
SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU 
OZÁŘILY SUPERHVĚZDY. 
ZVÍTĚZILI BERMUĎANKA 
FLORA DUFFYOVÁ 
A FRANCOUZ VINCENT LUIS

STARTUJE V SAMÉM SRDCI MĚSTA, VEDE 
SKRZ KOLONÁDY I OKOLNÍMI LESY. MATTONI 
1/2MARATON KARLOVY VARY NABÍZÍ JEDINEČNÝ 
A VZRUŠUJÍCÍ ZÁŽITEK. LETOS SE BĚŽÍ V ŘÍJNU.
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ENA REBEM MOVISQUA  
A CONTE FACE NES  
NUMMULTUSSES VID  
COTATUS, SENA, CATIST 

ENA REBEM MOVISQUA  
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.

©



Vše pro váš
dům, zahradu  
i parkoviště!

www.liastone.czZAHRADNÍ PROGRAM LIASTONE

•	 betonové dlažby
•	 obrubníky a žlaby
•	 zatravňovací dlažby
•	 svahovky, květináče
•	 ztracené bednění
•	 ploty a opěrné zdi



3

11

14 21

06

22

KARLOVARSKÉ 
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 10/2020 • 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

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zakreničná, Mgr. Tomáš Trtek,
Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, Jan Kopál, Helena Kyselá
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
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06 ZÁCHRANKA VARUJE 
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
Karlovy Vary zlepšují komunikaci s obyvateli v krizo-
vých situacích. Stejně jako Praha, Plzeň nebo Brno 
spojují síly s hojně využívanou aplikací Záchranka. 

07 MŮJ ŽIVOT V KARANTÉNĚ
Co dělaly, jak vnímaly šíření nákazy, jaké pocity 
zažívaly, jak se popasovaly s distanční výukou, 
to vše děti přenesly do svých děl, která přihlásily 
do soutěže „V karanténě“. Svůj pohled na život 
v období jarní koronavirové karantény promítli žáci 
karlovarských škol do obrázků i textů. 

11 DEN ARCHITEKTURY SLAVÍ DESETILETÍ
Začátek října bude opět ve znamení architektury. 
Den architektury, čítající několik stovek akcí, nabíd-
ne zdarma procházky, přednášky nebo workshopy. 
V rámci festivalu navštívíme současné realizace 
a historicky významné budovy, to vše s poutavým 
výkladem odborníků na dané téma.

14 NA PŘECHODY U ŠKOL DOHLÍŽÍ STRÁŽNÍCI
První školní den odstartoval městským strážníkům 
desetiměsíční maraton dohledu na přechodech 
u vybraných základních škol. V průběhu školního 
roku budou strážníci průběžně vyhodnocovat bez-
pečnostní situaci a přechody měnit.

21 JAZZFEST CHYSTÁ UŽ SVŮJ 37. ROČNÍK
Světově proslulý americký baskytarový virtuos 
Andrew "The Bullet" Lauer a další hudebníci a for-
mace nesporných kvalit tvoří program koncertů 37. 
ročníku mezinárodního jazzového festivalu JazzFest 
Karlovy Vary - Sokolov 2020. Ten se odehraje ve 
dnech 7. října až 7. listopadu.

22 ADAM PLACHETKA 
Vyvrcholením vzpomínkového týdne Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka bude slavnostní 
koncert současné hvězdy světových operních scén 
a rovněž vítěze karlovarské pěvecké soutěže Anto-
nína Dvořáka z roku 2004 Adama Plachetky.

07
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01 KARLOVY VARY SPORTUJÍ
postavou na obálce říjnového vydání Karlovarských rad-
ničních listů je Francouz Vincent Luis. Čerstvý vítěz City 

Triathlonu Karlovy Vary získal jen o týden dřív titul mistra 
světa. Závod světového poháru se ve městě konal netra-
dičně až začátkem září. V říjnu budou Karlovy Vary hostit 

další velký sportovní svátek - Mattoni 1/2Maraton Karlovy 
Vary. Více o akcích se dočtete na stranách 28 a 30.
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PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ REPUBLIKY
U příležitosti Dne vzniku samostatného českosloven-
ského státu uspořádá město tradiční pietní vzpo-
mínkové shromáždění. Slavnostní akt se uskuteční 
v den státního svátku ve středu 28. října v 10 hodin 
u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na stejnojmenné 
karlovarské třídě.

NOVÁ VLAKOVÁ ZASTÁVKA BUDE U KV ARENY
U KV Areny začala stavba nové vlakové zastávky. 
Sloužit má zejména návštěvníkům multifunkčního 
komplexu v Tuhnicích. Nástupiště bude dlouhé 100 
metrů, součástí nové zastávky bude přístřešek s mobi-
liářem, mimo jiné lavičkou nebo vitrínou s informacemi 
pro cestující. První vlaky by zde měly začít zastavovat 
v polovině prosince, tedy od platnosti nového jízdního 
řádu.

V PÁTEK 2. ŘÍJNA NEBUDE ÚŘEDNÍ DEN
Z důvodu zajištění voleb do Zastupitelstva Karlovarské-
ho kraje nebude v pátek 2. října 2020 na karlovarském 
magistrátu úřední den. Pro veřejnost bude otevřené 
pouze pracoviště občanských průkazů a cestovních 
dokladů, kde budou vydávány již vyhotovené nové 
doklady a vyřizovány žádosti o vydání občanského 
průkazu k zajištění výkonu volebního práva.

 

FESTIVAL VÍNA. 
SMETANOVY SADY ZAŽILY PREMIÉRU
Smetanovy sady zažily premiéru Karlovarského festi-
valu vína. V lázeňském parku se představily téměř dvě 
desítky malých a středních vinařství z Moravy a Čech. 
Degustovalo se z exkluzivních festivalových sklenic. 
Nechyběly ani stánky s občerstvením a doprovodný 
program, mimo jiné v podobě cimbálovky. 

PENDOLINO JEZDÍ OD ZÁŘÍ AŽ DO KARLOVÝCH 
VARŮ
Od září zajíždí moderní rychlovlak Pendolino až do 
Karlových Varů. Za necelých 7 hodin cesty a bez 
přestupu tak lze urazit trasu mezi severní Moravou 
až do Karlových Varů dlouhou více než 600 kilometrů. 
Večerní spoj směrem z Prahy dosud končil v Chebu 
a odtud jel ráno zpět. Při této příležitosti Pendolino 
představily v závěru srpna České dráhy veřejnosti 
v Karlových Varech. Návštěvníky čekaly  komento-
vané prohlídky rychlovlaku, program pro děti přímo 
v jednom z vagónů, senioři mohli využít stánek, kde 
jim zdravotníci změřili tlak či hladinu cukru v krvi. 
Informace o cenách jízdného i o přesném jízdním řádu 
Pendolina najdete na webu Českých drah.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SEDLEC A ČANKOV 
JE V PROVOZU
Nová okružní křižovatka už je v provozu, objížďka 
skončila. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje dokončila rekonstrukci křížení silnic ve směru 
na Sedlec a Čankov. Během dvouměsíční uzavírky zde 
vznikl nový kruhový objezd. Město Karlovy Vary jako 
vlastník komunikace v ulici Hraniční se na výstavbě 
podílelo investičním příspěvkem ve výši zhruba 1,1 
milionu korun.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PROCHÁZEJÍ 
DŮKLADNOU OČISTOU
Dopravní podnik pokračuje v dezinfekci autobusových 
zastávek. Důkladnou očistou procházejí přístřešky, 
lavičky i různá drobná zákoutí. K ošetření prostor za-
stávek jsou využívány prostředky, které ničí bakterie, 
viry i plísně. Také vozový park je řádně dezinfikován, 
mimo jiné i generátory ozonu, což je účinná metoda 
eliminace virů.

MLÝNSKOU KOLONÁDU SI PROHLÉDLA 
MINISTERSKÁ NÁVŠTĚVA
Začátkem září navštívili rekonstruovanou Mlýnskou 
kolonádu hned dva ministři – ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí 
Richard Brabec. V doprovodu zástupců města, kraje 
a zhotovitele se o rekonstrukci zajímali jako o největší 
probíhající investiční akci města a zároveň projekt 
dotovaný z evropských fondů. Ocenili smysluplnost 
dotací směřujících do obnovy tak zásadní památky.

VARY VAŘÍ. NA GASTROSLAVNOSTECH 
SI POCHUTNALY STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
I přes chladné počasí se gastronomických slavností 
na prostranství před hotelem Thermal zúčastnily v září 
stovky návštěvníků. Mohli si vychutnat například 
pravou mexickou quesadillu, chobotnici, tartar z di-
vokého lososa se šnečím kaviárem nebo různé druhy 
sladkých makronek. Vítězem, kterého hodnotila ve-
řejnost, se stal tým SPA Hotelu Thermal. Cenu převzal 
šéfkuchař hotelu Ladislav Benda. Celým dnem pak 
návštěvníky provedl moderátor Jakub Kohák. Poprvé 
byly použity na akci dobíjecí náramky a tak návštěvní-
ci nemuseli neustále hledat hotovost a drobné.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město Karlovy Vary poskytne i v roce 2021 dotace do 
mnoha oblastí, například na sociální péči, zdravotnic-
tví, lázeňství a cestovního ruch, prevenci kriminality, 
kulturu, sport. Účelové neinvestiční dotace jsou při-
dělovány na základě posouzení jednotlivých projektů 
a činností žadatelů a řídí se zásadami schválenými 
zastupitelstvem města. Jejich znění najdete na webu 
magistrátu města v sekci Dotace. 
Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 
2021 je nutné podávat už nyní, protože nejzazším 
termínem je 31. říjen 2020. O dotační prostředky se 
žádá u příslušných odborů magistrátu města, které 
jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, 
Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti 
je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) 
nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. 
V tomto případě je nutný elektronický podpis nebo 
následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních 
dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou 
ke stažení na magistrátním webu a jejich tištěná 
podoba je dostupná u jednotlivých odborů úřadu.

Žádosti o dotace na rok 2021 
podávejte do konce října

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především nestátních neziskových organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v sociální 
a zdravotní oblasti pro občany města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně 
patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA
Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU 
a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Gabriela Kavková (budova B magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU 
a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Jana Plevová (budova magistrátu B Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Cílem dotace je finanční podpora kulturních památek a památkově chráněných objektů na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční 
spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu. 
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy -  Vladimíra Kalvodová (budova B magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.



6

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Aplikace Záchranka, která funguje od roku 
2016, přichází s další revoluční změnou 
v tísňovém volání na linku 155. V duchu svého 

motta Tísňové volání nové generace spouští díky 
podpoře Nadace Vodafone a Ministerstva zdravotnic-
tví ČR jako první v Evropě videopřenosy mezi člově-
kem v nouzi a zdravotnickou záchrannou službou.
Novinka se začala na krajských zdravotnických 
záchranných službách testovat v červnu 2020 a za 
první tři měsíce již pomohla v desítkách případů. 
Videopřenos je postaven na principu maximální jed-
noduchosti a efektivity tak, aby byl 100% využitelný 
v krizové situaci, kdy je volající pod tlakem okolností. 
„Aplikace Záchranka doteď detailně odpovídala na 
základní důležité otázky – kde se volající nachází, co 
se mu stalo a o koho se jedná. Stále jsme ale hledali 
způsob, jak bychom operátory dostali na místo ještě 
před příjezdem zdravotnické záchranné služby, aby 
si mohli sami udělat obrázek o tom, jak to na místě 
nehody vypadá. Po více než ročním vývoji, na kterém 
se podíleli odborníci z přednemocniční neodkladné 
péče a který byl hrazen z financí generálního part-
nera aplikace Záchranka – Nadace Vodafone a také 
z dotačního příspěvku Ministerstva zdravotnictví 
ČR, se dílo podařilo uvést do provozu,“ říká ředitel 
Aplikace Záchranka Filip Maleňák.
Nová technologie videopřenosu doplní standardní 
proces volání zdravotnické záchranné služby, kterou 
je i nadále nutné kontaktovat voláním na linku 
155 nebo prostřednictvím aplikace Záchranka. Pro 
uživatele aplikace, kterých je už více než 1 300 000, 
se zavedením této novinky uživatelsky nic nemění, 
přímo v aplikaci změnu neuvidí a není tedy nezbytně 
nutné ji kvůli nové funkcionalitě aktualizovat. Až 
operátoři tísňové linky rozhodují o tom, zda je třeba 
videohovor zahájit či ne. Pokud se pro něj rozhodnou, 
zašlou na telefonní číslo volajícího SMS zprávu, 
jejímž otevřením se aktivuje videopřenos. Hovor, na 
jehož základě byl videopřenos spuštěn, i nadále bez 
přerušení běží na pozadí, zvuk videa není přenášen. 
Současně je znovu sdílena poloha volajícího a otevírá 
se i okno pro chat. Toto vše funguje i v případě, kdy 
volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. 
Přenos videa je možný pouze pokud má člověk při-

pojení k internetu (ať už 4G/LTE, 5G či WiFi) a kameru 
v telefonu. „Kvalita a rychlost přenášeného videa se 
automaticky mění na základě připojení k síti. I proto 
vítáme příchod mobilních sítí 5. generace jako velký 
benefit – obraz bude přenášen spolehlivě v dosud 
nevídané kvalitě,“ dodává Maleňák.
Při vývoji celé technologie byl kladen zásadní důraz 
na bezpečnost přenášených dat – veškerý přenos 
obrazu je pouze krátkodobý a nikde se neukládá, 
komunikace probíhá pouze mezi telefonem volajícího 
a konkrétním pracovištěm operátora či operátorky 
zdravotnické záchranné služby, případně posádky, 
která jede na místo nehody k případu. Podle organi-
zace EENA (European Emergency Number Associati-
on) je česká novinka unikátní nejen v rámci Evropy, 
ale i celosvětově. EENA potvrdila, že jsou státy, 
které podobnou technologii testují, nicméně Česká 
republika je první, kdo ji zavádí do praxe a testuje 
v ostrém provozu.
 „Díky skvělé spolupráci se z aplikace Záchranka za 
4 roky stal komplexní nástroj, který nespí na vavří-
nech a zapojuje nové technologie tak, jak přicházejí. 
Aplikace Záchranka ukazuje, že ze studentského 
nápadu, díky elánu autora a podpoře partnerů, může 
vzniknout unikátní řešení, které může pomoci mili-
ónům lidí v několika zemích. Tato aplikace nejlépe 

vyjadřuje poslání naší nadace – pomáhat společnosti 
prostřednictvím inovativních technologií,” doplňuje 
Richard Stonavský, předseda správní rady Nadace 
Vodafone.
„Přenos obrazu z místa zásahu je pro zdravotnickou 
záchrannou službu rozhodně přínosem. Operátoři lin-
ky 155 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje používají přenos obrazu při komunikaci s volají-
cím. Kromě toho videopřenos používáme k dokresle-
ní a upřesnění situace na místě zásahu ve chvíli, kdy 
už je pacientovi první pomoc poskytnuta telefonickou 
instruktáží a je čas věnovat se větším detailům. 
Příkladem praktického využití je vizualizace zranění 
pacienta nebo ověření mechaniky dýchání u vážných 
stavů. Již nyní víme, že významným bonusem je také 
zobrazení situace či okolí místa zásahu, na jejichž 
podkladě může operátor linky 155 poradit laikům 
s dalšími úkony. Navíc možnost využití 5G sítě zvýší 
kvalitu obrazu natolik, že můžeme sledovat řadu 
detailů. Věříme, že technologie bude mj. také využita 
operátory zdravotnického operačního střediska pro 
přesnější instruktáž a posuzování kvality laické první 
pomoci.“ popsal využití tohoto moderního druhu 
komunikace MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje.
„Je velmi pozitivní sledovat, že se revoluční aplikace 
ke kontaktování záchranných složek Záchranka, 
která je podporována prostřednictvím dotačního 
příspěvku Ministerstva zdravotnictví ve výši přes 3,5 
milionu korun, nadále významně rozvíjí. Kromě údajů 
o poloze, totožnosti a stavu volajícího mohou již ope-
rátoři aktuálně ještě před příjezdem zdravotnické zá-
chranné služby zmonitorovat prostředí, ve kterém se 
stala nehoda. To je v rámci Evropy přelomová novin-
ka a já jsem hrdý, že je na tomto poli Česká republika 
průkopníkem. Velmi oceňuji, že díky aplikaci dochází 
k zásadnímu zkracování času příjezdu záchranářů na 
místo události. Přenos obrazu z místa zásahu je pak 
velkým přínosem jak pro české pacienty, tak také 
pro samotnou zdravotnickou záchrannou službu,“ 
uzavírá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Tísňové volání nové generace umožňuje 
i videopřenosy z místa nehody

Kdy jsou využitelné videopřenosy?
1. Mimořádné události – např. hromadné autonehody – kdy videopřenos umožní operátorům linky 155 
získat přehled o celé situaci. Ti tak mohou volajícímu poradit, jak roztřídit zraněné, komu se věnovat 
v záchraně jako prvnímu apod. Podle situace na místě také mohou operátoři zvolit odpovídající prostřed-
ky, které jsou k záchranné akci nutné – zda je potřeba letecká záchranná služba, lékař, nebo sanitka se 
záchranáři.
2. Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) – kdy můžou operátoři až do příjezdu posádky na místo 
lépe navigovat zachránce, kontrolovat, zda je při srdeční masáži dodržována správná frekvence a hloub-
ka stlačování hrudníku, zda mají zachránci správně umístěné ruce apod.
3. Volající s vadou sluchu – v případě, že má uživatel v aplikaci Záchranka uvedeno, že je neslyšící, 
můžou operátoři rovnou zahájit videopřenos, jehož součástí je také chat. Neslyšící tak skrze kameru 
ukážou, co se stalo a domluví se prostřednictvím chatu. Odpadá tak významná komunikační bariéra.
4. Přenos obrazu zasahující posádce – záchranáři mohou využít technologii pro přípravu před příjez-
dem na místo nehody už během jízdy v sanitce/ během letu apod.
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Karlovy Vary zlepšují komunikaci s obyvateli 
v krizových situacích. Stejně jako Praha, Plzeň 
nebo Brno spojují síly s hojně využívanou 

aplikací Záchranka. Obyvatelé krajského města, 
kteří si aplikaci bezplatně instalují, skrze ni mohou 
dostávat varovná hlášení o vážných událostech 
na území města. Ty mohou mít přímý dopad na 
zdraví obyvatel – například požár velkého rozsahu, 
znečištění vzduchu či pitné vody, chemická havárie 
a podobně. Aplikace také plánuje zužitkovat benefity 
5G sítě, která je ve městě pilotně nasazována, Karlovy 
Vary jsou totiž účastníkem projektu 5G pro 5 měst 
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Ministerstva pro místní rozvoj, v jehož rámci aktivně 
spolupracuje s dalšími partnery na vývoji a testování 
nových pokrokových řešení.
„Pomocí aplikace Záchranka můžeme jednoduše 
a efektivně varovat obyvatele města před událostmi, 
které by jim mohly způsobit újmu zdraví. Chytrý 
telefon má dnes v kapse téměř každý, pokud v něm 
bude mít navíc i aplikaci Záchranka s aktivovanou 
volbou varovných upozornění z Karlových Varů, dozví 
se o krizové situaci bezprostředně poté, co se stane. 
Informaci zadá po dohodě s integrovaným záchran-
ným systémem do aplikace pracovník krizového 
řízení přímo na magistrátu, “ upřesňuje náměstek 
primátorky Tomáš Trtek. 
Aplikace je ke stažení zdarma, a to na operační 

systém Android i iOS, náklady spojené s provozem 
systému pro Karlovy Vary hradí město. Jedná se 
o další prvek tzv. smart city, zlepšující možnosti 
ochrany zdraví obyvatel. Velké krizové situace často 
vedou k přetížení linky 155. Uživatel záchranky ale 
nemusí nikam volat, obdrží push notifikaci s informací 
o události včetně toho, jak se má chovat, a s odka-
zem na krizový portál města nebo kraje. Aplikace díky 
tomu neslouží už jen pro kontaktování tísňové linky, 
ale i pro obrácenou komunikaci – od záchranného 
systému směrem k občanům. 
Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli 
spustit aplikaci Záchranka a v sekci „Informace“ 
u varovných upozornění zkontrolovat, zda jsou Kar-
lovy Vary zvoleny jako sledovaný region. „Apelujeme 
na uživatele, aby také prověřili, že mají pro případ 
tísňového volání v aplikaci vyplněny veškeré údaje 
v osobním profilu. Určitě se nemusejí bát, že by 
otevřením aplikace hned kontaktovali záchranáře. 
K tomu slouží tísňové tlačítko, které je třeba držet 5 
vteřin,“ vysvětluje autor aplikace Filip Maleňák. 
Stisknutím uvedeného tlačítka aplikace odešle tzv. 
nouzovou zprávu, která obsahuje přesnou polohu, 
stav baterie mobilního telefonu, osobní informace 
včetně zdravotního stavu nebo kontakty na osoby 
blízké. Současně aplikace vždy vytáčí linku 155. 
V momentě spojení má dispečer kompletní informaci 
o volajícím, čímž je zjednodušen celý tísňový hovor.  

Aplikace tak pomáhá ve všech třech základních otáz-
kách: KDE se to stalo, CO se stalo a KOMU se to stalo. 
Současně je schopna automaticky poznat lokaci, ze 
které uživatel volá – nachází-li se na horách, nebo 
u vody. V takovém případě odesílá nouzovou zprávu 
automaticky paralelně i Horské, případně Vodní 
záchranné službě. „Každý den pomocí aplikace volá 
na linku 155 zhruba 50 pacientů. Za dobu fungování 
byla aplikace využita ve více jak 50 tisících případech 
pro volání 155. Velké poděkování za dosažení těchto 
skvělých výsledků patří všem záchranářům, veřej-
nosti i Nadaci Vodafone, která projekt dlouhodobě 
podporuje,“ doplnil autor aplikace.
„Aplikace Záchranka se za 4 roky fungování 
stala komplexním nástrojem, který pomáhá nejen 
zachraňovat životy, ale i informuje občany o důleži-
tých zprávách v případě krizových situací. Přejeme 
Karlovým Varům, aby takto musely sdělovat svým 
občanům co nejméně, ale když už taková situace 
nastane, mají k dispozici efektivní technologii, která 
je již ověřena v jiných oblastech Česka,“ dodal Jan 
Fencl, programový manažer Nadace Vodafone.
Aplikaci v současné době používá přes milion tři sta 
tisíc uživatelů. Systém je napojen na všech 14 kraj-
ských zdravotnických operačních středisek (KZOS), 
7 oblastí Horské služby ČR a oblasti Vodní záchranné 
služby ČČK. Aplikace je funkční i na území Rakouska, 
v horských oblastech Slovenska a v celém Maďarsku.

Záchranka. Aplikace varuje 
obyvatele v krizových situacích

Co dělaly, jak vnímaly šíření nákazy, jaké pocity 
zažívaly, jak se popasovaly s distanční výukou, to 
vše děti přenesly do svých děl, která přihlásily do 
soutěže „V karanténě“ vyhlášené Městskou knihov-
nou Karlovy Vary. Zvolit mohly libovolnou formu – 
vyprávění, fejeton, komiks, koláž, jakékoliv výtvarné 
zpracování. V soutěži se sešlo na padesát děl 
a autoři těch nejzdařilejších byli oceněni primátorkou 
města Karlovy Vary Andreou Pfeffer Ferklovou. Vítěz-
ná díla si můžete prohlédnout v městské knihovně. 
Literární tvorbu budeme postupně zveřejňovat 
v našem periodiku. 
Vítězové soutěže
Kategorie 1. stupeň ZŠ – literární tvorba: 
1. místo – Tereza Lansfeldová, 2. místo – Veronika 
Petrášová, 3. místo – Radim Knápek
Kategorie 1. stupeň ZŠ – výtvarné práce: 
1. místo - Vanessa Duongová , 2. místo – Zuzana 
Seidlová, 3. místo – Sofia Molodovcová
Kategorie 2. stupeň ZŠ – literární í výtvarné prá-
ce: 1. místo – Daniela Jelínková, 2. místo – Patrik 
Samek, 3. místo – Jan Tolar
Kategorie ostatní: Kolektiv žáků školní družiny ZŠ 

J. A. Komenského

Život v karanténě
Svůj pohled na život v období jarní koronavirové karantény promítli žáci karlovarských škol do obrázků i textů. 
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Podzimní sobotu dne 10. října zpestří ná-
vštěvníkům lázeňských lesů bohatý program. 
Na Svatém Linhartu bude připravena lesní 
pedagogika pro děti, ukázka lesní techniky 
nebo krmení zvěře v oboře. Dospělí a děti od 15 
let si mohou vyzkoušet bezpečnou střelbu na 
asfaltové holuby z laserové brokovnice. Pro-
gram obohatí nabídka Správy lázeňských parků 
a Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. 
Děti si pod vedením zkušených aranžérek 
vyrobí podzimní dekorace a poznají techniku 
používanou v městské zeleni. Prodej pokame-
něného sortimentu a soutěže pro děti nabídne 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Na 
naučné stezce se rodiny s dětmi seznámí také 
s Velrybou Varybou, která pro ně chystá soutěž 
o ceny.

Městské příspěvkové organizace – Lázeňské lesy 
Karlovy Vary (LLKV), Správa lázeňských parků (SLP) 
a Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPL-
ZaK) spojí síly v přípravách pestrého programu pro 
návštěvníky Svatého Linhartu. V sobotu 10. října 
od 10 hodin zde organizace představí svou činnost 
a techniku používanou při údržbě lázeňských parků 
a lesů.
Pro děti a jejich rodiče bude připraveno putování 
s Velrybou Varybou. Na naučné trase lesem budou 
řešit úkoly a luštit tajenku. Po splnění je bude čekat 
losování výherců a zasloužené odměny. Návštěvníci 
společně se zkušenými zahradnicemi z lázeňských 
parků naaranžují květinovou výzdobu z materiálu, 
který nabízí podzimní příroda, a mohou si zakoupit 
med, sýry a uzeniny od místních výrobců. 

Správy lázeňských lesů i parků na Linhartu vystaví 
techniku, kterou využívají při práci. Malí účastníci 
tak dostanou šanci si ve velkých strojích posedět 
a zblízka je obhlédnout, ti velcí se můžou dokonce 
svézt na vysokozdvižné plošině. Bezpečnost zajistí 
zkušený instruktor lanového centra.
Nedílnou součástí práce lesníků je také lov zvěře. 
Aby byl pro zvěř co nejvíce šetrný, je pro každého 
myslivce povinností střelbu procvičovat. Na Linhar-
tu si přesnou mušku vyzkouší i návštěvníci, kteří 
nejsou držiteli zbrojního průkazu. Laserová střelnice 
umožňuje autentickou střelbu na loveckém kole 
z brokovnice, která ovšem místo broků „trefuje“ 
asfaltové holuby laserovým paprskem. 
Vedení městských příspěvkových organizací by 
rádo využilo podzimní setkání také k povídání s ob-
čany a řešení nejčastějších podnětů. Návštěvníci 

tak budou mít šanci sejít se s řediteli společností 
a zeptat se jich na to, co je nejvíce zajímá nebo 
trápí.
Kulturním zážitkem bude nová výstava obrazů 
v galerii ve středisku Linhart. Oblíbeným zážitkem 
je i vstup do obor s ukázkou krmení zvěře. Zájemci 
se tak dostanou do blízkého kontaktu se zvířaty, 
který při běžné návštěvě nemají.
Mlsné jazyky uspokojí speciality ze zvěřiny připra-
vované na grilu – zvěřinový guláš a hamburgery. 
Atmosféru zpříjemní hudba kapely B&W. O pohodu 
účastníků se zaměstnanci lázeňských lesů a parků 
a SPLZaK postarají do 15. hodiny.
Na místo konání dovezou návštěvníky mimořádně 
zřízené linky autobusů Dopravního podniku Karlovy 
Vary.
 Martina Nentvichová, projektová manažerka LLKV

Podzim s lázeňskými lesy 

JAKÁ MÁ BÝT PODPORA PARTNERA PŘI ODVYKÁNÍ

S manželem jsme oba kuřáci. Já jsem se po urči-
tých zdravotních problémech rozhodla s kouřením 
skončit. Manžel mě v tom samozřejmě podporuje.  
Jen on sám chce kouřit dál, tak spíše se mnou 
vyjednává, kde a kdy bude moci kouřit on, aby 
mi to nevadilo. Mám velkou vůli zbavit se tohoto 
zlozvyku, ale manželův přístup mi příliš nepomá-
há, někdy mi přijde spíše jako provokace. Jak jej 
mám získat na svoji stranu?  
 Vendy, 41 let

Je skvělé, že jste se rozhodla vzít zodpovědnost 
za zdraví do vlastních rukou. Podpora okolí je 
důležitá, ale není možné na ni úplně spoléhat. Je-
nom vy sama víte, jak je vaše rozhodnutí důležité. 
Vnímám, že potřebujete podporu partnera 
a zároveň vyřešit praktickou stránku „rozdělené 
domácnosti“. Tu byste měli upravit tak, aby v ní 
nebylo nic, co by připomínalo nebo svádělo ke 
kouření. To znamená, že manžel by se taky měl 
vzdát kouření doma. Upřímně mu popište vaše 

pocity a společně proberte, jaký přístup od něj 
potřebujete. 
Hlavně v prvních týdnech bude důležitá jeho tole-
rance. Abstinenční příznaky mohou být nepříjem-
né a lehce vás donutí se ke kouření vrátit. Kromě 
podpory manžela si najděte další spojence, kteří 
vás dokážou v těchto momentech podpořit v tom, 
abyste se nevzdávala.
Vzhledem k vašim zdravotním potížím konzultujte 
vše s lékařem. Buďte často na čerstvém vzduchu, 
přizpůsobte jídelníček, vyhýbejte se alkoholu, 
kávě, pijte hodně vody. Mějte připravená řešení 
situací, kdy budete mít chuť na cigaretu. Pomáhá 
krátké cvičení, žvýkačka, kousek ovoce nebo 
zeleniny, změna prostředí, zaměstnat mysl nebo 
ruce. 
Nedejte se odradit, kdyby se vše nedařilo tak, 
jak plánujete. Odvykání se nepovede vždy hned 
napoprvé. Možná by pro vás stálo za uvážení 
nabídnout manželovi kompromis ve formě méně 
škodlivé varianty kouření pomocí moderních tech-

nologií založených na zahřívání tabáku. Zbavíte 
se cigaretového dýmu a zápachu v bytě, zároveň 
udělá i on něco pro vlastní zdraví. Oba tak budete 
společně řešit situaci, jak měnit svoje zvyky. Přeji 
vám, ať se vám povede najít způsob, se kterým 
budete oba spokojeni. 
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Poradna je součástí projektu „Karlovy 
Vary – Město bez kouře“, který podpo-
ruje zdravý životní styl obyvatel i ná-
vštěvníků města, chce podpořit ochranu 
lázeňského prostředí a pomoci kuřákům 
přestat kouřit cigarety
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1.10. čtvrtek 
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
2.10. pátek 
Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
5.10. pondělí 
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná, 
Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená, 
Dalovická, Táborská, Příkopní,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
6.10. úterý 
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezá-
če, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
7.10. středa 
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná
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
8.10. čtvrtek 
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, 
Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušnohorská 
u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboň-
ská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního nádraží
9.10. pátek 

Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Mos-
kevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská, Krymská
12.10. 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 
13.10. úterý 
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího - část
14.10. 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
15.10. čtvrtek 
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
16.10. pátek 
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořáko-
va, Truhlářská, Nejdlova
19.10. pondělí 
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín 
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
20.10. úterý 
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, Železná, 

21.10. středa 
Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
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
22.10. čtvrtek 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská 
23.10. pátek 
Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 
spodní část
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za 
Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové 
komunikace, Moskevská u bývalého plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové 
komunikace, Západní - parkoviště u finančního úřadu
26.10. pondělí 
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní,  nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
27.10. úterý 
Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, 
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská, Východní – 
pravá část
29.10. čtvrtek 
Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK u Beč-
váře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA)
30.10. pátek 
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizují svůj 
první česko-saský projekt „Rok v lese“. V rámci 
tohoto projektu je realizována řada spole-

čenských akcí pro odborníky (tradice myslivosti, 
rybářství, střelby aj.) i širokou veřejnost (např. advent, 
kulinářství). V sobotu dne 8. srpna 2020 se konala 
společná akce v areálu sv. Linhart. Hlavním tématem 
byla gastronomie z „darů lesa“. Účastníci tak mohli 
ochutnat a hodnotit např. zvěřinový guláš či různé 
grilované pokrmy. Na akci zavítal i pan starosta Hol-
ger Hascheck s početným doprovodem z partnerské-

ho Johanngeorgenstadtu. Přátelé ze Saska poznávali 
nejen lázeňské lesy, ale i Karlovy Vary a okolí (např. 
krásně zrekonstruovanou Goethovu rozhlednu). Celé 
akci přálo počasí. V sobotu dne 10. 10. 2020 bude 
v rámci česko-saského projektu v areálu sv. Linhart 
instalována profesionální elektronická střelnice, kde 
bude možnost si vyzkoušet „lov beze zbraní“. Projekt 
je spolufinancován z programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 
– 2020 (Fondu malých projektů Euregia Egrensis). 
 Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer

Rok v lese UKAŽ VARY

Letní soutěž, kterou vyhlásil Magistrát města 
Karlovy Vary „UKAŽ VARY“ byla ukončena 
a z došlých příspěvků byli vybráni soutěžící 

s nejlepší fotografií. V příspěvku bylo jasně patrné, 
že se místním stále nejvíc líbí na karlovarské ko-
lonádě, rádi ji hostům, které si pozvali do našeho 
města, ukazují a cítí se zde dobře.
Hlavní cenu vyhrála paní Karin Šindlerová (foto-
grafie  s veteránem před hotelem Pupp), těší se 
z celoroční hokejové permanentky do KV Areny. 
Druhou cenu vyhrála (mimochodem se přihlásila 
v poslední den trvání letní soutěže) a získala 
celoroční plaveckou legitimaci na rok 2021 paní 
Irena Klinková. Své hosty pozvala do Karlových 
Varů v červenci do hotelu Millenium a ukázala jim 
ty nejhezčí pohledy na město.
Poslední cenu v podobě divadelního představení 
v karlovarském divadle obdrží S. Raufsteinová, 
jejíž fotografie na mostě u řeky Teplá považujeme 
za příkladnou ukázku města.
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V lázních bývá čas rozjímat a přemýšlet 
o věcech nadpozemských. Návštěvu kostela 
zařadí do svého odpočinkového programu i ti, 
kteří nechodí na pravidelné bohoslužby. Stačí 
si prohlédnout zajímavost staveb, potěšit se 
vnitřní výzdobou a nalézt trochu klidu a míru 
v duši. Jedenáct měst Evropy GSE, převážně 
s katolickými kostely, má ale různorodou 
sakrální historii.

Pravoslavný chrám svatých apoštolů Petra 
a Pavla, Ruské pravoslavné církve, zná každý 
Karlovarák, stejně jako při kolonádě stojící 

impozantní barokní kostel sv. Máří Magdaleny. 
V krásném interiéru se nachází cenný oltářní obraz 
od E. Dollhopfa a další oltářní obraz znázorňuje 
patronku kostela.
Nejstarší pravoslavný chrám na našem území stojí 
ale ve Františkových Lázních. Postaven byl v letech 
1887-1889 známým františkolázeňským architek-
tem Gustavem Wiedermannem a zasvěcený je sv. 
kyjevské kněžně Olze, díky níž bylo v Kyjevské Rusi 
v 10. stol. přijato křesťanství. 
Anglický venkov připomíná anglikánský kostel, 
stojící ve svahu před Ruskou ulicí v Mariánských 
Lázních. Paní Ann Scott of Rondono přispěla částku 
12 000 zlatých a chtěla tak uctít památku svého 
zesnulého manžela Johna Scotta of Rondono. Často 
sem chodíval anglický král Edward VII. při svých 
pobytech v lázních. V průběhu let si kostel zažil své, 
ale v 90. letech minulého století byl rekonstruován 
a dnes jsou zde pořádány koncerty a výstavy.

Evropské lázně, sdružené ve společenství Great 
Spas of Europe, mají pochopitelně trochu odlišnou 
historickou pozici a své chrámy víry stavěli podle 
toho, které náboženství a politické klima místa 
ovlivňovala. Ve francouzském městě Vichy, kterému 
se také říká „katedrála světského života“, známé-
mu nejen lázeňskými a kosmetickými procedurami, 
stojí zajímavý kostel sv. panny Marie Nemocné, 
obecně se mu však říká Sv. Blaise. Označení města 
napovídá, že ve Vichy se holdovalo a holduje spíše 
světským než církevním radovánkám, stavba 
upoutá hlavně díky architektuře. Je to art deco 
impozantní stavba, vzniklá ze dvou kostelů, a to ze 
„starého“ z roku 1714 a „nového“ z roku 1931. Za 
vidění stojí skleněné vitráže a černá Madona.
Kdo jezdí do lázní i kvůli historickým památkám, 
určitě by neměl vynechat anglické město City of 
Bath. Anglosaský klášter a původně raně gotická 
katedrála, dostavěna v pozdním středověku, jsou 
monumentálním dokreslením lázeňského města. 
Dodnes spravuje celý areál opatská církev a pověst 
praví, že kdysi měl místní biskup Oliver King sen, 
jak k němu přicházejí a odcházejí andělé. Nechal 
je zvěčnit na kamenných žebřících stěn západního 
křídla. V roce 1869 se při zvonění náhle rozlomil 
zvon na věži, musel být sňat a zhotoven nový, ten 
ale neměl správný tenorový tón a tak se těžko-
tonážní kousek o váze 1,7 tuny sundával ještě 
jednou.
V Rakousku se skoro všechno točí kolem Mozarta, 
a tak i katolický farní kostel sv. Štěpána v Badenu 
u Vídně upomíná na zdejší pobyt génia. Za pobytu 
zde měl Mozart údajně napsat „Ave Verum“ a tato 

skladba poprvé zazněla v místním kostele roku 
1791.
Kasina i kostely stojí v lázeňských místech vždy 
poblíž. V obou se návštěvníci modlí – buď k ma-
monu, nebo k víře. Křesťanství se v Evropě šířilo už 
počátkem středověku a jeden z misionářů – sv. Re-
macle, jenž se snažil přivést galské obyvatelstvo ke 
křesťanství, byl patronem původní zdejší sakrální 
stavby. Třebaže kostel už neexistuje, stejnojmenné 
označení má i novější kostel v rýnském neoroman-
tismu z roku 1885 s několika věžemi a věžičkami 
po obvodu. Podle pověsti zanechal sv. Remacle 
otisk své boty v jednom kameni u místního pra-
mene léčivé vody. Jako ve Františkových Lázních 
platí legenda, že 9denní pitná kúra zbaví pacientky 
neplodnosti. Jeho socha z 16. století zdobí interiér 
kostela.
V německých lázních GSE (Bad Ems, Bad Kissingen 
a Baden Baden) je možné zajít do katolických 
i evangelických kostelů, posledně jmenované bývají 
centrální a rovněž s doprovodným církevním i svět-
ským programem. Kdo hledá, najde třeba v Baden 
Badenu rumunský ortodoxní kostel Stourdza nebo 
v blízkosti Bad Emsu Arnsteinské opatství, jako bý-
valé premonstrátské opatství na řece Lahn. Nyní je 
to klášter Kongregace svatých srdcí Ježíše a Marie, 
známý v Německu jako „Arnsteinerovi otcové“, 
kteří tam udržují útočiště pro mládež.
Očištění ducha i těla - to bývá heslo pro úspěšný 
pobyt v lázních. Sakrální budovy tvořily a dodnes 
tvoří spojené nádoby architektury a kultury měst 
a to nejen lázeňských.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Great Spas of Europe 

Církevní stavby a lázně  

Andělé v opatství v City of Bath.  Foto: Visit Bath
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V letošním roce si připomínáme hned několik 
výročí osobností, které v minulém století 
zásadním způsobem proměnili přístup 

k architektuře nejen na našem území. Letos uplyne 
150 let od narození Adolfa Loose. Dalším ikonic-
kým architektem první poloviny minulého století 
je Josef Gočár, od jehož narození letos uplynulo 
140 let. Program festivalu proto představí jeho 
slavné realizace v Hradci Králové, Ústí nad Labem 
i v Praze. 

Den architektury slaví 10 let
Na začátku se konalo pár desítek lokálních akcí, 
během několika let však festival Den architektury 
přerostl i za hranice České republiky a stal se 
jedním z největších architektonických festivalů 
v Evropě. Letos slaví deset let s více jak 1700 
akcemi na svém kontě a jeho pořadatel, neúnavný 

propagátor architektury, spolek KRUH dokonce 
dvacet let. Vzpomínat a rozpomínat, co se změnilo, 
se bude během speciální série retro procházek 
napříč celým Českem. Den architektury od počátku 
stojí na přátelské spolupráci s místními architekty, 
spolky a institucemi. Vznikla tak síť, do níž se 
v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území 
České republiky i na Slovensku. Díky festivalu se 
podařilo iniciovat řadu architektonických soutěží, 
upozorňovat na ohrožené stavby, rozvíjet diskusi 
mezi zástupci měst a jejich obyvateli, aktivizo-
vat městské architekty, zasazovat se o kvalitní 
a současnou architekturu. Program oslovuje nejen 
odbornou veřejnost z řad architektů, urbanistů či 
zástupců místních samospráv, ale díky populárně 
naučnému formátu programu přístupnému zdarma 
se těší obliby u nejširší veřejnosti. Upozorňuje na 
místa známá i zapomenutá, vždy však v širších 
a odborných souvislostech. 

Karlovy Vary i celé Česko slaví 
desetiletí Dne architektury

Den architektury 
v Karlových Varech
PÁTEK 2. 10. v 19:00
Obřadní síň Drahovice (Hřbitovní 1070)
Æntity.one.Default - koncert a umělecká 
performance v běžně nepřístupné kapli

Událost proběhne v nevšedním prostoru 
bývalé obřadní kaple v Drahovicích. 
Vystoupí dvě hudební dua Thistle a THY-
ME. Další interpretem bude Jiří Suchá-
nek, který představí projekt Atome Tone. 
Celý večer uzavře Natálie Pleváková.

NEDĚLE 4. 10. v 15:00
Vřídelní kolonáda, výtrysk Vřídla, Diva-
delní nám. 2036
Komentovaná procházka: Vřídelní kolo-
náda v kontextu doby
Jaký je význam současné kolonády, 
která vznikla na základě architektonické 
soutěže v 60. letech minulého století 
a jakou stopu zde zanecháme my? Vří-
delní kolonádou a jejím přímým okolím 
vás provede architekt Karel Adamec. 

PONDĚLÍ 5. 10. v 17:00
Sraz před vchodem hotelu Thermal
Komentovaná procházka: Poválečná 
architektura
Karlovy Vary jsou obvykle vnímány jako 
malebné, romantické lázeňské město 
19. a počátku 20. století. Vedle „šlehač-
kové” architektury zde však najdeme 
i řadu neprávem přehlížených realizací 
z šedesátých až osmdesátých let, které 
nedílně spoluutváří mozaikovitý charak-
ter karlovarského centra. Procházka se 
bude soustředit nejen na nejznámější 
díla – Thermal a Vřídelní kolonádu – ale 
i na menší, méně nápadné intervence 
pozdního modernismu a na společenský 
kontext, ve kterém tato architektura 
vznikala. Komentovanou procházku 
povedou historici architektury Petr Vorlík 
a Jana Konůpková Horváthová.

Vstup na všechny akce je zdarma. Akce 
probíhají za finanční podpory statutární-
ho města Karlovy Vary a Karlovarského 
kraje.

Začátek října bude opět ve znamení architektury. Od 1. do 7. října zamíří festival Den architektury do 
stovky měst a obcí napříč Čechami, Moravou a Slovenskem. Jeho bohatý program, čítající několik 
stovek akcí, nabídne zdarma procházky, přednášky nebo workshopy. V rámci festivalu tak navští-
víme současné realizace a historicky významné budovy. To vše s poutavým výkladem odborníků na 
dané téma. Součástí festivalu je tradičně i projekt Hurá dovnitř!, který zpřístupňuje veřejnosti běžně 
nepřístupné budovy. Program je průběžně aktualizován na www.denarchitektury.cz.
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VOLBY 2020 

Datum a hodiny konání
• 2. října 2020 (pátek) 
 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• 3. října 2020 (sobota) 
 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volit lze pouze na území ČR, v zahraničí se při těchto 
volbách nevolí.

Právo volit
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci náležející do 
územního obvodu Karlovarského kraje při volbách 
do Zastupitelstva Karlovarského kraje, a u něhož 
nenastala překážka výkonu volebního práva. 

Hlasování
Volič hlasuje ve svém volebním okrsku podle adresy 
trvalého bydliště nebo na voličský průkaz. Při vstu-
pu do volební místnosti musí mít volič ochranný 
prostředek dýchacích cest (roušku, respirátor, 
ústenku apod.)

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 16 hodin 
dne 29. září 2020. Číslo volebního okrsku a adresa 
volební místnosti budou uvedeny na modré doručo-
vací obálce nad adresou voliče. V případě, že dojde 
k poškození či ke ztrátě zásilky s hlasovacími lístky 
nebo je volič neobdrží, je možné požádat ve volební 
místnosti o vydání nové kompletní sady.

Hlasovací lístky a způsob hlasování 
ve volbách do zastupitelstva kraje

Hlasovací lístky
pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny 
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky 
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná 
většina kandidujících politických stran, politických 
hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. 

Způsob hlasování
Ve volební místnosti v prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do šedé úřední obálky jeden 
hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí 
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na 
hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku 
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se 
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice; k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Platný je pouze hlasovací lístek v úřední obálce šedé 
barvy Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasova-
cích lístků, je hlas neplatný.

Kde lze volit na voličský průkaz
Ve volbách do zastupitelstev krajů lze na voličský 
průkaz hlasovat pouze ve volebním okrsku spadají-
cím do územního obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny 
volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Karlovarský kraj zahrnuje území 
okresů Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.

Voličský průkaz na poslední chvíli
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří 
nebudou volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni 
v seznamu voličů, mohli doručit písemnou žádost 
o vydání voličského průkazu
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 

voliče nejdéle do 25. září 2020 do 16.00 hodin.
Po tomto datu lze podat žádost už jen osobně
• na odbor vnitřních věcí, Moskevská 2035/21 – 3. 

patro hlavní budovy, a to nejdéle do 30. září 2020 
do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před po-
věřeným úředníkem po prokázání své totožnosti 
platným občanským průkazem. 

Žádosti o voličský průkaz vyřizují:
• Luboš Kousal, kancelář č. 314, tel. 353 151 351
• Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289
v těchto úředních hodinách:
• pondělí a středa  
 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
 (středa 30. září 2020 pouze do 16.00 hodin) 
• úterý a čtvrtek 
 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin
• pátek
 8.00 – 12.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Při hlasování je třeba se prokázat platnými 
osobní doklady 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Vydávání občanských průkazů v dnech voleb 
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek dne 
2. října 2020 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání 
vyhotovených občanských průkazů. Výdej vyhoto-
vených osobních dokladů je v přízemí Magistrátu 
města Karlovy Vary. 
Zároveň bude Magistrát města Karlovy Vary v těchto 
dnech vyřizovat žádosti o vydání občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů pro výkon vo-
lebního práva s platností pouze na 1 měsíc od data 
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez 
platného občanského průkazu například z důvodu 
ztráty či odcizení, nebo mu před konáním voleb 
skončí platnost občanského průkazu a nemá platný 
cestovní pas. 
Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů předloží občan dvě průkazové foto-
grafie a prokáže svoji totožnost. V případě, že nemá 
platný občanský průkaz, předloží jiný osobní doklad 
(např. řidičský průkaz, rodný nebo oddací list, popř. 
jinou listinu či průkaz vdaný státem).

Informace k vydávání občanských průkazů ve dnech 
voleb podá:
• Regina Schmoegerová, tel.: 353 151 372, 
 353 151 135
• Roman Kalán, tel.: 353 151 330

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 
V ROCE 2020 V KARLOVÝCH VARECH



13

Hlasování pacientů 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 státní občané ČR, kteří mají 
trvalé bydliště v územním obvodu Karlovarského 
kraje a nechali si v místě bydliště vystavit voličský 
průkaz.
Nelze volit na infekčním oddělení.

Hlasování lázeňských hostů
Pacienti z lázeňských zařízení mohou volit na 
voličský průkaz vystavený v místě jejich trvalého 
bydliště. Musí však mít trvalé bydliště na území 
Karlovarského kraje.

Hlasování doma do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, magistrát města, odbor vnitřních 
věcí a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úředními obálkami a hlasovacími lístky.
Žádosti o hlasování do přenosné schránky lze 

domluvit telefonicky:
• Bc. Martina Košíková tel. 353 151 223
• Ing. Věra Ježková tel. 353 151 250

Hlasování voličů s úřední adresou
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, 
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů 
v okrsku č. 1. Volební místnost je v Základní škole 
Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky 
mohou voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební 
místnosti.

Volební místnosti
Informace o adrese volební místnosti budou mít vo-
liči vytištěnou na obálce, ve které  obdrží hlasovací 
lístky.

Změna volební místnosti je:
• u okrsku č. 49 v Počernech, kde je volební míst-

nost nově zřízena v Hospodě u hřiště, Počerny č.p. 
121.

• u okrsků č. 25 a 26 v Bohaticích, kde jsou volební 

místnosti nově zřízeny v Mateřské škole Vilová 
(Bohatice, Vilová 346/1).

Adresy volebních místností jsou zveřejněny na webu 
magistrátu města www.mmkv.cz nebo na oznáme-
ních, která budou vylepena ve všech okrscích na 
území města.
Volební místnosti budou vybaveny dezinfekčními 
prostředky s virucidním účinkem pro ošetření rukou, 
pro očištění povrchů a kontaktních ploch.

Zvláštní způsoby hlasování pro osoby 
v karanténě a izolaci
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 
(celé znění na www.mmkv.cz) upravuje zřízení 
volebních stanovišť, které umožňují hlasování 
z motorového vozidla, zvláštní způsob hlasování 
při pobytovém zařízení sociálních služeb při jeho 
uzavření z důvodu ochrany před onemocněním 
covid-19 pro osoby v karanténě a izolaci. Komise 
pro hlasování a volební stanoviště zřizuje krajský 
úřad. Zákon o zvláštních způsobech hlasování řeší 
podmínky a způsob hlasování u volebního stanovi-
ště, podmínky a hlasování při pobytovém zařízení, 
evidenci oprávněných voličů, i hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky.

VOLBY 2020  | INZERCE 

Hledáme praktického lékaře
Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Společnost Všeobecný lékař s.r.o., české rodinné akreditované 
nestátní zdravotnické zařízení, hledá lékaře do ordinace VPL v lyžařském středisku Pernink,  
25 min od Karlových Varů. 

Nabízíme: 
•	 služební byt
•	 samostatnou práci
•	 podporu provozního týmu
•	 nadstandardně přístrojově vybavenou ordinaci
•	 možnost konzultace s konziliáři z různých oborů
•	 svobodnou volbu ordinačních hodin
•	 podporu vzdělávání
•	 možnost plného či částečného úvazku

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Kateřina Nevanová, Tel: 773 545 225 
E-mail: personalni@vseobecnylekar.cz
www.vseobecnylekar.cz

LÉKAŘ, 
KTERÝ 
LÉČÍ 
SRDCEM

Mzdová odměna 
při plném úvazku pro 
atestovaného lékaře: 

70 000 Kč  
čistého měsíčně

Nástup: 1. 1. 2021

HR Inzerce Karlovy Vary.indd   1 16.09.2020   11:15:12
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» L ab oratorní  rozb or y
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Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.



Jako technikovi, který se zabývá IT technologiemi denně, mi to nikdy nepři-
šlo, ale většina spoluobčanů nás považuje za poloviční marťany. Byl jsem 
požádán, abych na jednom příkladu jednoduše představil dostupné připojení 
k internetu u nás v obci.
Nejdřív jsem prozkoumal, co (a od koho) je k dispozici. Vybral jsem si tudíž 
nabídku firmy STARNET z Českých Budějovic, které k nám nejsou úplně nej-
blíž, ale protože mi nabídka přišla jako nejvýhodnější a slibovala nejlepší po-
měr výkon – cena. Nejvíce se tak blížila tomu, co si představuji a navíc jsem 
později zjistil, že technik bude místní. 
Na optické síti zde poskytují rychlosti 300 Mb/s a na bezdrátové až 100Mb/s. 
Během mého testování nasadili i novou technologii, která umí poskytnout 
v rodinných domech, které nejsou přímo připojeny na optiku, také nové rych-
losti 300Mb/s a to díky nové technologii, která se parametricky velmi přibli-
žuje optickým vláknům. Obojí jsem proměřil a odpovídá to skutečnosti. Místní 
konkurence dosahuje rychlostí řádově nižších (okolo 20Mb/s). Ze široké na-
bídky tarifů se mi nejvíce pozdává tarif 100Mb/s za 250 Kč měsíčně, nicméně 
nakonec to dopadlo ještě výrazně lépe.
Zavolal jsem na infolinku. Byli vstřícní a poslali ke mně na průzkum svého 
technika. Shodou okolností přijel bývalý spolužák a probral jsem s ním všech-
no od a do zet. Prozradil mi, že STARNET zařazuje do svých zdejších teamů 
pouze místní lidi. Přestože jde o firmu s větším technickým a finančním záze-

mím, v oblasti působí a chová se primárně jako firma lokální. Jemu i mně se 
jeví takové propojení jako nejvýhodnější pro koncového zákazníka. Centrála 
dodává kvalitní a prověřenou techniku a zdejší pobočka dokáže (i vzhledem 
k místní znalosti a pracovníkům v teamech) energicky a svižně reagovat na 
situaci. 
Jsou schopni do tří dnů zapojit a nainstalovat linku ze střechy až k PC. 
Co bylo ještě důležité, že jsem se dozvěděl o nové technologii, která umí 
300Mb/s a nyní je akce, tedy měsíčně se ušetří 100 Kč, což dělá 1 200 Kč/
rok. 
300Mb/s rychlost na technologii, kterou nepoznáte od optiky, stojí 250 Kč/
měs. a to je zdaleka nejvýhodnější cena široko daleko. Byl jsem skoro šoko-
ván, že konečně někdo zase posunul internet o kus dál.
Spolužák mi ještě zdůrazňoval, že je důležité mít kvalitní domácí Wi-fi router. 
Zároveň říkal, že ten jejich STARNET router je výborný a silný. 

Internetová televize
Co mě překvapilo, tak to, že základní verze televize je už v měsíčním poplatku 
250 Kč. Stačí si jen nainstalovat aplikaci do televize nebo použít set-top-box. 
Sledovat ji je možné nejen v televizi, ale i na mobilu, tabletu, přes počítač.
Když to po sobě teď čtu, vidím, že už jsem se sám rozhodl pro připojení od 
STARNETu.  Je chytré vyzkoušet vyzkoušené.

Internetové připojení v Karlových Varech
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První školní den odstartoval strážníkům 
10timěsíční maraton dohledu na přechodech 
u vybraných základních škol. V průběhu 

školního roku budou strážníci průběžně vyhod-
nocovat bezpečnostní situaci a přechody měnit, 
neboť pro obsazení všech by musely být personální 
stavy několikanásobné. V průběhu roku se městská 
policie setkává s podněty rodičů a zástupců škol, 
které se snaží objektivně vyhodnotit a dohled tomu 
přizpůsobit.

Velmi často se strážníci setkávají s dotazem, proč 
nestojí na přechodu pouze jeden, že by se tak 
mohla zdvojnásobit kapacita. Bohužel toto není 
možné, protože by výrazně stouplo bezpečnostní 
riziko. Jednak dílčím opatřením dohledu je usměr-
nit děti na obou stranách přechodu a jednak cho-
vání některých řidičů je lidově řečeno „za hranou“. 
Na některých přechodech, například na Moskevské 
ulici, navíc činností na přechodu částečně regulují 
i provoz ve směru od Západní ulice.

Strážníci dohlíží na přechody 
u škol pravidelně

V tomto roce již v pořadí třetí akce s názvem 
Na kole jen s přilbou! byla zrealizována stráž-
níky Městské policie Karlovy Vary poslední 

týden v srpnu. Tentokrát však nebyli strážníci na 
cyklisty sami, přidal se také Tým silniční bezpeč-
nosti z o.p.s. Bezpečně na silnicích, který má, 
nad celorepublikovou kampaní, záštitu. Pozadu 
nezůstal ani BESIP, který se do akce také zapojil. 
Obsazena byla dvě stanoviště, jedno na cyklostez-
ce v Tašovicích směrem na Svatošské skály a dru-
hé na cyklostezce mezi Starou a Novou Rolí. Na 
obou stanovištích bylo opět živo a strážníci mohou 
spokojeně konstatovat, že 80 procent stavěných 
cyklistů použilo cyklistickou přilbu. Nedostatky byly 
zjištěny spíše ve špatném nasazení přilby a také 
povinná výbava jízdních kol nebyla vždy kompletní, 
to se týká především chybějících odrazek. Dále je 
potřeba zmínit, že stále více roste obliba elektrokol, 
jejichž prostřednictvím dokáže vyvinout značnou 
rychlost i méně zdatný cyklista. Strážníci i zástupci 
Týmu silniční bezpečnosti a BESIPU se shodují 
v názoru, že u elektrokol, by mělo být používání 
cyklistické přilby povinností i pro dospělé. 

Na kole jen s přilbou!
MĚSTSKÁ POLICIE

Z rušení nočního klidu 
se vyklubal nelegální pobyt
Už páteční noční výjezd 11. září na oznámení 
o rušení nočního klidu na Čertově ostrově měl 
zajímavou dohru. Strážníci na místě rychle 
vyřešili neshody dvou osob, přičemž u jedné 
z nich při zjišťování totožnosti pojali podezření 
z nelegálního pobytu na území našeho státu. 
Všímavý strážníci devětadvacetiletého Moldava-
na následně předali cizinecké policii.

Známé tváře neujdou
Sobotní dopolední kontrola Dvorů vyústila 
v oznámení o spáchání přestupku spočívají-
cím v řízení motorového vozidla bez platného 
oprávnění. Strážníkům dobře známá firma, 
sedmatřicetiletý muž s úředním pobytem na 
karlovarském magistrátu, usedla opět za volant, 
přestože nevlastní řidičský průkaz. Strážníci 
tento přestupek nemohou projednat na místě, 
proto jej postupují ke správnímu orgánu.

Všímavost strážníků zabránila 
větším škodám
Noční kontrola Tuhnic v neděli 13. září ve 3:00 
hodiny pravděpodobně unížila škody na majetku. 
Strážníci se všimli u jedné z provozoven v Krym-
ské ulici vodovodní havárie, neboť voda z pří-
zemí vytékala až na komunikaci. Strážníků se 
podařilo kontaktovat odpovědnou osobu. Té se 
ovšem nepodařilo najít hlavní uzávěr vody, a tak 
provizorní nápravu zařídili až přivolaní hasiči.

ZPRÁVY Z ULICE 

DOPORUČENÍ Povolení k vjezdu do LÚ již několik měsíců mohou řidiči 
získat prostřednictvím mobilní aplikace, kterou spustil Dopravní podnik Karlovy Vary, 
není třeba tedy zajíždět k automatu před sídlo MP. Jednak tím řidiči ušetří čas a do-
pravní situace v ranních hodinách bude klidnější.
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DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

dpkv.cz

Do autobusu pouze 
s rouškou
Bez zakrytí dýchacích cest není 
přeprava možná. Při porušení 
tohoto nařízení bude cestující 
okamžitě vyloučen z přepravy.

Desifekce zastávek
Pravidelně pro vás desinfikujeme 
zastávky kvalitním přípravkem 
s dlouhodobým účinkem.

Používáme ozonové 
generátory
Používáme účinné generátory 
ozónu, které likvidují viry 
a bakterie.

Autobusy jsou čisté
Každodenně desinfikujeme 
autobusy kvalitním 
přípravkem s dlouhodobým 
účinkem.

TÉMATICKÉ VÝLETY

Výlety jsou uskutečněny moderním autobusem v doprovodu delegátky.

Odjezd z Karlových Varů Cena za osobu bez vstupného

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

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

14.11. (7:00 – 20:00) Kutná Hora UNESCO + Kostnice 499,- Kč

21.11. (8:30 – 19:00) Zábavní park FUNDORA 199,- Kč

28.11. (8:00 – 20:00) Vánoční trhy Norimberk 449,- Kč

05.12. (8:00 – 20:00) Vánoční trhy Regensburg 379,- Kč

12.12. (8:00 – 20:00) Vánoční trhy Drážďany 349,- Kč

19.12. (8:00 – 20:00) Vánoční trhy Bamberk 379,- Kč

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

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI VŠEM NAŠIM VĚRNÝM CESTUJÍCÍM.
CESTUJETE BEZPEČNĚ

Platba v aplikaci
MOJE DPKV
na jeden klik
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

PLATBA

NA JEDEN
KLIK

NYNÍ STAČÍ K PLATBĚ
VAŠE PLATEBNÍ KARTA
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Dne 10. 11. 2020 se bude v Krajské knihovně 
Karlovy Vary konat odborná vzdělávací akce 
s názvem Cybershow. „Dopoledne od 9 

hodin bude show určena pro odbornou veřejnost 
z řad pedagogů, preventistů, vychovatelů a dalších 
a odpoledne od 17 hodin bude akce pro laickou 
veřejnost z řad rodičů, seniorů a dalších zájemců. 
Vstup na obě akce je zdarma, je nutné se regis-
trovat na webových stránkách www.fbifest.cz,“ 
sděluje Michaela Kožíšková, projektová manažerka 
spolku you connected, který akci připravuje. 
A co je vlastně Cybershow? Žádné suché teore-
tické vysvětlování pojmů, jakými jsou například 
keylogger, ransomware, malware a troubleshoo-
ting, ale skutečná show plná názorných ukázek 
a hackování v reálném čase, přímo před očima 
účastníků akce. Proč jsou nebezpečné volné wi-fi 
sítě? Jak dobře ochránit Vaši síť? Kolik práce dá 
hackerovi proniknout do Vašeho routeru, počítače 
či mobilního telefonu? Proč antivirus nemusí sta-

čit? Proč a jak by někdo kradl Vaši identitu? To vše 
vysvětlí a také předvedou přední odborníci v oblasti 
kybernetiky – hacker Otakar Klepš a specialista na 
internetové bezpečí Roman Kohout. 
Akci v K. Varech organizuje karlovarský spolek you 
connected, který se již od roku 2015 specializuje 
na realizaci vzdělávacích akcí zaměřených na 
kybernetickou bezpečnost veřejnosti. Významným 
partnerem je Krajská knihovna Karlovy Vary.
Cybershow je součástí celé řady vzdělávacích 
akcí, které budou realizovány v rámci Festivalu 
bezpečného internetu. Hlavním koordinátorem akcí 
je Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. 
Partnery festivalu jsou O2, CESNET, CZ.NIC, Ambis, 
CZ.NIC, e-bezpečí a další. 
Cílem celého Festivalu bezpečného internetu je 
přinášet návštěvníkům trendy a rady z oblasti 
kybernetické bezpečnosti, které mohou uplatnit 
v osobním i profesním životě. Na své si přijdou IT 
pracovníci, právníci, ale i učitelé nebo rodiče. Le-

tošní festival zavítá například do Prahy, Karlových 
Varů, Olomouce nebo třeba Uherského Hradiště 
či Hradce Králové. Kompletní výpis událostí, které 
k letošnímu festivalu patří, je od zveřejněn na 
webových stránkách www.fbifest.cz. Veškeré 
aktivity, které jsou pod hlavičkou festivalu, jsou pro 
návštěvníky bezplatné.
S letošním ročníkem festivalu spojily svou tvář 
i některé osobnosti české kulturní a sportovní scé-
ny, které přispějí k jeho propagaci. Ambasadorství 
bez nároku na honorář přijali Ewa Farna, Martina 
Sáblíková a Ladislav Špaček. 

Cybershow bude plná názorných 
ukázek a hackování 

V květnu v době distanční výuky vyhlásila 
Městská knihovna v Karlových Varech vý-
tvarně literární soutěž na téma „Jak se žije 

dětem v době koronaviru“. 
V 7. A, B probíhala denně online výuka českého 
jazyka a literatury, a tak jsem děti seznámila 
s tématem a byla mile překvapena, že se našlo 
pět zájemkyň o účast v soutěži. Ve výtvarné části 
jsem s děvčaty probrala, co je koláž, protože 
to byla zadaná výtvarná technika, a mohly se 

pustit do práce. Všechno jsme řešily přes aplikaci 
Zoom a krásně se nám spolupracovalo. Pochvalu 
za práci si zaslouží Eliška Veinfurtová, Simona 
Dankanicsová, Adéla Tkáčová a Daniela Jelínková 
z teď už 8. B, stejně jako Natálie Filová z 8. A za 
svoji literární práci. Všech pět prací bylo ode-
vzdáno včas a světe div se, vyhrály jsme 1. místo 
v kategorii žáků druhého stupně ve výtvarné části, 
což byla příjemná zpráva na začátku nového 
školního roku.

Gratulujeme Daniele Jelínkové k prvnímu místu! 
Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhlo 
na Magistrátu města Karlovy Vary, kam všechny 
oceněné pozvala paní primátorka 2. září, pro děti 
bylo připraveno malé pohoštění a každý si kromě 
gratulace odnesl i tašku plnou překvapení.
Daniela získala i dárek ve škole, sada výtvarných 
potřeb jí udělala radost, a proto vzkazuje všem:
„Kdo nehraje, nevyhraje!“
 Mgr. Alice Dohnalová

Jak se žije dětem v době koronaviru
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Od začátku března do konce školního roku 
2019/2020 fungovalo vzdělávání žáků na 
základních školách v neobvyklých podmín-

kách. Téměř nikdo z učitelů, rodičů a žáků, kteří 
byli ze dne na den postaveni před náročnou situaci 
vzdělávání na dálku, neměl předchozí zkušenosti 
s tímto modelem výuky. V projektu MAP Karlovarsko 
II se zabýváme vzděláváním, síťujeme školy a sna-
žíme se mapovat a pomáhat řešit jejich potřeby. 
Z doby vzdělávání na dálku vyvstávají různé otázky. 
Protože se tato situace může opakovat, zajímal nás 
pohled žáků a jejich zákonných zástupců. A také 
nás zajímalo, co ze vzdělávání na dálku by dle jejich 
názoru šlo uplatnit i v rámci běžné výuky. Pojďme 
se podívat na výsledky ankety mezi žáky a jejich 
zákonnými zástupci.
Anketa probíhala na přelomu června a července 
2020. Celkem přišly odpovědi od 91 respondentů. 
Z toho přibližně 75 % bylo od zákonných zástupců 
(68 respondentů) a 25 % od žáků (23 respondentů). 
Anketa byla šířena prostřednictvím facebookového 
profilu projektu MAP Karlovarsko II a byla zveřejně-
na na webu projektu. Všechny otázky byly formulo-
vány jako otevřené, respondenti tak psali volně své 

odpovědi a nevybírali z přednastavených možností.
Mezi nejčastěji uváděné pozitivní přínosy vzdělávání 
na dálku patří čas na to, aby rodina byla spolu, čas 
na organizaci aktivit dle vlastních zájmů a potřeb 
a větší samostatnost a zodpovědnost dítěte. Rodiče 
také často uváděli, že měli větší přehled o obsahu 
učiva a schopnostech svých dětí v rámci vzděláva-
cího procesu. Naopak negativa spojená s výukou 
na dálku se týkala pocitů (například stres, obavy, 
zhoršení vztahů doma) a formy výuky na dálku 
(například přesunutí výuky ze školy na rodiče, 
nedostatečná zpětná vazba od učitelů). Žáci i rodiče 
také negativně pociťovali absenci sociálních vztahů 
a kolektivu. 
Přibližně 25 % respondentů se vyjádřilo, že by 
z výuky na dálku do běžné výuky nic nepřebíralo. 
Často to bylo zdůvodněno přáním, aby žáci zase 
chodili do školy tak, jako tomu bylo dříve. Z naší 

ankety vyplynulo, že žáci a jejich zákonní zástup-
ci by z výuky na dálku uvítali zachovat to, aby 
škola více vedla k zodpovědnosti a samostatnosti. 
Konkrétně by měla škola více rozvíjet kritické 
myšlení, diskuzi, argumentaci, kreativitu a pre-
zentační dovednosti. Zmiňován byl také odklon od 
zbytečných úkolů, změna množství toho, co se má 
žák naučit nazpaměť, přidání informací opravdu 
užitečných k životu, více projektového vyučování, 
výuky v blocích a venku. Další náměty se týkaly 
formy komunikace a zadávání úkolů, například 
využití Google Classroom. Přínosné by bylo zvýšení 
vzájemné komunikace mezi školou a rodinou. Zají-
mavým námětem je zavedení forem výuky na dálku 
či možnosti online připojení do hodin pro žáky se 
zdravotním omezením, žáky sportovce a žáky, kteří 
zůstanou doma kvůli nemoci.
 Ing. Markéta Hendrichová

Anketa MAP Karlovarsko II:
Názory rodičů a žáků na vzdělávání na dálku

Kompletní výsledky ankety jsou zveřejněny na webu projektu MAP Karlovarsko II.
Zajímáte-li se o téma vzdělávání, sledujte web a facebook: 
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/

První společnou akci uspořádaly Městská 
knihovna Karlovy Vary a Krajská knihovna 
Karlovy Vary. Pro žáky prvního stupně ZŠ 

Jana Amose Komenského připravily soutěžní dopo-
ledne zpestřené tvořivou dílnou galerie SUPER-

MARKET wc. Na stanovištích děti např. poznávaly 
rostliny, řešily matematické úlohy, zpívaly, hrály 
Člověče nezlob se. První společná akce Městské 
a Krajské knihovny Karlovy Vary se vydařila. „Chtěli 
bychom spolupracovat i v budoucnosti, aby lidé 

věděli, že knihovna není jenom půjčovna knih, ale 
dokáže pro ně uspořádat zajímavé a mnohdy ne-
tradiční akce“, shodli se organizátoři. Poděkování 
si zaslouží dobrovolníci, kteří pomáhali s realizací 
a za poskytnutí prostranství Spa Hotel Thermal.

Dopoledne s knihovnou

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/ 
https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 
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Vykradená peněženka
Ve středu 5. 8. 2020 jsem jela z Karlových Varů 
do Ostrova na výstavu výtvarníka a šperkaře 
Jiřího Urbana v ostrovském zámku. Byla jsem 
nadšená vystavenými díly i vším, co jsem se na 
výstavě dozvěděla.
V příjemném rozpoložení jsem v 16.48 na-
stoupila u zámku do autobusu s řidičem číslo 
34837 směr Karlovy Vary. Krátce před karlovar-
skou tržnicí jsem si všimla peněženky na pro-
tějším sedadle. Vzala jsem ji a podívala se do 
ní. Byl v ní občanský průkaz, takže jsem zjistila 
komu patří, 700 korun a nějaké drobnosti. 
Uvažovala jsem, že bych ji mohla následující 
odevzdat majitelce osobně, avšak na poslední 
chvíli jsem se rozhodla a předala peněženku 
řidiči, který slíbil, že ji dá na dispečink. Když si 
majitelka peněženku na dispečinku vyzvedáva-
la. Bylo jí řečeno, že v ní žádné peníze nebyly.
Měla jsem příležitost završit příjemné odpoled-
ne dobrým skutkem, ale dopadlo to jinak.
Nemohu přímo obvinit konkrétního nepoctivé-
ho člověka, jen vím, že s peněženkou musel 
přijít do styku velmi úzký okruh  lidí, z nichž se 
někdo nezachoval tak, jak jsem předpokládala. 
Mrzí mě. že jsem proti podpisu a seznamu  
obsahu peněženky neodevzdala peněženku na 
dispečinku sama nebo osobně majitelce.
Čtenář tohoto příspěvku si snadno udělá před-
stavu, kde peníze skončily a jaké lidi má DPKV 
také mezi svými pracovníky.

 Hana Hronová, Karlovy Vary

Vykradená peněženka. 
Co na to DPKV?
Vážená paní Hronová,
dovolte mi reagovat na situaci, kterou popisuje-
te ve svém příspěvku.
Vaše zkušenost mne nenechala klidným, a pro-
to jsem osobně požádal o důkladné prošetření 
této velmi nepříjemné události.
Dne 5. 8. 2020 převzal náš řidič od Vás a dal-
šího cestujícího peněženku, kterou následně 
předal dispečerovi, aby zajistil její vrácení 
majeteli/majitelce. Dispečer poté provedl 
kontrolu a v peněžence našel doklady, nikoli 
hotovost. Současně se na dispečink DPKV 
obrátil otec dívky, která vytratila peněženku 
v autobuse a po telefonické komunikaci mezi 
řidičem a otcem cestující byl hovor v klidném 
tónu ukončen. Druhý den si dívka svoji ztrátu 
vyzvedla.
Ze strany otce ani dívky nepřišel jakýkoli pod-
nět či náznak, který by dispečera přiměl zpo-
chybňovat obsah peněženky. Z tohoto důvodu 
byla celá žáležitost považována za uzavřenou 

a zaměstnanci DPKV nabyli dojmu, že byli dívce 
maximálně nápomocni v situaci, která může 
potkat každého z nás.
Rád bych uvedl, že řidič je náš dlouholetý 
zaměstnanec, který je dle slov svého přímého 
nadřízeného člověk “absolutně bezproblémový, 
poctivý a cestující jej vnímají jako fajn profesio-
nála”. Nemohu také nezmínit fakt, že tento řidič 
reprezentuje zájmy svých kolegů v odborové 
organizaci, do které byl zvolen samotnými 
zaměstnanci DPKV a podnět, který přišel z Vaší 
strany jej velmi překvapil.
Lidsky i profesně by mne velmi mrzelo, kdyby-
chom ve společnosti zaměstnávali kolegy s ne-
čestnými úmysly. Z tohoto důvodu bych Vám 
rád, po přečtení Vašich řádků a po interním 
zmapování celé situace, nabídl setkání, jehož 
cílem by bylo vyjasnění a uvedení celé situace 
na pravou míru. 
Naším cílem je poskytovat cestujícím jak kom-
fort, tak kvalitní služby, a proto pevně věřím, že 
budete naše služby využívat i nadále a nezkla-
meme Vaši důvěru.

S přáním všeho dobrého

 Ing. Lukáš Siřínek, 
místopředseda představenstva 

pověřený řízením společnosti

Je to jen na nás
Oblíbeným přístupem některých politiků je, že 
volič se má zajímat jen jednou za čtyři roky 
u voleních uren. Vševědoucí zvolený zástupce 
pak rozhodne i ve jménu jeho dobra, protože 
občan vlastně neví, co je pro něj dobré. 
Pravda, setkáváme se s tím zejména na úrovni 
celostátní. Ale i v některých lokálních tématech 
nám tento přístup zůstává. Na jeho obhajobu 
však musím podotknout, že míra složitosti je 
i ve většině komunálních témat značná. Vstu-
puje celá řada vazeb a aktérů a dopady nejsou 
většinou na první pohled vždy patrné. Zkrátka 
jednoduchá řešení neexistují (v drtivé většině 
případů).
Nicméně zájmem toho, kdo řídí město (kraj, 
stát, doplňte si) by mělo být občanům všechno 
jasně vysvětlit. Předložit jim varianty, dopady 
a důvody. Nechat o nich diskutovat. Zkrátka 
z nich udělat partnera. A to nejen, když se 
musí, ale pokaždé, když se může. 
Není to jednoduchá cesta. Je lemována ne-
zájmem, instantními řešení a celou řadou tzv. 
hejtů. Ale jen tak můžeme změnit naše krásné 
město. Aktivní občané, co se zajímají a starají 
o své okolí, ptají se volených politiků a ne-
nechají se odbít prázdnými frázemi nebo PR 

fotkami. Politik je správcem města a partnerem 
pro jeho obyvatele, nikoliv jejich vůdcem.
V současné době se rozbíhá debata o úvěru, 
který máme splácet až do roku 2035. Tedy 
něco, co překonává hranice několika volebních 
období. Otevřme racionální debatu o jeho využi-
tí. A nebojte se být součástí této debaty!

 Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty  

Příměstské tábory
Opravdu netuším, kdo všechno nabízel letos 
příměstské tábory v rámci Karlových Varů. 
Vím pouze o pár – jako hvězdárna, jízdárna, 
městečko bezpečí, volejbalisté…
Ani nevím, jaká byla nebo spíš ještě je odezva 
z řad dětí, tedy vlastních účastníků, případně 
z řad rodičů, tedy objednatelů a plátců. Ani 
jaká byla spokojenost s celkovým průběhem, 
programem, naplněním slibovaných aktivit, atd.
Mohu zhodnotit pouze jeden příměstský lesní 
tábor z pohledu provozovatele, z pohledu 
vedoucí tohoto tábora a z odezvy účastníků či 
spíše rodičů na sociálních sítích.
První lesní příměstský tábor měl úspěch.
Na přípravu bylo opravdu velmi málo času. 
Řekla bych přímo šibeniční termín. V červnu 
mě oslovil ředitel lázeňských lesů a v červenci 
tábor běžel. 
Chci poděkovat řediteli LLKV Stanislav 
Dvořákovi, že mi nechal volnou ruku v sesta-
vení vlastního programu a vyšel mi vstříc i ve 
využívání veškerého zázemí pro děti ať už na 
Sv.Linhartu, na Odeři či na Goethově vyhlídce.
Chci poděkovat Martině Nentvichové, která 
zajišťovala veškerou administrativu spojenou 
s požadovanými doklady pro bezproblémový 
chod tábora.
Chci poděkovat Lukáši Siřínkovi  z dopravního 
podniku za velmi rychlou reakci na autobus pro 
děti na celodenní výlet.
Chci poděkovat všem pomocným vedoucím, 
kteří se vystřídali na šesti turnusech jmenovitě 
Pavlíně, Lukášovi, Bohunce a hlavně Markovi, 
který byl ještě hlavním fotografem.
Chci poděkovat rodičům či prarodičům, že ten-
to tábor našli, doporučili či preferovali a vždy 
přivezli děti na požadované místo.
A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
všem více než 110 dětem, které se zúčastnily. 
Některé dokonce na dvou turnusech.
A spokojenost – příští rok se prý zase sejdeme.
Už teď se těšíme.

 Věra Bartůňková

HYDEPARK



19

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  |  LIDÉ

Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením v letech 2010 – 2015 uvolnilo Minis-
terstvo práce a sociálních věcí téměř 22,4 miliardy 
korun. I přes to, že tyto finance mají primárně 
sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním 
postižením na volný trh práce, skončilo 96 procent 
těchto prostředků u zaměstnavatelů na chráněném 
trhu práce. 
O to více je třeba ocenit firmy na běžném pracov-
ním trhu, které i bez státních prostředků dokáží 
poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním 
postižením. Také proto začátkem března odstar-
toval již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná 
šance – zaměstnavatel roku 2020. 
Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměst-
navatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním 
postižením a prostřednictvím příkladů jejich 
dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí 
s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším 
potencionálním zaměstnavatelům.
Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace 
společenské odpovědnosti.
Široká veřejnost může nominovat zaměstnavatele 
do 30. září 2020 prostřednictvím online nominač-
ních formulářů umístěných na webových stránkách 
soutěže (www.stejnasance.cz). Termín ukončení 
příjmu nominací a samotné slavnostní vyhlášení 

soutěže jsme byli nucení z důvodu mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví odložit.
Slavnostní vyhlášení soutěže v Karlovarském kraji 
proběhne první listopadový týden. V dalších krajích 
termín slavnostního vyhlášení určují organizace, se 
kterými byla soutěž vyhlášena.  

Stejná šance. 
Zaměstnavatel roku 2020

Rytmus. Od klienta k občanovi
Nezisková organizace vznikla v roce 1994. 
Prostřednictvím poskytování sociálních služeb 
a realizací tematických akcí podporuje lidi se 
zdravotním postižením v aktivním začleňování 
do života: ve škole, v práci, v místě bydliště 
a při volnočasových aktivitách. 

Kontakt pro Karlovarský kraj: Silvie Jirkovská, 
silvie.jirkovska@rytmus.org,
+420 733 125 717

Radniční listy v lednu letošního roku zveřejnily 
laudatio k 90. narozeninám karlovarského
umělce, akademického sochaře Václava Lokvence. 
Jubilant byl v dobré náladě, plný optimismu.
Měl do dalších let mnoho představ o tom, co chce 
ještě napsat, co chce namalovat….
Telefonát jeho dcery mne proto velice překvapil 
a zarmoutil. Václav uprostřed léta utrpěl úraz,
vážná zranění a následoval boj o život, který bohu-
žel prohrál. 7. září zemřel. Do uměleckého
nebe odešel sochař, grafik a básník. Opustil nás 
také muž, který část svého plodného života
věnoval i politickému dění. V letech 1990-94 byl 
zastupitelem, v prosinci 1990 byl zvolen do čela 
města. Po dva roky vykonával funkci primátora 
statutárního města Karlovy Vary.
Poslední rozloučení s touto významnou osobností 
se uskutečnilo 18. září v karlovarském krema-
toriu. Na poslední cestě ho doprovodilo mnoho 
přátel a umělců, nechyběli ani zástupci vedení 
města.
Čest jeho památce!
 PhDr. Zdeněk Musil

Václav Lokvenc. Do uměleckého 
nebe odešel sochař, grafik a básník

Může způsob stravování ovlivnit zdraví i chování 
dítěte? Známá česká lékařka,
internistka a psychoterapeutka, moderátorka televiz-
ního pořadu Jste to, co jíte a
DoktorKA, bude ve středu 4. listopadu 2020 hovořit 
a diskutovat v sále Krajské knihovny
v Karlových Varech od 16.30 hodin. V rámci již 9. 
ročníku „Setkání nejen o náhradním
rodičovství“. Organizace Náhradním rodinám zve 
rodiče a širokou veřejnost na
zajímavé setkání s odborníkem na zdravý životní styl. 
Vstupné zdarma. Přihlášení na
www.nahradnimrodinam.cz.

Jak stravování 
ovlivňuje vaše 
dítě? Proberte 
to s Kateřinou 
Cajthamlovou
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Karlovarský symfonický orchestr v říjnu 
zavítá mezi různé směry vážné hudby, ale 
nabídne i jazz a dva koncerty pro rodiče 

s dětmi. Právě první a poslední z koncertů v tomto 
měsíci jsou věnovány nejmladším: “Hudba tisíce 
a jedné noci“ vezme děti na hudební výlet do 
všech světových stran a „Má Vlasta“ jim představí 
nejslavnější cyklus symfonických básní Bedřicha 
Smetany. Oba koncerty provází s humorem sobě 
vlastním karlovarský herec Viktor Braunreiter
Hudba Antonia Vivaldiho, Jiřího Antonína Bendy 
nebo Josepha Haydna a jméno houslisty Václava 
Hudečka zvou na již tradiční podzimní návštěvu 

KSO v kostele Sv. Anny v Sedleci. Koncert bude 
řídit koncertní mistr Jakub Sedláček, který se 
představí i jako sólista – s Václavem Hudečkem 
provede Vivaldiho Koncert pro dvoje housle a moll.
Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov je již po několik 
let festivalem, pro který KSO s pořadatelem fes-
tivalu Milanem Krajícem připravuje zajímavé pro-
jekty na pomezí jazzu a vážné hudby. Letos zazní 
světová premiéra Suity No. II pro sopránsaxofon 
a houslový koncert Klíč k zahradám, obojí z pera 
skladatele a dirigenta Kryštofa Marka, který bude 
koncert řídit, sólových partů se ujmou David Fárek 
a Jakub Sedláček. Výběr slavných písní Beatles 

pro jazzový klavír a smyčce Hommage aux Beat-
les přijede zahrát Milan Svoboda, který je autorem 
těchto úprav. 
Další z premiér čeká na posluchače na koncertu 
s klavíristou Janem Šimandlem a dirigentem Jiřím 
Štruncem. Autorem Koncertu pro klavír a orchestr 
je karlovarský pianista, skladatel a pedagog Karel 
Šimandl. 
Slavný cyklus symfonických básní Má vlast 
Bedřicha Smetany uvádí KSO vždy v říjnu k poctě 
výročí vzniku samostatného Československa – ani 
letos tomu nebude jinak, dirigovat bude hlavní 
hostující dirigent KSO Jiří Štrunc.

KSO nabídne baroko, jazz, tradiční 
Mou vlast nebo premiéru klavírního koncertu

Karlovarské varhanní večery pokračují 
v sobotu 17. října v 17 hodin koncertem ti-
tulárního varhaníka vyšehradské baziliky sv. 

Petra a Pavla Ondřeje Valenty. Ten rozezní vzácný 
nástroj v husitském kostele sv. Petra a Pavla 
v Karlových Varech díly F. Mendelssohna Barthol-
dyho, Antonína Dvořáka nebo Josefa Bohuslava 

Foerstera. Koncert nabídne mimořádné propojení 
tónů varhan a mluveného slova – v autorském 
čtení se představí Lukáš Bujna. Připomeňme, že 
tento cyklus koncertů představuje prostřednictvím 
předních českých i zahraničních interpretů pozo-
ruhodné nástroje karlovarského regionu a přispívá 
na jejich údržbu a opravu. Vstupné je dobrovolné. 

Karlovarské varhanní večery představí 
titulárního varhaníka Vyšehradu
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Světově proslulý americký baskytarový virtuos 
Andrew „The Bullet” Lauer, světová premiéra 
klavíristy, skladatele a dirigenta Kryštofa Marka, 
kytarista Libor Šmoldas patřící k mladým hvěz-
dám evropského jazzu, dva v kraji působící sym-
fonické orchestry, čerstvé objevy české jazzové 
scény a další hudebníci a formace nesporných 
kvalit tvoří program koncertů 37. ročníku  mezi-
národního jazzového festivalu JazzFest Karlovy 
Vary – Sokolov 2020. Ten se odehraje ve dnech 
7. října – 7. listopadu.

Program festivalu zahrnující moderní jazz 
i mezižánrové fúze letos doznal mnoha změn, 
způsobených přetrvávajícími koronavirovými 

problémy a opatřeními, řada domluvených zahra-
ničních hudebníků přišla o možnost se festivalu 
zúčastnit.
Festival po jedenadvacáté pořádá společnost Jazzo-
vý kruh v čele s ředitelem a hudebníkem Milanem 
Krajícem. Festival se koná tradičně s podporou 
Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, záštitu 
JazzFestu poskytly primátorka města Karlovy Vary 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA a hejtman Karlo-
varského kraje Mgr. Petr Kubis.
Předznamenáním hlavního festivalového dění bude 
7. října v Kině Drahomíra speciální díl  cyklu Poezie 
& Jazz s názvem Jazzová inspirace II. Loňské čtení 
jazzových textů střídané s živou hudbou mělo velký 
úspěch. Letošní pořad je věnován jazzofilovi a grafi-
kovi Janu Pelcovi. Byl spoluzakladatelem pořádající 
organizace Jazzový kruh, podílel se na řadě jazzo-
vých koncertů a pořadů a hlavně byl dlouhá léta jako 
autor plakátů tvůrcem výtvarné stránky festivalů. 
Letošní plakát vytvořený Pelcovým bratrem Ivanem, 
je reminiscencí jejich společného plakátu pro 1. 
Karlovarské jazzové dny v roce 1982.  
Na úvodním koncertě pořádaném ve spolupráci 
s KSO se 15. října v Grandhotelu Ambassador Ná-
rodní dům s Karlovarským symfonickým orchestrem 
představí klavíristé a skladatelé Kryštof Marek 
a Milan Svoboda.  Ve světové premiéře zazní Marko-
va Suite No. II  pro sopránsaxofon, piano a komorní 
symfonický orchestr. Za připomenutí jistě stojí, že 
Suitu No. I rovněž uvedl Marek spolu s KSO, stejně 
jako kompozice Sinael Jazz Symphony a Maria Kira 
a s orchestrem a sólisty jsou zaznamenány na CD. 
I další skladba Klíč k zahradám pochází z tvorby 
Kryštofa Marka, poté jej u klavíru vystřídá Milan 
Svoboda se svými úpravami písní Beatles pro sólový 
klavír a smyčcový orchestr. Kryštof Marek  bude celý 
koncert dirigovat.
Americký, v Německu žijící fenomenální baskyta-
rista Andrew „The Bullet“ Lauer vystoupí 16. října 
v Kongresovém sále hotelu Thermal  se svým triem. 

Spolu s Lauerem jej tvoří klávesista Daniel „Danny 
Eddy“ Krüger a bubeník Marcel Weishäupl. Publikum 
dokáže Andrew „The Bullet“Lauer okouzlit svou 
virtuózní hrou, kombinací silných riffů s leckdy až 
melancholickými melodiemi, hip-hopovými prvky 
a charismatickým vokálním i pódiovým projevem. 
Lauer, který ve své bohaté kariéře vystupoval mimo 
jiných i s kapelami Tower of Power a Dream Theatre, 
představí skladby z nejnovějšího alba “The 2nd 
Journey”.
Jako předkapela vystoupí čerstvý objev české 
jazzové scény, kapela The Track Inspection. Projekt 
pianisty a varhaníka Jana Andra propojuje hammon-
dové trio s tříčlennou dechovou sekcí, hudebně jde 
o energickou fúzi jazzu s funkem a soulem.

Další dva koncerty se odehrají mimo Karlovy Vary. 
Zpět se festival vrátí závěrečným koncertem 7. 
listopadu v Karlovarském městském divadle, kde 
saxofonista Milan Krajíc uvede Soul Stars Symphony. 
Krajíc zaranžoval slavné hity legendárních autorů 
z žánrové oblasti soul-funky, jakými jsou Ray Char-
les, Stevie Wonder, James Brown, Michael Jackson 
a další pro hudební těleso, které vzniklo syntézou 
Západočeského symfonického orchestru z Marián-
ských Lázní a Krajícova jazzového comba JazzFan-
cies. Jednotlivé skladby zazní v podání výjimečných 
zpěváků Petry Brabencové, Martina Růži a Jaroslava 
Dolníka. Koncert bude řídit dirigent Martin Peschík.
Informace o celém programu festivalu jsou na 
stránkách www.jazzfest.cz.

JazzFest. Mezinárodní jazzový 
festival chystá svůj 37. ročník

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.

http://www.jazzfest.cz
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V listopadu se v Karlových Varech každo-
ročně koná Mezinárodní pěvecká soutěž 
Antonína Dvořáka. V letošním roce jsme 

byli vzhledem k celosvětové pandemii korona-
viru nuceni 55. ročník soutěže odložit na příští 
rok. Ve snaze připomenout si a zachovat tradiční 
dny soutěže připravujeme od 6. do 14. listopa-
du mimořádné pěvecké interpretačních kurzy 
ve třídách KS Evy Randové a Maestra Antonia 
Carangela z Itálie. Vyvrcholením vzpomínkového 
týdne však bude Slavnostní koncert současné 
hvězdy světových operních scén a rovněž vítěze 
karlovarské pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
z roku 2004 Adama Plachetky. Jeho vstup na 
operní scénu se změnil na raketový nástup 
ke světovému úspěchu. Roku 2005 debutoval 
v Národním divadle v Praze. Pokračovala pravi-
delná hostování v Metropolitní opeře, Salzburské 
Festspiele, Staatsoper v Mnichově, Covent 
Garden v Londýně, Deutsche oper a Staatsoper 
v Berlíně, Carnegie Hall v New Yorku, Teatro alla 
Scala a v mnoha dalších.
Když jsem oslovil Adama Plachetku před třemi 
měsíci s otázkou možnosti zazpívat v rámci 
vzpomínky na jeden ze svých prvních úspěchů 
v Karlových Varech, bez problémů souhlasil.
Slavnostní koncert ve jménu Mezinárodní 

pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se usku-
teční v pátek 13. listopadu 2020 od 19:30 
hodin v Karlovarském městském divadle. Adam 
Plachetka jako své hosty pozval dvě laureátky 
předchozích let soutěže sopranistku Evu Kývalo-
vou a mezzosopranistku Elišku Zajícovou. Pěvce 
doprovodí Karlovarský symfonický orchestr pod 

taktovkou Jiřího Štrunce.  V programu zazní árie 
a ansámbly z oper W. A. Mozarta Don Giovanni 
a Titus, Rossiniho Italky v Alžíru, Donizettiho 
Nápoje lásky, Verdiho Traviaty a další.  
Dovolte, abych pozval milovníky krásné hudby, 
především opery, na neobyčejný sváteční záži-
tek.  Alois Ježek

Adam Plachetka 
– fenomén českého pěvectví

Máte rádi divadlo? Festival nového diva-
dla Malá Inventura podporuje nevšední 
přístupy k divadelní tvorbě a koná se 

každoročně v Praze a v regionech ČR. Letos ho 
spolek Vzbuďme Vary, společně s networkem 
Nová Síť a karlovarskými partnery; Divadel-

ním studiem D3, divadlem Dagmar, kulturním 
centrem Kino a Galerie Drahomíra a designovou 
galerií SUPERMARKET wc, uvádí poprvé ve 
Varech. 
Na programu je experimentující, hravé a vizuální 
divadlo. Můžete se těšit na kabaret Jedna, dva, 
tři, čtyři, 50, 60 Divadla BezDirky (st 7.10., 19:30 
místo bude upřesněno) a scénické čtení Divadla 
Dagmar Nad rozlitou mléčnou dráhou (čt 8.10., 
19:30, Divadlo Dagmar). Uvidíte i soubor Anička 
a letadýlko s autorským představením, exis-
tenciální komedií Small talk (pá 9. 10. od 19:30 
v divadle Husovka je host D3), v sobotu pro děti 
i hravé dospělé zahrají Československé klacky 
vizuálně zajímavé loutkové představení, příběh 
o cestě za polárním kruhem Nejmenší ze Sámů 
pro maximálně 15 diváků (so 10.10. od 15h 
a od 17h v Galerie Drahomíra) a Prázdné hory 
jsou plné větru a deště, večer korejské zenové 
poesie s Leonem Havlíčkem (so 10.10. od 18h 
v Kavárna Drahomíra).
Regionální část se koná za podpory MKČR, 
Karlovarského kraje a snad i Statutárního města 
Karlovy Vary. Bližší informace najdete v Kalen-
dáriu nebo na www.vzbudmevary.cz.

Malá Inventura. 
Divadelní festival poprvé ve Varech

http://www.vzbudmevary.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.

V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit 
výbor z tvorby české básnířky Vladimíry 

Čerepkové (1946 – 2013), která patří k nejvýznam-
nějším představitelům české beatnické poezie.
Její velký talent rozpoznal básník František Hrubín. 
V sedmnácti jako „český Arthur Rimbaud v sukních“ 
zazářila v pražské vinárně Viola, kde flámovala 
s Allenem Ginsbergem. Juraj Jakubisko o ní natočil 
jeden ze svých prvních filmů. Žila nadoraz ze svého 
talentu a krásy, bez stálého domova a zaměstnání.
Za svého života vydala šest knih poezie, v Čechách 
jí vyšla do roku 1990 jediná sbírka, v roce 1969 
Ryba k rybě mluví. Čerepková po sovětské okupaci 
emigrovala do Paříže, kde žila až do své smrti.

Není to však jediné setkání s poezií, případně pró-
zou, které se v říjnu Galerie Drahomíra nabízí. Dne 
7. října se uskuteční “speciální” pořad cyklu Poezie 
& Jazz v rámci mezinárodního jazzového festivalu 
JAZZFEST. Více se dozvíte v článku o Jazzfestu 
v tomto vydání. O tři dny později, 10. října, je možné 
navštívit pořad “Prázdné hory jsou plné větru a deš-
tě” s poezií korejských zenových mistrů, hudebními 
vsuvkami a hudebně-taneční performancí. Pořad se 
odehraje v rámci akce “Vzbuďme Vary” pořádané 
stejnojmenným spolkem a dalším programem. A 13. 
října představí Rudolf Kardoš knihu Svobodní zed-
náři v Žatci. Prezentace je spojená s křtem knihy.
Pořad Poezie & Jazz se koná za podpory Města 
Karlovy Vary.

Vladimíra Čerepková - Beatnická femme fatale 

 foto Pierre Hlezel

 POEZIE & JAZZ

V karlovarské galerii umění je připravena vý-
stava, která se věnuje nepříliš známému fé-
noménu z poloviny 30. let, kdy byly na břehu 

řeky Malše v podhůří Novohradských hor pořádány 
letní tábory Spolku výtvarných umělců Mánes. 
Proběhly v letech 1934, 1935 a 1936 a absolvovali 
je dnes vážené osobnosti meziválečné kultury 
nejen výtvarného zaměření. Mezi účastníky figurují 
jména jako Emil Filla, Alois Fišárek, Jaroslav Frag-
ner Adolf Hoffmeister, Josef Jiříkovský, Vincenc 
Makovský, František Muzika, Vladimír Sychra, 
Václav Špála, Josef Wagner, Alois Wachsman, 
hudební skladatelé Jaroslav Ježek a Hans Krása, 
při posledním ročníku pak také Jiří Voskovec a Jan 
Werich. Zajímavá dobová fotodokumentace přináší 
nečekané trampské aktivity českých umělců doby 
avantgardy, kdy nespoutaným hrám a zábavám 
sloužily i dva vyřazené železniční vagóny… 
Romantika trampského hnutí a volnočasové zájmy 

významných umělců na letním setkávání na Malši 
se staly inspirací pro následnou tvorbu. Propojení 
malířů, sochařů, architektů, muzikantů i divadel-
níků vneslo do žánru výtvarného tvoření inovativní 
prvky divadla, klauniád, náhod, svobodu instinktů 
a odstup od konvenčních forem kulturního esta-
blishmentu. 
Druhá část karlovarské výstavy soustřeďuje 
obrazy, kresby, grafiku i sochařská díla Emila Filly, 
čelného představitele české avantgardní kultury, 
klíčové osobnosti SVU Mánes. Výběr je zaměřen na 

Fillovu tvorbu poloviny 30. let, kdy byl inspirován 
Picassem, surrealistickou estetikou, ale i velmi 
expresivně spojoval moderní výrazové prostředky 
s projevy lidové kultury i obřady přírodních národů. 
Stěžejní výstavu letošní galerijní sezóny, která 
vznikla za laskavé podpory Ministerstva kultury 
ČR a Statutárního města Karlovy Vary, připravil 
renomovaný kunsthistorik prof. PhDr. Tomáš Vlček 
CSc. Výstava představuje Fillova díla ze sbírek 
devíti státních i soukromých galerií a potrvá do 22. 
listopadu 2020.

Emil Filla a Mánesáci na Malši
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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

4. 10. – 28. 11. 2020
XI. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 10. 17.00 Ray Cooney: 1+1=3 … Aneb kecy, 
kecy, kecy
Agentura Nordproduction
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni 
seniorů. Předprodej vstupenek v pokladně Karlovarského 
městského divadla. Vstupenky bude možné zakoupit (rezervo-
vat) pouze osobně na uvedeném místě.
John Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, že má dvě 
manželky. Vše klape kvůli přísně dodržovanému harmonogra-
mu. Jednoho dne se však kvůli okolnostem dostane do ne-
mocnice a na policii, časový harmonogram se zhroutí a rozjíždí 
se velký kolotoč lží. Zajímavé to začne být, když se ke všemu 
přiznává a poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří….
Hrají: Barbora Mottlová/ Ivana Jirešová, Veronika Arichteva, 
Ernesto Čekan/ Daniel Rous, Martin Sochor/ Lukáš Rous, 
Juraj Bernáth/ Jiří Chvalovský, Jan Antonín Duchoslav, Tomáš 
Juřička/ David Schneider, Evžen Hájek
Režie: Tomáš Juřička

1. festivalové představení
4. 10. 19.30 Skutr: Don´t Quijote
Cirk La Putyka
Autorský projekt Don't Quijote, na hranici činohry, pohybového 
a loutkového divadla, je pokračovatelem ve volné tvorbě 
tandemu SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský), rozvíjí 
především jejich úspěšný mezinárodní projekt Bouře. Do spo-
lupráce tentokrát vstupují Jiří Kohout a Rostislav Novák. Jde o 
projekt bilanční a navazující na předchozí spolupráci (SKUTR 
a Novák společně pracovali na představení La Putyka, na 
jehož základě vznikl soubor Cirk La Putyka). Inspirací je kromě 
osobních vzpomínek a zkušeností jeden z nejvýznamnějších 
evropských románů, Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 
Miguela de Cervantese y Saavedry.
Hrají: Jiří Kohout, Rostislav Novák ml., Jan Středa
Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Cena vstupenky: 490,- 440,- 350,- 200,-

2. festivalové představení
5. 10. 19.30 Henrik Ibsen: Přízraky
Dejvické divadlo Ibsenův naturalistický kus je hrou o zakrývání 
pravd, maloměšťáctví, neupřímnosti a povrchnosti. To všechno 
symbolizují právě přízraky, které se pak zjevují v našem světě 
– třeba v podobě nečekaných přiznání pravdy. Režisér Jiří 
Pokorný chápe přízraky jako nevyřešené události a situace 
z minulosti – a vnímá je tak i na základě vlastní zkušenosti. 
„Jde o to, že člověku se objevují neuspořádané obrazy něčeho 
frustrujícího, co nemáte tak úplně vyřešené.“
Hrají: Klára Melíšková, Martin Myšička, Vladimír Polívka, 
Veronika Khek Kubařová, Pavel Šimčík
Režie: Jiří Pokorný

7. 10. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby 
milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, 
inspirovat a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje 
nestárnoucí melodie Glenna Millera, George Gershwina, 
Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a 
jeho sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

8. 10. 19.30 Jiří Just: Domácí@štěstí.hned
Agentura Nordproduction
Ona se věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá 
hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to. 
Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu 
domácnost naruby a uvede je zpět do "štěstí manželského". 
Připomene jim, jak si mají jeden druhého vážit a jak zafunguje 
"sporýš lékařský" i celer v manželském loži. Kdo nakonec 
skutečně potřebuje pomoci, se dozvíte v komedii plné mouder 
a rad našich babiček, které ještě nic nepřekonalo.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
Režie: Ondřej Kepka

9. 10. 9.00 a 10.30 Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
představení pro školy
Docela velké divadlo Litvínov
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny 
s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích a zvířecích přátel, s 
písničkami Jana Turka a v choreografii Lenky Lavičkové.
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Lukáš 

Masár, Petr Erlitz, Markéta Velánová, Michal Žižka, Jana 
Galinová, Jindřich Lenc
Režie: Jurij Galin

3. festivalové představení
14. 10. 19.30 Ĺubomír Feldek: Cyrano
Divadélko Radka Brzobohatého
Velký nos velkého ducha značí! Muzikál o lásce, cti a velkém 
nosu. Slavný, nádherný a nesmrtelný příběh o Gaskoňci s 
velkým nosem, který je zamilovaný do své krásné sestřenice 
Roxany. Jenže ta touží po mladém, pohledném, leč poněkud 
hloupém Kristiánovi. Mladém, pohledném, leč poněkud 
hloupém Kristiánovi.
Hrají: Vojtěch Efler, David Gránský, Eva Burešová, Irena 
Máchová, Miroslav Šimůnek, Martin Sochor, Jiří Chvalovský, 
Radek Bár, Hana Gregorová, Miloslav Nejedlý, Vilemína 
Marhoulová, Marcel Holeček, Tomáš Pšenička
Režie: Hana Gregorová

16. 10. 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: 
Swing nylonového věku
„Nylonový věk”, tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná 
léta.
Účinkují: Ondřej Havelka, Melody Makers

18. 10. 15.00 Jana Galinová: Čert a Káča
Docela velké divadlo Činoherní pohádka o hubaté Káče, která 
by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s tajemným cizincem, 
čertem Marbuelem, který ji odnese do pekla. Káča má však 
pro strach uděláno, a tak čertům v pekle pěkně zatápí. Nutí je 
například, aby uklízeli.
Účinkují: Petr Kozák, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Lukáš 
Masár, Lucie Randáková/ Kamila Raková, Petr Erlitz, Michal 
Žižka Režie: Jurij Galin

20. 10. 19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego: 
Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
Lehká komedie o vážných věcech. Původně úspěšný film s 
Albertem Sordim, adaptovaný pro divadlo. Soukromý detektiv 
si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního 
politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní běžného manželského 
páru středních let?
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/ Petr Vančura
Režie: Vladimír Strnisko

4. festivalové představení
23. 10. 19.30 Laurent Baffie: Tik tik
Komorní divadlo Kalich
Neobvyklá komedie. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži 
a tři ženy, různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou 
se těžko žije. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, 
u kterého se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se 
omluvil za zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem 
znamená časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany, sezna-
mují se vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se 
nakonec sami pokusí o skupinovou terapii...
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková/ Šárka 
Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek
Režie: Jakub Nvota

25. 10. 15.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického 
pohádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se 
svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny 
a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. 
Strastiplné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické 
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce. 
Vhodné pro děti od 7 let (mladší podle zvážení rodičů či 
doprovodu).
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová, Eliška 
Huber Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel 
Richta, Daniel Mišák, Petr Németh, Martin Sova, Petr Melichar
Dramatizace a režie: Michal Hába

26. 10. 19.30 Donald Churchill, Peter Yeldham: 
Daně, daně a jak na ně?!
Divadélko Radka Brzobohatého
Tom, relativně skromný profesor botaniky, kterého zajímají 
jenom ženy a rostliny, zjistí, že ho jeho účetní namočila do 
daňového podvodu. Obelstít finanční úřad není žádná hračka, 
zvlášť když malý podvodník narazí na většího podvodníka… a 
kolotoč vtipných situací se roztočí…
Hrají: Miroslav Šimůnek/ Vojtěch Hájek, Vojtěch Efler, Martin 
Sochor/ Jiří Chvalovský, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára 
Mottlová/ Dominika Býmová
Režie: Hana Gregorová

DIVADLO HUSOVKA

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

1. 10. 19.30 Sarah & The Adams
Osobitá zpěvačka, pianistka a autorka písní Šárka Adámková 
se skvělou kapelou – Michal Gregor, Josef Štěpánek, Martin 
Novák, Rasťo Uhrík. Sarah & The Adams vznikli v roce 2011 
a na svém kontě mají dosud 2 alba. Šárka se kromě klavíru, 
zamilovala také do ukulele, které její tvorbu v tomto období 
ovlivnilo, napsala na něj více než polovinu materiálu. pustila se 
i do českých textů, což se jí zalíbilo.

8.10. 19.30 Mário Bihári & Bachtale Apsa
Nevidomý slovenský romský zpěvák, klavírista a akordeonista, 
někdejší spoluhráč legendární Zuzany Navarové, sklízí vždy v 
Husovce velký úspěch.  Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy 
štěstí, vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba 
odnepaměti v posluchačích vyvolává. Její hudba má v sobě 
totiž vlivy všech tradičních romských stylů.

9. 10. 19.30 Anička a Letadýlko: Small talk HOST D3
Malá Inventura Karlovy Vary
„Small talk“ se většinou týká počasí, mrmlání na politiku nebo 
šéfa, pochvaly zevnějšku, povrchního vyprávění o dětech nebo 
o tom, proč zrušili autobusovou linku. Divadlo Anička a leta-
dýlko již patnáct let proplouvá žánry činoherního, loutkového 
a hudebního divadla. Gejzír nápadů s autorskou poetikou 
balancující na hraně mezi trapností a smrtelnou vážností. 
Hrají: Anna Duchaňová a Václav Zimmermann. Představení je 
součástí divadelního festivalu Malá inventura Karlovy Vary.

16. 10. 19.30 Will Wilde & Bladderstones
Will Wilde je vynikající britský bluesrockový zpěvák, skladatel, 
opravdu excelentní harmonikář a mimořádně dobrý sólový 
kytarista. V rámci British Blues Award byl 5x nominován v 
kategorii „best harmonica player“. V roce 2015 vyhrál „Blues 
Matters Award“ pro nejlepšího harmonikáře. Jeho blues je 
označováno jako drsné či syrové. A pokud hudbu berete víc 
srdcem než rozumem, skončíte u blues. A na tom stojí i The 
Bladderstones – kapela, která vychází z blues, aby se do něj 
zase vrátila.

17. 10. 19.30 Hmlisto & Petr Linhart
Společné vystoupení umělců, kteří mají pevnou vazbu na 
Karlovy Vary a náš kraj. Hmlisto je rodinná formace, jejíž duší 
je rodilá Karlovaračka Veronika Kicková, žijící ve slovenských 
horách. Petr Linhart, bývalý člen legendárních Čp. 8 nebo 
kapely Majerovy brzdové tabulky, jehož hudba je označována 
jako „landscapefolk“, je známý svou láskou k západním 
Sudetům a péčí o poutní kostel ve Skokách.

20. 10. 19.30 Thea & Coming Out
Thea & Coming Out je pražská kapela hrající autorskou hudbu 
na pomezí šansonu, jazzu, world music a folku. Autorkou 
hudby je zpěvačka a skladatelka Tereza Staňková, na aranžích 
se však podílí celá skupina složená především z absolventů 
Konzervatoře Jaroslava Ježka.

23. 10. 19.30 Neřež Trio
Skupina Neřež je mladší sestrou slavných Nerez. Program tria 
Fischmann, Sázavský a Vřešťál se skládá z největších hitů 
skupiny Neřež (V pořádku, Nad tebe není, Podivín aj.) a usly-
šíte samozřejmě i nejznámější písně původní kapely Nerez (Já 
s tebou žít nebudu, Za poledne, Černá voda, Do posledního 
dechu, Javor aj.), stejně jako čerstvé novinky.

25. 10. 15.00 Tibetská pohádka: Žebrák a princezna 
v rámci Karlovarského Harlekýna
Divadlo loutek Honzy Kindla uvádí… „Přešel jsem devět a 
devadesát hor, dlouho jsem se brodil sněhem a trpěl mrazem 
i žárem pouště, abych se setkal se třemi nejkrásnějšími 
princeznami na světě. Jsem zde správně v tom království?“ 
Vhodné pro děti od 3 let. Po pohádce následuje malá dílnička 
pro děti.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

3. 10. 15.00 Hudba tisíce a jedné noci
Lázně III
Koncert pro rodiče a děti
Viktor Braunreiter – moderátor, Jan Mikoláš – dirigent

6. 10. 18.30 Vivaldi/ Benda
Sedlec kostel svaté Anny

KMD karlovarské městské divadlo

KULTURNÍ SERVIS
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Antonio Vivaldi: Olympiada, př., Koncert pro housle Es dur, 
Koncert pro dvoje housle a moll
Jiří Antonín Benda: Koncert pro housle G dur, Haydn: Symfonie 
č. 45 fis moll „Na odchodnou“
Jakub Sedláček – koncertní mistr KSO, housle, Václav 
Hudeček – housle 

15. 10. 19.30 Jazz Meets Symphony
Grandhotel Ambassador Národní dům
V rámci festivalu Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov 2020
Kryštof Marek: Klíč k zahradám pro housle a orchestr
Suite No. II. pro soprán saxofon, piano a komorní symfonický 
orchestr (světová premiéra)
Milan Svoboda: Hommage aux Beatles
(hity slavné liverpoolské čtveřice v úpravě pro sólo piano a 
smyčcový orchestr)
Jakub Sedláček – housle, David Fárek – soprán saxofon
Milan Svoboda – piano, Kryštof Marek – piano, dirigent 
Koncert je pořádán ve spolupráci s Jazzovým kruhem

22. 10. 19.30 Šimandl/ Dvořák
Lázně III
Karel Šimandl: Koncert pro klavír a orchestr
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70
Jan Šimandl – klavír, Jiří Štrunc – dirigent

29. 10. 19.30 Koncert k výročí založení České 
republiky
Grandhotel Pupp
Bedřich Smetana: Má vlast
Jiří Štrunc – dirigent

31. 10. 15.00 Má Vlast(a)
Lázně III
Koncert pro rodiče a děti
Bedřich Smetana: výběr z Mé vlasti
Průvodce nejslavnějším souborem symfonických básní. Jaké 
je to pod tou skálou, kde proud Vltavy syčí, jak dopadl Ctirad, 
který chtěl pomoci Šárce, a kdy se probudí Blaničtí rytíři? 
Přijďte a uslyšíte.
Viktor Braunreiter – moderátor, Jiří Štrunc – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 10. 17.00 Bábovky
 19.30 Wonder Woman 1984
2. 10. 17.00 Šarlatán
 19.30 Bábovky
3. 10. 14.30 Princezna zakletá v čase
 17.00 Wonder Women 1984
 19.30 Bábovky
4. 10. 14.30 Princezna zakletá v čase
 17.00 Wonder Women 1984
 19.30 Bábovky
5. 10. 17.00 Šarlatán
 19.30 Wonder Women 1984
6. 10. 17.00 Šarlatán
 19.30 Tichý společník
7. 10. 17.30 Jazz And Poezie - Jazzová inspirace II, 
 19.30 Filmový klub
8. 10. 17.00 Šarlatán
 19.30 Bábovky
9. 10. 17.00 Bábovky
 19.30 Krajina stínů
10. 10. 14.30 Princezna zakletá v čase
 17.00 Tichý společník, 19.30 Bábovky
11. 10. 14.30 Pinocchio
 17.00 Svět podle Muchy
 19.30 Tichý společník
12. 10. 17.00 Bábovky
 19.30 Léto 85
13. 10. 17.00 Projekce pro seniory Havel
 19.30 Šarlatán
14. 10. 17.00 Smečka
 19.30 Filmový klub
15. 10. 17.00, 19.30 Karel
16. 10. 17.00 Tichý společník
 19.30 Karel
17. 10. 14.30 Červené střevíčky a 7 statečných
 17.00 Karel
 19.30 Bábovky
18. 10. 14.30 Červené střevíčky a 7 statečných
 17.00 Karel
 19.30 Pravda
19. 10. 17.00 Bábovky
 19.30 Karel
20. 10. 17.00 Šarlatán

 19.30 Ronnie Wood: Někdo tam nahoře 
 mě má rád
21. 10. 18.00 Jazz And Poezie - Vladimíra Čerepková 
 - Beatnická femme fatale
 19.30 Filmový klub
22. 10. 17.00 Tichý společník
 19.30 Smrt na Nilu
23. 10. 17.00 Šarlatán, 19.30 Bábovky
24. 10. 14.30 Rodina na baterky
 17.00 Smečka
 19.30 Candyman
25. 10. 14.30 Rodina na baterky 17.00 Karel
 19.30 Smrt na Nilu
26. 10. 17.00 V síti 15+
 19.30 Služebníci
27. 10. 17.00 Projekce pro seniory Šarlatán
 19.30 Helmut Newton: Nestoudná krása
28. 10. 17.00 Žáby bez jazyka
 19.30 Filmový klub
29. 10. 17.00 Bábovky
 19.30 Karel
30. 10. 17.00 Tichý společník
 19.30 Krajina ve stínu
31. 10. 14.30 Červené střevíčky a 7 statečných
 17.00 Vizionář Modigliani
 19.30 Bábovky
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 22. 11. 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.

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
6. 10. 19.30 Jaroslav Svoboda: Trabandita
Komorní projekt frontmana skupiny Traband provází sdělné 
texty, naléhavý hlas, zvuk starodávného harmonia představují-
cí barvité panoptikum lidských příběhů a podobenství s tématy 
lásky, víry i vztahu člověka k přírodě. Finančně podpořilo 
Statutární město Karlovy Vary

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz
Mimořádná otevírací doba:
Během realizace opravy teras Becherovy vily může dojít k 
uzavírce objektu, nebo k regulaci provozu, info na www.
becherovavila.cz (novinky).

VÝSTAVY
do 8. 11. 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.

HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 

prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE
6. 10. 16.00 až 18.00   Dekorace porcelánu
Výtvarná dílna pod vedením Mgr. Martiny Škopové určená 
především pro seniory zaměřená na dekoraci porcelánu. 
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary
20. 10. 16.00 až 18.00   Keramická dílna
Výtvarná dílna pro seniory vedená Mgr. Martinou Škopovou 
představí různé možnosti tvorby s keramickou hlínou. Finanč-
ně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary

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

1. až 18. 10. Prodejní výstava uměleckých děl 
českých výtvarníků
21. 10. až 3. 11. Václav Balšán - malba, Šárka 
Schmelzerová - porcelán (vernisáž 20. 10. v 17.00)

GALERIE DRAHOMÍRA

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

3. 10. - 31. 10. 2020 Tvořivé snění
(vernisáž   3. 10.   17:00)
Na výstavě představuje svou tvorbu skupina mariánskolázeň-
ských výtvarnic soustředěných kolem Ateliéru MV. Dvanáct 
autorek vystavuje obrazy a šperky, v dílech se objevují motivy 
krajin, zátiší, květin a potrétů. Mezi použitými výtvarnými tech-
nikami jsou zastoupeny akryl na plátně, soft pastel, akvarel a 
olejomalba. Autorské šperky jsou vytvořené z různých mate-
riálů od vyšívaných s drahokamy přes polymerové, cínované, 
skleněné až po látkové. Skupina má za sebou řadu úspěšných 
výstav po celé republice. 

7. 10. 17:30 POEZIE & JAZZ: 
 Jazzová inspirace II – JAZZFEST 2020
věnováno grafikovi a jazzofilovi Janu Pelcovi
Speciální díl cyklu P & J se odehraje jako prolog k 37. ročníku 
mezinárodního jazzového festivalu.
Podrobněji – viz JAZZFEST 2020.

10. 10. 14:00-19:00 „VZBUĎME VARY“
program akce spolku Vzbuďme Vary zájemcům nabízí:
14.00 divadlo
14.00 – 19.00 minidílna dětí
18.00 Prázdné hory jsou plné větru a deště – poezie 
korejských zenových mistrů doplněná hudebními vsuvkami a 
hudebně-taneční performancí

13. 10. 17:30 SVOBODNÍ ZEDNÁŘI V ŽATCI 
Prezentace a křest knihy Mgr. Rudolfa Kardoše.
Koná se ve Filmcafé.

21. 10. 18:00 POEZIE & JAZZ: Vladimíra Čerepková - 
Beatnická femme fatale 
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Draho-
míra a hudební skupina Jazz Apetit výbor z tvorby české 
básnířky Vladimíry Čerepkové (1946 – 2013), která patří k 
nejvýznamnějším představitelům české beatnické poezie. 
Za svého života vydala šest knih poezie, v Čechách jí vyšla 
do roku 1990 jediná sbírka, v roce 1969 Ryba k rybě mluví. 
Čerepková po sovětské okupaci emigrovala do Paříže, kde žila 
až do své smrti.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY
do 13. 12. Tři kostely, tři příběhy
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 fotografiemi bohatých panelů a množství archeo-
logických nálezů včetně dokladů o jedné z jejich primárních 
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funkcí – pohřbívání. 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
17. 10. 10.00 až 17.00  archeologická dílna: Meziná-
rodní den archeologie
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet na několika stanovištích, 
co práce archeologa obnáší, budou moci pracovat nejen 
pod odborným dohledem archeologů z muzea Karlovy Vary, 
ale vlastnoručně mohou učinit archeologický nález, ten poté 
zpracovat, slepit, zakreslit, vyzkoušet si práci antropologa 
na archeologickém nalezišti. Na návštěvníky budou čekat 
pracovní listy a plnění různých úkolů.

22. 10. 17.00 přednáška: Tři kostely, tři příběhy
Přednášející archeologové muzea Jiří Klsák a Jan Tajer přiblíží 
v přednášce k aktuální výstavě detailně výzkumy kostelů sv. 
Linharta, sv. Mikuláše pod Krudumem a původního gotického 
kostela Sv. Maří Magdalény. Spoustu zajímavých informací od 
přímých účastníků výzkumů doplní řada snímků.

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: knihov-
na@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 – 17.00
ST   zavřeno
PÁ 1  2.00 – 16.00
Pobočka Vyhlídka otevřena pouze 
ÚT a ČT   9.00 - 12.00 a 12.30 – 17.00

14. 9. – 31. 1. Čtení je cool
Čtenářská soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 
odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěž probíhá v 
dětském oddělení na I. P. Pavlova a na pobočce Čankovská, U 
Koupaliště 18.
1. až 30. 10. Odkaz Jana Amose Komenského
Výstava u příležitosti 350. výročí úmrtí ,,Učitele národů“. 
Kompletní přehled života a díla obsaženého v 19 obrazových 
blocích poskytlo Národní pedagogické muzeum a knihovna
Jana Amose Komenského. Výstavu lze navštívit na pobočce 
MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.
1. až 30. 10. 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. – 30. 10. Portréty
Výstavu portrétních fotografií  Anety Kopečkové, studentky 
oboru fotografie Keramické školy, můžete navštívit v půjčovně, 
v 1. p. Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 7.
5. 10. 17.00 Letci RAF Karlovarska
Přednáška PhDr. Daniela Švece o životních osudech letců 
Karlovarského kraje, kteří bojovali pod vlajkou britského 
Královského letectva.
6. 10. 17.15 Čtenářský klub
Alena Kastnerová – O líné babičce, O nevyřáděném dědečkovi
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-mail: l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
7. 10. 16.00 Malování kamínků
Výtvarný workshop pro děti i dospělé pod vedením Ludmily 
Machačové. Přijďte si namalovat a ozdobit kamínek, ze 
kterého se může stát i „putovní“. Materiál bude zajištěn, ale 
můžete si přinést i vlastní kamínek, či barvy. Počet míst je 
omezený, rezervace na tel: 353 565 085 nebo na e-mail: 
l.machacova@mestskaknihovnakv.cz
13. 10. 17.00 Promítání v knihovně: Běloruský sen
Pravidelné promítání filmů z projektu ,,Promítej i ty“. Doku-
mentární snímek nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní 
praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagan-
dy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných 
procesů. A jak to vypadá v Bělorusku dnes?
14. 10. 17.00 Smrt jako součást života
Beseda s oblíbenou mongolskou šamankou Ganou půjčovně 
MěK KV, 1. patro
20. 10. 17.00 Proč právě Vietnam?
Cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Magdaleny 
Radostové z její nedávné cesty doVietnamu. Poznejte společně 
s námi zemi, o které jste možná mnohé slyšeli, ale také 
mnohé nevěděli. Autorka své povídání obohacuje o popisy 
navštívených lokalit a praktické informace, které na svých 
cestách po Vietnamu navštívila. 

Každý pátek JÓGA PRO SENIORY pod vedením Hany Bartošo-
vé od 8:30 hod. 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 hod., II. p. MěK KV, I. P. Pavlova 7.

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

5. 10. až 10. 10. Týden knihoven v Krajské knihovně 
Karlovy Vary
Jako každý rok naplánovala Krajská knihovna Karlovy Vary na 
Týden knihoven akce pro nejrůznější věkové i zájmové skupiny 
čtenářů tak, aby byli stávající čtenáři spokojeni a noví, poten-
ciální uživatelé, si mohli vyzkoušet, co vše knihovna nabízí.
Čtenářská amnestie: V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit 
všechny knihovní jednotky, které mají půjčeny, beze strachu 
ze sankcí za pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem 
čtenářům, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy, časopisy 
atd., budou prominuty poplatky za upomínky a zpozdné.
Roční registrace zdarma: Pro všechny nové čtenáře, kteří se v 
Týdnu knihoven poprvé zaregistrují.
Řekni mi co čteš: Přineste 3 knihy, které vás zaujaly a chcete 
doporučit druhým. První setkání lidí, kteří se chtějí podělit o 
zážitek z knihy. Sejdeme se 8.10. v 16:30 v kavárně krajské 
knihovny
Výstava lodních modelů (společenský sál 8. až 11. 10.): Bude 
vyhlášen 14. ročník Literární soutěže pro amatérské autory z 
celé České republiky. Patron ročníku český básník, publicista, 
překladatel a pedagog Radek Fridrich

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory. Centrální hala
5. 10. až 29. 10. Zkrocení řeky Teplé
Výstava k výročí karlovarské povodně r. 1890.Zkrocení řeky 
Teplé Karlovy Vary byly povodněmi sužovány odnepaměti. 
Řeka Teplá působila v případě prudkých přívalových dešťů 
značné škody na majetku i na životech. Poslední hrozivá 
povodeň z 24. listopadu 1890 přiměla tehdejší činitele, 
aby tento ožehavý problém definitivně vyřešili. Z několika 
variant nakonec zvítězila stavba přehrady v Březové. Později 
byla vybudována ještě přehrada ve Stanovicích, která nejen 
spoutala Lomnický potok, vydatný přítok Teplé, ale zároveň 
vyřešila dlouhodobý problém pitné vody. Výstava připomene 

jak historické souvislosti, tak současný stav. Na vernisáž bude 
navazovat doprovodná přednáška.
(vernisáž 5. 10. v 17.00)

21.10. 9.00 až 15.00   Světový den ústního zdraví
Prezentaci dentálního zdraví připravili studenti SZŠ a Vyšší 
odborná škola zdravotnické.

Vstupní chodba
12.10. - 16.11. Shromáždění německých spolků v 
České republice: Pozdrav z druhé strany
Návštěvníci mohou shlédnout 15 zarámovaných uměleckých 
fotografií, které zobrazují stav německých hrobů na našem 
území, jejich historický význam atd. Výstava je výsledkem 
mapování 50 hřbitovů v ČR. (vernisáž 12. 10. ve společen-
ském sále v 17.00)

A-klub
do 31. 10. Malujeme pro radost
Karlovarští senioři malují
do 27. 10. PO až PÁ 9.00 až 17.00 Kavárna
Laura Elen Rodriguéz Garciduenas–  Sluncem prozářené aneb 
Barvy Mexika

Pobočka Lidická
6. 10. až 6. 11. Je to tak nebo mě šálí zrak?
Výstava prací studentů Střední průmyslové školy keramické 
a sklářské.

PŘEDNÁŠKY
Hlavní budova Dvory. Sál
5. 10. 17.30 Zkrocení řeky Teplé
Přednáška k výstavě krocení řeky Teplé.  Karlovy Vary byly 
povodněmi sužovány odnepaměti. Řeka Teplá působila v 
případě prudkých přívalových dešťů značné škody na majetku 
i na životech. Poslední hrozivá povodeň z 24. listopadu 
1890 přiměla tehdejší činitele, aby tento ožehavý problém 
definitivně vyřešili. Z několika variant nakonec zvítězila stavba 
přehrady v Březové. Později byla vybudována ještě přehrada 
ve Stanovicích, která nejen spoutala Lomnický potok, vydatný 
přítok Teplé, ale zároveň vyřešila dlouhodobý problém pitné 
vody. Přednáší PhDr. Milan Augustin, ředitel Okresního státní-
ho archivu v Karlových Varech.
15. 10. 18.00 až 20.00   Pjér la Šéz
Přednáška známého klinického psychologa.
21. 10. 17.00 až 19.00   Krušnohorská apatyka
Povídání o bylinkách, jejich účincích a krušnohorském 
životním stylu.
22. 10. 17.00 až 19.00   Malaboum.Egerlandské 
lidové písně v původním nářečí
V jeden a půl hodinovém komponovaném pořadu se přečítají 
příběhy, básně a fejetony v němčině a v Egerlandském nářečí. 
Smysl textů je překládán do češtiny a celým programem je 
rovněž provázeno dvojjazyčně. Jednotlivé textové bloky jsou 
doplněny zpěvem a hrou na citeru.
30. 10. 16.00 až 19.00    Setkání příznivců přírody 
Karlovarska
Muzeum KV, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO 
Slavkovský les  uvede 6 odborných přednášek, které představí 
zajímavosti z přírody našeho regionu.

A-Klub
27. 10. 17.00 až 19.00   Nočník neohrožené ženy - 
Eva Bennert
Jedinečné setkání s bloggerkou Evou Benett, která v otevřené 
diskuzi glosuje životní a vztahové vzestupy a pády po čtyřicít-
ce, Knihu Nočník neohrožené ženy s autogramem si můžete 
zakoupit na místě

HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
13. 10. 19.00 - 21.00   Ludwig van Beethoven:  Příbě-
hy nejslavnějších klavírních sonát.
Přednáška Jana Šimandla o vzniku formě a interpretaci.
16. 10. 19.00 až 21.00 Ludwig van Beethoven  
klavírní koncert Jana Šimandla ke 250. výročí narození 
skladatele
Klavírní koncert Jana Šimandla pořádaný ve spolupráci se 
Spolkem spokojených poutníků Drahomíra a Tyflocentrem 
Karlovy Vary

Odd. pro handicapované
2., 9., 16., 23. 30. 10. 16.00 až 19.00   Hra na kytaru s 
Renatou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, Chcete 
se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své doved-
nosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou. 
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
7. 10.  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. 
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Rezervace míst na vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 
595 872

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
6., 13., 20., 27. 10. 16.00 až 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
7. 10. 16.00 až 18.00   Cyklus výtvarných dílen  pro 
seniory a ZTP
Dýně a podzimní dekorace. Zájemci se mohou hlásit v Infor-
mačním středisku knihovny.
29. 10. 16.00 až 18.00   Cyklus výtvarných dílen  pro 
seniory a ZTP
Podzimní strašák. Zájemci se mohou hlásit v Informačním 
středisku knihovny.

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
8. 10. 10.00 až 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů
15. 10. 10.00 až 11.30   Literární klub seniorů
22.10. 10.00 až 12.00   Výtvarné umění  karlovarské-
ho regionu 1945 – 2000
Přehled „německé“ umělecké tvorby v regionu ve 20. století. 
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

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2020

www.jazzfest.cz

7. 10. 17.30 Poezie & Jazz: Jazzová inspirace II
Kino Drahomíra
Věnováno grafikovi a jazzofilovi Janu Pelcovi. Poetická skupina 
Drahomíra, Jazz Apetit a hosté.

15. 10. 19.30 Kryštof Marek & Milan Svoboda & 
Karlovarský symfonický orchestr
Grandhotel Ambassador Národní dům
Kryštof Marek: Suite No. II pro sopránsaxofon, piano a komorní 
symfonický orchestr (světová premiéra)
Kryštof Marek: Klíč k zahradám – koncert pro housle a komor-
ní symfonický orchestr 
Milan Svoboda: Hommage aux Beatles - úpravy skladeb 
Beatles pro sólový klavír a smyčcový orchestr v aranžmá 
Milana Svobody 
Karlovarský symfonický orchestr, Kryštof Marek – dirigent, 
klavír, David Fárek – soprán saxofon, Jakub Sedláček – hous-
le, Milan Svoboda - klavír

16. 10. 19.30 The Track Inspection (CZ)
Hotel Thermal. Kongresový sál
Andrew "The Bullet" Lauer (USA, DE)

7. 11. 19.30 Soul Stars Symphony
Karlovarské městské divadlo
V aranžmá saxofonisty Milana Krajíce zazní v syntéze jazzové 
kapely JazzFancies a Západočeského  symfonického orchest-
ru slavné hity legendárních autorů z žánrové oblasti soul-funky
Západočeský symfonický orchestr, Martin Peschík – dirigent, 
Milan Krajíc – saxofony, Petra Brabencová – zpěv, Martin Růža 
– zpěv, Jaroslav Dolník – zpěv, jazzové combo JazzFancies
Předání Ceny barona Schoenecka

VZBUĎME VARY

www.vzbudmevary.cz, fcb: vzbudmevary

7. až 10.10. MALÁ INVENTURA KARLOVY VARY 
festival nového divadla pro dospělé a pro děti
Bližší informace a změna programu na www.vzbudmevary.cz. 
Festival se koná ve spolupráci s kulturním networkem Nová 
síť a karlovarskými divadelními a kulturními scénami.

7.10. 19.30 Divadlo Bezdirky: Jedna, dva, tři, čtyři, 
50, 60
Jsou opět tu! Autorský kabaret Divadla BezDirky plný nápadů, 
nonsensu a satiry.

8. 10. 19.30 David Košťák: Nad rozlitou Mléčnou 
dráhou
Divadlo Dagmar, Scéna U, Lidická 40, Karlovy Vary
Scénické čtení divadelní hry o klukovi, který vzhlížel ke hvěz-
dám. Hrají František Hnilička a Hana Franková.

9. 10. 19.30 Anička a letadýlko: Small Talk (host 
Divadelního studia D3)
Divadlo Husovka - host D3, Husovo nám. 270, Karlovy Vary
Autorská inscenace o “small talk", řeči, která neurazí a nevadí. 
Mix činohry, hudebního a loutkového divadla. Komedie i 
existenciální drama, mezi trapností a smrtelnou vážností. Hrají: 
Anna Duchaňová a Václav Zimmermann. Vstupné: 100 Kč

10. 10. 14.00 - 15.00 a 16.00 až 17.00 Tvůrčí 
kavárenská dílna
Kino a Galerie Drahomíra, Vítězná 627, Karlovy Vary
Pro děti i rodiče hravá dílna před divadlem nebo filmovou 
projekcí.

15.00 až 15.40  a 17.00 až 17.40 Československé 
klacky: Nejmenší ze Sámů
Kapacita: 15 osob, rezervace na tereza@offcity.cz. Příběh 
vyprávěný loutkami a věcmi pro všechny od 6 let na motivy 
laponské pohádky (J. Bártová, M. Šumbera a J. Šulík).

18.00 - 19.00 Prázdné hory jsou plné větru a deště
Večer korejské zenové poesie s Leonem Havlíčkem.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU 

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

7. 10. Závěs z přírodnin
14. 10. Práce s ovčí vlnou – plody podzimu
21. 10. Drátkování – podzimní strom
28. 10. Státní svátek – dílnička se nekoná

Dílničky se konají každou STŘEDU od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou 
lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová, Jana 
Lewi a Radka Jiroušková. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina 
(materiál v ceně). Nabízíme možnost společného oběda, ten 
je třeba objednat vždy nejpozději v pondělí na pohadka@
wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, orga-
nizuje KVCity Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, 
tel. 774 434 525.

9. 10. a 23. 10. 9.00 Městské farmářské trhy

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

6. 10. 18.30 Václav Hudeček &  Karlovarský sym-
fonický orchestr
Kostel svaté Anny v Sedleci
Popis: Benefiční koncert ve prospěch kostela sv. Anny v 
Sedleci. V podání houslového virtuose Václava Hudečka 
zazní skladby barokních skladatelů Antonia Vivaldiho, Jana 
Jiřího Bendy a Josepha Haydna. Václava Hudečka doprovodí 

Karlovarský symfonický orchestr pod uměleckým vedením 
koncertního mistra Jakuba Sedláčka, který také doplní V. 
Hudečka při koncertě pro dvoje housle.
Účinkují: Václav Hudeček - house, Jakub Sedláček - housle, 
umělecké vedení, Karlovarský symfonický orchestr
Program: skladby barokních skladatelů Antonia Vivaldiho, Jana 
Jiřího Bendy a Josepha Haydna
Celý výtěžek ze vstupenek je součástí veřejné sbírky na 
opravu kostela sv. Anny v Sedleci

24. 10. 18.00 W. A. Mozart - Missa solemnis C - Dur, 
F. Schubert - Missa in G - Dur
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Collegium strahoviense, 
Svatojakubský sbor, Karlovarské komorní collegium, Lucie 
Silkenová - sopran, Petra Vondrová - alt, Josef Brindzak 
- tenor, Martin Vodrážka - bas, Vladimír Roubal - varhany, 
dirigent Jan Rezek
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na 
opravu kostela.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

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

21. 10. 19.00 Nacistická „eutanázie“ 1939 – 1945 
(přehled); Ústavy pro duševně choré v českých zemích 
v letech 1939 - 1945
na faře v Rybářích
Přednášející: Dr. Michal V. Šimůnek, historik , Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR. MUDr. Milan Novák, lékař Psychiatrické 
nemocnice Kosmonosy. Zároveň Dr. René Milfait (ed.) z EJF 
– Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 
představí novou česko-německou knihu právě k danému 
tématu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

3. 10. Za čedičovými varhany a voskovým uhlím 
 z Hlinek na Uhelný vrch
10. 10. Jáchymovský tolar – 20. ročník. 500 let t
 olaru v Jáchymově
17. 10. Přimda a Havran – dva různé bývalé 
 vojenské pohraniční objekty
24. 10. Zaniklé Chebsko V. Železná hůrka 
 – Bad Neualbenreuth
28. 10. Orlická chata U Rampušáka 
 v Orlických horách (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.

STUDIO ŽIVA 

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a 
Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, 
vorlovasarka@seznam.cz

PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30 Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.

ÚT 19.30 JIN jóga
Relaxační jóga.

ČT 17.00 Hormonální jóga
Pravidelné opakovací lekce.

14. 10. 17.30 Žena Blažená
Začátek cyklu, který pracuje s tělem v hlubokém uvolnění.

20. 10. 17.00 Tajemství ženského pánevního dna
Začátek docházkového kurzu.

23. 10. 17.00 Jak lépe pečovat o své tělo?
Z pohledu fyzioterapie s Mgr. Janou Matějkovou.

31. 10. 10.00 Tajemství ženského pánevního dna
Sobotní seminář.
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SPORT

Až na podzim se letos poběží Mattoni 1/2Ma-
raton Karlovy Vary. Tradiční sportovní akce se 
v lázeňském městě koná tentokrát netradičně 
v sobotu 24. října.

„Nové termíny jsme ladili s městy, kraji, partnery, 
dodavateli i Českým atletickým svazem. Víme, že 
termíny nebudou vyhovovat všem běžcům, ale bo-
hužel je situace v letošním roce velmi nestandardní. 
Musíme to překonat, táhnout za jeden provaz 
a těšit se na příští rok, který už snad bude tradiční. 
Ohromě nás mrzí, že nemůžeme všem běžcům vyjít 
vstříc, víme, že se jim závody kryjí nebo že je jich 
příliš mnoho během krátkého časového úseku, ale 
musíme se přizpůsobit tomu, co je momentálně 
možné. Tento rok je v každém případě výjimečný,” 
uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního 
výboru RunCzech.
Organizátoři běžeckých závodů RunCzech postupně 
rozhodovali o budoucnosti jednotlivých akcí. Ty, 
které se měly konat v jarním období až do konce 
června, musely být v původně oznámených termí-
nech zrušeny. Důvodem byl nouzový stav vyhlášený 
Vládou ČR v souvislosti s šířením epidemie korona-
viru Covid-19 a navazující přijatá krizová opatření. 
Přípravy závodů, které probíhají intenzivně vždy 
několik měsíců předem, byly aktuálními omezeními 
zcela znemožněny. Organizátoři i nadále plně 
respektují veškerá opatření a věří, že se situace 
dostane co nejrychleji do pořádku.
Aby RunCzech poděkoval zdravotníkům za jejich 
nasazení v momentální situaci, budou mít lékaři, 

zdravotní sestry a záchranná služba registrace na 
hlavní závody v letošním roce zdarma. Aby si po 
náročných měsících užili aktivně strávený čas s ce-
lou rodinou, mohou si společně zaběhnout zdarma 
i dm rodinné běhy. 

Všem registrovaným běžcům se startovné auto-
maticky převedlo na nový termín na podzim tohoto 
roku. Komu nový termín nevyhovoval, mohl zdarma 
využít přeregistraci na jiného závodníka nebo si 
registraci přesunout na rok 2021.

Půlmaraton se vrací do Karlových Varů. 
Letos až na podzim

EuroHeroes Challenge    Vůbec prvními vítězi rozšířeného čtyřdílného podniku revoluční série 
vytvořené ve spolupráci RunCzech a Evropské atletiky se loni stali Ital Yassine Rachik (na sním-
ku) a Ukrajinka Daria Mykhailova. Rachik v sezoně jasně dominoval,  jasně ovládl před konkuren-
cí nejen karlovarský, ale také českobudějovický a olomoucký půlmaraton. Mykhailova se stala 
královnou ženské kategorie až heroickým výkonem v posledním závodu. Foto: RunCzech

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.

Karlovarský fotbal slaví republikový titul. Tým Slavie 
Karlovy Vary vyhrál Mistrovství republiky veteránů. 
Na turnaji hráčů nad 40 let v Olomouci uspěla 
Slavie v konkurenci dalších patnácti týmů a do 
Karlových Varů přivezla pohár, se kterým se Franti-
šek Dřížďal a Stanislav Šípek pochlubili primátorce 
města Andree Pfeffer Ferklové. Gratulujeme!

Veteráni 
fotbalové 
Slavie slaví 
republikový 
titul
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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

Česko má za sebou největší triatlonový víkend 
v historii. Na start závodu Světového poháru se 
v Karlových Varech v neděli 13. září postavili nej-
lepší triatlonisté planety. Pozici favorita potvrdil 
na City Triathlonu Karlovy Vary Francouz Vincent 
Luis, který jen o týden dřív získal titul mistra 
světa. V závodě žen byla nejrychlejší dvojná-
sobná mistryně světa Flora Duffyová. Z českých 
reprezentantů si nejlépe vedli Petra Kuříková na 
12. příčce a František Linduška na 29. místě.

Karlovy Vary zažily přehlídku největších triatlo-
nových hvězd. Na start se postavil například 
mistr světa Vincent Luis, Portugalec Vasco 

Vilaca, který bral na světovém šampionátu stříbro, 
nebo Nor Kristian Blummenfelt, světový rekordman 
ve středním triatlonu. V závodě žen pak na startovní 
listině figurovalo hned devět z deseti nejlepších 
závodnic mistrovství světa včetně světových 
šampionek z posledních letech Flory Duffyové, Katie 
Zaferesové a Georgie Taylor-Brownové.
V závodě mužů hned od plavecké části potvrzoval 
roli největšího favorita Vincent Luis, který šel z vody 
jako první.
V úvodu cyklistické části se oddělila skupina šesti 
závodníků, ve které figurovali Francouz Luis, Němci 
Breinlinger a Schomburg, Portugalec Vilaca, Maďar 
Dévay a Japonec Nener. Na kole si vypracovali více 
než minutový náskok, po nešťastné kolizi v posled-
ním ze sedmi okruhů ovšem dorazila do druhého 
depa osamoceně pouze trojice závodníků – Vilaca, 
Luis a Breinlinger.
V běhu se nejprve na čele oddělili Luis s Vilacou, 
aby se francouzský reprezentant po chvíli zcela 
osamostatnil a s náskokem šesti sekund si doběhl 
pro vítězství před druhým Portugalcem. Na třetí 
místo se nejrychlejším běžeckým časem propraco-
val Belgičan Jelle Geens.
„Klíčovým momentem závodu bylo plavání, při 
kterém jsme do toho šlapali a oddělila se vepředu 
skupina šesti závodníků. Absolvovali jsme tak i celé 
kolo, které jsme nakonec dojeli ve třech, ale je mi 

líto té kolize, ke které došlo,“ řekl Vincent Luis. 
„Jsem rád, že se mi vítězstvím povedlo zúročit for-
mu, kterou jsem měl už před týdnem při mistrovství 
světa v Hamburku. Nevěděl jsem přitom, jak si moje 
tělo poradí po světovém šampionátu s tak těžkou 
tratí, jaká v Karlových Varech je. O to větší mám 
z výsledku radost,“ dodal

Duffyovou posunul k vítězství famózní běh
V závodě žen se po plavecké části dostaly do vedení 
Britka Jessica Learmonthová a Američanka Katie 
Zaferesová. Za nimi se pak vydala skupina sedmi 
triatlonistek, ve které byly nejen další velké favoritky, 
ale také Češka Tereza Zimovjanová! Vendula Frintová 
bohužel v úvodu cyklistiky odstoupila pro velké 
žaludeční nevolnosti.
Ve druhé polovině cyklistické části se ovšem pořadí 
promíchalo – na čele zůstala osamocená Learmon-
thová, Zaferesová se připojila do skupiny proná-
sledovatelek. Její vysoké tempo bohužel neudržela 
Tereza Zimovjanová, která se propadla až za třetí 
skupinu. Alžběta Hrušková přijela do druhého depa 
na 35. pozici.

Do běhu si Learmonthová odnesla náskok více než 
20 vteřin před skupinou šesti pronásledovatelek. 
Z ní ale velmi rychle vypálila Flora Duffyová, která se 
už v prvním ze čtyř okruhů dostala na první místo, 
které si bezpečně hlídala až do cíle. Na druhou příč-
ku se propracovala aktuální mistryně světa Georgia 
Taylor-Brownová z Velké Británie, která na vítězku 
ztratila 1:38. Pro třetí místo a životní úspěch si došla 
Nizozemka Maya Kingmaová, největší překvapení 
letošního závodu. Na čtvrté příčce pak dokončila 
dlouho vedoucí Britka Learmonthová.
„Cyklistika pro mě byla opravdu hodně nároč-
ná – jsou tu kopce, jsou tu kostky... Bylo důležité 
nepolevit a po celou dobu se soustředit na svůj 
výkon. Kolo mě stálo hodně sil, kvůli jejich absenci 
pak byl hodně náročný taky běh. Z vítězství mám 
ale velkou radost i proto, že se jednalo o můj teprve 
druhý letošní závod a první na olympijské distanci,“ 
řekla Flora Duffyová s odkazem na to, že v letošním 
roce se kvůli epidemii koronaviru konal pouze jediný 
závod mistrovství světa (minulý týden v Hamburku) 
a jediný závod Světového poháru (ještě před vypuk-
nutím epidemie v Austrálii).

Světový pohár ozářily triatlonové hvězdy
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· V provedení split i monoblok
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