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05 KARLOVY VARY A UNESCO
Jedenáct předních lázeňských měst Evropy se 
výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví 
UNESCO a Česko tak může získat 15. zápis do 
Seznamu světového dědictví.

09 SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ 
A KOLONÁD
Stará se o využití přírodních léčivých zdrojů, hlavně 
léčivých minerálních pramenů, rozvádí termální 
vody do lázeňských domů, pečlivě spravuje a udr-
žuje městské kolonády. Správa přírodních léčivých 
zdrojů a kolonád úspěšně navazuje na tradici Pra-
menného úřadu zřízeného městem už v roce 1911.

12 JEZDECKÁ SOCHA KARLA IV.
Jezdecká socha Karla IV. od uznávaného akade-
mického sochaře Michala Gabriela by měla být 
odhalena příští rok v květnu na Divadelním náměstí 
u příležitosti výročí narození zakladatele města. 

14 MĚSTO A JEHO VEŘEJNÝ PROSTOR
Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřej-
ným prostranstvím jsou dokumenty, které dokazují 
zájem správy města o kvalitu veřejných prostran-
ství. Nejde jen o dokumenty, ale především o reálné 
změny, které iniciují.

23 KSO A KAM KV MAJÍ NOVÉ ŘEDITELE
Karlovarský symfonický orchestr povede poprvé 
v historii žena, Kancelář architektury města Karlovy 
Vary bude řídit dosavadní zástupce ředitele. Výběro-
vá řízení na ředitele dvou městských příspěvkových 
organizací byla úspěšně završena výběrem a jme-
nováním Michaely Moc Káčerkové a Karla Adamce.

26 NÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ
Hala míčových sportů KV Areny hostila v polovině 
května národní taneční soutěž: Českomoravský 
pohár v tanečním sportu Karlovy Vary. Do města 
zavítaly ty nejlepší páry z celé České republiky od 
juniorů až po seniorské věkové kategorie.
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01 KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Užijte si krásy svého města, které tolik obdivují turisté z celého 

světa. Projděte si lázeňské centrum v doprovodu slavných návštěv-
níků, vydejte se do lesa, kde potkáte netradičně i hudebníky z Kar-
lovarského symfonického orchestru. A několikrát týdně si dopřejte 
pořádnou dávku kultury a zábavy. Více o Karlovarském kulturním 

létě se dočtete na straně 15, program na stranách 16 a 17.
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
jsme na prahu jednoho z nejhezčích období 
roku. Nadešel čas dovolených, cestování, 
poznávání, zábavy. A pro nás v Karlových Varech 
také období napjatého očekávání. Začíná 
Karlovarské kulturní léto a já věřím, že podob-
ně jako loni, se nám i letos podařilo namíchat 
skvělý a mysl osvěžující koktejl zábavy - pro 
vás, obyvatele města, vaše příbuzné a známé, 
které budete hostit, i návštěvníky, kteří si Kar-
lovy Vary zvolí za cíl svých dovolenkových cest. 
Když si nalistujete program na stranách 16 
a 17, zjistíte, že nuda v našem městě nebude. 
A když si k tomu připočtete všechny možnosti 
aktivního či pasivního odpočinku na Rolavě, 
v KV Areně, v lázeňských lesích a na dalších 
místech Karlových Varů i v jejich okolí, potvrdí 
se vám rčení: „Všude dobře, doma nejlépe.“ Už 
jen malý krůček nás dělí od zisku titulu světo-
vého dědictví UNESCO. O zápisu celé skupiny 
jedenácti předních lázeňských měst Evropy se 
rozhodne ve druhé polovině července. Věříme 
v úspěch a ohromnou příležitost, ze které bude 
profitovat nejen naše město a lázeňství, ale také 
Karlovaráci a místní podnikatelský sektor. Pokud 
tuto příležitost uchopíme správným směrem, 
budou Karlovy Vary prestižní destinací, kde jsou 
obyvatelé spokojení, hrdí a kam se návštěvníci 
rádi vracejí.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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GOETHOVA VYHLÍDKA. 
OTEVŘENÁ JE ROZHLEDNA I KAVÁRNA
V květnu se otevřela rozhledna Goethovy vyhlídky, 
v plném provozu už je i místní kavárna. Za krásným 
výhledem a dobrým občerstvením můžete o prázd-
ninách vyrazit každý den v týdnu od 10 do 19 hodin. 
Ve stejných časech je dostupná také další kavárna 
v lázeňských lesích Svatý Linhart. A občerstvení nabízí 
rovněž Linhartka u lanového parku, od pondělí do 
neděle od 10 do 18 hodin.

NOČNÍ LEZENÍ. LANOVÉ CENTRUM MÁ NOVINKU
Letošní sezóna Přírodního lanového centra svatý 
Linhart začala kvůli epidemickým opatřením se 
zpožděním, až v sobotu 22. května. Unikátní park 
v srdci lázeňských lesů nabízí novinku – noční lezení. 
Vstup je možný po předchozí domluvě v čase od 20 
do 22:30 hodin. Během prázdnin si okruhy v koru-
nách stromů můžete užít každý den. Otevřeno je za 
příznivého počasí od 12 do 19 hodin.

HOKEJOVÍ BRATŘI MYŠÁKOVI NAVŠTÍVILI  
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Inspirativní návštěvu měli žáci ZŠ Krušnohorská. Na 
neformální debatě se setkali s českou hokejovou ko-
metou Janem Myšákem, který vedl jako kapitán tým 
dvacítek na mistrovství světa a jako česká jednička 
draftu se dostal na farmu kanadského Montrealu. 
Spolu se svým bratrem Josefem, který hraje americ-
kou univerzitní soutěž, odpovídali na zvídavé dotazy 
školáků z řad hokejistů i dalších zájemců. 

 

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI MOZKOVÉ MRTVICI
Karlovy Vary se 15. května připojily k Světovému dni 
boje proti mozkové mrtvici rozsvícením dvou dominant 
města – Goethovy vyhlídky a rozhledny Diana – v růžo-
vofialové barvě, která je oficiální barvou preventivního 
a osvětového projektu Čas je mozek.

REKONSTRUKCE TERMINÁLU TRŽNICE 
SI VYŽÁDALA OMEZENÍ
Dopravní omezení v okolí si vyžádala zahájená  re-
konstrukce terminálu Tržnice. V první etapě je do 20. 
září uzavřená slepá část Horovy ulice a úsek Zeyerovy. 
Od nábřeží je možné vjet jen do Jugoslávské ulice, od 
semaforů pouze na TGM. Pro parkování rezidentů byla 
vyčleněna místa na parkovišti a stání s automatem na 
nábřeží J. Palacha.

POČERNY SI PŘIPOMNĚLY VÝROČÍ 
JOHANNA JOSEFA LOSCHMIDTA
Nejen obyvatelé Počeren si připomněli 200 let od 
narození Johanna Josefa Loschmidta, který, ač z chudé 
zemědělské rodiny, dosáhl později významných 
vědeckých úspěchů a profesury na Vídeňské univerzitě. 
K odhalení jeho restaurované pamětní desky předala 
primátorka Andrea Pfeffer Ferklová místnímu spolku 
pamětní list města. 

CHEBSKÝ MOST MÁ NEZBYTNÉ OPRAVY 
ZA SEBOU
Nezbytné opravy dilatace, odvodňovacích šachet 
a povrchů má za sebou Chebský most. Tyto zásahy 
si vyžádaly dvoutýdenní uzavírku. Další práce, 
které prodlouží životnost jednoho z nejvytíženějších 
mostů ve městě do jeho plánované rekonstrukce, se 
přesunou mimo vozovku a obejdou se bez uzavírky. 
Na řadu přijde sanace spár mostních pilířů. Pracovat 
se bude z lešení kolem pilířů, takže vodáky stavební 
ruch neomezí. 

PRIMÁTORKA PŘIVÍTALA 
INDICKÉHO VELVYSLANCE
Hostem primátorky Andrey Pfeffer Ferklové byl indický 
velvyslanec Hemant Harishchandra Kotalwar s chotí 
Seemou. Během přátelského setkání diskutovali 
o možnostech posílení zájmu turistů z Indie o Českou 
republiku a Karlovy Vary, tedy zejména o obnově 
přímého leteckého spojení obou zemí a změně vízové 
politiky. Velvyslanec představil plány na oslavy výročí 
nezávislosti Indie. Některé z akcí, například festival 
indické kultury a kuchyně, by rád rozšířil i do Karlových 
Varů. 

CHODNÍKY. OPRAVENÉ JSOU UŽ DESÍTKY 
METRŮ A POKRAČUJEME
Východní, Gagarinova a Štúrova ulice. To jsou lokality, 
ve kterých už jsou opravené desítky metrů chodníků. 
Další jsou v plánu v průběhu léta. Město také vylepšilo 
povrch komunikace v tašovické ulici V Chatách. V jedné 
části silničáři opravili výtluky, jeden úsek dostal nový 
povrch po celé ploše.



5

UNESCO

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy 
se výrazně přiblížilo získání titulu světového 
dědictví UNESCO a Česko tak může získat 
15. zápis do Seznamu světového dědictví.

Nominaci společně připravily Belgie, Francie, 
Itálie, Německo, Rakousko, Velká Britá-
nie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct 

významných lázeňských měst, kromě Karlových 
Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní 
(ČR) jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissin-
gen (Německo), Baden u Vídně (Rakousko), Bath 
(Spojené království), Montecatini Terme (Itálie), 
Spa (Belgie) a Vichy (Francie). 
V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, 
totiž poradní organizace ICOMOS doporučila me-
zinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy 

/ The Great Spas of Europe k zápisu na Seznam 
světového přírodního a kulturního dědictví. Toto 
doporučení je důležitým podkladem pro jedná-
ní Výboru pro světové dědictví, který na svém 
44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021 
bude rozhodovat právě i o této nominaci. Pokud by 
rozhodnutí Výboru bylo v souladu s doporučením 
ICOMOS, lze oficiální potvrzení zápisu Slavných 
lázní Evropy na prestižní Seznam světového dě-
dictví UNESCO očekávat koncem července 2021. 
„Myslím si, že vyhlášení je vlastně už nejmenší 
krok k úspěchu. Na nominaci spolupracoval celý 
tým lidí, který se procesu věnoval opravdu řadu 
let. Můj osobní podíl leží tedy pouze v cílové 
rovince nominace. Naopak, obrovská práce nás 
teprve čeká. Samotný zápis otevře možnosti nové 
prezentace města a přinese spousty dalších úkolů. 

Důležité je příležitost uchopit a využít. Za nesmírně 
důležité považuji, aby prospěch z nominace přinesl 
užitek místním i podnikatelskému sektoru,“ uvádí 
primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer 
Ferklová. 
Organizace ICOMOS ve svém posudku mj. 
potvrdila, že Slavné lázně Evropy jsou výjimečným 
dokladem fenoménu evropského lázeňství, které 
vzkvétalo především od 18. do počátku 20. století 
a přineslo řadu inovativních myšlenek v oblasti 
balneologie, medicíny, městského plánování 
a architektury i trávení volného času.
Pozitivní doporučení lze považovat za obrovský 
úspěch České republiky, která celý složitý projekt 
po mnoho let koordinovala.
Podrobnější informace o nominaci jsou k dispozici 
na webové stránce greatspasofeurope.org.

Města lázeňského trojúhelníku míří 
na Seznam světového dědictví
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UNESCO 

Osudy památek UNESCO nejsou vždy veselé. 
Karlovým Varům zkáza nehrozí, ale je dobré 
vědět, že mezinárodní organizace UNESCO nejen 
přiděluje slavnostní statut těm nejkrásnějším, 
ale musí se starat i o ty, kterým hrozí zničení.

Přírodní památky, nádherné scenérie, ale 
hlavně města a vesnice s historickými 
pamětihodnostmi – to jsou místa, která patří 

mezi ta nejkrásnější a která jsou zároveň zapsána 
na Seznamu světového dědictví UNESCO. Každým 
rokem se do této společnosti dostávají další. Tedy 
skoro každým rokem; jako na smůlu právě vloni, 
kdy Karlovy Vary toužebně čekaly na svůj „den“, aby 
také do této vybrané společnosti vstoupily, se díky 
koronaviru odborníci z celého světa sejít nemohli, 
a po létech se výjimečně tato udělení nepředávala. 
I letos bude udílení trochu jiné, než to bývá zvykem, 
téměř všichni se sejdou „jen“ přes internet. 
Na velkém výročním mezinárodním shromáždění, 
trvajícím více než týden, se probírají „kandidáti“ 
z celého světa, řeší se agenda organizace, ale i pro-
hřešky těch míst, kde se o památky nestarají, nebo 
nějaká událost památku poničila.
Válečné konflikty, ani přírodní katastrofy se totiž ne-
vyhýbají místům, která jsou jedinečná a pod správou 
UNESCO. Spousta nadšených turistů je vyhledává 
proto, že často ani neví, zda je někdy ještě budou 
moci spatřit. To je příklad právě nedávno zničeného 
přírodního skalního útvaru na souostroví Galapágy, 
který byl přirovnáván k vítěznému oblouku v Paříži, 
a také trochu připomínal naši Pravčickou bránu 
v Národním parku České Švýcarsko. Čněl uprostřed 
mořské hladiny a byl zdaleka vidět všemi projíždě-
jícími loděmi. Tento slavný Darwinův oblouk se zřítil 
do Tichého oceánu. Podle ekvádorského ministerstva 
životního prostředí byla příčinou zhroucení přirozená 

eroze. Ze skalního útvaru na Galapágách zbyly jen 
dva sloupy. I když jsou pro nás Galapágy poměrně 
exotickou destinací (leží cca 900 km západně od 
Ekvádoru a na Seznam se dostaly díky unikátní 
fauně a floře), jsou odborníci UNESCO zklamaní, že 
památka již na Seznamu figurovat nemůže.
Ale i v Evropě se musí odborníci zajímat o stav 
a udržování slavných budov. Nejznámějším příkla-
dem z poslední doby je bezesporu katedrála Notre 
Dame v Paříži. Je považována za jeden z nejkrásněj-
ších příkladů francouzské gotické architektury a pa-
tří k významným památkám evropské středověké 
architektury. Osudným se jí stal podvečer 15. dubna 
2019, kdy katedrálu zachvátil ničivý požár. Její 
střecha téměř zcela shořela, centrální sanktusová 
věž s menším zvonem se zřítila a propadla se část 
klenby, většina cenných artefaktů v interiéru však 
zkáze unikla. Kaplan z planoucího chrámu vynesl 
trnovou korunu Ježíše Krista a další artefakty nevy-
číslitelné hodnoty. 
Francie si na sakrální stavby, zapsané na Seznamu 
světového dědictví opravdu nemůže stěžovat – 
má jich celkem 41 – např. katedrála v Chartres, 
katedrála v Amiens nebo benediktinský klášter 
v opatství Vézelay, klášter ve Fontanay, zámek 
a park ve Fontaineblau či světský skvost - rezidence 
a park francouzských králů - zámek Versailles. Tyto 
památky jsou naštěstí v pořádku, spíše trpí  jiným 
ohrožením - obrovským počtem turistů, kdy se často 
musí omezovat návštěvnost, aby objekty netrpěly 
nadměrným vlhkem, destrukcí podlahových krytin 
a opotřebením díky množství lidí, kteří sem přijíždějí.
Někdy ale zanikne památka především díky váleč-
ným střetům. Nedávno syrskou metropoli Damašek 
poškodily boje a hrozí zkáza i dalším památkám. Na 
prvním místě historickému centru syrského Aleppa, 
kde se loni v dubnu při bojích zřítil minaret Umajjov-
ské mešity z 11. století - jedné z nejstarších mešit 

světa. Už dříve bylo zničeno požárem místní tržiště 
se staletými obchůdky.
Ohroženo je i město Bosra, které bývalo zastávkou 
karavan na cestě do Mekky. Dochovalo se v něm 
římské divadlo, raně křesťanské ruiny a několik 
mešit. Na Seznamu je i pouštní oáza Palmýra a dva 
hrady z období křižáckých válek - Krak des Cheva-
liers a Saláhuddínova citadela. O tom, na kolik jsou 
zmíněná místa poškozena, přitom nejsou jedno-
značné informace - částečně pocházejí z fotografií 
a nahrávek na sociálních sítích, jejich pravost však 
nelze ověřit.
Jiné památky chátrají kvůli hádkám, to je příklad 
Jeruzalémského Starého Města a hradeb. Nejde 
ovšem ani tak o nedostatek peněz na opravy, jako 
spíš o neschopnost jednotlivých církví dohodnout se 
na společném postupu. Na velmi malé ploše starého 
Jeruzaléma se totiž tísní hned čtyři komunity – křes-
ťanská, židovská, muslimská a arménská – o majet-
kové nároky na památky vedou často nesmiřitelné 
boje. Přitom starobylá část Jeruzaléma sevřená 
městskými hradbami nezabírá plochu větší než 
1 km², její kulturní význam však přesahuje bezmála 
do celého světa. Ukrývá totiž mimo jiné i chrám 
Božího hrobu a místo zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Ani Praha to nemá jednoduché. Konkrétně kvůli 
pankrácké pláni, kde vyrůstá rezidenční park se 
třemi 68 metrovými výškovými budovami, a tím ruší 
historický charakter středu města. Nejistá byla po-
zice Vídně, kde uvažovali o stavbě výškové budovy, 
jež by při pohledu od Horního Belvederu přerostla 
věž svatoštěpánské katedrály. Tyto pohledy komise 
UNESCO přísně střeží a kontroluje.
Karlovým Varům ale nebezpečí nehrozí. Naopak. 
Vstupem mezi světové velikány se zvýší prestiž 
města, lázní i okolní nádherné přírody. Jenom bude 
třeba pečovat o to, aby vše zůstalo ve stejném 
souladu a pospolitosti.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Budeme ve světové společnosti (II)
Ohrožené památky UNESCO
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Zapíší se evropská lázeňská města 
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Význam rezervace spočívá 
v zachování pestrých porostů
Díky své nepřístupnosti zde zůstaly zachovány 
fragmenty bučin a suchých doubrav s množstvím 
mrtvého dřeva. Staré porosty jsou domovem celé 
řady lesních druhů živočichů i rostlin vázaných na 
odumírající a mrtvé dřevo. „Naším cílem je udržet 
stávající rozlohu bučin a doubrav a na některých 
místech i zlepšit stav ekosystému. Porosty jsou 
druhově pestré, je zde zastoupena jedle a tis 
červený. Mrtvé dřevo poskytuje útočiště netopý-
rům, ptákům a hmyzu, vyskytují se zde vzácné 
druhy rostlin,“ vysvětluje důležitost ochrany území 
Petr Jiskra, odborný rada Oddělení péče o přírodu 
a krajinu SCHKO.

Lesnické zásahy se omezí na údržbu turistic-
kých stezek
Na většině území převažují mýtní staré porosty. 
Kvůli špatné přístupnosti byly v minulosti pouze 
vylepšovány individuálními výsadbami dřevin – 
hlavně jedle, jilmu, ale i ovocných dřevin. Podél 
turistických tras jsou zpracovávány nebezpečné 
stromy, které zůstanou v porostech, a jejich 
rozpadající se dřevo poskytne útočiště celé řadě 
živočichů, hub i rostlin. 
Způsob hospodaření v chráněném území popsal 
ředitel LLKV Stanislav Dvořák: „Část porostů pone-
cháme samovolnému vývoji a během jednoho až 
tří desetiletí převedeme na přírodě blízké i ostatní 
porosty. Znamená to pro nás chránit přirozené 
zmlazení cílových dřevin před zvěří, smrk ponechat 
pouze v přirozeném zastoupení a eliminovat výskyt 
nepůvodních druhů, tedy modřínu a vejmutovky. 
V lesích necháme ležet veškerou listnatou mrtvou 
hmotu větších dimenzí.“ 
Zásahy budou projednány se správou CHKO 
Slavkovský les. V porostech ponechaných samo-
volnému vývoji se nebudou zpracovávat nahodilé 

těžby. „Vytěžíme pouze stromy napadené kůrovcem 
a ošetřené dříví ponecháme k zetlení,“ doplňuje 
ředitel.

Cílem ochrany jsou acidofilní bučiny a suché 
doubravy
V Karlově hvozdu vznikne maloplošná mozaika 
druhově pestrých porostů s přítomností všech fází 
vývoje lesa. Převažují zde staré bučiny na svazích 
s dominantním bukem lesním, přimíšeným javorem 
klenem, jedlí bělokorou a borovicí lesní. Časté je 
mrtvé dřevo v podobě vývratů, zlomů a souší, na 
které jsou vázáni netopýři (rezavý, hvízdavý nebo 
stromový) a z ptáků žluna šedá, lejsek malý a holub 
doupňák. Bylinné patro tvoří bika bělavá, kapraď 
rozložená, věsenka nachová nebo šťavel kyselý.
Ve starých doubravách je hlavní dřevinou na oslu-
něných svazích s mělkým půdním horizontem dub 
zimní. Přimíšené dřeviny jsou borovice lesní, smrk 
ztepilý, bříza bělokorá, buk lesní a lípa malolistá. 
Chudé bylinné patro tvoří metlička křivolaká, bika 
bělavá nebo lipnice hajní. Vzácně se vyskytuje 
bělozářka liliovitá a jalovec obecný.
Stávající keře tisu červeného budou uvolňovány 
ze zástinu a následovat bude i výsadba nových 
sazenic. Lokality s výskytem bělozářky liliovité 
budou chráněny před zabuřeněním. Pro stromové 
netopýry je nezbytná přítomnost dutinových stromů 
a porostů s rozvolněným zápojem. Na podporu žlu-
ny šedé, lejska malého a holuba doupňáka zůstane 
zachována výměra starých porostů s dostatkem 
doupných stromů.

Rezervaci doplní informační tabule
Hranice rezervace bude podle vyhlášky označena 
v terénu malým státním znakem. Na informačních 
tabulích budou shrnuty nejdůležitější charakteristi-
ky území. U jednotlivých doupných stromů, vývratů 
a ponechaných stromů budou rovněž umístěny 
jednoduché popisky.

 Martina Nentvichová, 
projektová manažerka Lázeňských lesů 

Karlovy Vary

V lázeňských lesích vznikne 
zvláště chráněné území
Přírodní rezervace Karlův hvozd bude vyhlášena na území Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV). 
Maloplošné chráněné území o rozloze 129 ha zahrne bučiny a doubravy v údolí řeky Teplé. V rezer-
vaci bude podporován vývoj přírodě blízkého lesa, zachování druhově pestrých, věkově a prostorově 
diferencovaných porostů a ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. Vyhlášení chráněného úze-
mí je výsledkem spolupráce lázeňských lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
(AOPK ČR), Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (SCHKO), s podporou Magistrátu města 
Karlovy Vary.
„Rezervace je složená ze tří téměř stejně velkých částí. Všechny leží na obtížně přístupných svazích 
v údolí řeky Teplé. Území je protkáno sítí turistických stezek a cest. Je důležité, aby zde vznikla 
klidová zóna nejen z důvodu ochrany přírody, ale také pro rekreační vyžití obyvatel města a návštěv-
níků lázní,“ shrnuje význam ochrany území náměstek primátorky Petr Bursík a dodává: „Vyhlášení 
je v plánu na podzim letošního roku.“ 



9

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Správa přírodních léčivých 
zdrojů a kolonád se představuje
Stará se o využití přírodních léčivých zdrojů, 
hlavně léčivých minerálních pramenů, rozvody 
termální vody do lázeňských domů, pečlivě 
spravuje a udržuje městské kolonády. Správa 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád byla sice 
zřízena v roce 1992, navazuje však na tradici 
mnohem starší, vždyť Pramenný úřad byl 
zřízen městem Karlovy Vary už v roce 1911. 
Úřad už tehdy zajišťoval pozorování pramenů 
a jejich studium, projektování i provádění 
příslušných balneotechnických prací v rámci 
jímání, vedení i akumulace a pro termální vodu 
zajišťoval také její ochranu.

VVelká část práce Správy je věnována koloná-
dám. Kolonády byly svými staviteli konstru-
ovány v prvé řadě jako objekty poskytující 

pacientům lázeňského místa vhodné prostředí 
pro základní karlovarskou léčebnou proceduru - 
pitnou kúru. Takové je též jejich dnešní poslání. 
Teprve v řadě druhé, ostatně jako jiné stavby, jsou 
architektonickým dílem. Vše v kolonádách musí 
být nezbytně přizpůsobeno jednak požadavkům 
zřídelně-technickým, jednak požadavkům na kom-
fort pacientů i dalších návštěvníků, a to tak, aby 
zmíněné požadavky byly pokud možno optimálně 
sladěny.
Celková délka kolonádních prostor na území města 
přesahuje 420 běžných metrů. Kolonády jsou 
organicky a funkčně spjaty s výtoky přírodních 
léčivých zdrojů. Všechny prameny využívané k pit-
ným kúrám jsou v současnosti zachyceny vrtnými 
objekty mimo vlastní kolonády a termominerální 
voda je přivedena od vrtů k pramenním vázám 
v kolonádních prostorách potrubím dle balneo-
technických a balneologických potřeb. Velké termy, 
tedy zdroje vřídelní vody a doprovodného plynu, 
jsou jímány analogickým způsobem vrty až 88 
metrů hlubokými v těsné blízkosti Vřídelní kolonády 
a jejich voda je využívána též k zásobování výstřiku 
Vřídelní fontány i jednotlivých balneoprovozů ve 
vnitřním území lázeňského místa.
Druhým a zásadním cílem Správy je péče o ter-
mální prameny. Ve vývěrové zóně karlovarské 
zřídelní struktury je aktuálně dokumentováno 85 
v současnosti aktivních vývěrů termy či výronů 
plynného oxidu uhličitého.
Pro potřeby karlovarské komplexní lázeňské 
péče je termální voda pro základní proceduru - 
pitné kúry - poskytována bezplatně ve veřejně 
přístupných pěti kolonádních objektech a čtyřech 
pramenních pavilonech. K pitným kúrám je aktuál-
ně využíváno 14 pramenů vyhlášených za přírodní 
léčivé zdroje dle zákona 164/2001 Sb., vytékají-
cích v 18 pramenních vázách. Mimo tento systém 
je terma (přírodními procesy míšená či ochlazená) 
volně poskytována ze dvou pramenů dosud za 
přírodní léčebný zdroj nevyhlášených, a to ve dvou 
pramenních vázách. Správa dále udržuje zdroje 

rezervní, dosud neosvědčené dle lázeňského 
zákona a zdroje starší, dnes využívané jako měřící 
body a indikační objekty.
Ve vývěrové zóně jsou mimo uměle zachycené 
zdroje termy dokumentovány tzv. divoké vývěry, 
které jsou po staletí běžným jevem ve vývěrovém 
centru. Nejmohutnější z nich byly nazývány průvaly 
či „výbuchy“ Vřídla. Průvaly měly vždy velký vliv 
nejen na samotné Vřídlo, ale vlivem vývoje jed-
notné tlakové zvodně i na ostatní prameny termy 
ve vývěrové zóně. Klasické nezvladatelné průvaly 
Vřídla se po roce 1974 neobjevují, především 
vlivem hlubokého zachycení termy v roce 1982 
a následujících letech, nicméně menší divoké 
vývěry, které neovlivňují režim ostatních zdrojů, či 
jej ovlivňují jen nepodstatně, se vyskytují v řečišti 
Teplé či v suterénech kolonádních i jiných staveb 
v lázeňském centru města naprosto běžně.
Správa je povinna udržovat stabilní tlakové poměry 
ve vývěrové zóně terem. Celková vydatnost zřídelní 
struktury je dlouhodobě vyrovnaná a činí průměrně 
33 litrů za sekundu, z toho činí podíl velkých 
terem, tedy zdrojů Vřídla přibližně 90 procent, 
zbytek připadá na malé prameny a divoké vývěry. 
Součástí péče o termální zdroje je udržování velmi 
rozsáhlého systému režimních měření, tedy měření 
teploty, vydatnosti, tlaku, stanovování fyzikálně-
-chemických a chemických parametrů vody i plynu 
léčivých zdrojů i ostatních zdrojů termální vody 
a samozřejmě i provádění četných mikrobiologic-
kých analýz.
První úřední stanovování vydatnosti a teploty vody 
Vřídla byla provedena již v roce 1776 a data z re-
žimních měření tak představují unikátní databázi, 
využívanou například ke zkoumání variability 

poměrů ve vývěrové zóně, a to včetně definice 
podílu vlivu umělých zásahů typu staveb, dopravní 
zátěže a jim podobných.
Při preventivní ochraně našich zdrojů, která je 
rovněž jedním z hlavních cílů činnosti Správy, 
vycházíme jak z analýz režimních měření a svých 
zkušeností, tak z historických zkušeností získaných 
našimi předchůdci, jakými byli Josef Knett, Robert 
Kampe a řada dalších osobností. I díky jejich práci 
víme, jak rizikové jsou neuvážené či prostorově 
rozsáhlé zásahy v blízkosti Vřídla, vždyť i budování 
kolonádních staveb vždy způsobovalo značné 
a dlouhodobé změny hydrogeologických poměrů 
v centru vývěrové zóny, například ve formě vzniku 
divokých vývěrů termy a výronů oxidu uhličitého či 
snížení vydatnosti hlavních jímacích vrtů.
Třetím, nikoliv však nejmenším, pracovním 
okruhem Správy je udržování a rozvoj systému 
distribuce termální vody, sloužícího k zásobování 
30 balneoprovozů, v nichž je terma využívána k tzv. 
vnějším balneacím (koupelím apod.). Systém trub-
ních vedení, o který musíme pečovat, je dnes přes 
4 kilometry dlouhý a centrem složitého rozvodného 
systému je podzemí Vřídelní kolonády.
Závěrem mi dovolte uvést představu o blízké 
budoucnosti středobodu Karlových Varů. Po dokon-
čení několika etap rekonstrukce Vřídelní kolonády 
bychom velmi rádi využili jejích ojedinělých prostor 
nejen pro pitné kúry či distribuci termy a plynu, ale 
také pro kulturní a společenské aktivity. Zahájíme 
je výstavou s tématikou lázeňství, balneologie 
a zřídelní techniky a s nimi spjatým přednáškovým 
cyklem.

Ivana Borovcová, ředitelka Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ: TECHNICKÁ PŘESTÁVKA BUDE AŽ V SRPNU
Blokové čištění města pokračuje, uklízet se bude i na 
začátku července. Obvyklá technická přestávka kvůli 
konání filmového festivalu mění, stejně jako filmová 
přehlídka, termín. Místo července proběhne v srpnu.
Úklid se týká komunikací, chodníků, parkovacích 
zálivů a ploch, autobusových zastávek, mostů, lávek 
a dalších zpevněných ploch. Probíhá po blocích za 
použití mechanizačních prostředků pro metení nebo 
mytí, případně kombinované technologie. Součástí 
je i nasazení ručních metařů pro doplňkové činnosti, 
především k mechanickému odstraňování nánosů 
a nečistot.
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny 
na 8. hodinu, noční mytí komunikací jsou prováděna 
od 20 hodin.
Na blížící se úklid s týdenním předstihem upozorňují  
dopravní značky. Prosíme motoristy o respektování 
dopravního značení. Umožní tak bezproblémovou 
očistu komunikací a vyvarují se komplikacím s odta-
hem vozidla.

1.7. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, 
Baarova, Mánesova
2.7. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
7.7. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – 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), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
8.7. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, 
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. Malkov-
ského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. Krejčího, 
Na Vrchu

12.7. Komunikace:  Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíko-
va, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením skokem
Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
13.7. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škrou-
pova, Divadelní, Moravská 
14.7. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu
Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
15.7. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagari-
nova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, 
Chodská, Kollárova
16.7. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, 
Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, 
Nad Dvorem
19.7. Komunikace: Nákladní – plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská
Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
20.7. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalova, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
Parkoviště:  Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD, 
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi 
domy
21.7. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, 
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-

vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
22.7. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná
23.7. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, 
Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní,
26.7. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásno-
horské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá
Parkoviště:  Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušnohorská 
u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vlevo), Tře-
boňská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního nádraží, 
Sibiřská, Konečná
Noční mytí:  I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
27.7. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, 
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
28.7. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobo-
dova, Arbesova
Noční mytí:  Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
29.7. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Suková, V Po-
lích, Větrná, Rolavská (kolem DI PČR) Spojovací
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, 
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace 
U kaštanu
30.7. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, 
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 
spodní část

Třídíte šatník? Nepotřebné, ale použitelné oblečení 
rozhodně nevyhazujte do popelnice. V Karlových 
Varech najdete desítky červených kontejnerů 
KlokTex. Jejich obsah, ale také prostředky, které by 
jejich provozovatel platil městu za zábor pro-
stranství, udělají radost obyvatelům SOS Dětské 
vesničky v Doubí. Zapojení města Karlovy Vary do 
projektu KlokTex již vyneslo finanční podporu ve 
výši téměř 685 tisíc korun. Provozovatel kontejnerů 
navíc nechal svá zařízení osadit monitorovacími 
čidly. Chytrá logistika tak optimalizuje náklady svoz 
a zároveň přispívá ke snížení emisí.
KlokTex je charitativní a ekologický projekt na 
podporu především ohrožených dětí i dospělých, 
kteří se ocitli v nouzi. Po celé České republice jsou 
rozmístěné kontejnery na sběr nepotřebného, ale 
použitelného oblečení, obuvi, ale i hraček. Jejich 
odložením do speciálních kontejnerů se dárci pří-
mo podílejí na pomoci, materiální i finanční. Projekt 
KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných 
po celé České republice. Magistrát města Karlovy 
Vary se do projektu pomoci zapojil již před lety, 
a to s konkrétní podporou SOS Dětské vesničky 
v Doubí. Tato spolupráce už vynesla 684 997 korun 
ve prospěch dětí a mládeže v tomto zařízení. 
V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit 
provoz celého systému, aby náklady s ním spojené 

nepřevýšily přínosy. Jednou ze zásadních náklado-
vých položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. 
Optimální plánování svozů s ohledem jak na roz-
místění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, 
zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu. Vedení 
projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů 
vybralo společnost Sensority, s.r.o. Kontejnery 
byly osazeny monitorovacími čidly. Díky spojení 
moderní technologie s charitativním projektem se 
optimalizují náklady svozu, což přispívá ke snížení 
emisí.

Charitativní sběr textilu ve 
městě již vynesl statisíce 

Od nového roku se zákonem 
mění účtování poplatků za odpad
Koncem roku končí platnost smluv o svozu komunál-
ního odpadu, novela zákona nově stanovuje místní 
poplatek. V Karlových Varech to bude poplatek za od-
kládání odpadu z nemovité věci. Majitelé nemovitostí, 
společenství vlastníků nebo ti, kdo je na základě plné 
moci zastupují, tak nebudou už dostávat faktury, ale 
musí se zaregistrovat k poplatku u odboru financí 
a ekonomiky magistrátu. 
Minimální základ poplatku je 60 l odpadu na měsíc 
a osobu, která má v nemovitosti bydliště, reálný ob-
jem se sjedná dle potřeb obyvatel objektu. Ze zákona 
se nově platí i za nemovitost určenou k bydlení či 
rodinné rekreaci, ve které nikdo bydliště nemá, a to 
opět minimálně za kapacitu 60 l odpadu měsíčně. 
Sazba za litr vyprodukovaného odpadu měsíčně 
byla zastupitelstvu města navržena ve výši 0,50 Kč. 
(Zastupitelé návrh projednávali po uzávěrce.) 
Poplatek bude splatný 2× ročně, a to vždy k 15. čer-
venci a 15. lednu. Pokud majitel nebo správce 
nesplní ohlašovací povinnost - nezaregistruje se, 
nebo nezaplatí poplatek včas či ve správné výši, 
bude mu vyměřen poplatek, který může dosáhnout 
až trojnásobné výše.Registrace je možná nejpozději 
do 15. ledna. Především větším SVJ či správcům 
ale doporučujeme registraci už během podzimu. 
Na základě registrace obdrží plátce nové číslo účtu 
a variabilní symbol pro platby. Potřebné formuláře 
a návody budou zveřejněny na webu magistrátu 
www.mmkv.cz v sekci „místní poplatky“.
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KOUŘENÍ A VZTAHY
Konečně bydlíme s přítelkyní spolu. Doteď bylo 
všechno v pořádku a najednou…vadí ji kouř, 
popelník, peníze za cigarety. Začala komentovat 
snad úplně všechno.  A to jsem si myslel, že jí 
to nevadí. Já s tím snad kvůli ní seknu…asi tak 
jednoduché to nebude, že? 
 Robert, 38 let

Pokud uvažujete o tom, že přestanete s kouřením 
kvůli někomu jinému a ještě proto, že to od vás 
vyžaduje, vaše snažení s velkou pravděpodobnos-
tí nebude úspěšné. Společné bydlení s partnerkou 
je pro vás oba nová situace, která vyvolává napětí 
a bude chvíli trvat, než si na to zvyknete. Nedopo-
ručoval bych vám řešit odvykání ve fázi sžívání se 
ve společné domácnosti. 
Bude důležité ujasnit si vaší vlastní motivaci. 
Jestli je pro vás představa přestat kouřit přitažli-
vá, udělejte si revizi vašich důvodů. Přemýšlel jste 
někdy o tom, co všechno vám tento zvyk bere? 
Zejména v oblasti zdraví a financí? Rozhodnutí 

přestat kouřit by mělo být vědomé a informované 
rozhodnutí, kterého smysl plně chápete a je pro 
vás důležité. Zdůrazňuji to proto, že toto uvědo-
mění bude důležité v momentech, když budete 
váhat a rozhodnutí zpochybňovat. 
Pokud se rozhodnete s kouřením přestat, bude 
podpora vaší přítelkyně důležitá. Začněte tedy 
tím, že si ujasníte vlastní důvody a motivaci. 
Vyhledejte si informace a navštivte odborníka, se 
kterým můžete probrat nejasnosti. Stanovte si 
datum, které bude znamenat nový začátek. Bude 
potřebné z vaší blízkosti odstranit vše, co vám 
kouření připomíná. 
K typickým rituálům s kávou si připravte alternati-
vy. Připravený buďte i na to, jak řešit situaci, když 
máte chuť na cigaretu. Počítejte s výkyvy nálad. 
V těch momentech bude důležitá akceptace vaší 
přítelkyně. Vytvořte si režim, ve kterém budete mít 
čas více odpočívat. Vyzkoušejte nové zajímavé 
aktivity a vyberte si jednu, které se budete věno-
vat dlouhodobě. Promyslete si dopředu, čím se za 

vaši snahu budete odměňovat. Jak jste se zmínil, 
„jednoduché to nebude“, ale když se rozhodnete, 
tak se nenechte odradit, když se napoprvé vše 
nepovede. Přeji vám správné rozhodnutí a hodně 
vytrvalosti!
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Poradna je součástí projektu 
„Karlovy Vary – Město bez 

kouře“, který podporuje zdravý 
životní styl obyvatel i návštěvníků 

města, chce podpořit ochranu 
lázeňského prostředí a pomoci 
kuřákům přestat kouřit cigarety.

Provoz letního kina v Karlových Varech, jehož 
návštěvnost tolik závisí na počasí, je snad 
nejrizikovějším podnikáním v oblasti promí-
tání filmů. Ve zdejším kině se od doby dis-
tribuce filmů v digitálním formátu promítalo 
pouze výjimečně, poslední projekce se usku-
tečnila před několika lety. A i k jiným účelům 
bylo využíváno sporadicky. Samotný stavebně 
technický stav letního kina je špatný, areál 
je nevyužitý a město zajišťuje jen nezbytnou 
údržbu. Na případnou rekonstrukci by bylo 
potřeba vynaložit mnoho milionů korun. 

Tento „socialistický pomník“ postavený 
v přírodním parku v samé blízkosti historic-
ké budovy Poštovního dvora je již dlouho-

době za svým zenitem. Přesto se najdou lidé, 
kteří by chtěli využít prostředky města na jeho 
rekonstrukci. Osobně se domnívám, že v tomto 
případě nostalgie vítězí nad rozumem a spousta 
obyvatel města pouze ráda vzpomíná na časy, 
kdy trávili romantické večery v letním kině. To 
bylo ale před čtyřiceti lety a doba se hodně změ-
nila. Životní styl, vyšší pracovní zaneprázdněnost, 
nepřeberné možnosti využití volného času, ale 
zejména masivní nástup televize a počítačů - to 
vše vedlo k prudkému snížení zájmu a návštěv-
nosti nejen letních kin.
O rekonstrukci toho karlovarského přemýšleli 
zastupitelé města v roce 2009. V  té době chtěli 
kino přebudovat na přírodní amfiteátr, který měl 
být začleněn do zelené zóny a navazovat tak na 
vedlejší přírodní park. K tomuto záměru bohužel 
nikdy nedošlo, naopak se letní kino z iniciativy 

aktivistů v akci „Z“ opravilo do současné podoby. 
Ani barevné lavičky ale nedokázaly přesvědčit 
obyvatele města k pravidelným návštěvám 
a areál dále pustl, až na pár sporadických akcí 
„nežil“. Současné vedení města proto oprášilo 
studii volnočasového areálu Rolava z roku 2016 
a prověřuje možnost umístění nového přírodního 
amfiteátru s omezenou kapacitou diváků na 
Rolavě. Tento areál je dobře dostupný ze všech 
částí města a výhodou je také již vybudované 
kvalitní zázemí a parkování. 
Hlavním cílem studie amfiteátru na Rolavě 

by mělo být vytvoření zajímavého přírodního 
prostoru, který poskytne vynikající podmínky pro 
všechny milovníky kultury a společenských akcí. 
Amfiteátr má být situován do svahu pod želez-
niční tratí tak, aby svým provozem co nejméně 
omezoval obyvatele okolní zástavby. Během 
letošního kulturního léta budou provedeny hluko-
vé studie, rádi bychom na toto téma uspořádali 
i jednání s místními obyvateli. V budoucnu by 
nový moderní amfiteátr na Rolavě mohl plně na-
hradit zchátralé letní kino v lázeňské části města. 
  Josef Kopfstein, náměstek primátorky města

Letní kino. Nostalgie vítězí nad rozumem 
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1 366 828 Kč. Přesně tolik prostředků se 
již vybralo na realizaci moderního pomní-
ku Karla IV. od uznávaného akademického 
sochaře Michala Gabriela. Jezdecká socha 
Karla IV. by měla být odhalena příští rok 
v květnu na Divadelním náměstí u příležitosti 
výročí narození zakladatele města. Bližší 
údaje o projektu včetně čísla transparentního 
účtu veřejné sbírky jsou dostupné na webové 
stránce: www.jezdeckasocha.cz.

O umístění nové Jezdecké sochy Karla IV. disku-
tovali minulý rok v létě během workshopu od-
borníci z oblasti architektury, urbanismu a teorie 
umění. Odborníci zhodnotili všechny navrhované 
varianty a shodli se na dvou nejvhodnějších – 
Sadech Karla IV. a Divadelním náměstí. 
Zároveň byla Kancelář architektury města Karlo-
vy Vary (KAM KV) požádána o detailnější ověření 
těchto dvou lokalit s cílem vybrat tu správnou. 
Spolu s památkáři z NPÚ v Lokti tak KAM KV 
zpracoval rámcové návrhy možné budoucí podo-
by obou veřejných prostranství. Po tomto ověření 
byla jednoznačně vybrána lokalita Divadelního 
náměstí. 
Nová socha Karla IV. je sice materiálem a zpra-
cováním soudobá, formálně je však sochou 
velmi klasickou. „Při návrhu jsme tak vycházeli 
i z analýz umístění podobných soch v jiných 
městech, hledali jsme místo, kde by měla 
důstojnou a co nejvíce reprezentativní pozici. Po 

úpravách Divadelního náměstí by se tak nová 
socha měla stát jasnou dominantou prostoru. 
Celý návrh na ni bude reagovat a podporovat 
její správné vyznění. Pro rozhodnutí byly také 
zásadní pohledové vazby, kdy Divadelní náměstí 
je přímo viditelné z mnoha vyhlídek, zejména 
pak například z vyhlídky Petra Velikého. Socha 
se tak může stát i důležitým orientačním bodem 
v lázeňském centru města,“ říká Jana Boukalová 
z KAM KV.
Ověřovací studie jednotlivých prostorů jsou nyní 
součástí celkového návrhu nové podoby tzv. 
Divadelního korza, tedy území od Vřídelní ulice 
až po Císařské lázně. Studie má za cíl stanovit 
jednotná pravidla pro podobu celého území a do 

detailu nastínit jejich podobu.
Již po několik měsíců mohou obyvatelé města 
a návštěvníci OC Varyáda obdivovat velký model 
(v měřítku 1:5) Jezdecké sochy Karla IV. od 
autora Michala Gabriela, který se svým návrhem 
zvítězil v  Soutěži o návrh nové sochy zakladatele 
města, uspořádané místním Rotary klubem ve 
spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary k 700. 
výročí narození římského císaře a českého krále.
Ještě před tím byl model sochy představen 
veřejnosti jako vstupní exponát profilové výstavy 
díla Michala Gabriela „Červený koberec“ v Galerii 
umění Karlovy Vary jako součást doprovodného 
programu 56. MFFKV a též při zahájení rekon-
strukce Císařských lázní 14. 12. 2019.

Novou podobu Divadelního náměstí 
bude zdobit Jezdecká socha Karla IV.

Vizualizace ukazuje jednu z možných podob Divadelního náměstí s novou sochou. 
Na konkrétním detailním návrhu nyní pracuje KAM KV spolu s externími odborníky.
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Vlastní socha bude mít impozantní rozměry – 
výšku 4,8 m, váhu cca 24 tun a bude vyrobena 
a sestavena z 280ti ocelových lamel o síle 10 
mm. Sokl sochy v průhledu bude odhalovat 
siluetu svatováclavské koruny.
To, že si novou a moderní sochu město a kraj 
otce vlasti, po němž jsou pojmenovány, zaslouží, 
na tom se nejvyšší představitelé těchto institucí 
spolu s prezidentem Rotary klubu a autorem so-
chy shodli a v prosinci 2019 podepsali společné 
Memorandum, které si klade za cíl projekt rea-
lizovat. Následně Rotary klub i Karlovarský kraj 
získaly osvědčení, které opravňuje k provádění 
veřejné sbírky za účelem realizace předmětné 
sochy. Již předtím byl ustaven realizační tým, 
který projekt dovede do samého konce, tedy 
k instalaci.
Za první tři měsíce se tedy na kontě veřejné 
sbírky sešlo více jak milion korun, další příspěvky 
s nástupem koronavirové epidemie však značně 
poklesly, ale též přišly i nápady, například od 
ředitele Galerie umění Karlovy Vary, uspořádat 
opakovaně již dříve úspěšný „Karlovarský salon“, 
který oslovil místní a regionální výtvarníky. Ti 
některá svá díla nabídli do veřejné aukce ve 
prospěch projektu nové Jezdecké sochy Karla IV. 
Rotary klub spolu s UniCredit Bank a.s. uspo-
řádaly na sokolovském golfovém hřišti turnaj, 
jehož výtěžek byl též poukázán na konto veřejné 
sbírky. Podobně byl a je připravován „Ples pro 
sochu“ do Grandhotelu Pupp, spojený s dražbou 
výtvarných děl. Původní termín plesu 15. 2. 2021 
byl ze známých důvodů zrušen, ale nevěšte 
hlavu, smlouvy s účinkujícími byly obnoveny, 
a proto doufáme, že se sejdeme se všemi, co 
projektu fandí, ve stejný den, ale o rok později na 
plánovaném místě. 
Jména dárců, kteří věnují na konto veřejné 
sbírky částku deset tisíc Kč nebo vyšší, budou 
vygravírována, tj. plazmovou technologií vyřezá-
na na ocelové destičky, které budou umístěny na 
4 lamelách zadní části soklu sochy. S ohledem 
na nedostatek plánovaného místa na lamelách 
podstavce bude seznam se jmény ostatních, 

ale vždy vítaných dárců, uložen do ocelového 
tubusu, vloženého do podstavce sochy.   
16. září minulého roku prezident Rotary klubu 
Karlovy Vary, spolu s autorem a výrobcem sochy, 
firmou Kasper Kovo s r.o. z Trutnova, slavnostně 
podepsali smlouvu o dílo, za účasti signatářů 
společného Memoranda, hejtmana Karlovarské 
kraje a primátorky našeho města. Krátce poté 
byla na účet výrobce složena záloha ve výši 
50 % z ceny sochy.
Jak uvedla primátorka paní Andrea Pfef-
fer Ferklová, město hodlá v rámci letošního 
Karlovarského kulturního léta zatížit jednotlivé 
vstupenky částkou 50 Kč, která půjde na konto 
veřejné sbírky sochy. Doufá, že se podaří sochu 
představit vč. jejího plánovaného umístění v rám-
ci video mappingu akce „VARY° ZÁŘÍ“ a samo-
zřejmě počítá se s tím, že prezentace projektu 
„Jezdecká socha Karla IV. pro město Karlovy 
Vary“, bude zařazena do rámce očekávaných 
oslav zápisu „The Great Spas of Europe“ na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
O umístění sochy s konečnou platností rozhodne 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary.
V závěru uvádím číslo konta veřejné sbírky 
Rotary klubu Karlovy Vary pro všechny občany, 
kteří mají naše město rádi, zároveň děkuji Spolku 
přátel Karlových Varech za nedávné zaslání 
15.000 Kč na konto veřejné sbírky. 

Pomozte nám napsat další z příběhů o vzniku 
nového uměleckého díla, které budou obdivovat 
tisíce návštěvníků a obyvatel města! Zůstává na 
vás, ochotných, na dílo přispět, zda a jakou zprá-
vu o kulturní vyspělosti této generace vyšleme 
našim potomkům.
Socha reprezentující současné století bude trva-
lou památkou pokory a úcty, se kterou k velkému 
panovníkovi vzhlížíme, a zároveň vzpomínkou 
na slavnou minulost, zhmotnělou v současném 
materiálu, pomocí technologie budoucnosti.

Dominika Bártová, manažerka projektu 
Jezdecká socha Karla IV. pro město Karlovy Vary

Foto: Jiří Wendler

Důležité informace:
Číslo transparentní účtu: 123-935250267/0100
www.jezdeckasocha.cz
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KAM KV°

Proč se veřejným prostorem vůbec zabývat?
„Veřejná prostranství zvyšují kvalitu života ve 
městě, pozitivně zhodnocují navazující pozemky 
a nemovitosti, dělají město konkurenceschopné 
vůči ostatním městům atd. Stručně řečeno: po-
silují atraktivitu a ekonomický a kulturní význam 
místa jak pro jeho obyvatele, tak i návštěvníky.“ 
uvedla Veronika Duspiva Erlebachová, architektka 
KAM KV, která se na přípravě dokumentu podílela.
 
Co je cílem tohoto dokumentu?
Předat zkušenosti a poznatky autorů a všech 
spolupracujících aktérů města, jak začít k tvorbě, 
obnově a správě veřejného prostoru v Karlových 
Varech koncepčně přistupovat.

Co znamená koncepčně přistupovat?
Koncepční přístup zahrnuje přemýšlení v širších 
souvislostech místa nebo řešené lokality. Včasná 
koncepční rozvaha zefektivňuje a zlevňuje 
proces. Umožňuje, aby město v rámci jedné in-
vestiční akce vyřešilo konkrétní prostranství jako 

celek (včetně výsadby stromů, řešení infrastruk-
tury, dopravních aspektů a zlepšení podmínek 
pro pohyb a pobyt lidí) namísto toho, aby se ulice 
nebo náměstí rozkopávaly z různých důvodů 
několikrát po sobě.

Komu jsou dokumenty určeny? 
Materiál by se měl stát důležitým podkladem pro 
dlouhodobé a střednědobé strategické pláno-
vání i každodenní rozhodování aktérů, kteří se 
na rozvoji veřejných prostranství v Karlových 
Varech společně podílejí. Stejně tak je dokument 
k dispozici obyvatelům města, kterým srozumi-
telně přibližuje význam a dopad kvality veřejných 
prostranství na jejich každodenní život a podnítí 
jejich zájem o tuto problematiku. 

Každé město by mělo mít odborné (koncepční) 
pracoviště, které se stará o veřejný prostor, i kdy-
by to měl být jen jeden člověk na svém místě, 
V Karlových Varech tuto práci zastává Kancelář 
architektury města Karlovy Vary.

Chcete se s  touto publikací blíže seznámit? Pro-
hlédnout si ji můžete už teď na webu Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary - www.kamkv.
cz/verejne-prostory.  

Veřejný prostor města 
Karlovy Vary je „obývacím 
pokojem města“ pro všechny 
– Strategie a Manuál 
veřejného prostoru jsou tu!
Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím (dále jen Strategie a Manuál) 
jsou dokumenty, které dokazují zájem správy města o kvalitu veřejných prostranství. Nejde jen o do-
kumenty, ale především o reálné změny, které iniciují. Město Karlovy Vary dává tímto najevo, že se 
chce veřejnému prostoru věnovat jako samostatnému tématu, kterým se chce zabývat koncepčně 
a dlouhodobě. Zastřešujícím cílem je vždy obytná kvalita a měřítkem této kvality je život člověka.

SOBOTA 3. 7., náměstí Dr. M. Horákové
Top RoofTop fest 

6. ročník komunitního festivalu Top RoofTop fest 
se uskuteční 3. 7. 2021 v Karlových Varech. 
Na prostranství náměstí Dr. Milady Horákové 
a v prostorách KAM KV se můžete těšit na 
Vltavu, Beatu Hlavenkovou a Kapelu snů, Aiko, 
Funky Monx a další a na spoustu doprovodného 
programu.

Praha 3 – Žižkov, Komenského nám. - Lokální 
náměstíčko, které bylo donedávna pustým parkovištěm, 
vytváří vnitřní obytnou krajinu, která v sobě zahrnuje 
místa pro klidný odpočinek, flexibilní plochy pro setkávání, 
ale také interaktivní prvky vábící ke hře. Vytváří také 
důstojný a využitelný předprostor základní škole. Autor: 
MCA atelier (2018).

Nám. Dr. M. Horákové - Náměstí na rozhraní dvou 
území má dnes podobu, která vzešla z úprav v 90. letech. 
Parková úprava je principiálně správná, ale celkově 
prostor působí zanedbaně a nabízí limitované příležitosti 
využití prostoru. Do budoucna má potenciál plnit roli 
lokálního pobytového náměstí a jednoho z důležitých 
karlovarských center.

Schéma hierarchie uživatelů veřejných prostranství
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KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Poznejte Vary, jak je neznáte. Užijte si krásy 
svého města, které tolik obdivují turisté z celého 
světa. Projděte si lázeňské centrum v doprovodu 
slavných návštěvníků, vydejte se do lesa, kde 
potkáte netradičně i hudebníky z Karlovarského 
symfonického orchestru. Nebo si tam s hůlkami 
dejte do těla při nordic walkingu. A několikrát 
týdně si dopřejte pořádnou dávku kultury a zá-
bavy. VARY°Žijou a vás tu v létě bude život bavit. 
Začíná Karlovarské kulturní léto 2021, letos 
právě s podtitulem VARY°Žijou.

V pátek a sobotu se můžete těšit na koncerty 
u hotelu Thermal, v neděli se hudba přesouvá do 
volnočasového areálu Rolava. Koncerty samozřejmě 
proběhnou v souladu s aktuálními vládními naříze-
ními. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme 
včas zakoupit vstupenky. V prodeji jsou již online 
na webu vstupenky.karlovyvary.cz a zakoupíte 
je rovněž v pobočce infocentra v Lázeňské ulici. 
I letos je vstupné zvýhodněné, činí 150 nebo 250 
korun a 50 korun z každé prodané vstupenky bude 

věnováno na realizaci Jezdecké sochy Karla IV. 
a revitalizaci Divadelního náměstí, na kterém bude 
socha umístěna. Desítky dalších akcí budou přístup-
né úplně zdarma.
Koho by do centra města nebo na Rolavu nalákala 
jen známá jména, má z čeho vybírat. Thermal stage 
rozezvučí hudba Roberta Křesťana, Michala Hrůzy, 
Ewy Farne, Hany Zagorové, Janka Ledeckého, 
skupin Tatabojs, MIG 21, Jelen a spousta dalších. 
Ostrůvek na Rolavě si podmaní například Wohnout, 
Pestalozzi, Hradišťan nebo BSP. Na obou podiích 
i na dalších místech se představí i řada místních 
umělců včetně karlovarských symfoniků. 
Stejně jako loni se i letos sjede do Karlových Varů 
celá plejáda Stand Up komiků. Na Stojáka si přízniv-
ci neotřelého humoru budou užívat během středeč-
ních večerů u Thermalu. Kdo se rád baví, neměl by 
si nechat ujít dnes už proslulé hrané prohlídky měs-
ta. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera vám vyloží 
historii města po svém. Modrá krev ve Varech, Jsme 
nejlepší, Spisovatelé u pramenů, Lázně i hudba léčí, 
Žili tu s námi – to jsou letošní témata středečních 
a sobotních procházek ve společnosti herců.
Prostor pro relaxaci, jídlo, pití a workshopy najdete 
po celé léto ve Dvořákových sadech. Najdete zde 
i informační stánky k nominaci Karlových Varů 
a dalších významných lázeňských měst do UNESCO 
a infocentra města s upomínkovými předměty 
a předprodejem vstupenek. Zábava tady čeká 
na děti. V rámci workshopů si můžou vyzkoušet 
například skákací boty, parkur, airbrush tetování 
a zatančí si s Janem Onderem. Všechny tyto aktivity 
jsou volně přístupné.

Kompletní program Karlovarského kulturního léta 
včetně předprodeje vstupenek najdete na internetu: 
www.mestozazitku.cz, 
www.karlovyvary.cz/cs/karlovarske-kulturni-leto.

VARY°Žijou
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INFOCENTRUM

Přijede k Vám na návštěvu rodina či přáte-
lé? Nebo chcete sami důkladněji poznat své 
vlastní město a karlovarský region? Využijte 
jedinečné nabídky turistické karty Karlovy 
VARY REGION CARD!

Kupte si také letos v INFOCENTRU MĚSTA Karlovy 
Vary nebo ON-LINE svou kartu za příznivé ceny! 
Můžete pak vybírat z více než 40 míst ZDARMA či 
ve více než 30 místech čerpat SLEVY. 

Více než 80 míst k návštěvě
S Karlovy VARY REGION CARD se projdete Karlo-
vými Vary, Mariánskými Lázněmi i ostatními měs-
ty, jak v pověstném lázeňském trojúhelníku, tak 
i mimo něj, navštívíte muzea, galerie, koncerty či 
divadelní představení, projedete se autovláčkem, 
necháte na sebe působit ducha historických sídel, 
protáhnete své tělo při sportovních aktivitách či 
procházkou lázeňskými lesy, proniknete do tajů 
tradiční výroby světoznámých produktů, ochutná-
te místní speciality…

Doprava zdarma
Nevíte, jak se k jednotlivým místům dopravit? 
Nevadí, pomůže vám opět Karlovy VARY REGI-
ON CARD. Její důležitou součástí je totiž také 
bezplatná městská doprava v Karlových Varech 
i v Mariánských Lázních. Cestovat zdarma můžete 
nejen autobusy MHD, ale také vyjet lanovkou na 
karlovarskou Dianu nebo se svézt populárním 
autovláčkem.

Vše přehledně na webu
Nabídka turistické karty Karlovy VARY REGION 

CARD je široká a vybere si z ní každý. Někdo je 
více na přírodu, jiný má rád památky, další si chce 
především odpočinout a relaxovat. Někdo si chce 
vše vychutnat sám, jiný rád sdílí zážitky s rodinou 
či přáteli. 
Veškeré informace a nabídky jednotlivých míst 
najdete přehledně na webu. Ba co víc, turistickou 
kartu si můžete přímo na webu objednat ON-LINE. 
Po objednání Vám přijde e-mailem, kartu si stáhnete 
do mobilu a hotovo. Je to jednoduché a praktické!
www.karlovyvarycard.cz

Poznejte díky Karlovy VARY REGION CARD jedineč-
nost Karlových Varů i celého Karlovarského kraje!

Karlovy VARY REGION CARD zakoupíte:
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary
Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
+420 355 321 176
+420 773 290 632

Provozní doba:
Po - Ne 08:00 - 18:00
(pauza 12:30 - 13:00)

ON-LINE
https://karlovyvarycard.cz/cs/online

Karlovy VARY REGION CARD letos opět výhodně!

Loutky v lese na Svatém Linhartu
1. ročník divadelního festivalu pro děti, jejich rodiče i prarodiče
Se světem loutek uprostřed lázeňských lesů se 
můžeme setkat během dvoudenního festivalu 
24. – 25. července 2021 na Svatém Linhartu 
v Karlových Varech. Divadelní soubory z Prahy, 
Plzně, Českých Budějovic i Karlových Varů zahrají 
v sobotu a neděli celkem šest pohádkových před-
stavení. Kulturním garantem festivalu je Honza 
Kindl z Divadla loutek Karlovy Vary, který se ujme 
i moderování.
Během přestávek mezi vystoupeními mohou 
návštěvníci vyzkoušet doprovodný program 
připravený lázeňskými lesy. Děti se díky úkolům 
z lesní pedagogiky seznámí s pobytovými znaky 
zvěře, podívají se na rozdíl mezi parohem a rohem 
a vyzkouší znalosti dřevin a plodů. Atmosféru 
zpříjemní hudební vystoupení.

PROGRAM
Sobota 24. července
11:00 – Žebrák a princezna: tibetská pohádka, 

Divadlo loutek Karlovy Vary, hraje Honza Kindl
Putoval jsem přes devadesát devět zmrzlých 
hor a devadesát devět zamrzlých řek, abych se 
setkal se třemi nejkrásnějšími princeznami světa. 
Jsem tady správně? Pohádka o lásce, která hory 
přenáší.
14:00 – Perníková chaloupka: divadlo Damúza, 
hrají Miroslava a Marek Bělohlávkovi 
Pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může 
pořádně zhořknout v ústech. A že nic není takové, 
jak by se mohlo na první pohled zdát.
16:00 – Golem: divadlo Damúza, hraje Tomáš 
Podrazil
Loutková pohádka na motivy starých židovských 
pohádek, obzvláště pak legendy o Golemovi.

Neděle 25. července
11:00 – Kašpárkovo varieté: Divadlo v Boudě, 
Plzeň 
Pásmo varietních výstupů různých loutek, kterým 

provází Kašpárek a ve kterém malí diváci uvidí, co 
všechno dokáží dřevěné loutky.
14:00 – Eliščiny pohádky: Divadlo Já to jsem, 
hraje Víťa Mrčík jr.
Pohádka o princezně, princi, skřítcích, draku 
a neopodstatněném strachu.
16:00 – Duhový princ: Divadlo loutek Karlovy Vary, 
hraje Honza Kindl /
Duhový princ leží v hluboké díře, skučí tam jako 
nějaké zvíře, jenom žebřík mu pomůže ven. Žebřík 
má voják, voják ho hlídá. Za zlatý dukátek žebřík 
nám vydá.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Sobota, neděle, 12 – 14 hodin
Naučná stezka pro děti

Sobota, 16:40 – 18 hodin
Vystoupení komorního souboru členů Karlovarské-
ho symfonického orchestru

http://www.karlovyvarycard.cz
https://karlovyvarycard.cz/cs/online 
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MĚSTSKÁ POLICIE

V letošním roce oslaví 20 let své existence 
oddělení prevence a dohledu Městské policie 
Karlovy Vary. Mezi strážníky dnes již pracují ti, 
kteří poznali své současné kolegy ještě coby žáci 
základních škol během jejich přednášek a lze tak 
s trochou fantazie dovodit, že možná právě tato 
setkání je mohla v budoucnu ovlivnit při výběru 
povolání. Pomyslné ovoce práce preventistů z ná-
zvu článku strážníci „ochutnávají“ často.
Třeba začátkem června, kdy se na OPIS MP 
obrátila Policie ČR s požadavkem na odstranění 
injekčních stříkaček v Drahovicích. Oznámení 
učinil jedenáctiletý chlapec, který společně 
s kamarády následně strážníkům ukázal místo 

nálezu a zmínil, že si podobnou situaci vysvět-
lovali se strážníky během jedné z přednášek. 
Hlídka nebezpečný odpad zlikvidovala a chlapce 
pochválila za perfektní reakci. V letošním roce již 
strážníci překročili hranici sedmdesáti zlikvidova-
ných injekčních jehel.
V návaznosti na událost ze dne 2. 6. 2021, která 
se týkala nálezu 11 injekčních stříkaček a násled-
ného příkladného postupy tří chlapců ze Základní 
školy J. Á. Komenského, Karlovy Vary, strážníci 
oddělení prevence zmíněnou školu navštívili 
a před třídním kolektivem pochválili a předali mo-
tivační předměty Vojtěchu Bendovi, Janu Jirsovi 
a Martinu Neumannovi.

Prevence nese ovoce
Akce odpad
Městská policie se v prů-
běhu března a dubna 
zaměřila na nepořádek, který vzniká se 
železnou pravidelností u nádob na separova-
ný odpad, a který následně musí pracovníci 
Správy lázeňských parků odklízet. Při této 
příležitosti zveřejnila na svém webu městská 
policie dokument, ve kterém se dočtete více 
například o motorizovaných bordelářích bez 
navigace, pěších bordelářích zkrášlujících své 
okolí, či o borci co šel mládí příkladem či té, 
co skoncovala se seriály. 

Majitelé psů dodrželi slovo
Nedávno jsme vás informovali o akci městské 
policie zaměřené na psy, jejíž součástí byla 
rovněž kontrola splnění poplatkové povinnos-
ti. Součástí článku byla i tato stať: „Preven-
tivní ráz kontroly podtrhla jednak osvěta 
v podobě rozdávání letáčků se základními 
informaci pro chovatele psů a jednak fakt, že 
letošní neuhrazené poplatky za psy strážníci 
okamžitě nepostupovali na magistrát, ale ob-
čanům dali 14 denní lhůtu k nápravě stavu“. 
A výsledek? Po 14 dnech strážníci provedli 
kontrolu v evidenci a zjistili, že všichni maji-
telé svoji poplatkovou povinnost splnili. Zde 
prevence zafungovala na jedničku.

Do škol se vrátili i kuřáci
Brzy poté, co se děti vrátily do lavic, se 
s některými z nich vrátily i staré nešvary. 
Stmelování kolektivu je určitě velmi důležité, 
ale když je hlavním motivátorem tvoření 
dětských skupinek a part cigareta, je nutné 
zakročit. Takovou filosofii zastávají preventis-
té Městské policie Karlovy Vary a pedagogové 
karlovarských základních škol, kteří strážníky 
požádali o součinnost ve věci užívání tabá-
kových výrobků svými žáky. Pro některé děti, 
mnohdy mladší 15 let, je každodenním rituá-
lem před začátkem i po skončení vyučování 
cigareta. Tak tomu je i u dvou sedmáků, kteří 
byli přistiženi při kontrolní akci 18. května 
u jedné z nejmenovaných karlovarských škol. 
Děti se strážníkům svěřily s tím, že pravi-
delně kouří přibližně rok. Mnohdy jsou na 
vině rodiče, kteří to tolerují a někdy dokonce 
podporují. Často nezůstává jen u tabákových 
výrobků, roli hraje také alkohol. Problém 
užívání návykových látek dětmi a mladistvý-
mi umocňuje také lehká dostupnost těchto 
výrobků. Nezletilí uživatelé uvádějí jako 
nejčastější zdroje večerky, kde jim jsou tabá-
kové výrobky a alkohol prodávány bez ohledu 
na věk. Na ty se také v následujícím období 
městská policie ve spolupráci s Českou 
obchodní inspekcí zaměří.---

ZPRÁVY Z ULICE 

V pátek 21. května, u příležitosti významného pra-
covního výročí, přijala primátorka Andrea Pfeffer 
Ferklová čtyřlístek strážníků. Neuvěřitelné čtvrtletí 
v uniformě karlovarské městské policie strávila 
Kamila Hofmanová, která vede úspěšné oddělení 
prevence a dohledu. To v letošním roce oslaví 
20 let své existence. Z rukou primátorky přijala 
Kamila Hofmanová kromě jiného čestnou medaili 
v barvách města.
Dámu u paní primátorky doprovázela trojice 
mužů, ti letos završili v řadách městské policie 

20 let. Josef Stibor slouží na operačním středisku 
a Tomáš Vejvoda s Jaroslavem Slepičkou „hájí 
barvy“ jednotky PCO. Strážníci za dlouholetou 
službu městu kromě stužek za věrnost a pla-
ket obdrželi dárkové koše a finanční odměnu. 
Během krátkého posezení u kávy všichni přítomní 
ubezpečili primátorku, že i když je služba náročná 
a vztahy ve společnosti se spíše horší, vyhoření 
jim zatím nehrozí. Nejen pracovní, ale i lidský 
přínos oceněných na závěr vyzdvihl velitel MP 
Marcel Vlasák. 

Primátorka ocenila strážníky za věrnost
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Žluté kvítky nahradily kamínky. Každoroční celo-
státní charitativní sbírka Květinový den byla i letos 
výrazně ovlivněna přetrvávající epidemií korona-
viru a tak se tradiční akce změnila v celoměsíční 
projekt Květinový květen. Během něj mohli lidé 
zdobit a malovat kamínky a podpořit tak boj proti 
rakovině. K akci se aktivně připojilo i město Karlovy 
Vary, a s velkým úspěchem. „Vyzvali jsme obyvate-
le města, aby společně s námi pomalovali libovolné 
kamínky a ozdobili je žlutou kytičkou typickou 
pro sbírku. Za každý takto ozdobený a odevzdaný 
kamínek jsme se zavázali přispět dvaceti korunami 

na účet Ligy proti rakovině,“ vysvětluje primátorka 
města Andrea Pfeffer Ferklová. Akce měla skvělý 
ohlas, celkem se podařilo shromáždit více než tisíc 
kamínků. Vyzdobili je obyvatelé města, pracovníci 
magistrátu a děti z místních mateřských a základ-
ních škol. Z vybraných kamínků byla na travnaté 
ploše na náměstí Milady Horákové vytvořena 
mozaika ve tvaru srdce. „Všem, kteří se zapojili, 
upřímně velmi děkuji za účast v této bohulibé akci. 
Město Karlovy Vary podpoří finančně Ligu proti 
rakovině a pomůže tak v boji proti této zákeřné 
nemoci,“ doplnila Andrea Pfeffer Ferklová.

Srdce z květinových kamínků

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SÍDLIŠTNÍ ZAHRÁDKU
Město je takové, jaké si ho udělají občané, jak se o něj 
starají a pečují, proto vyhlašujeme soutěž.

Jak se zapojit do soutěže?
1/ Máte kolem svého obytného domu, panelového 

domu nebo ve vaší ulici zahrádku, o kterou 
pečujete vy nebo vaši přátelé a známí?

2/  Vyfotografujte tuto zahrádku a přihlaste ji do 
soutěže.

3/  Pro splnění podmínek musí být vyfotografova-
ná zahrada viditelná a přístupná z veřejného 
prostranství.

4/  Vytvořenou fotografii zašlete na 
 e-mail: soutez@karlovyvary.cz
5/  Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení, tel. 

kontakt a přesné určení místa, kde leží vyfoto-
grafovaná zahrádka.

Správa lázeňských parků Karlovy Vary vyhlašuje soutěž o nejkrásnější zahrádku kolem obytných domů, panelových domů a na sídlištích, ale i v ostatních 
ulicích. Termín pro zapojení se do soutěže je od 10. května 2021 do 30. června 2021.

Minulost do popelnice nepatří!

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie, 
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky 
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!

Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami 
vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující 
věznění v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích 
i jiných nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí generace!

Památník Terezín
státní příspěvková organizace

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty 
či fotografie, spojené s nacistickou perze-
kucí na území naší republiky a chcete je 
vyhodit? 

Nedělejte to a dejte nám vědět na

vyzva@pamatnik-terezin.cz

Zajímají nás předměty a dokumenty spojené 

s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměři-

cích, ale i ty, dokumentující věznění v dalších 

koncentračních táborech, věznicích, káznicích

i jiných nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí gene-

race!

Památník Terezín
státní příspěvková organizace
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Mg.A. Michaela Moc Káčerková, M. Mus.
V hudebním světě je známá jako koncertní 
varhanice, ale také jako zakladatelka ředitelka 
Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, 
který pořádá od roku 2014. Má tak zkušenosti nejen 
výkonné umělkyně, ale také umělecké manažerky. 
Hru na varhany vystudovala na Pražské konzervato-
ři, dále na Akademii múzických umění v Praze a na 
Hochschule für Musik und Theater Felix Mendel-
ssohn Bartholdy v Lipsku. Věnuje se pravidelné 
koncertní činnosti a spolupracuje s mnoha sbory, 
sólisty, orchestry a barokními ansámbly (Symfonic-
ký orchestr Českého rozhlasu, Camerata Baroque 
Ensemble, orchestr Národního divadla v Praze, 
Capella Regia, Karlovarský symfonický orchestr). 
Její repertoár zahrnuje hudbu všech stylových 
období od renesance až po současnou tvorbu. Jako 
sólistka vystoupila na koncertech v České republice, 
Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Anglii, USA 
a Japonsku. 
Funkce ředitelky KSO se Michaela Moc Káčerková 
ujala k 1. červnu letošního roku. 

Ing. arch. Karel Adamec
Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Ve své 
diplomové práci se zabýval řešením prostorových 
rezerv v centru Brna. Jeho studiu na vysoké škole 
předcházela škola zakončená výučním listem zed-
níka a maturita stavaře, umí si tedy své teoretické 

úvahy převést i do stavitelské praxe. Před nástupem 
do KAM KV spolupracoval s ateliérem GMP, který se 
specializuje na architekturu a průmyslový design, 
z vlastní iniciativy s přáteli založil skupinu BRNO 
five, která spolupracuje na soukromých zakázkách 
a architektonických soutěžích. V KAM KV se věnuje 
úkolům, které se týkají architektury, urbanismu 
a územního plánování. Ve volném čase rád jezdí na 
kole a cestuje, ideálně tyto dva koníčky spojuje. 

Hodnotící komise pro výběr ředitele KSO: 
• MgA. Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních 

hudebníků ČR
• Mgr. Miloš Formáček, ředitel Severočeského 

divadla opery a baletu
• MgA. František Jeřábek, pedagog Konzervatoře 

Brno, první trombonista orchestru Janáčkovy 
Opery Národního divadla v Brně

• MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel 
České filharmonie

• Mgr. Martin Ondráček, koncertní mistr, vedoucí 
skupiny violoncell Karlovarského symfonického 
orchestru

• Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka 
města Karlovy Vary; 

• Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí odboru kultury, 
školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy 
Vary; 

• Prof. PhDr. Jiří Štilec, Csc., vedoucí katedry 

hudební produkce, Hudební a taneční fakulta 
Akademie múzických umění v Praze

• Vlasta Vodičková, manažerka Karlovarského 
symfonického orchestru

Hodnotící komise pro výběr ředitele KAM KV: 
• prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek – vedoucí 

atelieru Hájek, fakulta architektury, ČVUT v Praze
• Ing. arch. Břetislav Kubíček – autorizovaný archi-

tekt Karlovy Vary
• Ing. arch. Petr Lešek – autorizovaný architekt 

Praha, porotce ČKA pro architektonické a urbani-
stické soutěže

• Ing. arch. Jiří Opl – autorizovaný architekt Plzeň
• doc. Ing. arch. Boris Redčenkov – vedoucí atelié-

ru Redčenkov – Danda, fakulta architektury ČVUT 
v Praze

• Ing. Daniel Riedl – vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Magistrátu města Karlovy Vary

• Mgr. Tomáš Trtek – první náměstek primátorky 
města Karlovy Vary

• Ing. arch. Jiří Zábran – autorizovaný architekt 
Třemošná, Plzeň 

• Ing. Arch. Václav Zůna – autorizovaný architekt 
Aš, porotce ČKA pro architektonické a urbanis-
tické soutěže, pověření od ČKA – problematika 
městských architektů

Karlovarský symfonický orchestr povede poprvé 
v historii žena, Kancelář architektury města 
Karlovy Vary bude řídit dosavadní zástupce 
ředitele. Výběrová řízení na ředitele dvou měst-
ských příspěvkových organizací byla úspěšně 
završena výběrem a jmenováním Michaely Moc 
Káčerkové a Karla Adamce.

O vedení symfonického orchestru projevilo 
zájem deset přihlášených, o KAM KV se 
ucházely čtyři osoby. Jejich koncepce, plány 

a záměry hodnotily komise složené z renomovaných 
a v daných oblastech respektovaných osobností.
„Jsem velmi ráda, že do výběrového řízení na pozici 
ředitele Karlovarského symfonického orchestru 
se přihlásilo tolik výborných, odborně zdatných 
uchazečů, včetně jednoho zahraničního. Je tedy 
vidět, že náš orchestr má dobré jméno i v Evropě. 
Volba Michaely Moc Káčerkové byla jednomyslná. 
Mě osobně potěšilo, jak vřelý vztah má k naše-
mu městu a jak smysluplná byla její koncepce. 
Uvědomuje si v ní tlak na veřejné rozpočty a uvádí 
možnosti dalšího externího financování, ať už 
sponzorského, grantového nebo dotačního. Chce 
také orchestr zviditelnit spoluprací s médii, která 
se zaměřují na klasickou hudbu, jako je například 
Český rozhlas. Poprvé v historii orchestru usedne 
za jeho ředitelský stůl žena, velmi jí gratuluji ke 
jmenování a přeji mnoho úspěchů. Zároveň děkuji 
všem uchazečům za jejich zájem o místo ředitele 
orchestru. Poděkování patří i členům výběrové 
komise, která byla sestavena z významných jmen 

a odborníků v oblasti klasické hudby a hudebního 
managementu,“ komentuje výsledek výběrového 
řízení primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Novým ředitelem Kanceláře architektury města 
Karlovy Vary byl jmenován Karel Adamec, dosavadní 
zástupce ředitele této městské příspěvkové orga-
nizace. V konkurenci dalších tří odborníků v oblasti 
architektury uspěl se svou vizí dalšího směřování 
kanceláře. „Komisi přesvědčil jeho mladistvý drajv. 

Představil zajímavé myšlenky, jakým způsobem 
kancelář architektury dále rozvíjet. Jeho nespor-
nou výhodou bylo, že zná KAM KV zevnitř, dosud 
v KAMu pracoval jako zástupce ředitele a v po dobu 
výběrového řízení byl pověřen jeho řízením. Je také 
připraven plnit zvýšené nároky nejen na odborné, 
ale také na personální a provozní řízení kanceláře. 
V určené lhůtě musí také získat autorizaci,“ uvádí 
první náměstek primátorky a člen výběrové komise 
Tomáš Trtek. 

Příspěvkové organizace města mají nové ředitele

Michaela Káčerková Karel Adamec
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Ve zvířecím krematoriu mají srdce 
na pravém místě
V minulém čísle Radničních listů jsem viděla podě-
kování zvířecího krematoria Pet Heaven z Chodova 
svým klientům. Ráda bych se s vámi podělila o moji 
zkušenost a krematoriu poděkovala také já.
Poslední dubnový den večer mi odešel v náručí můj 
pejsek Maxík. Přiznám se, nečekala jsem to. Maxík 
nemarodil, jen poslední dobou více spal. Brečela jsem 
doma a nakonec jsem jela s Maxíkem hledat ten 
plakát, který jsem ve Varech někde viděla. Víte, jsem ta 
generace, která si už na počítače nezvykla a tak jsem 
ho po 21. hodině našla ve Studentské ulici v Doubí, 
stálo tam jejich auto. Nemohla jsem najít zvonek, 
proto jsem zavolala na telefonní číslo, které bylo na 
autě. Dovolala jsem se a řekla, co se mi stalo. Paní mi 
vysvětlila, že stojím před sídlem firmy, ale krematorium 
je v Chodově a řekla mi, že zavolá paní Šlárové, která 
bydlí v tom domě, kde stojím. Než jsem se vzpama-
tovala, z domu vyšla mladší žena, která mi řekla, že 
mi může poradit. Jednalo se přímo o ředitelku, paní 
Šlárovou, které tímto neskutečně děkuji za její ochotu!
Přes slzy jsem už neviděla a tato dobrá duše mi 
nabídla,že mne i Maxíka do Chodova doveze. Maxíka 
i mně odvezla až k nim do Pet Heaven, kde mi všechno 
vysvětlila, ukázala a já konečně poprvé v ten večer 
pocítila trochu klidu. Mají to tam moc pěkné a já cítila, 
že jsem Maxíka odevzdala do dobrých rukou.
Asi za tři dny jsem si jela pro urničku a poznala i další 
zaměstnance. Jsou milí, mají srdce na pravém místě. 
Moc bych jim za jejich služby chtěla poděkovat, jsou 
jediní v Západních
Čechách.  Netušila jsem, že tady máme takovou 
výjimečnost. Vím, že jsem si lepší možnost pro Maxíka 
vybrat nemohla. Takže veliké poděkování všem za-
městnancům zvířecího krematoria, dělají skvělou práci.
 Vilma Vondrová, Karlovy Vary

Město jsme my
Taky občas přijedete na venkov a překvapí vás, jaké 
pěkné hřiště tam na plácku na návsi mají? Jak se 
všichni dobře baví, když je den dětí nebo hasičů? 

A divíte se, že u nás je to takové nedotažené? Taky 
vám na Meandru něco chybí? A ptáte se, proč zmizela 
„pergola“ na Rolavě, aby se tam zase objevilo něco 
podobného? A je to lepší? Pravda, poslední rok není 
úplně reprezentativní ohledně společenských akcí, ale 
když odhlédneme od posledních 15 měsíců strávených 
doma, tak co jste osobně zažili v našem prvotřídním 
Výstavním, sportovně kulturním a kongresovém 
centru? (KV Arena, komu uvedený oficiální název nic 
neříká) Máme ho tu právě 12 let od otevření, to nám 
to uteklo. Těch výstav, koncertů a kongresů, co se tam 
odehrálo, že? A ty multimediální projekce, úžasné. Že 
si vzpomínáte jen na Tobruk? No… já taky. To bylo po 
otevření v roce 2009. Takže tak to u nás žije. 
Ale máme i opačné příklady – co třeba letní kino: 
jak to vypadalo v onom roce 2009? Přesně - jako 
lesní školka. A kolik že stála jeho rekonstrukce (ve 
srovnání třeba s přesmiliardou za KV arenu)? No to je 
skoro stydno napsat (bylo to méně, než roční údržba 
areny). Ale o penězích jsem teď nechtěl, i když jsou 
samozřejmě na prvním místě. Bylo v tom to nadšení, 
mnoho desítek lidí se podílelo na jeho obnově, těch 
článků v novinách, co kolem zrušení/obnovy letního 
kina vzniklo, petice…. To jsme měli pocit, že město 
je naše! Kolik takových reakcí si pamatujete kolem 
KV Areny? No dobře, už do ní nebudu šťourat, tak 
něco podobnějšího – kolem případného amfiteátru 
na Rolavě? Taky máte pocit, že se s vámi město moc 
nebaví? To je divné, přece pořádá diskusní setkání 
vedení s občany. Nebo že by to nestačilo? Takže co 
s tím uděláme? Kdybyste Vy sami rozhodovali o určení 
části peněz z městského rozpočtu, kam byste je dali? 
Této možnosti se říká participativní rozpočet. A jsou 
města, kde funguje.
 Bohdan Vaněk, člen Finančního výboru za Piráty

Výlet s překvapením
Touha strávit den v rozkvetlé přírodě nás zavedla podél 
řeky Ohře do Kyselky. Spousta vykonané práce na 
obnově zdevastovaných lázní dává tušit, že Kyselka 
bude zase patřit k vyhledávaným turistickým cílům. 
Už Mattoni Muzeum stojí rozhodně za návštěvu a také 

dojít po upravených lesních cestách k altánkům s vy-
hlídkou na řeku a okolní lesy je zážitek. Z rozhledny 
Bučina ve výšce 582 metrů jsme viděli na celé západní 
Krušné hory. Krása!
A pak jsme pokračovali dál až do obce Jakubov. Před 
Statkem Jakubov  nás překvapilo nově otevřené bistro. 
Ideální varianta občerstvení v této nelehké době! Po-
časí lákalo k posezení u stolků. Zaujala nás usměvavá 
a vstřícná obsluha. Její oblečení s logem rodinné firmy 
svědčilo nejen o profesionalitě, ale i o úctě k hostům. 
Nápaditá a netradiční nabídka na jídelním lístku 
slibovala gastronomický zážitek. Nechyběla polévka, 
teplé jídlo, ale i domácí chléb obložený lahůdkami 
připravenými šikovnými kuchaři z kvalitních surovin. 
Ke studeným i teplým nápojům jsme si dali slané 
i sladké zákusky, dokonce i bezlepkové! Vše bylo serví-
rováno na porcelánu velmi vkusně a nápaditě. Vybral 
si opravdu každý, pamatují tu se zdravou výživou i na 
malé strávníky. 
Posedět v čistém a klidném prostředí s pohledem na 
okolní stráně potěšilo nejen nás, ale i rodiny s dětmi 
a cyklisty projíždějící stezkou kolem statku směrem 
na Stráž nad Ohří. Určitě se do jakubovského bistra 
brzy vrátíme a ochutnáme další lahůdky, které pro 
návštěvníky připraví.
 Weberovi a Šímovi z Karlových Varů

HYDEPARK
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Do otevření nového Domova seniorů se speciální 
péčí v Javorové ulici ve Staré Roli u Karlových Varů 
zbývá jen něco málo přes dva měsíce a v objektu 
i kolem něho vládne čilý ruch. Fasáda budovy září 
novotou, většina prací se teď odehrává v interié-
rech. Pomalu se začíná rýsovat recepce, společná 
místnost, ale i zázemí pro pečující personál, 
ordinace lékařů, prostory pro kadeřnictví, manikúru 
a pedikúru, kavárna, ale třeba také reminis-
cenční vzpomínková místnost, kde budou klienti 
v kulisách dob minulých vzpomínat na mladé časy. 
Dokončovací práce probíhají i v gastro provozu 
a společných jídelnách. „Vše musí být v polovině 
srpna připraveno. Pak už začneme zabydlovat po-
koje v přízemí a prvním patře a vybavovat zázemí 
pro první klienty i pečující personál,“ popisuje 
Jakub Erben termíny, které si investor při zahájení 
stavby vloni v červenci nastavil. Nezměnila je ani 

pandemie koronaviru. Velký podíl na dosavadním 
hladkém průběhu stavby má stavební společ-
nost WELKIN, jejíž mimořádnou flexibilitu Erben 
oceňuje. 

První klient ještě v srpnu, 
9. září slavnostní otevření
Prvního seniora v Domově plánují přivítat ještě na 
konci srpna. Na nedostatek zájmu si ani v dnešní 
době nestěžují. „Už nyní máme více než sedm-
desát žádostí o přijetí. S blížícím se termínem 
otevření registrujeme každý týden více telefonátů 
a emailů s dotazy na umístění člena rodiny. Na 
konci června budeme mít tímhle tempem polovinu 
kapacit předběžně obsazenou,“ potvrzuje Soňa 
Slepičková, která má žádosti a celý následný pro-
ces na starosti. Přijímat plánují 2-3 klienty denně. 
Více z důvodu kontroly zdravotní dokumentace, 
vstupním procedurám a individuálním potřebám 
každého seniora není možné zvládnout.
Slavnostní otevření, které je plánováno na 9. září 
2021, si tak kromě zástupců investora, města 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje, užije také první 
cca desítka klientů domova seniorů. A nebude to 
jen o symbolickém přestřižení pásky. 9. září je 
zároveň Dnem otevřených dveří, kdy si zájemci bu-
dou moct prohlédnout nejen zázemí a vybavení ce-

lého zařízení, ale budou mít šanci setkat se s per-
sonálem Domova seniorů a v přátelské, neformální 
atmosféře se zeptat na vše, co je zajímá. „Snad 
v té době nebude seznam žádostí přesahovat naši 
kapacitu a budeme mít pro zájemce ještě nějaká 
zbývající volná místa,“ dodává s úsměvem Jakub 
Erben. Dle zkušeností s podobným zařízením, 
které provozuje v Říčanech u Prahy, předpokládá 
v průběhu září obsazení cca 60 % domova a na to 
dimenzuje také počet pečujících pracovníků, které 
právě nabírá. Zde ale Karlovarský kraj překvapil. 
„Nejen že registrujeme opravdu velký zájem ze 
strany budoucích zaměstnanců. Jsme mile pře-
kvapeni těmi lidmi samotnými. Dám už dnes ruku 
do ohně za to, že většina z nich jsou srdcaři. Bydlí 
nedaleko, chtějí pracovat právě u nás. A právě díky 
nim máme možnost vytvářet našim klientům při 
pobytu i jejich rodinám a přátelům při návštěvách 
prostředí s profesionální péčí a zároveň s opravdu 
domácí atmosférou,“ uzavírá Jakub Erben, který 
kvalitními službami nového Domova seniorů 
plánuje splatit dluh kraji, kde v domovech seniorů 
prožily za jeho mládí poslední roky života obě jeho 
babičky. 

Domov seniorů Karlovy Vary otevírá za dva měsíce. 
Zájem ze strany žadatelů i v době po pandemii roste 
Karlovarsko je v mnoha ohledech velmi specifickým regionem České republiky a oblast sociální 
péče je jedním z nich. Volných kapacit v zařízeních pro seniory se stařeckou demencí či Alzheimero-
vou chorobou je tu dlouhodobě nedostatek. K vyřešení situace významně přispěje privátní zařízení 
rostoucí ve Staré Roli s kapacitou až 184 míst. Zájem ze strany žadatelů neovlivnila negativně ani 
pandemie koronaviru, již nyní je zaregistrováno několik desítek potenciálních klientů. Stavba po-
kračuje dle harmonogramu a podle slov Jakuba Erbena, investora projektu, bude domov připraven 
přijmout první seniory už na přelomu srpna a září. 

Pro více informací o službách domova seniorů Karlovy Vary se speciální péčí se obracejte na:

Žádosti o přijetí: info@proseneo.cz nebo 734 346 054 

Žádost o práci: Ing. Romana Havlíková, havlikova@dsricany.cz nebo 739 438 509
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Hala míčových sportů KV Areny hostila v polovině 
května národní taneční soutěž – Českomorav-
ský pohár v tanečním sportu Karlovy Vary. Akce 
dostala povolení Ministerstva zdravotnictví, ale za 
velmi přísných hygienických podmínek a musela 
se obejít bez účasti diváků. I tak se soutěž vy-
dařila a vedení Českého svazu tanečního sportu 
projevilo zájem o pořádání podobných soutěží 
v našem městě. Do Karlových Varů zavítaly ty 
nejlepší páry z celé České republiky od juniorů až 
po seniorské věkové kategorie. Vítězi hlavní ka-
tegorie dospělých ve standardních tancích se stal 
pár z klubu MZ Dance team Jiří Kejzer a Barbora 

Košková. V latinsko-amerických tancích si vítěz-
ství odvážel pár Tomáš Gál a Sabina Karásková 
z klubu iDance Studio Ostrava. Do finále se ve 
věkové kategorii mládež probojoval i tanečník 
z Karlových Varů Filip Horák. Se svou partnerkou 
Zuzanou Hrubou obsadil krásné čtvrté místo 
ve standardních i latinsko-amerických tancích. 
Atmosféru soutěže krásně dokreslil svými světly 
Štefan Škulavík. Všichni tanečníci, organizátoři 
a účastníci akce tímto děkují KV Areně, městu 
Karlovy Vary i Karlovarskému kraji za podporu 
a opětovné setkání na tanečním parketě a věří, že 
na příští taneční soutěži přivítají už i diváky.

Národní taneční soutěž 
hostila ty nejlepší páry

František Skála: Hnědá duha
2.7. - 5.9.2021, Galerie umění Karlovy Vary 
František Skála (1956) je sochař, malíř, ilustrátor, literát, hudebník, tanečník, a mnoho dalšího. Proslul 
jako sochař především svými objekty z nalezených předmětů, materiálů a úlomků, kdy ze spousty 
roztodivných jednotlivostí vytváří díla nových významů působivá svou hravostí, fantazií, humorem 
i nadsázkou, jindy mystikou či iracionalitou. Tentokrát ale karlovarská galerie po celé léto prezentuje 
Skálovu tvorbu malířskou, též charakterizovanou silnou imaginací a poetickou originalitou. Na jeho 
obrazech lze najít tajemné bytosti, rozličná božstva, tajuplné zázraky, úchvatné krajinné scenérie, 
přírodní katastrofy, démony, duchy, ale i neobyčejně obyčejné alergiky. Inspirací mu byly prastaré 
skalní malby, stejně jako mytologie či aktuální apokalypticky působící přírodní pohromy. Výstava 
se jmenuje Hnědá duha, protože nové malby vznikaly nejčastěji nahnědlými a narezlými přírodními 
hlinkami, které skýtají neuvěřitelné množství valérů hnědí. Tyto přírodní pigmenty autor vlastnoruč-
ně sbírá na svých cestách přírodou. Malby ovšem jsou nejen hnědavé, barevná škála je pestřejší, 
ale výhradně přírodního charakteru (hlíny, rozemleté horniny, apod.). Sály galerie jsou zaplněny 
různorodými malbami, někdy velkoformátovými,  někdy v netradičních oválných formátech. Vždy ale 
ožívají fantaskním světem, který není ohraničen snad žádnými mantinely. Pokud vás láká vstoupit 
mezi tajuplná zjevení, poselství, zvěstování, mezi výjevy božských i přírodních sil, které vás jistojistě 
okouzlí, máte příležitost do 5.9.2021.

Velkým symbolem našeho lázeňského města je 
mimo jiné kamzík. 
Nebylo tomu ale tak vždy. Všechno to začalo tím, 
že karlovarští radní chtěli zhruba v polovině 19. 
století podpořit návštěvnost města a zároveň nějak 
důstojně symbolizovat pověst o jeho založení. Vše 
dlouho zvažovali a připravovali se k tomu, že posta-
ví na skálu v lese nad městem sochu jelena. 
Váhání radnice bedlivě sledoval baron Lützow. 
Tento svérázný šlechtic ale mimo jiné s radnicí tak 
trochu válčil a o smyšlené pověsti o objevení Vřídla 
si také myslel své. Rozhodl se tedy rychle jednat 
a nakonec radní předběhl.
Na skalní jehlu ve stráni nad Vřídlem, již tehdy 
zvanou „Jelení skok“ nechal nainstalovat sochu 
kamzíka. Stalo se tak před 170 lety, v roce 1851. 
Autorem díla byl sochař August Kiss. 
Radní samozřejmě nejdříve zuřili, ale protože 
návštěvnost plastiky stoupala den ze dne geomet-

rickou řadou, rozhodli se nakonec, že ponechají čin 
Lützowa bez povšimnutí. Časem kamzík proslul na-
tolik, že se stal nedílnou součástí, vedle lva, jelena 
a dalších atributů, celkového genia loci města.
V současné době se na skále již nenachází zinkový 
originál sochy, ale její bronzová kopie, kterou 
zhotovil v roce 1986 karlovarský sochař Jan Kotek. 
Původní socha byla totiž v roce 1984 poničena 
vandaly.
Kolem skalní jehly s kamzíkem vede žlutě značená 
turistická trasa a též lázeňská vycházka číslo devět. 
Také v umístění sochy je určitá symbolika, Lützow 
jím naznačil své mínění o schopnostech tehdejších 
radních. V podstatě ale většina návštěvníků města, 
a i mnozí místní soudí, že tato sympatická horská 
koza hledí ze skály optimisticky do dáli, zkrátka 
vyhlíží pro Karlovy Vary lepší zítřky. Proto je i nadále 
důležité se o tento symbol města dobře starat.
 Pavel Reiser

Kde se vzal, tu se vzal? Kamzík
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Tančíte, zpíváte, hrajete divadlo či tvoříte v Karlo-
vých Varech a chcete svým uměním oživit místní 
kulturní dění? Dejte nám o sobě vědět. Město 
tvoří databázi umělců a uměleckých subjektů 
působících v Karlových Varech. „Odbor kultury, 
školství a tělovýchovy magistrátu města má urči-
tý přehled o umělcích, se kterými již v současné 
době při přípravě kulturních akcí spolupracuje. 
Víme také o subjektech, které jsou žadateli 
o dotace na podporu kulturních aktivit. Zcela 
jistě se ale nejedná o všechny ve městě působící 
jednotlivce, soubory či organizace. Proto data-
báze vzniká,“ vysvětluje náměstek primátorky 
Josef Kopfstein. Se seznamem zaregistrovaných 
umělců bude pracovat odbor kultury, školství 
a tělovýchovy. Cílem je širší zapojení místních 
umělců do akcí pořádaných městem a jeho orga-
nizacemi a rovněž do probíhajících aktivit v rámci 
spolupráce s partnerskými městy v zahraničí, 
například v oblasti výměnných pobytů, prezen-
tace města Karlovy Vary a podobně. Registrační 
formulář je dostupný na webu magistrátu města 
www.mmkv.cz v záložce odboru kultury, školství 
a tělovýchovy.

Město tvoří databázi 
místních umělců

VÝZVA PRO ČTENÁŘE 
Pamatujete si filmový festival?
Zažili jste filmový festival v Karlových Varech 
před rokem 1989 jako diváci? Chodili jste na 
filmy, koncerty, do Letního kina, na fotbalový 
zápas, čekali před hotelem Thermal ve frontě 
na autogramy? Vaše vzpomínky jsou součástí 
historie. Podělte se o ně v rámci výzkumu dějin 
MFF Karlovy Vary, 1946-1990 realizovaného na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Stačí vyplnit dotazník na 
https://bit.ly/3cbMEfW 
do 30.8.2021. 
Nebo nás kontaktovat na festival.divaci@gmail.
com a my vám dotazník zašleme. Děkujeme!

3. července se uskuteční šestý ročník karlovarské-
ho multižánrového festivalu Top RoofTop. S heslem 
Postavme kulturu zpátky na nohy lákají organizá-
toři na koncertní vystoupení hvězd jako například 
skupiny Vltava, cenami ověnčené zpívající pianistky 
a skladatelky Beaty Hlavenkové s Kapelou snů, ale 
i regionálních talentů. Akce se nově uskuteční na 
náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech. 
Po více jak desetiletí se tak na prostranství v centru 
města bude konat kulturní akce.
Program festivalu slibuje výběr hvězd hudební 
scény v čele s kapelou Vltava. Skupina herce a hu-
debníka Roberta Nebřenského si k oslavám pěta-
třiceti let od svého vzniku na podzim nadělí nové 
album Spass muss immer sein. V Karlových Varech 
představí z tohoto alba několik nových skladeb. Vy-
stoupí také trojice výjimečných žen - Cenami Anděl 
ověnčená zpívající pianistka a autorka soundtracků 
filmů Dukla 61 a Zátopek Beata Hlavenková s Ka-
pelou snů, jazzová vokální virtuózka Mirka Novak 
se zbrusu novým sólovým projektem a karlovarská 
rodačka Aiko, jejíž tvář v posledních týdnech zdobí 
Times Square v New Yorku v rámci celosvětové 
kampaně Equal hudební platformy Spotify.
„Kancelář architekta města sídlící na náměstí 

poskytla prosklené prostory coby jedno ze dvou 
pódií. Koncerty za sklem představují alegorii na tuto 
zvláštní dobu, kdy umělci směli vystupovat pouze 
online, za monitory. KAM instaluje do prostoru také 
výstavu o historii náměstí, aby se návštěvníci mohli 
dozvědět něco víc o minulosti svého okolí. Festival 
je bez vstupného. Občerstvení, stánky s umělecký-
mi výtvory, vše z našeho regionu. Příchozí budou 
moci podpořit děti z dětského domova Čtyřlístek 
Planá zakoupením jejich výtvorů,” vysvětluje prezi-
dentka festivalu Ing. Běla Čurlinová.
Vystoupí také dvojice regionálních nadějných kapel. 
Sedmero studentů Funky Monx a popové duo The 
Sidewaves jsou dvěmi z pěti finalistů soutěže Kar-
lovarského Kraje Top RoofTop Talenty 2021, kterou 
festival uspořádal online v době zavřené kultury. 
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v první 
polovině června.
„Do soutěže se přihlásilo na dvě desítky kapel 
s vlastní tvorbou. Vítězové získají kromě hod-
notných cen možnost vystoupit na partnerských 
kulturních akcích v regionu i mimo něj jako 
například Kulturně ozdravná kúra v Mariánských 
Lázních nebo na plzeňském Festivalu na ulici,” říká 
dramaturg festivalu Ricardo Delfino.

Na Top RoofTop festivalu 
zahrají Vltava i cenami 
ověnčená Beata Hlavenková

Mezinárodní filmový festival se uskuteční sice až 
v srpnu, Muzeum Karlovy Vary ale již s předstihem 
od začátku července nabídne nejen filmovým pří-
znivcům výstavu „Karlovy Vary ve filmu“. Muzeum 
ji připravilo ve spolupráci se společností Barrandov 
Studio a.s..
Lázeňské město patří mezi vyhledávané lokality 
k natáčení filmů z celé Evropy. Natočeny zde byly 
desítky snímků a mnohé z nich připomene právě 

tato výstava v muzeu na Nové louce. K vidění 
budou dochované kostýmy, rekvizity a dokumenty 
z natáčení vybraných titulů, např. Cirkus Humber-
to, Dny zrady, Florenc 13.30, Pan Tau, Poslední 
prázdniny, Vrchní, prchni, Zítra vstanu a opařím se 
čajem a dalších filmů. Expozici doplní fotografie 
jednotlivých lokací a objektů.
Vernisáž výstavy se koná 2. července v 17.00 
hodin, výstava potrvá do konce srpna.

Muzeum zve v létě na 
Karlovy Vary ve filmu

https://bit.ly/3cbMEfW
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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
V současné době lze vstupenky pouze rezervovat (platnost rezer-
vace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený režim 
platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

6. 7. 19.30 Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
Agentura MD Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, 
výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešame-
lová omáčka... Hrají: Veronika Žilková/ Sandra Pogodová, Micha-
ela Dolinová, Ladislav Ondřej/ Vincent Navrátil, Milan Duchek
Režie: Roman Štolpa

7. 7. 10.00 Prohlídka karlovarského divadla
Karlovarské městské divadlo
Rádi byste věděli, jak to v karlovarském divadle vypadá? Zajímá 
vás architektura a historie nejkrásnějšího divadla v Čechách? 
Připravili jsme pro vás několik komentovaných prohlídek. Dozvíte 
se nové informace a zajímavosti z historie města a poznáte 
nečekané souvislosti. Těšíme se na vás!

8. 7. 19.30 Marc Camoletti: Stará láska nerezaví
Divadélko Beze Jména
Francouzská situační komedie. 
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Pagáčová/ Eliška 
Lásková, David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, Martin 
Sochor, Režie: Hana Gregorová

11. 7. 15.00 Ondřej Sekora, Jana Galinová: Brouk Pytlík
Docela velké divadlo
Pokračování příběhů z palouku. 
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Markéta 
Velánová, Lukáš Masár, Michal Žižka, Petr Erlitz
Režie: Jurij Galin

14. 7. 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: 
Swing nylonového věku
Účinkují: Ondřej Havelka, Melody Makers

23. 7. 19.30 Můžem i s mužem
Autorské představení hereček Vandy Hybnerové, Kateřiny Kairy 
Hrachovcové, Dáši Zázvůrkové a Jitky Sedláčkové. 
Režie: Vít Karas

29. 7. 19.30 M. Doleželová, M. Vencl: Když se zhasne
Agentura Nordproduction
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Miluše 
Bittnerová/ Světlana Nálepková, Režie: Roman Meluzín

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

2. 7. 19.00 Koncert KSO v rámci MPCAD
Lázně III, dirigent Jiří Štrunc
9. 7. 20.30 Karlovarské kulturní léto
Thermal Stage
House Classics Orchestra, KSO & DJ Chris Kaufman
dirigent Dominik Svoboda
16. 7. 19.00 Karlovarské kulturní léto
Thermal Stage
Soul Stars Symphony, arr. Milan Krajíc, dirigent Martin Peschik

KOLONÁDNÍ A KOMORNÍ KONCERTY
1. 7. 17.00 Komorní koncert – Duo Arpeggio
Tržní kolonáda
2. 7. 17.00 Komorní koncert- Family Concert
Tržní kolonáda
3. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Robert Říšský – dirigent
3. 7. 16.30 Komorní koncert- Á Tre Voci
Linhart
4. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Robert Říšský  - dirigent
6. 7. 17.00 Komorní koncert- Brass KVintet
Tržní kolonáda
7. 7. 17.00 Komorní koncert – Trio Piacere
Tržní kolonáda

8. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Jan Mikoláš – dirigent
10. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Jan Mikoláš – dirigent
10. 7. 16.30 Komorní koncert - Family Concert
Goethova vyhlídka
11. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Robert Říšský – dirigent
13. 7. 17.00 Komorní koncert – Jazz Cakes
Tržní kolonáda
14. 7. 17.00 Komorní koncert – Jazz Cakes
Tržní kolonáda
15. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Jan Mikoláš - dirigent
17. 7. - 18. 7. 15.00   Karlovarský symfonický orchestr 
pod vedením Jakuba Sedláčka
Tržní kolonáda
17. 7. 16.30 Komorní koncert – Jazz Cakes
Linhart
20. 7. 17.00 Komorní koncert - Duo Arpeggio
Tržní kolonáda
21. 7. 17.00 Komorní koncert – A Tre Voci
Tržní kolonáda
22.-23.7. 17.00   Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, dirigují studenti Pražské konzervatoře pod 
vedením Miriam Němcové
24.-25. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, dirigují studenti Pražské konzervatoře pod 
vedením Miriam Němcové
24. 7. 16.30 Komorní koncert - Duo Arpeggio
Linhart
24. 7. 16.30 Komorní koncert - Jazz Cakes
Goethova vyhlídka
27.-28. 7. 17.00 Komorní koncert – Riccio Quartetto
Tržní kolonáda
29. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda, Robert Říšský - dirigent
30. 7. 22.00 Vivaldi: Čtvero ročních dob
Tržní kolonáda
Koncert v nasvícené kolonádě pod vedením Jakuba Sedláčka
31. 7. 15.00 Cimbalová muzika
Tržní kolonáda
31. 7. 16.30 Komorní koncert – Riccio Quartetto
Linhart

Prosíme publikum o dodržování platných vládních nařízení.
V případě nepřízně počasí se koncerty ruší. Sledujte web a Face-
book KSO. Změna vyhrazena.

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

Ve státní svátek v pondělí 5.7.2021 bude galerie mimořádně 
otevřena od 10 – 17 hodin. 

VÝSTAVY
1. 7. 17.00 Vernisáž: František Skála – Hnědá duha
Sochař, malíř a ilustrátor František Skála (1956) proslul 
především svými sochařskými objekty z nalezených předmě-
tů a úlomků. Výstava ovšem bude prezentovat jeho obrazy 
z posledních tří let, které jsou malované převážně přírodními 
pigmenty nasbíranými autorem v krajině. Skálovu malířskou 
tvorbu charakterizuje hravost, fantazie, humor, nadsázka, stejně 
jako mystika či iracionalita.
(výstava potrvá do 5. 9.)

DALŠÍ AKCE
22. 7. 19.30 Sandra Pogodová – Hoď se do Pogody
Herečka, zpěvačka, moderátorka a spisovatelka Sandra Pogo-
dová se v rámci vydání své nové knihy představí v pořadu plném 
vtipných povídek, vzpomínek na slavné osobnosti a písní Ježka, 
V+W, Suchého, Šlitra, ad., v němž ji doprovodí herec a muzikant 
Richard Pogoda.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, 
tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 
nebo na vargova@galeriekvary.cz

Ve státní svátek v pondělí 5.7.2021 bude Becherova vila mimo-
řádně otevřena od 10.00 do 17.00 hodin.

VÝSTAVY
do 29. 8. Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
Výstava představí tvorbu Jiřího Trnky z netradičního úhlu – 
v kontextu rodiny. Nakolik tento světoznámý umělec ovlivnil 
autorské práce svých nejbližších, mohou návštěvníci karlovarské 
výstavy v Becherově vile posoudit osobně v rozmanitě členěné 
expozici. K vidění budou kromě obrazů, grafik, návrhů a loutek 
Jiřího Trnky též díla jeho manželky Heleny Chvojkové Trnkové, 
především kresby a ilustrace. Dále jsou zastoupeny práce Jiřího 
Trnky mladšího, vystudovaného architekta, který ovšem také 
vytvářel loutky, hračky i nábytek a jeho manželky Heleny Trnkové, 
talentované kostymérky, jež oblékala nejen loutky svého tchána, 
ale posléze spolupracovala i se svým manželem. Jejich dcera 
Helena Trnková, malířka a designérka, vystavuje obrazy, kresby 
a návrhy knižních obálek.

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

DALŠÍ AKCE
4. 7. 15.00 Dernisáž výstavy Divadlo světa
Komentovaná prohlídka výstavy Josefa Jíry s Mgr. Zuzanou 
Štěpanovičovou, autorkou výstavy a kurátorkou liberecké galerie.

GALERIE SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
(podchod mezi dolnim nadrazim a Becherovkou)
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00
Aktuální program najdete na www.supermarketwc.cz nebo na 
FB či IG.

do 31. 8. Výstava: Ať žije věda! / Vividbooks
Lidské tělo, příroda, vesmír. Co se děje kolem nás i v nás, jak to 
všechno funguje? Nová interaktivní výstava pro celou rodinu vám 
ukáže fyzikální zákony prostřednictvím živé učebnice Vividbooks, 
která funguje na principu rozšířené reality. Vstupné dobrovolné. 
Doprovodný program: info na webu.

PO - PÁ 13.00 - 18.00 Galerijní designový obchod
Každým nákupem podpoříte práci designérů z ČR a naše 
vzdělávací akce ve Varech.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

VÝSTAVA
13. 7. 17.00 Vernisáž: Karlovarští výtvarníci
(Výstava potrvá do 27. 7.)
1. - 11. 7.  a  28. - 31. 7.   Prodejní výstava uměleckých 
děl českých výtvarníků

WORKSHOPY PRO DĚTI
17. 7. 14.00 Vytvoř si svůj vlastní dekor
Děti pod vedením Lenky Sárové Malíské vytvoří dekor na bílém 
porcelánu. Počet účastníků je omezen. K účasti je nutné se 
přihlásit předem přímo v galerii nebo telefonicky na  353 223 
641 nebo 776 070 555.
25. 7. 14.00 Malujeme v plenéru

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

do konce léta Výstava: Obrazy, kresby a litografie malířky 
Jindry Husárikové a její dcery Šárky Cagliero Mrázové
7. 7. 19.00  Koncert  filmové a muzikálové písně 
v podání zpěvačky Soni Hrubé v doprovodu J. Škulavíka

22. 7. 19.00 Pohodový dřevní rock, blues a veselé 
písničky zahraje retro partička Bád Boys. 
Lázeňští chlapci také pokřtí své album Nádražní blues

27. 7. 19.00 Violový koncert od barokní hudby až po 
současnost v podání violistky Evy Mokré. 
Zazní skladby od J. S. Bach, CH. Petzolda, F. Schuberta, J. 
Brahmse a mnoha jiných

KMD karlovarské městské divadlo
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KULTURNÍ SERVIS / INZERCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, CT, PÁ 9.00 - 17.00
ST  9.00 - 14.00
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 - 17.00
ST  12.00 - 15.00
PÁ  12.00 - 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, vstup zezadu od hřiště), 
tel. 353 562 715

PRÁZDNINOVÉ  UZAVŘENÍ  POBOČEK 2021
Půjčovna pro dospělé 19. – 23. 7.
Dětské odd.  19. – 23. 7.
Čítárna   26. 7. – 6. 8.
Čankovská   7. – 9. 7. a 26. 7. – 6. 8.
Drahovice   26. 7. – 6. 8.
Stará Role   9. – 20. 8.

1. 7. – 31. 8. 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.
1. 7. – 31. 8. Výstava  obrazů Josefa Rybáčka
Výstava olejomaleb karlovarského malíře Josefa Rybáčka, jehož 
tématem je především krajina a příroda. Výstavu najdete na 
pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

telefon 357 070 595, www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu

REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ
Každý den: Hvězdy na telefon
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 070 
595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku. 
NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
Registrujte se na našem webu www.astropatrola.cz/vyletydo-
vesmiru. Termíny: ST, ČT, PÁ, SO A NE vždy ve 13.00, 18.00 
a 20.00
Zaregistrujte si minimálně tři dny předem na našem webu termín 
vlastního letu do vesmíru s naší kosmickou agenturou VOSA 
z budovaného kosmodromu v Karlových Varech. 
PROGRAM BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
Každou ST, ČT, PÁ, SO a NE od 14.00 do 18.00
Začátky programů: 14.00, 15.00, 16.00, poslední vstup v 17.00
Úvod programu vyplníme zajímavým pořadem: MAGIE KARLO-
VARSKÉ KRAJINY
Přesně po 25 letech totiž obnovujeme premiéru tohoto audiovi-
zuálního pořadu autorů - historika Stanislava Burachoviče a fo-
tografa Stanislava Wiesera. Námětem pořadu je zajímavý pohled 
na dějiny osídlení Karlovarska, přednesený na IV. Historickém 
semináři Karla Nejdla v Karlových Varech 27. listopadu 1994.

Každou SO v 15.00 Pohádky s hvězdičkou
Programy  jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.

PRÁZDNINOVÉ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
23. 7. 20.00 Co nám padá z nebe?
Přednáší Jaroslav Maxa

30. 7. 20.00 Program Apollo: Nejnádhernější dobro-
družství člověka ve vesmíru
Přednáší Milan Halousek

TÁBORY pro děti od 8 do 15 let
18. – 24. 7. Pozorovatelský astronomický tábor
19. – 23. 7. 1. běh: Příměstský astronomický tábor
26. – 30. 7. 2. běh: Příměstský tábor kosmonautický

2. – 6. 8.  3. běh: Příměstský tábor kosmologický
8. – 21. 8.  Velké dobrodružství v Eridanu
8. – 14. 8.  1. Malé dobrodružství v Eridanu
15. –21. 8. 2. Malé dobrodružství v Eridanu

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

3. 7. České Budějovice – Soutok Malše s Vltavou
17. 7. Podél Ohře na zámek Stekník
24. 7. Český les - Přimda a Havran
31. 7. Oborou Hájek na vyhlídku Gloriet

ZDRAVÁ RODINA 2021

Tel: 774 434 525 Božena Turoňová (Hory), 732 512 756 Š. 
Klimentová (Chodov), email: zdravarodina2020@seznam.cz

5. 7. 16.00 Jóga pro školní děti a jejich rodiče
Hory hřiště
Lektor: Andrea Hájková. Téma: Mohou přijít předškoláci. Jóga je 
zábavná, hravá a rozvíjí koncentraci, není soutěživá.
12. 7. 16.00 Jóga pro školní děti a jejich rodiče
Chodov (místo bude upřesněno zájemcům)
Lektor: Andrea Hájková. Mohou přijít předškoláci. Jóga je zábav-
ná, hravá a rozvíjí koncentraci, není soutěživá.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

16. 7. 9.00 Městské farmářské trhy
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

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

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

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

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz
Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz

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

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz
Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE  |  KONTAKTY

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou 
rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 - 15:30
pátek  8:00 - 14:00
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech 
Point, Ověřování dokladů:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 
pátek  8:00 - 12.00 a 13:00 - 14:00

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

Městská policie Karlovy Vary, operační 
středisko: 353 153 911

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města Kontakty 
a úřední hodiny

UPOZORNĚNÍ: V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední hodiny omezeny.
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EUROPE DIRECT – přímá zkratka do Bruselu
Česká republika je už od roku 2004 součástí Evropské unie 
a má u nás i svoje regionální zástupce. Ti pracují v oficiálních 
informačních střediscích EUROPE DIRECT, kterých je po celé 
EU více než 420, od Estonska přes Česko až po Kanárské 
ostrovy. V Karlovarském kraji je pomyslným mostem mezi 
našimi občany a Evropskou unií nové centrum v Karlových 
Varech, které představila jeho vedoucí Jana Michková.

V Karlovarském kraji jste úpl-
ným nováčkem, kde vás lidé na-
jdou a co vše můžete ve vašem 
centru nabízet?  

Ano, jsme nováčci, středis-
ko EUROPE DIRECT v našem kraji 
v minulých pěti letech nepůsobilo, 
proto jsme velmi rádi, že na dal-
ších pět let bude jeho hostitelskou 
organizací Eurocentrum Karlovy 
Vary. Od 1. května nás veřejnost 
najde na adrese Dr. Davida Beche-
ra 23. Máme k dispozici kancelář 
a pro setkání můžeme využít i men-
ší konferenční místnost v objektu. 
Půjčujeme také knihy s evropskou 
tematikou. I když jsme plánova-
li uspořádat slavnostní otevření 
střediska s významnými regionál-
ními partnery, bohužel stále platila 
různá omezení, a tak tuto akci ne-
rušíme, ale posuneme na pozdější 
dobu. Včas o tom budeme informo-
vat, kdy a kde se sejdeme.

Co bude hlavní náplní vaší čin-
nosti? S jakými dotazy či po-
žadavky se na vás mohou lidé 
obracet, v čem jim dokážete 
pomoci? 

Kromě poskytování všeobec-
ných informací občanům o mož-
nostech, jaké jim nabízí Evropská 
unie, je posláním střediska EURO-
PE DIRECT také shromažďovat ná-
zory na to, jak si Evropa vede a co 
od ní občané očekávají. Chceme 
zapojit veřejnost do akcí, dialogů 
a různých forem interakce off-line 
i on-line. 

Naše středisko pomáhá zvý-
šit informovanost o Evropě, je-
jích hodnotách i institucích a také 
o možnostech, jaké Evropa nabí-
zí mládeži, studentům či učitelům. 
Připravujeme interaktivní vzdělá-
vací materiály, studentské projek-
ty, zábavné soutěže a nejrůznější 

tipy k výuce o EU, o aktuálních ev-
ropských i globálních tématech 
nebo lidských právech. Zájemcům 
dokážeme pomoci s orientací na 
internetových stránkách spravo-
vaných orgány EU a poskytnout 
příslušné kontaktní údaje pro zís-
kání rad a relevantních zdrojů dal-
ších informací.

Jaká je vize nového centra 
EUROPE DIRECT v Karlových 
Varech?  

Protože jsme malý kraj, tak 
chceme hlavně podpořit koordina-
ci s ostatními sítěmi EU, které v na-
šem kraji působí, a spolupracovat 
s dalšími regionálními subjekty, 
které vzdělávají a informují veřej-
nost. Rádi bychom také přispě-
li k přípravě různých rozvojových 
záměrů, které náš kraj mohou vý-
znamně posunout vpřed. 

Jaké akce plánujete v letošním 
roce, případně jaké akce jste 
museli kvůli epidemiologickým 
opatřením zrušit, či měnit? 

Ke květnovému otevření stře-
diska EUROPE DIRECT jsme na-
plánovali fyzické setkání s de-
batou se zástupci kraje, měst, 
Krajské hospodářské komory Kar-
lovarského kraje, Euregia Egren-
sis a neziskového sektoru, ale 
protože nám to nastavená epide-
miologická opatření nedovolila, 
vynahradíme si tuto akci v jiném 
termínu. Podobné to je i s před-
náškami ve školách. Na kvě-
ten jsme alespoň připravili kví-
zy a soutěže na sociálních sítích 
a webu. Na konci května doufá-
me, že fyzicky uspořádáme kraj-
ské kolo soutěže Europa Secura 
pro středoškolské studenty. O let-
ních prázdninách potěšíme děti 
soutěžními bloky na příměstských 

táborech a po prázdninách chys-
táme fotografickou soutěž. Pokud 
se na podzim nic nezmění, rádi 
bychom uspořádali seminář pro 
zástupce měst a obcí o možnos-
tech využití unijních fondů a akci 
pro žáky základních škol o evrop-
ských jazycích v krajské knihov-
ně. Připravujeme také možnosti, 
jak se budou moci občané zapojit 

do veřejné diskuse s názvem Kon-
ference o budoucnosti Evropy, 
což není klasická konference, ale 
právě debata na různých místech 
a různými formami k dalšímu vý-
voji EU. 

Určitě těch akcí bude víc, ale je 
možné, že jsem ještě na něco za-
pomněla, takže sledujte naše in-
formační kanály.

INZERCE

EUROPE DIRECT Karlovy Vary
Dr. D. Bechera 23
360 01 Karlovy Vary
karlovy.vary@europe-direct.cz 

Eurocentrum.kv

Karlovarské centrum EUROPE DIRECT připravuje na léto řadu akcí a chce veřej-
nost motivovat k zapojení do diskuse o dalším směřování Evropské unie. 
 Foto | Eurocentrum Karlovy Vary

EUROPE DIRECT
Karlovy Vary

Novinky a informace o dění z EU vám poskytne přímo ve vašem kraji 
místní středisko EUROPE DIRECT. Jako most mezi ČR a Bruselem fun-
guje také Zastoupení Evropské komise v Praze – jeho aktuality můžete 
sledovat na Twitteru (@ZEK_Praha), Facebooku (@EvropskaKomise.cz) 
či Instagramu (evropskakomise), nebo si můžete nechat zasílat in-
formační týdeník (comm-rep-cz@ec.europa.eu). 
Více o činnosti Zastoupení EK se dozvíte na webových stránkách 
www.evropska-unie.cz a www.europedirect.cz.

Evropská unie pomáhá  
být Česku ŠPIČKA

Víte konkrétně jak? 
ZDRAVOTNICTVÍ – v letech 2014–2020 přišlo z Unie do 
zdravotnictví více než 560 milionů eur. Peníze byly určeny na 
nákupy diagnostických přístrojů, vybavení operačních sálů 

a na záchranné vrtulníky.

ŠKOLSTVÍ – díky EU bylo od roku 2007 zmodernizováno 
9 z 10 základních škol. Skoro 22 000 Čechů vyjelo díky ERASMU 

do zahraničí v roce 2019.

DOPRAVA – od roku 2007 podpořila EU stavby a opravy 4 717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí. Jen vloni financovala EU 

70 procent nákladů dokončených dálnic v ČR.

NÁRODNÍ HRDOST – díky EU jsme hrdí občané ekonomicky 
nejsilnějšího bloku na světě. Český pas je pátý nejsilnější na světě.




