorní koncert
Galerie umění Karlovy Vary
Trio Praga

30. 9. 19.30 Hudba z českých filmů
Grandhotel Ambassador Národní dům
Tereza Mátlová – soprán
Jan Kučera – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 9. 17.00 Štěstí je krásná věc
 19.30 Havel
2. 9. 17.00 Šarlatán
 19.30 Filmový klub: Parazit
3. 9. 17.00 After: Přiznání
 19.30 Tenet
4. 9. 17.00 Šarlatán
 19.30 After: Přiznání
5. 9. 14.30 Křupaví mazlíčci
 17.00 Havel
 19.30 Tenet
6. 9. 14.30 Scoob!
 17.00 After: Přiznání
 19.30 Šarlatán
7. 9. 17.00 Havel
 19.30 After: Přiznání
8. 9. 17.00 Projekce pro seniory 3Bobule
 19.30 Tenet
9. 9. 17.00 Šarlatán
 19.30 Filmový klub Dívka
10. 9. 17.00 Ženská pomsta
 19.30 Krajina ve stínu
11. 9. 17.00 Šarlatán
 19.30 Ženská pomsta

12. 9. 14.30 Trollové. Světové turné
 17.00 Ženská pomsta
 19.30 Krajina ve stínu
13. 9. 14.30 Křupaví mazlíčci
 17.00 Krajina ve stínu
 19.30 Ženská pomsta
14. 9. 17.00 Havel
 19.30 Ženská pomsta
15. 9. 17.00 Projekce pro seniory 3Bobule
 19.30 Kouř
16. 9. 17.00 Ženská pomsta
 19.30 Filmový klub: Daleko od Reykjavíku
17. 9. 17.00 Krajina ve stínu
 19.30 Rytmus: Tempos
18. 9. 17.00 Havel
 19.30 Šarlatán
19. 9. 14.30 Scoob!
 17.00 Šarlatán
 19.30 Tenet
20. 9. 9.00 Burza LP a CD,
 14.30 Křupaví mazlíčci
 17.00 K2 vlastní cestou
 19.30 Havel
21. 9. 17.00 Šarlatán
 19.30 Kdo si myslíš, že jsem
22. 9. 17.00 Projekce pro seniory: Raoul Taburin
 19.30 Krajina ve stínu
23. 9. 18.00 Jazz And Poezie – Jiří Kuběna
 19.30 Filmový klub Panství Downton
24. 9. 17.00, 19.30 Bábovky
25. 9. 17.00 Bábovky
 20.00 Vítání podzimu – Crossroad Bros Live
26. 9. 14.30 Princezna zakletá v čase
 17.00 a 19.30 Bábovky
27. 9. 14.30 Princezna zakletá v čase
 17.00 Žaluji
 19.30 Bábovky
28. 9. 17.00 Havel
 19.30 Bábovky
29. 9. 17.00 Projekce pro seniory Tajemní impresionisté
 19.30 Bábovky
30. 9. 17.00 Bábovky
 19.30 Filmový klub
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.

24. 9. 17.00 Vernisáž: Emil Filla a Mánesáci na 
Malši
Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, 
sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, 
kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na 
břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí 
obrazy, kresby a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak 
fotodokumentaci akce a také díla významných umělců tohoto 
spolku. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární 
město Karlovy Vary.
(Výstava potrvá do 22. 11.)

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

10. 9. 19.30 Tomáš Hrubiš – piáno
Skladatel, pianista a pozoruhodná osobnost brněnské alterna-
tivy ve svých autorských skladbách osciluje mezi bryskní vir-
tuozitou a melancholicko-psychedelickým výrazem inspirován 
Filipem Topolem, Philem Glassem i Johnem Cagem. Finančně 
podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

13. 9. 15.00 V rytmu letu bělásků
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne 
prohlídku výstavy Milana Maura a jednoduché tvůrčí činnosti 
inspirované vystavenými díly.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba:  úterý - neděle 10 - 17 hodin; dílny je nutno 
rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 nebo na 
vargova@galeriekvary.cz

MIMOŘÁDNÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
Během realizace opravy teras Becherovy vily může dojít 
k uzavírce objektu, nebo k regulaci provozu, 
info na www.becherovavila.cz  (novinky).

VÝSTAVY
do 6. 9. Objevené bohatství – Grafická tvorba Wal-
thera 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.

 10. 9. 17.00 Vernisáž: Jan Steklík – Kresby
Jan Steklík je označován jako průkopník konceptuálních ten-
dencí a minimalismu. Navíc je mistrem subverzivního humoru 
a představitelem mnoha uměleckých rolí. Je iniciátorem akcí 
v přírodě, autorem kresleného humoru, grafických hudebních 
partitur, objektů a hlavně prací na papíře – kreseb, koláží 
a asambláží vytvořených s poetickou mistrovskou lehkostí.
(Výstava potrvá do 8. 11.)

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

DALŠÍ AKCE
1. 9. 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.

6. 9. 15.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Objevené tajemství
Prohlídka výstavy grafických prací Walthera Klemma a Carla 
Theodora Thiemanna s komentářem kurátorky Mgr. Boženy 
Vachudové.

8. 9. 16.00 až 18.00   Když výtvarná tvorba voní...
Kreativní dílna se zaměří na výrobu aromatického papíru, 
dřeva a plsti a na jejich využití ve výtvarné tvorbě.

22. 9. 16.00 až 18.00   Otisky předmětů kolem nás
Výtvarná dílna určená především pro seniory spojí techniky 
tisku a kresby s předměty a přírodninami v netradiční kompo-
zice. Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

KULTURNÍ SERVIS
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24. 9. 10.00 Otisky přírodnin pro nejmenší
Výtvarná dílna seznámí děti i jejich rodiče s otisky přírody. 
Dílna je uzpůsobena tak, aby mohli tvořit ti nejmenší. (Spoj 
MHD číslo 4).

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

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

1. až 30. 9. Prodejní výstava uměleckých děl 
českých výtvarníků

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 11. 9. Obrazy z Němejcovy půdy
Výstava obrazů představuje tvorbu deseti členů skupiny 
amatérských výtvarníků z Nepomuku, která se pojmenovala 
„Němejcův atelier K, z. s.“ Členové skupiny tvoří různými tech-
nikami, pestré jsou i náměty jejich obrazů, v nichž je nezřídka 
inspirací příroda v okolí Nepomuku.
Augustin Němejc byl český malíř, pocházející z Nepomuku. 
V roce 2010 zde byl veřejnosti zpřístupněn zrekonstruovaný 
jeho rodný dům, v jehož podkroví v malířském ateliéru se 
skupina schází k tvorbě. Atelier K uspořádal od svého vzniku 
řadu výstav.

12. 9. až 30. 9. Klub výtvarníků Borska – obrazy, 
šperky, keramika
(Vernisáž 12. 9. od 15.00)
Na výstavě představuje svou různorodou tvorbu deset členů 
Klubu výtvarníků Borska, který vznikl v roce 1997 jako spolek 
neprofesionálních výtvarníků. V současné době je v klubu 
aktivně zapojeno osmnáct členů.
Klub vznikl s cílem  podporovat kulturní dění v oblasti 
výtvarného umění, rozvíjet citovou a estetickou výchovu dětí, 
mládeže i dospělých a pořádat výstavy. Od roku 2009 klub 
spolupracuje s Keramickou dílnou Bor.
Členové Klubu výtvarníků Borska se pravidelně zúčastňují 
soutěže neprofesionálních výtvarníků Trienále v Tachově. Svá 
oblíbená díla prezentují v nástěnných nebo stolních kalen-
dářích. Kalendář na rok 2021 pokřtí při vernisáži karlovarské 
výstavy.

23. 9. 18.00 POEZIE & JAZZ: Jiří Kuběna – Pramen 
Bítova
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z básní Jiřího Kuběny 
(1936 – 2017) Pramen Bítova, který obsahuje básně z let z let 
1953 – 2010, mezi nimi i dosud nevydané texty z přelomu 
20. a 21. století. Jiří Kuběna byl významným inspirátorem 
několika mladších básníků.  V roce 1998 jej prezident Václav 
Havel vyznamenal Medailí Za zásluhy v oblasti kultury a umění 
I. stupně.

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
5. 9. až 12. 9.  Aleša Balounová aneb drobná žena 
s velkým významem pro Karlovarsko
Malá výstavka je připravena  u příležitosti mezinárodního 
Karlovarského folklorního festivalu jako pocta paní Aleše 
Balounové (1920- 2001), od jejíhož narození uplynulo 
v dubnu 100 let. Aleša Balounová spolu se svým manželem 
Miroslavem založili v roce 1957 folklorní soubor Mládí, později 
přejmenovaný na Dyleň.

23. 9. až 13. 12. Tři kostely, tři příběhy
(Vernisáž 23. 9. od 17.00)
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezentuje archeologic-
ké výzkumy tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou 
hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta 

v karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod 
Krudumem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény 
v Karlových Varech.
Kostely výstava představuje prostřednictvím textově a foto-
grafiemi bohatých panelů a množství archeologických nálezů 
včetně dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – pohřbí-
vání. Vystavené nálezy pak dotvářejí atmosféru románsko 
– gotického období, kdy i našem regionu v rámci kolonizace 
krajiny vznikala významná duchovní centra, jejichž význam by 
neměl být zapomenut ani dnes.

DALŠÍ AKCE
5. 9. 14.00 folklorní odpoledne: Den s Mezinárod-
ním folklorním festivalem
Návštěvníci akce se dozví řadu informací o folklórní muzice 
v Karlovarském kraji, budou si ale též moci muziku i poslech-
nout. Součástí odpoledne je rovněž přednáška Evy Hankové 
a Lubora Hanky, dlouholetých vedoucích folklórního souboru 
Dyleň, o muzice, krojích a paní Aleše Balounové.

24. 9. 17.00 přednáška: Moderní pověsti (nejen) 
na Karlovarsku
Přednášející doc. Petr Janeček, zástupce ředitele Ústavu 
etnologie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, etnolog, 
folklorista a spisovatel odpoví na otázky, jaké podoby má 
dnešní slovesný folklor a která novodobá lidová vyprávění 
nahradila tradiční pověsti a legendy našich předků. Autor 
úspěšné knižní série „Černá sanitka“, která se dočkala 
televizního, rozhlasového a divadelního zpracování, představí 
moderní folklor (nejen) na Karlovarsku. Přiblíží především 
současné pověsti, fámy a hoaxy, ale také další žánry soudobé 
lidové tradice - anekdoty a vtipy, nápisy na zdech a moderní 
internetový folklor.

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.

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

1. až 30. 9. Odkaz Jana Amose Komenského
Výstava u příležitosti 350. výročí úmrtí „Učitele národů“. Kom-
pletní přehled života a díla obsaženého v 19 obrazových blocích 
poskytlo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose 
Komenského.

1. až 30. 9. Výstava obrazů Josefa Rybáčka
Výstava olejomaleb karlovarského malíře Josefa Rybáčka, jehož 
tématem je především krajina a příroda. Výstavu můžete navštívit 
na pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.

1. 9. 17.15 Čtenářský klub
Každé první úterý v měsíci společné čtení a následná debata 
o textu s knihovnicí Bc. Ludmilou Křivancovou. Počet míst je 
omezený, rezervace na tel. č. 353 221 365/21 nebo na e-mailu: 
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz

9. 9. 17.00 Arménie kousek po kousku
Cestovatelská přednáška Dagmar Frankové s promítáním 
v půjčovně, 1. patro.

15. 9. 17.00 Promítání v knihovně: Sakawa
Pravidelné promítání filmů z projektu „Promítej i ty“. Kdo jsou lidé, 
kteří odesílají e-maily s oznámením, že jste vyhráli v loterii a kdo 
se doopravdy skrývá za profily vnadných žen na internetových 
seznamkách? Režisér snímku se vydal do Ghany, kde si tímto 
způsobem přivydělávají celé komunity.

16. 9. 17.00 Gantulga Ganjuur – Karma
Beseda s oblíbenou mongolskou šamanskou Ganou, tentokrát na 
téma ,,Karma“ – zákon příčiny a následku. Vše, co se nám v ži-
votě děje, má nějakou příčinu. To, jak se v přítomnosti chováme, 
vytváří naši budoucnost. 

24. 9. 17.00 Iridologie
Přednáška o zdraví Radmily Karafiátové a Radmily Koňarikové, 
které posluchače seznámí s historií a principy irisdiagnostiky.

Každý pátek JÓGA PRO SENIORY pod vedením Hany Barto-
šové od 8.30  na pobočce MěKV ve Staré Roli. Informace na tel. 
353 562 715, e-mail: h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz.
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 
Luňáčkové od 14.00.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 353 224 034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory. Centrální hala
31. 8. až 26. 9. Laura Elen Rodriguéz Garciduenas- 
Sluncem prozářené aneb Barvy Mexika
Autorka pochází z Mexika, malování  se věnuje od dětství, 
soukromě studovala u akademického malíře Victora Rodrígu-
eze (shoda jmen je náhodná).Po příchodu do Čech, začátkem 
roku 2010, začala malovat to, po čem se jí ve zdejším pro-
středí stýská. Její obrazy zachycují momenty z běžného života 
Mexičanů, zvyky, ale i symbolické obrazy bohů předšpanělské 
historie Mexika.
(Vernisáž 31. 8. v 16.30)

Vstupní chodba
1. 9. až 29. 9. Architektonické studie SUPŠ K. Vary
Veřejná prezentace architektonických studií Střední umělecko-
průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary a výstava 
studentských prací na téma „Keramka jednadvacátého století“
Představení projektu 7.9. od 15.00 ve společenském sále.

A-klub
2. 9. až 31. 10. Malujeme pro radost
Karlovarští senioři malují
(Vernisáž 2. 9. v 17.00 v A – klubu)

KULTURNÍ SERVIS



27

Kavárna (otevírací doba PO až PÁ 9.00 až 17.00)
31. 8. až 27. 10. Laura Elen Rodriguéz Garciduenas: 
Sluncem prozářené aneb Barvy Mexika

Pobočka Lidická
24. 8. až 2. 10. Radek Fridrich: Koláže
Výstava koláží básníka Radka Fridricha
(Vernisáž 12. 9. v 18.00)

PŘEDNÁŠKY
Hlavní budova Dvory. Sál
DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI, vliv moderních technologií 
odborná konference
17. 9. Vliv modreních technologií na lidský mozek, 
řešení  gamblerství a závislostí, nové platformy učení
9.00 – 15.30 Program pro odbornou veřejnost
13.00 – 16.00 Testování IQ Mensa
16.30 – 19.30 Program pro laickou veřejnost
Registrace na zlepsipamet.cz

22. 9. 17.00 až 19.00   Martin Petiška: Minulost 
a přítomnost českých šlechtických rodů
Syn spisovatele Eduarda Petišky. Znám také pod pseudonymy 
Eduard Martin, Eduard P. Martin nebo Martin P. Edwards. Je 
majitelem nakladatelství Martin a autorem více než padesáti 
titulů, jejichž náklady jdou do statisíců výtisků. Patří mezi 
rotariány (organizace Rotary International), jejich cílem je 
šířit vysoké etické standardy a podporovat projekty pozitivně 
rozvíjející společnost. Vlastní velkou sbírku knih mnoha žánrů. 
Přednášel mimo jiné na katedře dějin a teorie divadla a na 
katedře bohemistiky Univerzity Karlovy. Pro rozhlas vytvořil na 
600 prací různých žánrů, od reportáží až po rozhlasové hry 
pro děti. Po léta vydává pravidelnou řadu Almanachů českých 
šlechtických rodů (projekt na tuto rodopisnou řadu vypracoval 
s MUDr. Františkem Lobkowiczem) a Almanachů českých 
šlechtických a rytířských rodů.

30. 9. 17.00 až 19.00   Krušnohorská apatyka
Povídání o bylinkách, jejich účincích a krušnohorském 
životním stylu.

A-Klub
24. 9. 18.00 až 20.00   Šamanismus - šamanské 
inspirace...
Povídání o šamanismu, šamanském léčení a současném 
světě.

30. 9. 17.00 Otužování
Je vám stále zima? Začněte se otužovat! Poradí vám členové 
Karlovarského otužileckého klubu. Akce bude spojená s výsta-
vou a předčítáním knih o otužilectví a zdravém životním stylu.

HUDEBNÍ POŘAD
Odd. pro handicapované
4., 11., 18., 25. 9. 16.00 až 19.00 Hra na kytaru s Re-
natou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, Chcete 
se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své doved-
nosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

9. 9. a 30.9. 17.00 až 19.00 Himalájský klub
Zveme vás do klubu, kde se cvičí, diskutuje a hlavně lidsky 
souzní. Cvičit budeme Pět Tibeťanů a Vitality Qi gong, můžeme 
se zde dělit o své poznatky a zkušenosti, prostě být spolu. 
Rezervace míst na vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 
595 872

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub 
1., 8., 15., 22., 29. 9. 16.00 – 18.00   Relaxujeme při 
pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. 
Pleteme a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky 
a dědečky z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských 
domovů. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: 
vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

Oddělení pro hendikepované
23. 9. 16.00 až 18.00   Cyklus výtvarných dílen  pro 
seniory a ZTP
Technika decoupage. Zájemci se mohou hlásit v Informačním 
středisku knihovny.

PRO DĚTI

Oddělení pro hendikepované
16. 9. 16.00 - 18.00   Tvořivá dílna pro děti
Barevný had

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

LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická
3. 9. 10.30 Literární klub seniorů
Galerie umění – komentovaná prohlídka výstavy Milana Maura 
Záznamy

10. 9. 10.00 až 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

24. 9. 10.00 až 11.30   Literární klub seniorů
Dýchám i nepřečtené řádky - Divadlo Dagmar
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

12. 9. 18.00 až 20.00   Radek Fridrich: Koláže
Autorské čtení a vernisáž.

17. 9. 10.00 až 12.00   Výtvarné umění karlovarské-
ho regionu 1945 – 2000
Úvod a souhrn umělecké tvorby v regionu do roku 1945. 
Cyklus přednášek Jaroslava Vlasáka.

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

25. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL 2020

Předprodej vstupenek: hotel Imperial, Karlovy Vary; prodejní 
místa městského rezervačního systému Colosseum; http://
vstupenky.karlovyvary.cz; na telefonním čísle +420 723 719 
302 (Eva Němcová)

2. 9. 9.00 až 18.00   Zahájení jarmarku lidových 
řemesel
Karlovy Vary – prostranství před Spa Hotel Thermal a Hlavní 
poštou (od 2. do 6. 9.)
3. 9. 19.30 Roztančená Evropa
Karlovy Vary – hotel Imperial
Zahajovací koncert 25. KFF, celovečerní představení zahranič-
ních souborů
4. 9. 9.00 Svět tančí
Karlovy Vary – Spa Hotel Thermal – Velký sál
Zadané představení, program pro základní a střední školy
4. 9. 11.00 Svět tančí
Karlovy Vary – Spa Hotel Thermal – Velký sál
Zadané představení, program pro základní a střední školy
4. 9. 14.00 Slovenská veselice
Karlovy Vary – Rosnice – kulturní sál
Vstup pouze na pozvánku, pořad Obce Slovákov v Českej 
republike
4. 9. 17.00 Festival je tu!
Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal
Pořad s pozvánkou na další programy 25. KFF
4. 9. 19.00 Folklorpárty
Karlovy Vary
Společná zábava pro účinkující a organizátory 25. KFF
5. 9. 10.00 až 16.30   Žijí s námi
Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal
Vystoupení národnostních menšin Karlovarského kraje 
s ochutnávkou jídla
5. 9. 10.30 až 16.00   Lidem pro radost
Karlovy Vary – lázeňské kolonády

Pořady na lázeňských kolonádách v Karlových Varech
5. 9. 14.00 Vernisáž výstavy: koncert muzik 
k výročí 100 let Aleši Balounové
Karlovy Vary – Muzeum Karlovy Vary
5. 9. 14.00 Zábava na jarmarku
Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal
Výuka tanců pro návštěvníky festivalu
5. 9. 16.00 Slavnostní krojovaný průvod
Karlovy Vary – od Vřídelní kolonády k Spa Hotel Thermal
5. 9. 17.00 Festivalový galaprogram
Karlovy Vary – scéna před Spa Hotel Thermal
Hlavní pořad 25. KFF
6. 9. 10.00 Přípitek u pramenů
Karlovy Vary – Tržní kolonáda
Jedinečná možnost připít si s účinkujícími 25. KFF
6. 9. 11.00 Zpívání u pramenů
Karlovy Vary – lázeňské kolonády
Koncerty souborů na lázeňských kolonádách
6. 9. 14.00 až 16.00   Folklorní stezka
Loket – přírodní amfiteátr
Zábavně naučný program se soutěžemi pro děti
6. 9. 14.30 Festival se loučí
Loket – přírodní amfiteátr
Závěrečný program 25. KFF, vstupné dobrovolné

DOPROVODNÝ PROGRAM A POŘADY V RÁMCI 25. KFF
2. až 6. 9. Jarmark lidových řemesel
Karlovy Vary – prostranství před Spa Hotel Thermal a Hlavní 
poštou
4. až 6. 9. Pořady na podzimních Porcelánových slav-
nostech
Karlovy Vary – prostranství před Grandhotel Pupp

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Spolek na záchranu Kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59, 
36010 Karlovy Vary - Sedlec
mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, 
web: kostelsedlec.cz

12. 9. 18.00 Vocal Band Quartet & Jindřich Henry 
Volf
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují: Pěvecký kvartet, který se specializuje zejména na 
jazzovou hudbu a příbuzné žánry, zejména swing, ale také 
třeba spirituály. Na koncertu v Sedleci  doprovází pianista 
Jindřich Henry Volf.
Vocal Band Quartet: Karolína Kučerová – soprán, Vlasta 
Vodičková – alt, Jan Zapf – tenor, Jan Jirmásek – bas
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na 
opravu kostela.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

www.farnoststararole.cz, www.akavar.webzdarma.cz

18. 9. 19.00 Křesťanské komunity v oblasti Blízké-
ho východu
Na faře v Rybářích
Přednášející: Jan Fingerland, zahraničněpolitický komentátor 
Českého rozhlasu, publicista, novinář a spisovatel

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

5. 9. Za kruhovým rozhledem 
 na vrchol krušnohorského Stropníku
12. 9. Německo: Romantická oblast Porýní I. (5 dní)
19. 9. Ze Svatavy kolem dokola 
 kolem jezera Medard
21. 9. Německo: Romantická oblast Porýní II. (5 dní)
26. 9. Z Jáchymova přes bývalé obce 
 a bývalé doly na Horní hrad 
1.10. Soběšice: Toulky podhůřím Šumavy VII. (4 dny)

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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SPORT

Pár týdnů před startem extraligy spustí 
Volejbalový klub ČEZ Karlovarsko prodej 
sezonních vstupenek. Stávající držitelé 

mají už nyní možnost pořídit si permanentku na 
období 2020/2021 v klubové kanceláři v Hale 
míčových sportů. „K permanentce dostane maji-
tel opět i kalendář s programem zápasů A-týmu 
a soupiskou našeho družstva,“ doplnil manažer 
klubu Ondřej Hudeček.
Cena permanentní vstupenky činí 1190 korun. 
Tentokrát ale nezahrnuje vstupné na zápasy 
Ligy mistrů, na ty dostanou držitelé permanen-

tek slevu ze základního vstupného. Ze sezonní 
vstupenky však plynou i jiné výhody. „Jako 
kompenzaci za nedohranou sezonu mají dosa-
vadní permanentkáři možnost nákupu v našem 
fanshopu se slevou dvaceti procent,“ upozor-
nil Hudeček. „A v případě omezení kapacity 
hlediště z důvodu koronavirové epidemie mají 
držitelé permanentek přednostní právo vstupu 
na zápas.“ Stávající držitelé permanentek mají 
možnost výměny do 27. srpna, poté následuje 
volný prodej. Vstupenky lze platit hotově nebo 
bankovním převodem.

Příznivci volejbalového Karlovarska se mohou 
těšit na tým, který se stal vítězem základní části 
nedokončené sezony 2019/2020 a v přestupním 
období jen minimálně obměnil kádr. Poprvé ožije 
Hala míčových sportů 3. a 4. září při tradiční 
Velké ceně porcelánu. Domácí volejbalisté při-
vítají na kompletně zrekonstruované palubovce 
poslední extraligové mistry z Českých Budějovic, 
nejúspěšnější celek české historie Duklu Liberec 
a ambiciózní Ústí nad Labem.
Do extraligy vstoupí tým Karlovarska 19. září 
před domácím publikem zápasem proti Příbrami.

Volejbalová sezona se blíží. Karlovarsko 
spustilo prodej permanentek

Permanentky
VK ČEZ Karlovarsko
Jednotná cena: 1190 korun
Prodejní místo: kancelář VK ČEZ Karlovarsko 
v Hale míčových sportů 
(úterý a čtvrtek 9.00–10.00 a 15.00–16.00)
Informace o vstupenkách: Ondřej Hudeček, mana-
žer klubu (hudecek@vk-karlovarsko.cz; 
tel.: 606 752 845)
Permanentní vstupenka opravňuje držitele ke 
vstupu na utkání základní části extraligy, play off 
extraligy a Českého poháru.

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

POZEMKY
Krásné pozemky v srdci 
přírody s komfortem 
města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

www.ulesniskolky.cz 
tel.: +420 607 257 819

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní  
části města Nová Role  
na levém břehu řeky Rolavy.
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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

SPORT

Olympijští medailisté, mistři světa, evropští 
šampioni… V polovině srpna zveřejněná 
startovní listina Světového poháru v triat-
lonu udělala z karlovarského závodu jednu 
z nejnabitějších sportovních akcí tohoto roku. 
„Tak kvalitně obsazený závod český triatlon 
nikdy nezažil,“ říká Vladimír Malý, ředitel City 
Triathlonu Karlovy Vary, který se uskuteční 11. 
až 13. září.

S výjimkou olympijských her se největší 
triatlonové hvězdy obvykle potkávají pouze 
na závodech série Mistrovství světa (World 

Triathlon Series), na akcích Světového poháru se 
pak představují z úzké špičky spíše jednotlivci. 
Kvůli epidemii koronaviru ovšem utrpěl závodní 
kalendář Mezinárodní triatlonové unie (ITU) obrov-
ské rány, kvůli nimž závodníci změnili své plány. 
City Triathlon Karlovy Vary totiž bude teprve 
druhým závodem po téměř půlroční koronavirové 
pauze. „Týden před námi se koná velmi prestižní 
závod série mistrovství světa v Hamburku, odkud 
se osmdesát procent závodního pole přesune 
k nám do Karlových Varů. Doufali jsme, že po 
dlouhé pauze budou mít triatlonisté hlad po závo-
dech a budou mít zájem k nám přijet, v tak nabité 
pole jsme ale ani nedoufali,“ říká Vladimír Malý. 
Startovní listina v tuto chvíli není uzavřena, národ-
ní federace mají ještě několik dnů na to, aby její 
podobu ovlivnily, ani to by ovšem nemělo hvězd-
nou sestavu výrazně ohrozit. „V mnoha případech 
máme účast potvrzenou nejen od jednotlivých 
národních asociací, ale také od samotných závod-
níků,“ dodává ředitel karlovarského závodu.

Pět Čechů v souboji se světem
Na startovní listině nechybí ani zástupci českého 
triatlonu, v kategorii mužů figuruje na startovní 
listině Jan Čelůstka, v kategorii žen pak Tereza 

Zimovjanová, Iveta Fairaislová, Petra Kuříková 
a zejména Vendula Frintová, vítězka posledních 
dvou ročníků karlovarského závodu. Letos ji 
ovšem čeká o poznání větší konkurence. 
Světový pohár se v Karlových Varech uskuteční 
v neděli 13. září a bude vrcholem celého závod-
ního víkendu. Předcházet mu bude páteční Český 
pohár žáků v triatlonu, na který naváže sobotní 
GEIS Baby Duathlon, při němž závodí v duatlonu 
nejmenší děti. Odpoledne se pak uskuteční závod 
Českého poháru, který je otevřen výkonnostním 
i rekreačním sportovcům. Ti budou závodit na 
distancích 750 metrů plavání, 20 km cyklistika, 
5 km běh. Čekají je přitom stejně krásné tratě 
vedoucí lázeňským centrem, na jaké se v neděli 

postaví elita při závodě Světového poháru. 
Ten odstartuje plaváním ve volnočasovém areálu 
Rolava (1500 metrů), při cyklistické části najedou 
závodníci do lázeňského centra, kde absolvují 
sedm okruhů (40 km). Při běžecké části pak ab-
solvují 10 km. Druhé depo i cíl se budou nacházet 
na Divadelním náměstí, kde bude také připravena 
tribuna a velkoplošná projekce pro diváky.
Dopolední závod mužů odstartuje v 10.00 hodin, 
ženy se na trať vydají v 15.00 hodin. ČT Sport 
bude po celý den připravovat z obou závodů 
přímé vstupy.

Více informací o závodu najdete na webu 
www.citytriathlon.cz.

Triatlonisté chystají hvězdné války
Do Karlových Varů míří olympijští medailisté, mistři světa i Evropy

Čelo závodu při finále mistrovství světa a také účastníci karlovarského závodu - Brownlee, 
Luis, Blummenfelt a Gomez.

http://www.citytriathlon.cz
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INZERCE



Prvních 10 PARCEL 
CENA 1.250 Kč/m2


