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05 NÁPLAVKA ŘEKY OHŘE JE STŘÍBRNÁ
20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje vy-
nesl městu Karlovy Vary stříbro za projekt Náplavky 
řeky Ohře. V hlasování uspěly i další stavby a pro-
jekty nacházející se na území Karlových Varů.

06 STAVEBNÍCI ODHALUJÍ ZAJÍMAVÉ OBJEKTY
Nedílnou součástí hospodaření v Lázeňských lesích 
Karlových Varů je údržba staveb, cest, památek 
i vyhlídkových objektů. Vedle úprav opěrných zdí 
a můstků probíhá v letošním roce rekonstrukce 
hájovny Diana poblíž obor na Linhartu a zušlechťuje 
se okolí restaurace na Jelením skoku.

08 55. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Letošní ročník karlovarského festivalu se uskuteční 
20. – 28. srpna 2021 a v rámci dvou soutěžních 
sekcích – Hlavní soutěže a Soutěže Na východ od 
Západu – a exkluzivního nesoutěžního programu. 
Zvláštní uvedení představí 32 premiér. 

09 PŘEDPREMIÉRA S FILMOVOU DELEGACÍ
V sobotu 14. srpna od 20.00 hodin proběhne v ki-
nokavárně Grandhotelu Pupp světová předpremiéra 
filmu „Zbožňovaný“ a to za účasti filmové delegace. 
Město Karlovy Vary je partnerem filmového večera.

11 K CHRÁMU SE VRÁTILA DLAŽBA
Po několika desítkách let, kdy bylo okolí chrámu 
sv. Máří Magdaleny pokryto nesouvislou vrstvou 
rozpraskaného asfaltu, došlo ke komplexní rekon-
strukci. K obnově povrchu byla použita původní 
křemencová dlažba.

19 KSO VEDE POPRVÉ V HISTORII ŽENA
V hudebním světě je Michaela Moc Káčerková 
známá jako koncertní varhanice, ale také jako 
zakladatelka ředitelka Mezinárodního hudebního 
festivalu J. C. F. Fischera. Má tak zkušenosti nejen 
výkonné umělkyně, ale také umělecké manažerky. 
Obojí může nyní zúročit jako ředitelka Karlovarské-
ho symfonického orchestru.
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01 KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Desítky srpnových akcí v rámci Karlovarského kulturního léta znovu 

pobaví tisíce návštěvníků z řad obyvatel města i jeho návštěvníků. 
Najdete je u Thermalu, na Rolavě, ve Dvořákových sadech, na Tržní 

kolonádě i v lázeňských lesích. Hlavním lákadlem se opět stanou 
koncerty předních českých interpretů, těšit se můžete i na Hanu 

Zagorovou, program najdete na straně 17.
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,

léto vstupuje do druhé poloviny, ale zdaleka 
ještě nekončí. Pokračuje i to naše karlovarské 
kulturní. I přesto, že nám v červenci počasí moc 
nepřálo, věřím, že si srpnový kulturní program 
ve městě užijete naplno. Ani v tomto měsíci 
nechybí koncerty, prohlídky a akce pro děti. Na 
konci prázdnin se pak opět uskuteční filmový 
svátek a město ožije Mezinárodním filmovým 
festivalem.
Usilovně pracujeme na opravě centrální 
stanice městské hromadné dopravy Tržnice. 
Díry a praskliny na komunikaci nám všem 
znepříjemňovaly jízdu centrem města několik 
posledních let. Rekonstrukce přinese komfort 
a bezpečí všem, kteří tudy projíždějí nebo 
procházejí. Dokončuje se celková rekonstrukce 
bazénového komplexu hotelu Thermal, ten by 
měl být otevřen v první polovině srpna návštěv-
níkům města a jeho obyvatelům. Věřím, že si 
opět všichni užijí plnohodnotný relax v bazénu 
s vřídelní vodou a se skvostným výhledem na 
lázeňské centrum.
Pracujeme také na dořešení dlouholetého 
problému s ubytovnou v Charkovské ulici, kdy 
zastupitelstvo města odsouhlasilo tento objekt 
odkoupit. Ubytovna by tak měla být předána 
městu do konce letošního roku. Jedním z plánů 
využití objektu je pro mladé rodiny jako starto-
vací bydlení, vše je nyní však v řešení.
Jako v loňském roce se i letos snažíme pomá-
hat podnikatelům v našem městě. Až do konce 
roku podnikatelům užívat prostory pro předza-
hrádky za poloviční cenu a s možností odložit 
splatnost. Samozřejmě i nás velmi zasáhla 
tragédie lidí z jižní Moravy, které před měsícem 
připravilo o domovy ničivé tornádo. Zasaže-
ným oblastem živelnou pohromou pomáháme 
výtěžkem z benefičního koncertu uspořádaném 
v hotelu Thermal. Naše lázeňské lesy pomohly 
dodáním na 40 kubíků kvalitního stavebního 
řeziva v hodnotě statisíců korun.
Přeji Vám příjemný zbytek léta.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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HŘIŠTĚ V TUHNICÍCH MÁ NOVOU SKLUZAVKU
Dětské hřiště v Gorkého ulici v Tuhnicích má novou 
skluzavku. Ta původní neprošla revizí. Novou herní 
sestavu zajistila Správa lázeňských parků, která 
o dětská hřiště ve městě pečuje. Nainstalovala ji na 
začátku prázdnin. 

AUTOKINO NA LETIŠTI MĚLO ZNOVU ÚSPĚCH
Autokino na karlovarském letišti, které připravil 
magistrát města s KV Arenou, slavilo opět úspěch. Za 
čtyři filmové večery navštívilo filmové projekce více 
než 500 vozidel. Nejúspěšnějším filmem byla ame-
rická komedie Mizerové navždy. Návštěvníci si také 
u filmových snímků mohli vychutnat skvělé hotdogy, 
trhané maso nebo různé druhy popcornu.

V DOUBÍ SI ZAHRÁLA MLÁDEŽ O NOHEJBALOVÉ 
TITULY
Sotva padl několikaměsíční zákaz sportovních soutěží, 
vypsal Český nohejbalový svaz na měsíc červen 
hned pět republikových šampionátů mládeže. Čtyři 
z nich se konaly na dvorcích karlovarského SK Liapor. 
Nejprve si o tituly mistra ČR ve dvojicích a trojicích 
zahráli v Doubí dorostenci, po dvoutýdenní přestávce 
pak mladší žáci

 

PRIMÁTORKA PŘIJALA REPREZENTANTKU BAR-
BORU KADLECOVOU
Karlovarskou fotbalistku Barboru Kadlecovou (na 
snímku vpravo) přijala na městském úřadě primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová. Patnáctiletá hráčka doposud 
nastupující v barvách FC Slavia Karlovy Vary si svou 
výkonností řekla už také o reprezentační dres a ve 
dnech 1. a 3. června nastoupila v kategorii WU15 za 
národní tým v zápasech proti Slovensku. Vzhledem 
k tomu, že letos dokončila základní školu, řešila své 
další studium společně s nabídkami k přestupu. 
Mezi pražskými „S“ a plzeňskou Viktorií se nakonec 
rozhodla pro západočeský klub a v září tak zahájí 
studium na sportovním gymnáziu v Plzni.

S ODVOZEM OBJEMNÉHO ODPADU 
OPĚT POMŮŽEME V ZÁŘÍ
Plánujete větší úklid nebo obnovu vybavení domácnos-
ti? V září vám opět pomůžeme s odvozem objemného 
odpadu. Kontejnery budou k dispozici v průběhu čtyř 
zářijových sobot na obvyklých stanovištích po celém 
městě. Harmonogram svozu objemného odpadu najde-
te v příštím vydání Karlovarských radničních listů, již 
nyní je dostupný na webových stránkách magistrátu. 

V INOVAČNÍM CENTRU PROBĚHLA 
PRVNÍ PŘEDNÁŠKA
Dne 11. června proběhla první přednáška v Inovační 
centru INION, která se konala na téma Úvod do kryp-
toměn. Přednášet přijela brněnská start-upistka Soňa 
Parke, zakladatelka komunity Holky v kryptu. Celá akce 
se setkala s velkým úspěchem. Na přednášku dorazili 
krypto nadšenci i z jiných měst jako je Plzeň či Chomu-
tov, kterým akce s podobným obsahem zatím chybí.

VARY HRÁLY PRO MORAVU
Ve středu 14. července se v Kongresovém sále hotelu 
Thermal uskutečnil benefiční koncert, jehož výtě-
žek bude věnován na pomoc lidem a obcím na jižní 
Moravě, postiženým nedávným tornádem. Karlovarský 
symfonický orchestr pod taktovkou Miriam Němcové 
doprovodil Daniela Hůlku a Moniku Sommerovou ve 
slavných filmových melodiích. Město kromě finanční 
pomoci nabídlo postiženým oblastem prostřednictvím 
své organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary  i stavební 
dřevo, Dům dětí a mládeže zase nabídl rodičům mož-
nost vyslat své dítě na turnus letního dětského tábora 
na Vladaři s tím, že město uhradí jak pobyt samotný, 
tak i dopravu.
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20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje 
vynesl městu Karlovy Vary stříbro za projekt 
Náplavky řeky Ohře. V hlasování odborníků 
i veřejnosti uspěly i další stavby a projekty 
nacházející se na území Karlových Varů. První 
místo v hodnocení odborné poroty a rovněž 
cenu primátorky města Andrey Pfeffer Ferklo-
vé získala rekonstrukce Sparkasse soukro-
mého investora na Divadelním náměstí. Jako 
nejlepší mezi projekty vyhodnotila porota 
krajský záměr přestavby Střední průmyslové 
školy keramické a sklářské v Rybářích.

Oceněný projekt náplavky je jedním z vel-
kých plánů města pro příští rok. Pobřežní 
pás mezi Chebským mostem a Tuhnic-

kou lávkou se má proměnit v kilometr dlouhou 
oddychovou a relaxační zónu. „Náplavky jsou 
dnes mezi obyvateli i návštěvníky měst velmi ob-
líbené. Na rozdíl od Prahy či Plzně bude ta naše 
vyloženě v přírodě, obklopená zelení a vegetací. 
Prostor by měl být atraktivní pro návštěvníky 
nejrůznějších zájmů a sloužit ke všem možným 
volnočasovým aktivitám, tedy například sportov-
cům, pejskařům, maminkám s dětmi i seniorům, 
ale samozřejmě také vodákům. Myslím, že si zde 
opravdu každý najde to své,“ uvádí primátorka 
města Andrea Pfeffer Ferklová, která v rámci 
slavnostního večera předala také ocenění za 
město Karlovy Vary. Cenu primátorky města udě-
lila stavbě Sparkasse v Karlových Varech, tedy 
zrekonstruovanému objektu první karlovarské 

spořitelny. „Jsem moc ráda, že je objekt již opra-
vený a je ozdobou Divadelního náměstí,“ ocenila 
zdařilost obnovy secesní budovy dokončené 
v roce 1906 a dodala: „Vážím si kvalitní práce 
projektantů a stavbařů a jsem ráda, že soutěž 
Stavby Karlovarského kraje pomáhá k jejich 
zviditelnění. Zároveň ukazuje veřejnosti úspěšné 
projekty a stavby, které přinášejí novou kvalitu, 
činí naše město a kraj lepším místem pro život.“
Jubilejní ročník se měl původně konat v loňském 
roce. Soutěži nepřála pandemická situace, což se 
ale pozitivně odrazilo v rekordním počtu přihlá-

šených staveb a projektů. O hlasy odborné poroty 
i veřejnosti se ucházelo 28 zrealizovaných staveb, 
15 projektů a 6 zachráněných památek. Nechy-
běly mezi nimi ani investiční akce města Karlovy 
Vary. Vedle oceněné ideové studie Náplavky řeky 
Ohře byly do kategorie realizovaných staveb 
přihlášeny oprava Sadové kolonády a předprostor 
Horního nádraží. Mezi projekty soutěžil záměr 
Alžbětiných lázní na revitalizaci lázeňského kom-
plexu, mezi zachráněnými památkami soutěžila 
pak zrekonstruovaná Goethova vyhlídka. 

Stavby Karlovarského kraje: 
Náplavka řeky Ohře je stříbrná

GSPublisherVersion 0.50.100.41
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Nedílnou součástí hospodaření v Lázeňských 
lesích Karlových Varů je údržba staveb, cest, 
památek i vyhlídkových objektů. Vedle úprav 
opěrných zdí a můstků probíhá v letošním roce 
rekonstrukce hájovny Diana poblíž obor na 
Linhartu a zušlechťuje se okolí restaurace na 
Jelením skoku.

„První stavební úpravou hájovny Diana je odizolo-
vání spodní stavby. Nopová fólie zabrání vzlínání 
zemní vlhkosti do objektu. Budova projde také 
celkovou opravou fasády,“ vysvětluje postup prací 
na historické budově hájovny na Linhartu Petr Bur-
sík, náměstek primátorky, který na stavbu dohlíží. 
V loňském roce byla položena nová střešní krytina. 
Výraznou stavební úpravou bude obnovení hlavního 
vchodu z přední části budovy. Tím se Dianě navrátí 
její původní vzhled, který známe z historických 
fotografií. „Nakonec provedeme terénní úpravy, aby 
hájovna získala zpět svoje důstojné místo,“ uzavřel 
náměstek.
Účel Diany vysvětlil ředitel lázeňských lesů Stani-
slav Dvořák: „V hájovně vzniknou dva samostatné 
byty. V přízemí už nyní bydlí zaměstnanec truhlárny 
lázeňských lesů, nahoře připravíme druhý byt se 

samostatným vstupem ze dvora, který poslouží 
k přespání návštěvám a obchodním partnerům 
lázeňských lesů.“
„Možnost ubytovat v hájovně našeho zaměstnance 
je velkou výhodou – krmí zvěř v blízkých oborách, 
a to i o víkendu, ale hlavně je nablízku v případě, že 
je potřeba rychle zasáhnout, třeba když si malá se-
lata našla díru v plotě a utíkala,“ vzpomíná ředitel.

V lesích přibývají kamenné zídky, 
schody a mostky
„Opravujeme také malé stavební objekty, například 
schodiště vedoucí k Výšině Petra Velikého a jeho 
bustě. Snažíme se maximálně přiblížit vzhledu, 
který objekty měly v minulosti, a využít přírod-
ních materiálů,“ pokračuje Petr Bursík ve výčtu 
opravovaných míst. „Zábradlí schodiště je nyní ve 
výrobě. Bude mít stejný charakter jako to na výšině, 
abychom ráz staveb sjednotili.“
Pod restaurací Jelení skok byla vyčištěna a srovná-
na plocha před vstupem k altánu Kristýna. Poslouží 
jako odpočinkové a vyhlídkové místo. U návštěvníky 
oblíbených míst jsou také prořezávány porosty, aby 
se uvolnily jedinečné výhledy na město. Při staveb-
ních úpravách byl ve stěně pod restaurací odhalen 

malý historický sklep, který bude na požádání zpří-
stupněn zájemcům. Při opravě klenbového mostku 
v údolí pod Myslivnou byl pro změnu objeven starý 
kamenný propustek, kterému se také vrátí jeho 
původní podoba i funkčnost.
„Další bytová jednotka pro našeho zaměstnance 
vzniká také v hájovně v Doubí, průběžně udržujeme 
lesní stezky a pěšiny a začátkem roku jsme řešili 
havarijní stav kamenných zídek u Grandhotelu 
Pupp, na Jungmannově stezce a pod Jelením 
skokem,“ uzavírá výčet stavebních prací ředitel 
lázeňských lesů.

Martina Nentvichová, 
projektová manažerka Lázeňských lesů K. Vary

Historický sklep pod Jelením skokem 
a objev kamenného propustku 
Stavební práce v lázeňských lesích odhalují zajímavé objekty

NABÍZÍME K PRODEJI
• kátrovaná i nekátrovaná zemina
• palivové dřevo  
• písek 
• mulčovací kůra  
• štěpka
•  pronájem mobilní zeleně  
- palmy a vavříny

 
S dopravou nebo možností  
vlastního odvozu. INFO@SLPKV.CZ

+420 353 360 822
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Ke konci letošního roku končí v Karlových Varech ze 
zákona platnost všech smluv o svozu komunálního 
odpadu. Změna zákona o odpadech přináší nový 
způsob placení za komunální odpad, a to místní 
poplatek za odkládání komunálního odpadu z ne-
movité věci. Majitelé nemovitostí tak už nebudou 
dostávat za svoz odpadu faktury. Pro majitele 
nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné 
rekreaci to znamená nutnost splnit svou ohlašovací 
povinnost, tj. registrovat se u správce poplatku, kte-
rým je odbor financí a ekonomiky Magistrátu města 
Karlovy Vary, příslušné pracoviště sídlí v přízemí 
budovy magistrátu na Moskevské ulici. Důležité je, 
že při registraci, resp. ohlášení, obdrží plátce zcela 
nové platební údaje, tj. číslo účtu, na který poplatek 
platit, a nový variabilní symbol.
Registrační povinnost musí splnit buď společenství 
vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo 
ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka 
či SVJ. Podrobnosti stanovuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2021, kterou schválilo zastupitelstvo 
města 22. června. Nejzazší termín pro registraci je 
15. ledna 2022, doporučujeme však nenechávat 
registraci na poslední chvíli, především u větších 
společenství vlastníků je potřeba doložit údaje za 
všechny obyvatele. Registrovat se je možné už nyní. 
Výše nového místního poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci se stále 
odvíjí od množství vyprodukovaného odpadu. Za litr 
objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) 
se měsíčně platí 0,50 Kč. Novinkou je, že minimální 

poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo 
nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to 
za minimální kapacitu 60 litrů měsíčně. 
Příklad: Čtyřčlenná rodina v rodinném domě 
používající odpadovou nádobu zaplatí minimálně 
za 240 litrů tzv. rezervovaného objemu měsíčně, tj. 
120 korun. Při velikosti 120 litrů a frekvenci svozu 
jedenkrát týdně zaplatí tedy za 480 litrů tzv. rezer-
vovaného objemu měsíčně, tj. 240 korun za měsíc. 
Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci za-
platí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu 
měsíčně, tj. 30 korun za každý měsíc.
Poplatek bude splatný dvakrát ročně, vždy 
k 15. červenci daného roku a 15. lednu roku násle-
dujícího. Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, 
nebo nezaplatí včas a správně poplatek, správce 
poplatku mu poplatek vyměří a nezaplacené poplat-
ky může zvýšit až na trojnásobek. 
Vyhláška 6/2021 je zveřejněna na webu magistrátu 
www.mmkv.cz/vyhlasky. 
Formuláře pro registraci k poplatku jsou na webu 
v sekci „místní poplatky“ – www.mmkv.cz/mistni-
-poplatky.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ: V SRPNU BUDE TECHNICKÁ PŘESTÁVKA
Blokové čištění města pokračuje. Obvyklá technická 
přestávka kvůli konání filmového festivalu mění 
termín, stejně jako filmová přehlídka. Místo července 
proběhne nyní 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.

2.8. 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 
3.8. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
4.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), kři-
žovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

5.8. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín 
6.8. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, 
Na Vyhlídce, Bezručova, Kolmá, Vyšehradská (pouze 
ruční úklid)
9.8. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
10.8. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Bla-
hoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, 
Úvalská
11.8. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, 
Kryzánkova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), kři-
žovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
12.8. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlic-
kého (od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
13.8. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhle-
dě, Holečkova, Rybářská, Příčná
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská 
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně pří-
jezdové komunikace, Moskevská u bývalého plicního 
oddělení, Šumavská za prodejnou nábytku včetně 
příjezdové komunikace, Západní – parkoviště u FÚ
16.8. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, 
Hraniční, Mlýnská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 

ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
17.8. Komunikace: Západní (od nám. Republiky 
k OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK 
u TESCA)
18.8. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), kři-
žovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
19.8. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská,
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Ma-
ďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 
528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám Emy Des-
tinové pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvod-
nou, St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská 
za ubytovnou a tři stavebně oddělená parkoviště 
v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova
20.8. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Ple-
šivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská
27.8. Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
30.8. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
31.8. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmí-
nová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa 
Holého, Fričova, Kamenického

Zákon mění účtování poplatků za odpad Senior roku 2021. 
Hlasujte v anketě
Máte ve svém okolí seniora, který by si zasloužil 
ocenění za svou práci, aktivitu, zajímavý počin, 
statečnost či za cokoliv jiného. Nominujte ho do 
ankety, kterou vyhlásil Karlovarský kraj. Hlavním 
cílem je podpořit aktivní stárnutí obyvatel 
v Karlovarském kraji a posílit postavení seniorů 
ve společnosti. Akce je věnována seniorům jako 
poděkování za jejich celoživotní práci a úsilí.
Návrhy na oceněné seniory je možné zasílat 
do 13. srpna 2021 prostřednictvím anketního 
lístku, který je umístěn na webových stránkách 
Karlovarského kraje. 
Do ankety je možné přihlásit obyvatele Kar-
lovarského kraje ve věku od šedesáti let. Do 
formuláře je nutné vyplnit kromě základních 
údajů o nominovaném také důvod, proč by měl 
získat titul Senior roku 2021. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků ankety se uskuteční 18. listopadu 
2021 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.
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MFF KARLOVY VARY

Letošní ročník karlovarského festivalu se 
uskuteční 20. – 28. srpna 2021 a v rámci dvou 
soutěžních sekcí – Hlavní soutěže a Soutěže Na 
východ od Západu – a exkluzivního nesoutěž-
ního programu Zvláštní uvedení představí 32 
premiér. Diváci netrpělivě očekávaného 55. 
ročníku se dočkají i jedinečné pocty nadaci 
The Film Foundation, kterou v roce 1990 založil 
Martin Scorsese.

Zrušením soutěže dokumentárních filmů v roce 
2019 doznala struktura hlavního programu 
festivalu zásadní změny. V loňském roce se 

festival nekonal, MFF KV 2021 je tedy historicky 
prvním ročníkem, kdy se obě soutěžní sekce vedle 
hraných snímků otevírají i filmům dokumentárním.
Klíčovým titulem exkluzívní selekce Zvláštní 
uvedení je zahajovací film festivalu Zátopek, dlouho 
očekávané životopisné drama o čtyřnásobném 
olympijském vítězi a nejvýznamnějším českém 
atletovi všech dob. Světová premiéra filmu Davida 
Ondříčka s Václavem Neužilem a Marthou Issovou 
v hlavních rolích se uskuteční v pátek 20. srpna.
Dlouhodobý zájem karlovarského festivalu o filmo-

vou historii se letos nepřehlédnutelným způsobem 
projeví v Poctě The Film Foundation. Nezisková 
organizace, u jejíhož vzniku stál před jednatřiceti 
lety zmíněný žijící klasik americké kinematogra-
fie, je jedním z klíčových hráčů v oblasti ochrany 
a zachování filmového dědictví; z aktivity TFF 
došlo ke zrestaurování více než 900 klasických 
titulů z celého světa. V rámci pocty se na plátnech 
karlovarských kin zaskví desítka jedinečných 
snímků natočených mezi třicátými a devadesátými 
lety minulého století a přibližujících kinematografie 
USA, Pobřeží slonoviny, Srí Lanky, Mexika, Tchaj-
-wanu a Maroka.
Další část programu, nesoutěžní výběr nejvýrazněj-
ších snímků z let 2020 a 2021, představí dramatur-
gický tým festivalu dva týdny před zahájením jeho 
55. ročníku.
Prezentace 29 filmových projektů v rámci KVIFF 
Eastern Promises Industry Days 2021 proběhne 
v online formátu před festivalem, v datech 28. 
července až 12. srpna. Napříč trojicí sekcí Works in 
Progress, Works in Development – Feature Launch 
a First Cut+ budou vítězům rozdány ceny v celkové 
hodnotě 115 000 eur.

55. MFF Karlovy Vary. Známe už 
hlavní program i zahajovací film

Zátopek    Zahajovací film 55. ročníku MFF Karlovy Vary je klíčovým titulem exkluzívní 
selekce Zvláštní uvedení.

Hlavní soutěž
Atlas ptáků / Bird Atlas
Režie: Olmo Omerzu
Česká republika, Slovinsko, Slovenská republika, 
2021, 92 min

Bod varu / Boiling Point
Režie: Philip Barantini
Velká Británie, 2020, 94 min

Boje / Wars / Guerres
Režie: Nicolas Roy
Kanada, 2021, 84 min

Každá minuta života / Every Single Minute
Režie: Erika Hníková
Česká republika, Slovenská republika, 2021, 80 
min

Láska pod kapotou / At Full Throttle
Režie: Miro Remo
Česká republika, Slovenská republika, 2021, 85 
min

Ne! / Nö
Režie: Dietrich Brüggemann
Německo, 2021, 119 min

Princ / Le Prince
Režie: Lisa Bierwirth
Německo, 2021, 125 min

Sborovna / The Staffroom / Zbornica
Režie: Sonja Tarokić
Chorvatsko, 2021, 126 min

Strahinja / As Far as I Can Walk / Strahinja 
Banović
Režie: Stefan Arsenijević
Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva, 
2021, 92 min

Země potomků / The Land of the Sons / La 
terra dei figli
Režie: Claudio Cupellini
Itálie, 2021, 118 min

Zkouška / The Exam / Ezmûn
Režie: Shawkat Amin Korki
Německo, Irácký Kurdistán, Katar, 2021, 89 min

Zpráva o záchraně mrtvého / Saving One 
Who Was Dead
Režie: Václav Kadrnka
Česká republika, Slovenská republika, Francie, 
2021, 90 min
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MFF KARLOVY VARY

V rámci oslav návratu filmu po loňské dočas-
né pauze ocení 55. ročník MFF KV práci The 
Film Foundation (TFF), a to retrospektivou 

filmů restaurovaných touto věhlasnou institucí. 
Nezisková organizace, již založil v roce 1990 Mar-
tin Scorsese, usiluje o ochranu a uchování filmové 
historie. Dodnes se jí podařilo zrestaurovat 900 
klasických filmových děl z celého světa.
Retrospektiva, jež tvoří jednu z hlavních částí 
letošního programu, úzce souvisí s dlouholetou 
podporou MFF KV při uchovávání českosloven-
ského filmového dědictví. Ta začala už před deseti 
lety restaurováním mistrovského díla Františka 
Vláčila Markéta Lazarová.

Retrospektivu tvoří deset pečlivě vybraných filmů 
natočených v letech 1932 až 1991, pocházejících 
z různých koutů světa, od USA přes Pobřeží slono-
viny, Srí Lanku, Mexiko, Tchaj-wan až po Maroko. 
Jde o rozsáhlý program, který divákům umožní 
nahlédnout rozsah a šíři příkladné práce The Film 
Foundation. Ta zahrnuje filmy uchované prostřed-
nictvím World Cinema Project, který spravuje The 
Film Foundation, a African Film Heritage Project 
(jenž vznikl ve spolupráci s UNESCO, Pan African 
Federation of Filmmakers a Cineteca di Bologna).
Retrospektiva sahá od průlomového amerického 
nezávislého snímku Johna Cassavetese Žena 
pod vlivem z roku 1974 přes dlouho nedostupné 

asijské mistrovské dílo Jasný letní den (1991, rež. 
Edward Yang) až po vzácný skvost z Pobřeží slo-
noviny Žena s nožem (1969, rež. Timité Bassori).
„Poté, co jsme se více než rok nemohli sejít 
v kinech, mám nesmírnou radost, že se The Film 
Foundation spojila s Mezinárodním filmovým 
festivalem Karlovy Vary, aby divákům představila 
deset restaurovaných snímků na velkém plátně,“ 
řekl zakladatel a předseda TFF Martin Scorsese. 
„Jde o skvělý výběr, který vystihuje rozmanitost 
filmů, ze všech dob, žánrů i regionů, jež byly 
díky naší podpoře restaurovány. Upřímně děkuji 
karlovarskému týmu, že umožnil tuto přehlídku 
a zviditelnil práci The Film Foundation.“
Výběr snímků v tomto programu je důkazem, jaký 
vliv měla nadace v uplynulých třech desetiletích 
na světovou filmovou kulturu tím, že zpřístupnila 
klasická filmová díla novým generacím. Zároveň 
ilustrují její odhodlání objevovat a představovat 
méně známé snímky cinefilům po celém světě.
MFF KV a The Film Foundation si prostřednictvím 
tohoto programu kladou za cíl oslavit bohatství 
filmové historie a světové kinematografie. Jak 
jinak ocenit práci TFF, než se o tuto pozoruhodnou 
skupinu filmů podělit s našimi diváky, kteří se 
k nám v létě vrátí.
„Vášeň a nasazení Martina Scorseseho a jeho 
The Film Foundation jsou pro karlovarský tým ob-
rovskou inspirací. Považujeme za čest moci tuto 
vášeň sdílet právě s tímto velikánem amerického 
filmu a podělit se o ni s našimi diváky,“ dodali 
umělecký ředitel Karel Och a výkonný ředitel 
Kryštof Mucha.

Karlovarský filmový festival 
představí The Film Foundation

V sobotu 14. srpna od 20.00 hodin proběh-
ne v kinokavárně Grandhotelu Pupp světová 
předpremiéra filmu „Zbožňovaný“ a to za účasti 
filmové delegace. Město Karlovy Vary je partnerem 
filmového večera.
Snímek Petra Kolečka je o uznávaném a všemi 
oblíbeném pediatrovi Zdeňkovi (v titulní roli je ob-
sazený Jiří Bartoška), který se chystá do důchodu. 
Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice 
a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc 
se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana 
Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj 

bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, 
jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se ne-
dávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova 
vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy 
považovala za svůj velký vzor a píše o něm semi-
nárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, 
jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 
let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou 
(Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že 
na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na 
Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně 
ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval.

Zbožňovaný. Chystá se předpremiéra 
s filmovou delegací

Vstupenky v hodnotě 150 Kč je možné již nyní kupovat v recepci Grandhotelu Pupp.
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SERIÁL

JSEM CHLAP A DO TOHO, CO DĚLÁM 
SE SVÝM ZDRAVÍM, NIKOMU NIC NENÍ

Moji kamarádi se najednou otužují, cvičí doma, 
dávají si výzvy, kolik toho zvednou nebo zhub-
nou. A samozřejmě někteří probírají i kouření 
a jak přestat. Já jsem se o to pokusil před třemi 
lety a nedopadlo to. Teď bych to chtěl zkusit, 
ale stále si pamatuji to napětí a nepohodu 
bez cigarety, které jsem nevydržel a znova si 
zapálil. Chtěl bych, ale neumím si představit, že 
bych to dokázal zvládnout. 
 Zdeněk, 43

Váš první pokus skončit s kouřením se nepove-
dl. Předpokládám, že ve vašem věku bojujete 
už s fyzickou závislostí a tělo se brání tomu 
přijít o pravidelnou dávku nikotinu. Není to nic 
výjimečného, že pokusů přestat s kouřením je 
potřebné víc. Důležité bude, aby vás případný 
neúspěch zase neodradil. 

Pokud přemýšlíte o tom, jak zkusit s kouřením 
přestat, inspirujte se vašimi kamarády, kteří na 
sobě pracují. Otužování, nabírání svalů, hubnutí 
– nic nejde rychle a hned. Důležité jsou vždy 
tyto faktory: 

Příprava – zásadní pro úspěch je dobré naplá-
nování a shromáždění informací a tipů. 
Motivace – ta musí vycházet z vašeho skuteč-
ného přání. Máte-li v tomto bodu jasno, bude 
mnohem jednodušší vydržet.
Odměna – za úspěšné překonávání překážek 
se nezapomeňte odměnit a povzbudit.
Podpora a pomoc – důležitá je možnost 
obrátit se v krizových momentech na někoho, 
kdo vás podpoří. 

Kromě toho, že si na začátku znova ujasníte 
vlastní motivaci a všechny důvody, proč chcete 
přestat kouřit, bude dobré připravit se na 

chvíle, které pro vás budou náročné. V kritic-
kých momentech mějte připraveno řešení, jak 
zahnat chuť na cigaretu, co dělat a kam jít, 
s kým mluvit a na co se soustředit. Dopředu si 
připravte alternativy ve formě aktivit, jídla, ná-
pojů a podobně, které vám vyhovují, jsou reálné 
a pomohou vám zvládnout chuť na cigaretu. 
Jiným způsobem, jak kontrolovat vliv škodlivin 
na organismus je vyměnit kouření za moderní 
způsob konzumace tabáku nahříváním či e-
-cigaretou. Neznamená to definitivní řešení, ale 
může to být další krok, kterým se přesvědčíte, 
že dokážete udělat změnu. Nevzdávejte se pak 
svého cíle přestat kouřit úplně, ale respektujte 
vlastní tempo.  

 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.



11

KAM KV°

Rekonstrukce okolí kostela sv. Máří Magdalény 
umožnila odhalit i mnohá tajemství skrytá pod 
povrchem. „Archeologicky jsme doložili základy 
části zachovalé sakristie původního gotického 
kostela z konce 15. století, který předcházel 
stavbě současného Dienzenhoferova chrámu. Dále 
základy části ohradní zdi hřbitova, zrušeného až 
na začátku 19. století, a v několika vrstvách nad 
sebou pohřbené karlovarské občany, kteří byli 
už od středověku kolem kostela ukládáni. Dobře 
zvolená metoda nového povrchu formou ochoze-
ných historických kostek, uplatněných již dříve 
v okolí barokního kostela, jsou potom důstojnou 
připomínkou významu tohoto prostoru a jeho 
minulosti.“ uvedl Mgr. Jiří Klsák, archeolog Muzea 
Karlovy Vary.
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM 
KV) využila pozastavení stavby rekonstrukce ulice 
Moravská a náměstí Svobody právě z důvodu 
archeologických nálezů a nabídla zajistit chybějící 
detailní architektonický návrh využívající nalezenou 
historickou dlažbu. KAM KV oslovila doc. Ing. arch. 
Cikána z MCA atelieru, který má s podobnými 
projekty velké zkušenosti. Jeho návrh kladení 
dlažby přidává prostoru další výtvarnou vrstvu, od-
kazující na význam a historii místa. „Naším cílem 
bylo promyslet všechny uvedené situace a posílit 
jejich čitelnost a význam minimálními prostředky 

promyšlenou orientací dlažby, kresbou spárořezu, 
rytmem, tvarem a typem kamenů. Kruhy kolem 
hlavních schodišť evokují chvění přítomnosti chrá-
mu, který jakoby se vzpíral ze země jako blízké 
Vřídlo, které stavba chrámu a prostředí, z kterého 
vyrůstá, umocňuje. Vertikalita chrámových věží, 
směry dlažby a chvění kruhů se vzájemně doplňují 
s klidem cesty podél řeky, cestou k chrámu a vývě-
ru Vřídla.“ vysvětluje svůj návrh Doc. Ing. Arch. 
Miroslav Cikán, autor architektonického návrhu 
obnovy prostranství. 

Jedná se o dobrý příklad z praxe, kdy se podařilo 
společnými silami města Karlovy Vary, Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary, památkářů, ar-
cheologů a zkušených architektů dokončit obměnu 
tak důležitého veřejného prostranství města. Je to 
také první vlaštovka ukazující možnosti využívání 
historických materiálů, které stále v ulicích města 
Karlovy Vary jsou, byť často skryty pod vrstvami 
novodobého asfaltu. Celý tento proces shrnul Ing. 
Petr Bursík, náměstek primátorky města Karlovy 
Vary: „Osobně bych si velmi přál, aby stejně kva-
litně a důstojně vypadalo celé lázeňské centrum 
Karlových Varů. Plně věřím, že již brzy budeme 
moci navázat projektem Divadelního korza, kde 
by rekonstrukcí měl postupně projít celý pravý 
břeh řeky Teplé od Císařských Lázní po Vřídelní 

kolonádu.“ 

Po několika desítkách let, kdy bylo okolí nejvýraznější barokní památky Karlových Varů chrámu sv. 
Máří Magdaleny pokryto nesouvislou vrstvou rozpraskaného asfaltu, došlo ke komplexní rekon-
strukci. K obnově povrchu veřejného prostranství byla použita původní křemencová dlažba, která 
byla při rekonstrukci odhalena. Touto akcí byla uzavřena velká revitalizace ulice Moravská, k níž 
náměstí Svobody, tedy okolí barokního kostela, přiléhá.

ÚTERÝ 24. 8. v 18:00, Vřídelní kolonáda
MgA. Roman Vrtiška - Jak se dá k podobné-
mu typu architektury přistupovat, co se dále 
plánuje s budovou Vřídelní kolonády? 
Přednáška s autory studie revitalizace Vřídelní 
kolonády.

UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
pitné stojany ve Vřídelní kolonádě
skláři Libenský a Brychtová, 1969 
Vřídelní ulice

KAM
KV°

K chrámu sv. Máří Magdalény 
se vrátila historická dlažba
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1 2 3 4 5 6 7

Tržnice odj. 10:00 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:20

Krále Jiřího 10:09 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:29

Lázně III 10:18 11:18 12:48 14:18 15:48 17:18 18:38

Divadelní náměstí 12:54 14:24 15:54 17:24

Lázně I 12:57 14:27 15:57 17:27

Richmond 13:01 14:31 16:01 17:31

Gejzírpark 13:07 14:37 16:07 17:37

Richmond 13:13 14:43 16:13 17:43

Lázně I 13:16 14:46 16:16 17:46

Divadelní náměstí 10:26 11:26 13:21 14:51 16:21 17:51 18:46

Hlavní pošta 10:33 11:33 13:28 14:58 16:28 17:58 18:53

Tržnice příj. 10:40 11:40 13:35 15:05 16:35 18:05 19:00

JÍZDNÍ ŘÁD
Autovláček je v provozu od středy do neděle.

dpkv.czJízdní řád platný od 1. 7. do 31. 8. 2021

Autovláček
Tržnice

Lázně I.

RichmondRichmond

Gejzírpark

Divadelní 
náměstí

Hlavní pošta

Divadelní 
náměstí

Lázně III.

Krále Jiřího

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

Jízdní řád 

platný 

od 1. 7. 2021

CENÍK JÍZDNÉHO

U spojů 3, 4, 5 a 6

U spojů 1, 2, a 7

60 Kč

30 Kč

120 Kč

60 Kč

6-15 let

6-15 let

dospělý

dospělý

ZTP a ZTP/P

ZTP a ZTP/P

senioři ve věku 
65 let a více

senioři ve věku 
65 let a více

Lázně I.

DPKV
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Po více než roční pauze připravili strážníci Městské 
policie Karlovy Vary oblíbené akce pro děti předškol-
ního věku v Centru zdraví a bezpečí. Během tří červ-
nových termínů se v areálu vystřídalo celkem 111 
dětí ze čtyř mateřských škol a jedné školy základní. 
Strážníci pro děti připravili naučný, ale zároveň 
zábavný program. Na čtyřech různých stanovištích si 
děti vyzkoušely telefonické oznamování na tísňovou 
linku, povídaly si se strážníky o práci městské policie 
a zásadách správného chování a seznamovaly se 

s pravidly bezpečného pohybu na silnici, které pak 
využily při praktické jízdě na odrážedlech a koloběž-
kách na dopravním hřišti, kde na ně dohlíželi kromě 
strážníků i asistenti prevence kriminality. Dětem se 
program velice líbil, všechny se aktivně zapojovaly 
a některé vykazovaly i velmi dobré znalosti, za 
kterými stojí zodpovědní rodiče a paní učitelky. Za 
předvedené výkony nešlo děti nepochválit, všechny 
si také odnesly odměny ve formě motivačních před-
mětů městské policie a BESIPU.

Dny pro mateřské školy 
v Centru zdraví a bezpečí Strážník Pavel učí

Milé překvapení čekalo 
na preventistku Městské 
policie Karlovy Vary po příchodu na besedu do 
třetí třídy Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 
19. Strážník Pavel běžně děti provází projektem 
„Notes strážníka Pavla“ a učí žáky, jak se správ-
ně chovat v silničním provozu, řešit problémy se 
šikanou a kyberšikanou nebo předcházet problé-
mům se závislostmi. Zde však dětem pomáhá 
i s výukou českého jazyka.

Strážníkovi začala služba 
o něco dříve
S nadsázkou lze říci, že strážníkovi městské 
policie Ivanu Kadlečkovi začala služba dříve, než 
dorazil do práce. Právě cestou do ní si koncem 
června ve Vrchlického ulici všiml muže se psem, 
který zkolaboval. Strážník muži okamžitě poskytl 
první pomoc a zavolal záchrannou službu, záro-
veň informoval operační středisko MP z důvodu 
zajištění psa. Před příjezdem zdravotníků muž 
nabyl vědomí, stále však byl silně dezorientova-
ný. Před převozem do nemocnice si muž vzpo-
mněl na svoji adresu, kam strážník následně psa 
odvedl a předal jej rodičům.

Bojoval s bolševníkem
V sobotu 5. června odpoledne během několika 
minut přijalo Operační a informační středisko 
MP dvě oznámení, která měla nakonec proza-
ická vyústění. Zatímco v prvním případě se měl 
pohybovat po ulici Kpt. Jaroše kůň bez jezdce, 
v tom druhém se zese podezřelý muž s mačetou 
u řeky v Říční ulici. Jelikož hlídka nikde nenara-
zila na osamělého koně ani potlučeného jezdce, 
kterého by čtyřnohý divoch zanechal svému 
osudu, kontaktovala zaměstnance nedalekého 
Jokey clubu, kteří potvrdili, že kůň je již zpátky 
ve stáji, čímž jeho výlet záhy skončil. Ve druhém 
případě se naopak strážníkům podařilo muže 
najít. Pracovník firmy bojující srdnatě s bolšev-
níkem měl však pro své počínání více než pádný 
argument. I taková oznámení však mají význam 
a ukazují, že lhostejnost je mnohým lidem cizí, 
což je dobře.  

ZPRÁVY Z ULICE 

Karlovarští strážníci se po delší době, zaviněné 
mimo jiné plněním úkolů v rámci celosvětové 
pandemie a s tím souvisejícími opatřeními, rozhodli 
provést kontrolu dodržování podmínek pro provo-

zování a výkon práce řidiče taxislužby. Hned první 
„vlaštovka“ uvízla v pomyslné síti strážníků tak 
trochu sama. V pěší zóně v centru lázeňského měs-
ta si strážníci z Taxi Teamu všimli vozidla taxislužby, 
jehož řidič si chtěl zjevně ušetřit nějaký čas a roz-
hodl se nerespektovat značku zákazu vjezdu a jel 
jednosměrnou ulicí, leč opačným směrem, než je 
dovoleno. Při následné kontrole strážníci zjistili, že 
má navíc propadlé povolení k vjezdu do lázeňského 
území. Ačkoliv kontrola taxislužby proběhla u tohoto 
řidiče bez ztráty květinky, za porušení významu 
hned dvou dopravních značek si vysloužil pokutu, 
kterou na místě uhradil. Při řešení přestupku tohoto 
řidiče si pro pokutu ke strážníkům dojeli další dva 
řidiči, kterým se pokus zkrátit si cestu pěší zónou 
nevyplatil.
Další kontrolovaný taxík už neměl vše v souladu 
s právními předpisy. Vozidlo nebylo označeno 
obchodním jménem dopravce, souhlas s užíváním 
stanoviště taxislužby, tzv. štaflu, byl vydán ještě 
předchozímu dopravci, navíc byl již neplatný. Stráž-
níci tato zjištění předají správnímu orgánu, kde se 
bude dopravce ze svých pochybení zodpovídat. 
Řidič taxislužby byl na místě „oceněn“ pokutou za 
neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti.
Strážníci budou v kontrolách i nadále pokračo-
vat, protože i po delší době první, navíc blesková 
kontrola ukázala, že ani čas a prostor na odstranění 
nedostatků nepřiměl některé dopravce dát si vše 
do pořádku.

Strážníci opět kontrolovali taxislužbu

MĚSTSKÁ POLICIE
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JÍZDNÍ ŘÁD

dpkv.cz Vyhlídková linka je v provozu od 1. 7. do 31. 8. 2021

CENÍK JÍZDNÉHO

Tržnice – Linhart 
a zpět

celý okruh 
(jednorázově)

Tato cena platí mezi zastávkami:

Horní nádraží – Divadelní náměstí

Goethova vyhlídka – Vítkova Hora

Andělská Hora – Horní nádraží

Tato cena platí:

při nástupu v zastávkách Horní nádraží – 
Divadelní náměstí a výstupu v zastávkách 

Goethova vyhlídka nebo Vítkova Hora

při nástupu v zastávkách Goethova vyhlídka 
nebo Vítkova Hora a výstupu v zastávkách 

Andělská Hora až Horní nádraží

6-15 let

dospělý

ZTP a ZTP/P

senioři ve věku 
65 let a více

VYHLÍDKOVÁ 
LINKA
DOPRAVNÍ PODNIK 
KARLOVY VARY

Horní nádraží odj. 10:55

Tržnice 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:15 17:45

Linhart 11:15 12:45 12:50 14:15 15:45 17:30 17:30 18:00 18:00

Divadelní náměstí 11:26 14:24 15:54

Goethova vyhlídka 9:45 11:36 14:36 16:06

Vítkova Hora 10:05 12:00 15:00 16:30

Andělská Hora, horní obec 10:15 12:10 15:12 16:40

Tržnice 10:30 12:25 13:05 15:25 16:55 17:45 18:15

Horní nádraží příj. 10:35 17:00

25 Kč

12 Kč

25 Kč

12 Kč

60 Kč

30 Kč

100 Kč

50 Kč

V zastávce Divadelní náměstí možný přestup z Autovláčku

Linhart

Tržnice

Divadelní 
náměstí

TržniceHorní nádraží
Andělská Hora

Goethova 
vyhlídka Vítkova hora

DPKV
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Dovolujeme si Vás informovat o otevření bilingvní
MONTESSORI ŠKOLY
•  Školy s konceptem vzdělávání v českém a anglickém 

jazyce.
•  Školy založené na autentických principech Marie 

Montessori: láska ke vzdělávání, vlastní zodpovědnost, 
připravené prostředí, podpora přirozené zvídavosti, 
rozvoj dětské osobnosti a samostatnosti.
•  Školy inspirované nejúspěšnějšími projekty v ČR 

i v zahraničí.
•  Školy vedené na základě dlouholeté zkušenosti, 

s empatií a citem.
•  Školy splňující nároky aktuálního vzdělávacího systému 

zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.

It is our pleasure to announce the opening of 
CaRLSbad MONTESSORI SChOOL 
•  The school offering program in Czech and English 

language.
•  The school based on authentic principals of Maria 

Montessori education: love of learning, responsibility, 
prepared environment; support for natural curiosity, 
child development and independence.
•  The school inspired by the most successful projects 

in the Czech Republic and in the World.
•  The school led by long experience, with empathy 

and feelings.
•  The school meeting the demands of current 

educational system.

Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary • +420 608 583 308    carlsbad.montessori.cz@gmail.com    @carlsbad.montessori.cz 

montessori_inzerce_188x130.indd   1 14.07.2021   9:17:33

INZERCE

+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
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Desítky červencových akcí v rámci Karlovarského 
kulturního léta už pobavily tisíce návštěvníků z řad 
obyvatel města i jeho návštěvníků. A také srpen 
bude bohatý na zážitky a zajímavé akce. Najdete je 
u Thermalu, na Rolavě, ve Dvořákových sadech, na 
Tržní kolonádě i v lázeňských lesích.
Velkým hitem se i přes nepřízeň počasí stala hned 
úvodní akce na pódiu u Thermalu. Koncert věhlasné 
kapely Tata Bojs ukázal, jak moc kultura naživo 
chyběla fanouškům i samotným aktérům.
Srpnový scénář je také nabitý akcemi a slavnými 
jmény. Část Dvořákových sadů patří výstavě „Naše 
UNESCO“, část pak workshopům zejména pro děti. 
Tanec, malování pískem, žonglování, Freestyle 
a další aktivity pod vedením mistrů v každém oboru 
si může vyzkoušet každý a zdarma. Za nekompro-
misním humorem můžete vyrazit k Thermalu za 
hvězdami „Na Stojáka“. Pokračují výšlapy s hůlka-
mi do lázeňských lesů i oblíbené hrané prohlídky 
města s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. 
Hlavním lákadlem se opět stanou koncerty před-
ních českých interpretů, jako jsou Hradišťan, Ben 
Cristovao, Hana Zagorová, BSP, Janek Ledecký, 
Ewa Farna a další. 
Kompletní program najdete na straně 17 a také na 
webu mestozazitku.cz.

Karlovarské kulturní léto je v poločase
KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO

KARLOVARSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
POMÁHÁ ZVIDITELNIT PROJEKT SOCHY KARLA IV.
Každý trochu staví sochu. Tak se jmenuje kampaň 
na podporu projektu Jezdecká socha Karla IV. 
pro město Karlovy Vary. Jejím cílem je zviditelnit 
iniciativu a snahu karlovarského Rotary klubu 
instalovat v Karlových Varech moderní pomník 
zakladatele města z dílny uznávaného akademic-

kého sochaře Michala Gabriela. Tomu, aby projekt 
získal pozornost obyvatel i návštěvníků města, 
pomůže prezentace záměru během akcí letošního 
Karlovarského kulturního léta a zároveň část výno-
su ze vstupného na koncerty. Infocentrum města 
Karlovy Vary věnuje z každé prodané vstupenky 

na přípravu realizace sochy 50 korun. „Na desítky 
koncertů věhlasných českých interpretů, kteří 
během léta vystoupí u hotelu Thermal a na Rolavě, 
prodáváme vstupenky za 150 či 250 korun, tedy 
za ceny výrazně nižší, než je u takových akcí 
obvyklé. Části výnosu se pak vzdáme ve prospěch 
iniciativy jezdecké sochy. Tuto aktivitu chápeme 
jako jednu z marketingových podpor veřejné 
sbírky, z níž má být realizace sochy financována,“ 
vysvětluje Josef Dlohoš, ředitel Infocentra města 
Karlovy Vary.
Majestátní jezdecká socha Karla IV. by se měla 
stát dominantou Divadelního náměstí. To jako nej-
vhodnější lokalitu doporučila Kancelář architektury 
města Karlovy Vary, která pracuje na studii takzva-
ného Divadelního korza, tedy návrhu revitalizace 
a nové podoby prostoru od Vřídelní kolonády k Cí-
sařským lázním. „Jsem přesvědčená, že moderní 
umění do veřejného prostoru patří. A pokud se ini-
ciativy chopí obyvatelé města a donátoři sdružení 
ve spolku rotariánů, do financování je zapojena 
také široká veřejnost, je na místě takový projekt 
podpořit. Proto mu věnujeme prostor k prezentaci 
a medializaci na akcích města, v Karlovarských 
radničních listech a podobně. Jde sice o formální 
podporu, ale účinnou,“ uvádí primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.
Více o projektu Jezdecká socha Karla IV. pro měs-
to Karlovy Vary na webu www.jezdeckasocha.cz
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LIDÉ

V hudebním světě je Michaela Moc Káčerková 
známá jako koncertní varhanice, ale také jako 
zakladatelka ředitelka Mezinárodního hudeb-
ního festivalu J. C. F. Fischera, který pořádá od 
roku 2014. Má tak zkušenosti nejen výkonné 
umělkyně, ale také umělecké manažerky. Obojí 
může nyní zúročit jako ředitelka Karlovarského 
symfonického orchestru. Funkce se vůbec první 
žena v čele KSO ujala k 1. červnu letošního roku. 

Co potřebuje KSO teď nejvíc?
Velkou zásluhou minulého vedení je nastavení korekt-
ních mezilidských vztahů. KSO je těleso kvalitní po 
umělecké i lidské stránce, což je pro jakoukoliv práci 
zcela zásadní. Nutné je orchestr finančně stabili-
zovat. Asi nezmíním nic nového – bude zde tlak na 
zadlužené veřejné rozpočty a s ním související reálná 
hrozba snížení prostředků plynoucích do kultury.  Je 
tedy nezbytné zaměřit se na vícezdrojové financování. 
Jednou z cest je i založení Klubu mecenášů, který 
spustíme od nadcházející sezóny. Věřím, že je zde 
prostor sdružit lidi, kteří jsou si vědomi důležitosti své 
role ve financování kultury. Možná i tato podivná doba 
přispěje k tomu, že lidé pocítí zodpovědnost za svůj 
orchestr a za hodnoty, které nám všem přináší. A do 
budoucna zbývá k dořešení otázka vlastního zázemí.

Jaká je představa zřizovatele o „jeho“ 
orchestru?
Řeknu představu svou, snad se od představy 
zřizovatele zásadně neliší. Měli bychom zde být pro 
široké spektrum posluchačů. Plnit abonentní sezónu 
a současně občas odbočit ke vkusným crossoverovým 
projektům. Nemyslím si, že skrze crossovery přivede-
me do sálu více lidí na Beethovena, ale jde o to, aby 
byl orchestr vnímán všeobecně. K vážné hudbě lidé 
přicházejí postupně.

Bude hrát orchestr výrazně i jinde v regionu? 
V zahraničí?
K možnostem zahraničních koncertů jsem pro příští 
sezónu poměrně skeptická. Pandemie tento trh znač-
ně zasáhla. Je to ale příležitost více se prezentovat na 
domácích festivalech a věnovat se efektivněji činnosti 
v kraji. Mimořádně úspěšné jsou koncerty výchovné 
a vedle abonentních řad plní orchestr i svou roli 
lázeňského tělesa s tradičními kolonádními koncerty. 
Existenci orchestru si tedy samozřejmě užívají lidé 
z celého kraje i zahraniční návštěvníci.

Promění se nějak dramaturgie?
Do dramaturgie příští sezóny zasáhnou přesuny kon-
certů, které se kvůli pandemii nepodařilo uskutečnit. 
S uměleckým směřováním orchestru souzním. Je 

zde jistě do budoucna prostor jednotlivé abonentní 
řady více vyprofilovat. Vše je o financích. Dlouhodobě 
vnímám dramaturgii KSO jako kvalitní a vyváženou, 
s mnoha výraznými jmény v programech. Zásadním 
úkolem, který je nyní před námi, je najít šéfdirigenta. 
Jan Kučera orchestr za dobu svého působení umě-
lecky pozvedl a věřím, že se bude k orchestru nadále 
vracet. V první polovině příští sezóny představíme 
několik nových dirigentských osobností. „Hledáme 
šéfdirigenta,“ bude mottem sezóny.

V Karlových Varech máte rodinné zázemí. Je 
znalost prostředí výhodou?
Vnímám to tak. Je to o kontaktech, mezilidských 
vztazích…V kraji se věnuji činnosti v oblasti kulturního 
managementu řadu let a toto prostředí znám z pozice 
organizátora i z pohledu výkonného umělce. 

Jste koncertní varhanicí, jak to bude nadále 
s vaší koncertní činností?
Budu si ji samozřejmě organizovat tak, aby nenarušo-
vala moji práci pro KSO. Nechci se aktivní koncertní 
činnosti úplně vzdát. Domnívám se, že udržet se 
v kontaktu s realitou živého umění je i předpokladem 
pro to, být dobrým kulturním managerem. Občas si 
připomenout, jaké to je vystoupit před vyprodaný sál.

Michaela Káčerková je první ženou 
v čele Karlovarských symfoniků 

Mg.A. Michaela Moc Káčerková, M. Mus.

Hru na varhany vystudovala na Pražské 
konzervatoři, dále na Akademii múzických 
umění v Praze a na Hochschule für Musik 
und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy 
v Lipsku. Věnuje se pravidelné koncertní 
činnosti a spolupracuje s mnoha sbory, 
sólisty, orchestry a barokními ansámbly 
(Symfonický 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. 
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Snahy o zřízení menšinové české školy 
byly od poloviny 20. let minulého století. 
Ve Dvorech žila česká menšina, která se 

zde usídlila během stavby železniční tratě do 
Chebu. Po jejím dokončení nacházeli Češi obživu 
v okolních továrnách. Ve známé sklárně Moser 
pracovalo v roce 1910 sedmnáct Čechů.
Úspěch se dostavil v roce 1929, kdy byla zřízena 
pro české děti jednotřídka. Ale počítalo se s celou 
školou a jako nejschůdnější varianta byla vybrána 
novostavba školní budovy. Proti dvorskému 
dostihovému závodišti byla zakoupena staveb-
ní parcela o výměře 2.320 m2 a Ministerstvo 
školství a národní osvěty za ni zaplatilo celkem 
113.680 Kč (československých). Bohužel, velká 
hospodářská krize dorazila i do předválečného 
Československa, stavba se kvůli nedostatku 
financí odložila na neurčito a česká menšinová 
škola hledala podnájem coby levnější formu 
existence. Nakonec byl vybrán dům na hlavní 
třídě č. p. 134 (dnes Chebská 134/72) a škola se 
usídlila v I. patře budovy. MŠANO platilo nájemné 
8.400 Kč ročně. 
První zápis do nové školy se uskutečnil začátkem 
února 1934 a 11. února byla uspořádána slavnost 
k otevření instituce. K výuce bylo zapsáno 29 dětí 
ze Dvorů, Tašovic, Jenišova a Počeren. Správcem 
nové menšinové školy se stal Čestmír Masojídek, 
který před nástupem do Dvorů sloužil mimo jiné 
v československé armádě a také se zasloužil 
o vznik několika českých menšinových škol 
v okolí Karlových Varů. 
Ihned v březnu roku 1934 byla k české obecné 
škole připojena také česká mateřská škola. Ta 
do té doby byla v Rybářích, v nevyhovujících 
prostorech továrny pana Fürnberga. 
První školní rok byl uzavřen 28. června 1934 se 
22 dětmi. Vidíme, že ubylo 7 dětí. Šest přešlo na 
expozituru školy do Tašovic a jedno dítě se odstě-
hovalo pryč. Přímo ze Dvorů bylo 17 dětí. 
Do dvorské české mateřské školy bylo zapsáno 
21 dětí a stejný počet jich zakončil školní rok. 

Školní rok 1934/1935: 
Začal 1. září 1934. Byla otevřena II. postupná 
třída a expozitura školy se nacházela v Tašovi-
cích, v domě č. p. 69. Tento dům vlastnili Hugo 
a Alžběta Müllerovi a stát jim platil roční nájem 
ve výši 3.500 Kč. 
V květnu 1935 se podařilo otevřít českou mateř-
skou školu ve Staré Roli. Byla v domě č. p. 213. 
Tento dům vlastnily Anna a Wilhelmina Sieglovy, 
stát jim pak platil roční nájem 1.800 Kč. 

Ve 30. letech doléhala na celý svět hospodářská 
krize, která vypukla koncem 20. let a do ČSR do-
razila o něco později. V důsledku krize bylo české 
národní škole ve Dvorech zmírněno ze strany 
vedení obce roční nájemné o 600 Kč na částku 
7.800 Kč/rok. Další úlevou bylo osvětlení a voda, 
kterou za školu platila obec a česká národní 
škola mohla zdarma využívat tělocvičnu německé 
školy ve Dvorech. 
Koncem kalendářního roku 1934 se konaly dvě 
besídky pro školní děti, mikulášská a vánoční. 
Musíme si uvědomit, že podobné akce velice 
pomáhaly jak dětem, tak jejich rodičům v tíživé 
finanční situaci. Ještě na konci existence rakous-
ké monarchie dostávaly děti od škol např. teplé 
zimní oblečení, ale také obuv. 
Koncem června 1935 skončil i rok školní. 

Školní rok 1935/1936: 
Od nového školního roku byla ke dvorské národní 
škole připojena i státní mateřská škola v Doubí. 
Ta sídlila v Doubí v domě č. p. 193, jehož majite-
lem byli manželé Böhmovi. Ti měli dostávat roční 
nájem 5.400 Kč, avšak byli zadluženi a peníze 
tak inkasoval berní správce Hellmick z Karlových 
Varů – na jejich domě byl totiž dluh vymáhaný 
soudem. 
Podobná situace nastala i v Tašovicích, kde byla 
expozitura dvorské školy. Nájemné bylo i zde 
nově placeno věřitelům manželů Müllerových. 
U místních dětí byl problém od počátku s jejich 
chabou znalostí češtiny. Děti i jejich rodiče byli 
obklopeni německou většinou, takže německý 
jazyk jim patrně šel mnohem lépe. Aby se děti 
procvičily v českém jazyce, nakoupila škola 
učebnice Ráno (čítanka) a Malý počtář (učebnice 
matematiky). Dále škola odebírala časopisy Naše 
republika, Vzkříšení, Srdéčko aj. Němčina byla 
nepovinná a byla vyučována 3x týdně. 
Škola ve Dvorech se potýkala také s nedosta-
tečným hygienickým vybavením toalet, které 
měly děti pouze dvě a o rozměrech 1x2,30 m. Na 
toaletách se muselo vystřídat 65 dětí. 
V tomto školním roce poskytly velký dar Nejdecké 
papírny. Celkem škole poslaly 19 kg sešitů a čtvr-
tek na kreslení. 

Školní rok 1936/1937: 
V tomto školním roce se na dvorské škole konala 
vzpomínka na Karla Hynka Máchu. Na počátku 
listopadu 1936 si děti připomenuly 100 let od 
smrti autora Máje. 
Významnou akcí byl nákup nových velkých škol-

ních hodin, které měly i zvonek a stály 638 Kč. 
Pro představu, průměrný plat dělníka za měsíc 
byl v této době cca. 500 Kč. 
Dalším nápadem, jak získat peníze škole a žá-
kům, bylo parkování vozidel návštěvníků dostihů 
ve Dvorech. Vozy byly parkovány na pozemku, 
kde měla vyrůst nová budova české školy. Proti 
tomu protestoval dvorský Jockey-Club, který 
to chápal jako útok na své potenciální výdělky. 
Nutno dodat, že tento Jockey-Club byl českoslo-
venský. 
Od české menšiny z Dvorů vzešla i stížnost na 
německé úředníky, kteří neovládali češtinu. Ještě 
více české obce hnětlo to, že hlavní dvorská ulice 
nenese název Masarykova. Tak se jmenovala 
hlavní třída v Rybářích a ta dvorská byla chápána 
jako její pokračování. 

Školní rok 1937/1938: 
K tomuto roku máme i přesný rozpis dětí, který 
jej začínaly. Tak tedy: 
Česká národní škola Dvory: 22 dětí v I. třídě + 25 
dětí ve II. třídě
Tašovice: 13 dětí 
MŠ Doubí: 13 dětí
MŠ Dvory: 21 dětí 

Dále bylo dokončeno osvětlení elektřinou pro 
tašovickou pobočku školy. 
Rovněž ministerstvo povolilo v kabinetu dvorské 
školy přechovávat loutkové divadlo, se kterým 
bylo sehráno 7 představení a výtěžek (560 Kč) šel 
na nákup pro vánoční besídku. 
Nepříjemné zjištění se týkalo stravování dětí. 
Ukázalo se, že 5 dětí vůbec neobědvá – rodiče 
nemají dost financí. Z mimořádného fondu školy 
šlo na nápravu tohoto stavu 150 Kč a děti nově 
dostávaly polévku a chléb. 
Koncem školního roku 1937/1938 odcházely 
děti z české národní školy na školy německé. 
To se týkalo zejména dětí německých rodičů. 
České děti se často stěhovaly i s rodinou dále do 
českého vnitrozemí. Ze dvorské školy tak ubylo 
18 žáků, z té tašovické pak 10 dětí. 
S koncem školního roku v červnu 1938 končí 
i zápisy školní kroniky ve Dvorech. Její autorem 
byl po celou dobu řídící učitel a propagátor čes-
kého menšinového školství v Krušnohoří Čestmír 
Masojídek. Po roce 1945 byl autorem několika 
školních pomůcek a možná, že někteří čtenáři 
jeho učebnice používali. 

Zdroj: 
Kronika obecné školy Dvory, SOkA Karlovy Vary

Ve Dvorech chodí děti 
do školy už od roku 1895
Zvláštním typem nižších škol byly tzv. národní školy a jedna taková krátce existovala ve Dvorech. 
V roce 1895 byla v dnešní části města Dvory postavena obecná škola (dnes základní škola 1. máje) 
německá. Byla původně trojtřídní a stavbu financovala obec Tuhnice. Ještě před výstavbou této 
školy chodily děti za vzděláním do vedlejších obcí: školáci z Horních Dvorů museli do Doubí, jejich 
kamarádi z Dolních Dvorů pak do Rybář. 
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Když jsem poprvé pomyslela na to, že bychom měli 
již osvědčené kurzy podnikavosti převést do online 
varianty, tak mě jímala hrůza. Sama sebe jsem 
se ptala, jak to vymyslím, aby i v online prostředí 
mohli žáci spolupracovat v týmech? Co se na 
začátku zdálo jako neřešitelné, bylo naštěstí brzy 
vyřešeno. Neustále vylepšuji své online metody 
a v současnosti již online varianta stojí pomyslně 
hned vedle fyzických setkání, protože žáci zpraco-
vávají své úkoly na vlastní týmové tabule ve stejný 
čas a zároveň mají možnost komunikovat spolu nad 
zadanými úkoly ve skupinách. V současnosti je kurz 
podnikavosti realizován na Základní škole Karlovy 
Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace.
Popíši pro vás jednu vzorovou online lekci na téma 
magistrát města, abyste si uměli představit výhody 
a nevýhody online verze. Lekci začínám prezentací 
bodové tabulky, podle které je jasné, které ze čtyř 
skupin musí úkoly začít zpracovávat ještě lépe 
a rychleji, protože skupina s největším počtem 
bodů zvítězí. Rozehřívací aktivitou je online kvíz 
na stránkách www.kahoot.it. Kvíz obsahuje otázky 
jako: (1) Co znamená termín magistrát? (2) Kdo 

je primátor? (3) Jak se jmenuje skupina volených 
zástupců města? (4) Co je to úřední deska? (5) Co 
jsou úřední hodiny? Žáci vybírají vždy ze 4 mož-
ných odpovědí. Po každé otázce následuje správná 
odpověď a sdělím také vždy i další zajímavé 
informace vázané na téma. První tři účastníci, kteří 
odpoví nejrychleji, ale zároveň správně, dostanou 
body pro své skupiny. Pokračujeme krátkou ukáz-
kou z jednání zastupitelstva statutárního města 
Karlovy Vary, kde zdůrazním systém hlasování 
a několik zajímavých bodů jednání. 
Poté žáci pracují ve skupinách na tvorbě návrhu 
projektu, který by mohl být realizovaný na volném 
pozemku v okolí školy. Každá skupina má vlastní 
zadání - musí vytvořit projekt dětského hřiště, 
multifukčního areálu, restaurace nebo koupaliště 
a zároveň si připravit argumenty, proč je zrov-
na jejich návrh vhodné podpořit. Poté co návrh 
vytvoří, jednáme ve fiktivním zastupitelstvu právě 
o nejvhodnějším projektu a žáci se učí argumento-
vat. Příklady argumentů v diskuzi: „Ten multi-
funkční areál má mnoho prvků, jejichž vybudování 
zabere příliš mnoho času a financí“. „Restaurace 

s hotelem má své prostory přístupné pouze pro 
zákazníky“. „Vybudování dětského hřiště je finanč-
ně méně náročné než ostatní návrhy“. „Koupaliště 
nám tu velice schází právě v letních dnech“. „Jenže 
koupaliště je přístupné jen v létě a přes zimu se 
nevyužívá“. 
Po diskuzi nastane hlasování, nikdo ale nesmí 
hlasovat pro svůj návrh a každý musí pro někoho 
hlasovat. Vítězí návrh koupaliště. Online varianta 
umožnila vkládání obrázků z internetu, kreslení 
a spolupráci v jednom čase. Výstupy jsou barevné 
a lépe představují myšlenky a nápady. Online 
setkání jsou dobrou náhradou fyzických setkání, 
ale nedokáží plně vynahradit pocit z opravdové 
spolupráce. Všichni jsme se samozřejmě těšili, až 
budeme moci začít opět spolupracovat tváří v tvář, 
a to se nám povedlo koncem května.  Uvolnění 
opatření proti covid na konci školního roku umož-
nilo dokončení kurzu podnikavosti na ZŠ Karlovy 
Vary, Truhlářská 19 v prezenční formě a uspořádání 
zkrácené formy kurzu na ZŠ Karlovy Vary, Krušno-
horská 11 a ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou.
 Mgr. Lucie Říhová, lektorka kurzu

Online forma kurzu podnikavosti 
v projektu MAP Karlovarsko II

Prezenční forma kurzu na ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11
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Letní prázdniny jdou tradičně obdobím, do kterého jsou směřovány rekon-
strukce a větší opravy školských objektů. I letos na mnoha školách žáky a uči-
tele vystřídali stavaři, elektrikáři, instalatéři podlaháři, malíři a další pracovníci.
Jednou z nejnákladnějších investic je výstavba „spojovačky“ na škole v Poš-
tovní ulici. „Po propojení budovy 1. stupně s jídelnou škola a také rodiče žáků 
volají dlouho. Je to jediná možnost, jak zajistit dětem, aby nemusely stát ve 
frontě na oběd na dešti nebo přímém poledním slunci. Rozhodli jsme pro vel-
korysejší přístavbu s přidanou hodnotou, kterou pomůžeme škole řešit dlouho-
dobý nedostatek prostoru například pro družinu,“ uvádí Petr Bursík, náměstek 
primátorky pro investice. Dvoupodlažní propojovací objekt vzniká podle návrhu 

Kanceláře architektury města Karlovy Vary a jeho realizace je rozdělena do 
více etap. V rámci té letošní bude vybudována spojovací chodba, nový vstup 
do objektu jídelny a družiny, tři nové místnosti družiny, šatna, sklad a úklido-
vá místnost. Sloužit začne na konci roku. V rámci dalších etap uvažovaných 
v následujících letech by v přístavbě mohla vzniknout aula. Zhotovitelem první 
etapy stavby je společnost 3xN a náklady činí 11,5 milionu korun.
Od června již panuje stavební ruch na drahovické škole J. A. Komenského 
a na ZŠ Dukelských hrdinů, kde probíhá rekonstrukce elektroinstalací. Soutěž 
o obě tyto městské zakázky za celkem 7,7 milionu korun vyhrála společnost 
Lemonta.
Řemeslníci a opraváři budou pracovat i na řadě dalších základních i mateř-
ských škol. „Nad rámec nákladnějších rekonstrukcí každý rok vynakládáme 
z rozpočtu města finance na menší opravy a zvelebení školských objektů. 
Nejčastěji jde o výmalbu, výměnu podlahových krytin a opravy zařízení. Při 
plánování rozsahu těchto prací vycházíme z požadavků jednotlivých ředite-
lů. Na seznamu máme dvanáct škol a školek,“ vypočítává Josef Kopfstein, 
náměstek primátorky pro správu městského majetku. 
Harmonogram všech opravných a rekonstrukčních prací je konzultován se 
zástupci jednotlivých vzdělávacích institucí a nastavován tak, aby v případě 
realizace mimo období prázdnin jen minimálně zasahovaly do výuky a dalších 
činností škol.

Letní rekonstrukce a opravy ve školách

Ve školním roce 2020/2021 proběhl v MAP Karlovarsko II první ročník soutěže 
pro žáky základních škol v tvůrčím psaním v angličtině. Námět na tuto soutěž 
vzešel od členek pracovní skupiny k výuce angličtiny. Zadání bylo rozděleno 
do tří kategorií dle ročníku školní docházky. Žáci prvního stupně vytvářeli 
komiks. Žáci 6. a 7. ročníku psali esej, ve které museli použít předem zadaná 
slova. Žáci 8. a 9. ročníku psali esej, jejíž příběh začínal větou: „I woke up, lo-
oked at the calendar and realised I'd been sleeping for 20 years..." Nestranná 
odborná porota v čele s lektorem a rodilým mluvčím Samuelem Kirkem to 
neměla jednoduché, práce žáků byly opravdu zdařilé. Odměnu proto obdrží 
každý ze zapojených žáků.
 Ing. Markéta Hendrichová, manažerka projektu

Žáci základních škol 
soutěžili v tvůrčím 
psaní v angličtině

ŠKOLSTVÍ
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» Projektování a výstavba

O zajištění tradičního půlmaratonu se v Karlových Varech stará veliký tým 
organizátorů. Nedílnou součástí tohoto týmu jsou také dobrovolníci, kteří 
připravují a posléze dohlížejí na trať závodu. 
Ze Základní školy jazyků Karlovy Vary se letos zúčastnilo rekordních osmdesát 
dobrovolníků, kteří pomáhali nejenom při Půlmaratonu, ale řada z nich stála 
na trati i při DM rodinném běhu. Svým velkým počtem obsadili pět úseků 
tohoto známého závodu. 
Mnozí z nich pomáhali již při uplynulých ročnících, ale ti nejmenší, se stali 
organizátory úplně poprvé. Všichni předvedli, že zvládnou i náročné úkoly 
spojené s tímto závodem, spolupracovali mezi sebou a napříč ročníky táhli „za 
jeden provaz“. Chovali se jako skuteční profesionálové, na které je spolehnutí. 
Všem proto patří velké poděkování, jelikož toto jsou přesně ty chvíle, které 
prověří, jak si kdo dokáže poradit i pod určitým tlakem. A tyto zkušenosti 
a zážitky v lavicích žáci opravdu nezískají. 
 Dagmar Svobodová 

Karlovarský půlmaraton a jeho dobrovolníci
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KULTURA

My všichni jsme Karlovy Vary
Na řádkách této rubriky se často věnujeme zapojení 
občanů do veřejného dění. Možná to od nás zní už jako 
značně obehraná melodie flašinetu, ale některé věci je 
třeba si stále připomínat. A ke změně, či alespoň malé-
mu zlepšení stačí vlastně jen docela málo. A nemusíte 
k tomu ani sedět v mýtickém pátém patře.
V několika posledních letech se v okrajových částech 
našeho města, kam je někdy obtížné z centra do-
hlédnout, konají skvělé aktivity místních. V Olšových 
Vratech, Čankově, Sedleci mají místní spolky za sebou 
povedené a pravidelné akce, které jsou středobodem 
kulturního života těchto čtvrtí. Ve velkém stylu rozjeli 
společenský život tento rok také v Počernech. A roz-
hodně nemohu zapomenout na spolek v Tuhnicích 
(ty nejsou na okraji, ale dokazují, že i v širším centru 
města může vzniknout bohatý společenský život) se 
svou snahou o komunitní život, korunovaný připomín-
kou tuhnické kapličky. 
Bohatý a pestrý komunitní život posiluje naši společ-
nou identitu a hrdost na naše skvělé město. Sice si 
někdy zoufáme nad některými problémy či kauzami, 
ale obýváme jedno z nejzajímavějších míst (po histo-
rické i přírodní stránce) široko daleko. A takto bychom 
k němu měli my všichni přistupovat – jako občané 
i jako jeho dočasní správci. Je proto důležité budovat 
nové tradice i si vzpomínat na ty staré. I vy můžete 
uspořádat malou sousedskou slavnost, ze které se 
třeba postupem času stane pěkná každoroční událost. 
Nemusíte jen čekat, co za vás „město“ vymyslí. To 
město jsme totiž my všichni. 
 Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty

Měděný anděl
Letošní zima trvala poněkud déle a tak jsme se s mým 
partnerem pustili do údržby hrobek potomků Johana 
Georga Puppa na karlovarském hřbitově v Drahovicích 
až v měsíci květnu.
Pořezali jsme náletové dřeviny, uklidili hromady spa-
daného listí, odstranili zimní výzdobu a vysadili nové 
túje a květiny. V tichu prostředí jsme se v myšlenkách 
vrátili do dávné historie hotelového skvostu, Grand-

hotelu Pupp, ke kterému máme oba více než vřelý 
vztah. Připomněli jsme si, jakou krásu a historickou 
hodnotu nám tady dávní majitelé zanechali. Pracovala 
jsem v Grandhotelu Pupp ve Středisku praktického 
vyučování 40 let. Spolu s našimi žáky jsme i dříve, na 
jaře uklízeli hrobky od spadaného listí.
11. června jsme s mým partnerem šli na hřbitov opět 
ošetřit květiny a potěšit se jejich vzhledem. V první 
moment jsme se radovali, že rostliny pěkně kvetou 
a vytváří hezkou dekoraci. Náhle však partner ustrnul 
a s hrůzou v očích do ticha hřbitova vykřikl: „kde je ten 
měděný anděl“? Doslova jsme zůstali zkameněle a bez 
dechu stát! Překrásná měděná socha anděla, poslední 
z bývalých součástí hrobky, je pryč. 
Před mnoha lety byla hrobka okradena vandaly 
o všechnu uměleckou měděnou výzdobu. Jen anděl 
v životní velikosti a své majestátnosti tam němě stál až 
do těchto dnů.
S lítostí, zármutkem a slzami v očích se v nás mísily 
různé pocity, smutek, vztek, zlost, bezmocnost…..na-
konec jsem vytočila číslo Policie ČR, která již o tomto 
činu byla vyrozuměna a případ je v šetření. Věříme, že 

se podaří pachatele dopadnout a patřičně potrestat!
Žádný trest však nevyváží tu ztrátu. Je s podivem, že 
v naší vyspělé zemi, kde má každý možnost slušného 
výdělku, se najdou lidé bez jakýchkoliv morálních 
zábran.
Dovolujeme si položit otázku. 
Našel by se někdo, město, firma, podnikatel, mecenáš 
… kdo by byl ochoten navrátit hrobce důstojný 
vzhled?
 Lenka Smetanová

Letní kino
Vážený pane zastupiteli Kopfsteine,
reaguji na Váš článek o Letním kině. Myslím, že Váš 
názor vychází z mylného předpokladu, že věci jsou 
dané, o lázeňskou zónu by Karlovaráci neměli mít zá-
jem a pokud možno ji nenavštěvovat. Já sama zde žiji 
od narození a myslím si, že lázeňská zóna je srdcem 
a podstatou města. To, že ji Karlovaráci navštěvují mi-
nimálně, je důsledek špatného rozhodování v minulosti 
a právě radnice by měla zájem, aby se současný směr 
obrátil a obyvatelé města měli důvod svoje město 
poznat a využívat jeho krásy. Letní kino s úžasnou pří-
rodní scenérií by se mohlo stát důvodem pro místní do 
těchto končin zavítat. Lázeňští hosté přijedou, využijí 
a odjedou. Proč bychom ale my a naše děti neměli 
mít v tomto krásném koutě mít svoje místo? Myslím, 
že v současné době, kdy by si Karlovy Vary měly najít 
svoje další směřování, jsou tato rozhodnutí dost pod-
statná. Zesměšňovat akci Z je dost trapné, protože v té 
době občané ukázali soudržnost a snahu něco změnit. 
To, že se to asi nepovedlo, je důsledek pozdější špatné 
koncepce, ale také tím, že v té době zde vrcholil odliv 
obyvatel z centra a kolonizace našeho města Rusy. 
Nyní zjišťuji mezi svými přáteli, že začínají chápat, 
o jaké kvality se svým vystěhováním z města nechali 
připravit a zpětně doceňují kvality a krásy bydlení 
v centru. Samozřejmě je v tom i vzpomínkový optimi-
smus, ale právě proto by městští zastupitelé měli tyto 
nálady podchytit a ne odsunovat veškeré aktivity do 
okrajových čtvrtí.
 Bc. Pavla Perglová

HYDEPARK
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KULTURNÍ SERVIS

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 re-
zervace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený 
režim platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

4. 8. 19.30 John Graham: Hexenšus
Umělecká agentura Nordproduction
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé kočky mohou 
ležet klidně za kamny – a přece zafunguje zákon schválnosti. 
Alespoň v této frašce feydeauovského střihu o lidech, kteří 
se sejdou na místě, kde žádný z nich neměl být. Roztoužená 
žena, milenec zkroucený ve vaně hexenšusem, navrátivší se 
manžel, který také čeká utajenou návštěvu, slepý ladič pian – 
a mnozí další v situačním kolotoči, jejž těžko zastavit.
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová/ Jaroslava Strán-
ská, Daniel Rous, Hana Čížková, Jan Antonín Duchoslav/ Ivo 
Kubečka, Tomáš Juřička, Gábina Hyrmanová
Režie: Petr Kracik

11. 8. 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!

14. 8. 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers: Nejkrasší kusy saisóny
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí! Když 
zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, 
nohy křepčí! Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých 
i amerických, v koncertní show Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers.
Účinkují:
Ondřej Havelka, Melody Makers

15. 8. 15.00 Jana Galinová: Dlouhý, Široký a Byst-
rozraký
Docela velké divadlo
Pohádka o tom, že opravdoví přátelé mohou společně 
dokázat velké věci, a také o tom, že někdy je třeba otevřít 
třináctou komnatu, abychom našli tu pravou princeznu. Čtyři 
přátelé – princové Veliký, Dlouhý, Široký a Bystrozraký – se 
vydají vysvobodit princeznu, kterou na svém hradě vězní zlý 
Čaroděj.
Hrají: Petr Kozák, Michal Žižka, Lukáš Masár, Petr Erlitz, 
Robert Stodůlka, Lenka Lavičková
Režie: Antonín Klepáč

20. 8. – 28. 8. Mezinárodní filmový festival – projek-
ce
http://www.kviff.com

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

1. 8. 10.30 Tržní kolonáda
Cimbálová muzika Klaret z Mikulova
1. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Tržní kolonáda
Robert Říšský – dirigent

3. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

4. – 6. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Opera & opereta
KSO ve spolupráci s MPCAD
Jiří Štrunc – dirigent

7. 8. 10.30 Tržní kolonáda
Opera & opereta
KSO ve spolupráci s MPCAD
Jiří Štrunc – dirigent

7. 8. 16.30 Goethova vyhlídka
Family Concert

10. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Duo Dolce

11. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Fagotové kvarteto BBQ

12. 8. 21.00 Tržní kolonáda
L. van Beethoven
Corriolan předehra
Ah Perfido, árie, op. 65
Symfonie č. 1, C dur
Lucie Silkenová – soprán
Jakub Sedláček – umělecké vedení, koncertní mistr KSO, 
housle

13. 8. 17.00  Tržní kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš – dirigent

14. 8. 15.00 Tržní kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš – dirigent

14. 8. 16.30 Linhart
Fagotové kvarteto BBQ

15. 8. 15.00 Tržní kolonáda
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
Jakub Sedláček – umělecké vedení, koncertní mistr KSO, 
housle

17. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

18. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Prima Vista Quintet

19. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Komorní koncert

20. 8. 22.00 Thermal Stage
Koncert v rámci zahájení 55. MFF
Jesus Christ Superstar – koncertní verze
Ota Balage – dirigent

21. 8. 16.30 Goethova vyhlídka
Hofi & Friends Quintet

22. 8. 15.00 Loket
Martin Peschík – dirigent

25. 8. 20.00 Tržní kolonáda
L.  van Beethoven: Egmont, Symfonie č. 5
Jiří Štrunc – dirigent

26. 8. 20.00 Tržní kolonáda
A. Vivaildi: Čtvero ročních období

Jakub Sedláček – umělecké vedení, koncertní mistr KSO, 
housle

27. 8. 20.00 Tržní kolonáda
Filmové melodie
Jan Kučera – dirigent

28. 8. 20.00 Tržní kolonáda
A. Dvořák: Symfonie č. 9
Jan Kučera – dirigent

28. 8. 17.00 Linhart
Duo Arpeggio + kontrabas

29. 8. 15.00 Tržní kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

31. 8. 17.00 Tržní kolonáda
Bass Force

FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY
7. 8. – 12. 8. 2021

7. 8. 19.00 Tržní kolonáda
L. van Beethoven: Egmont, Symfonie č. 5
Jiří Štrunc – dirigent

8. 8. 15.00 Tržní kolonáda
Trio Piacere

8. 8. 18.00 Lázně III
Pěvecký recitál
L. van Beethoven, Schumann
Vojtěch Šembera – zpěv
Jan Šimandl – klavír

Prodej vstupenek v pokladně KSO nebo on-line: vstupenky.
karlovy vary.cz

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 5.9. František Skála: Hnědá duha
Sochař, malíř a ilustrátor František Skála (1956) proslul pře-
devším svými sochařskými objekty z nalezených předmětů 
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 nespoutaná imaginace a poetická 
originalita, hravost, fantazie, humor, nadsázka, stejně jako 
mystika či iracionalita.
21. – 28. 8. 2021 během MFF otevřeno denně 10 - 19 hodin

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa 
zahrne 100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových 
fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude pre-
zentovat příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením, 
úmrtím autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne 
nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně 
i morfologicky vzdálených (např. J. Schikaneder, B. Kubišta, 
J. Zrzavý, J. Čapek, Toyen, M. Medek, A. Šimotová, Z. Sýkora, 
K. Nepraš, J. Róna, ad.)

DALŠÍ AKCE
16. – 20.8.2021 9.00 – 16.00 Výtvarné léto v gale-
rii
kursovné, nutná včasná rezervace
17. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté 
děti seznámí účastníky s klasickými i méně obvyklými 

KMD karlovarské městské divadlo
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KULTURNÍ SERVIS

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.

výtvarnými technikami, ke kterým je budou inspirovat právě 
probíhající výstavy.

23. 8. 19.00 Třaskavá směs
František Skála a jeho kapela Třaskavá směs představí písně 
z nového alba Debut. V rámci koncertu proběhne také autor-
ská komentovaná prohlídka výstavy Hnědá duha.

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

VÝSTAVY
do 29. 8. Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
Výstava představí vliv tvorby Jiřího Trnky na autorské práce 
jeho nejbližších. Kromě obrazů, grafik, návrhů a loutek Jiřího 
Trnky budou k vidění též díla jeho manželky Heleny Chvojkové 
Trnkové, především kresby a ilustrace. Zastoupeny budou 
také práce Jiřího Trnky mladšího, architekta, vytvářejícího 
loutky, hračky i nábytek, a jeho manželky Heleny Trnkové, 
kostymérky, jež oblékala nejen loutky svého tchána a manže-
la. Jejich dcera Helena Trnková, malířka a designérka, vystaví 
obrazy, kresby a návrhy knižních obálek.
21. – 28. 8. během MFF otevřeno denně 10 - 19 hodin

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

DALŠÍ AKCE
25. 8. 15.00 Komentovaná prohlídka se členy 
Trnkovy rodiny
Výstavou „Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny“ provedou 
Helena Trnková (Veselá), Helena Trnková, Pavel Šmidrkal 
a Jan Samec.

GALERIE SUPERMARKET wc

nam. Republiky 1 (podchod mezi dolním nádražím a Beche-
rovkou), Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin (změny 
otevírací doby na webu)
Aktuální program najdete na www.supermarketwc.cz nebo 
na FB či IG.

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

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

26. 8. 16.00 Dizajnpárky – sousedská grilovačka 
na střeše
Party pro všechny, kdo nás znají, nebo chtějí poznat. Super-

-recy-upcy tvůrčí dílna, vymazlené točené pivo, k dispozici 
libové párky na gril, bluesové duo Crossroad Bros. Přijďte si 
popovídat s kreativními lidmi a kulturními nadšenci z okolí 
i z daleka.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, www.mestskaknihovnakv.cz 

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 půjčov-
ně, v 1. p. Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 7.

1. 7. – 31. 8. Výstava  obrazů Josefa Rybáčka
Výstava olejomaleb karlovarského malíře Josefa Rybáčka, je-
hož 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/
vyletydovesmiru.
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 
KARLOVARSKÉ KRAJINY
Přesně po 25 letech totiž obnovujeme premiéru tohoto audio-

vizuálního pořadu autorů - historika Stanislava Burachoviče 
a fotografa 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.

TÁBORY pro děti od 8 do 15 let
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

7. 8. Přes hranice z Božího Daru 
 do Oberwiesenthalu
14. 8. Duchcov – NS ve stopách G. Casanovy
21. 8. Šumava: Ostrý (Osser) 1293 m n.m. 
 - Železná Ruda
28. 8. Střední Morava: Valáškův grunt 
 na Hané (týden)

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

VZBUĎME VARY

web: www.vzbudmevary.cz, e-mail:  tereza@offcity.cz, tel. 
608528388

7. 8. 15.45 Do lesů 2021 – procházka kulturní 
divočinou
Křižíkova MHD (konečná stanice),  Karlovy Vary
Tanec- divadlo – hudba – lesní hra a lesní dílna. Již druhý 
ročník lesní procházky pro každý věk. Lesními stezkami 
provádí J. W. Goethe (Ondřej Macl), Příroda (Anna Luňáková) 
a Martin Doucha. Lesní skřítci tYhle, s performance Les Fan-
tômes mezi stromy. Divoká stvoření Stanislava Tóthová (cello 
+ zpěv), Jana Jarkovská a Janina Hora (flétny).  Lesní dílna 
Katky Hankové a lesní hra. Další info na www.vzbudmevary.
cz. Vstupné dobrovolné (na konci).

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

13. 8. 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

SPORT  |  KONTAKTY

V sobotu 26. června odstartoval 
RunCzech sezónu hromadných akcí 
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. Na 
start se postavilo 1097 běžců, které 
trať zavedla na kolonádu, k hotelu 
Thermal a kolem říčky Teplé pro 
zaslouženou medaili.
Závodní den začal dm rodinným 
během, kterého se zúčastnilo 724 
běžců. Většina vyrazila po vlastních, 
ale někteří se vezli v kočárku nebo 
vyrazili na odstrkovadle. RunCzech 
trasy tradičně přizpůsobuje všem bez 
rozdílu věku a běžeckých schopností, 
protože si stojí za svým heslem All 
Runners Are Beautiful.
Startovním klaksonem vypustil malé 

i velké běžce na trať hejtman Petr 
Kulhánek: „Díky tomuto závodu jsme 
si po dlouhých měsících pandemie 
zase mohli vychutnat radost ze 
závodu, setkat se s kamarády a dal-
šími sportovci a připomenout si, jak 
krásnou kulisu tvoří Karlovy Vary pro 
běžce i jejich fanoušky. Děkujeme 
všem za účast a budeme se těšit 
zase příští rok!”
V 17.30 se na start již postavili hobby 
běžci v čele s českými elitními atlety. 
Celé pole vedl Vít Pavlišta, který 
zvítězil v čase 1:07:18. Na druhém 
místě se umístil Ondřej Fejfar 
(1:08:45) a bronzovou pozici obsadil 
Petr Hošna (1:09:29). Mezi ženami 

zvítězila Hana Homolková (1:20:36): 
„Běželo se mi skvěle, i když trať 
nebyla lehká. Fanoušci byli úplně 
skvělí, na kolonádě jich fandilo tolik!” 
Dvě minuty po ní doběhla Tereza 
Jagošová (1:22:41) a na třetím místě 
se umístila Ivana Sekyrová (1:23:19).
Výhercům ceny předal a závod 
odstartoval náměstek primátorky 
Karlových Varů Petr Bursík: „Bylo 
úžasné vidět zase v ulicích města 
nějakou akci, navíc takový sportovní 
svátek. Moc si vážím práce organi-
zátorů, že dovedli uspořádat takovou 
akci při dodržení všech bezpečnost-
ních pravidel a děkuji všem běžcům 
za jejich dodržování.”

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
letos vyhráli Homolková a Pavlišta Kontaktní informace:

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

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

Rozšířené úřední hodiny občanských 
agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 - 15:30
pátek  8:00 - 14:00

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

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

Městská policie Karlovy Vary, operační 
středisko: 353 153 911

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty 
a úřední hodiny
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