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Vyplňujte dotazníky 
a získejte odměny!
Chcete si přivydělat? Chcete vyjádřit 
svůj názor na společenské dění? 
U nás v Českém národním panelu máte možnost. 
Jsme online panel, za účast v našich 
výzkumech Vás odměníme!
Zaregistrujte se ještě dnes a začněte vyplňovat 
na www.narodnipanel.cz/kv2

Co k tomu budete potřebovat? 
Jen svůj chytrý telefon nebo PC, připojení 
k internetu, a také chuť sdílet své názory.
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12 PODZIM S LÁZEŇSKÝMI LESY
Městské příspěvkové organizace – Lázeňské lesy 
Karlovy Vary, Správa lázeňských parků a Správa 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád spojí síly 
v přípravách pestrého programu pro návštěvníky 
Svatého Linhartu. V sobotu 25. září od 10 hodin zde 
organizace představí svou činnost a používanou 
techniku.

14 NOVÁ PODOBA DIVADELNÍHO NÁMĚSTÍ
Nové stromy a atraktivní otevřený prostor pro 
všechny. Divadelní náměstí má šanci proměnit se
v jedinečné místo centra Karlových Varů. KAM KV 
připravil koncepční studii proměny tohoto prostoru, 
která počítá i s umístěním jezdecké sochy Karla IV.

21 DEN RODIN NA ROLAVĚ
O co všechno se postarají, co zařídí a s čím vám 
mohou pomoci organizace působící v oblasti soci-
álních služeb? Odpovědi najdete v sobotu 18. září 
na Rolavě.

23 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
O prvním zářijovém týdnu (od 1. do 5. září) se před-
vedou folklorní soubory z Čech, Moravy i zahraničí. 
Oproti loňskému ročníku, který byl kvůli meziná-
rodní situaci ochuzen o zahraniční ansámbly a ve 
výsledku pak i o dny a scény, si letos návštěvníci 
opět přijdou na své.

24 JAZZFEST ZAČÍNÁ O MĚSÍC DŘÍVE
O měsíc dříve, nežli byl po dlouhá léta obvyklý říjen, 
se uskuteční letošní, již osmatřicátý roční meziná-
rodního jazzového festivalu Jazzfest Karlovy Vary – 
Sokolov 2021. Ve dnech 2. září – 7. října a nabídne 
celkem šest koncertů, z toho jeden v Sokolově.

30 MĚSTO HOSTÍ SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
Nejlepší světoví triatlonisté opět zamíří do Česka, 
kde se o víkendu 10.-12. září uskuteční
City Triathlon Karlovy Vary. Vrcholem nabitého tří-
denního programu bude už popáté závod Světového 
poháru!

14

01 KARLOVY VARY JSOU V UNESCO
24. července 2021 se mezivládní Výbor pro světové dědictví na 

svém 44. zasedání ve Fu-čou v Číně rozhodl zapsat Slavné lázně 
Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi 30. červen-

cem a 1. srpnem se v Karlových Varech konala akce s názvem 
„Lázně žijí!“, při které se radostně oslavoval vstup společenství 

Great Spa Towns of Europe do UNESCO. 
Více k tématu čtěte na stranách 5 až 7.
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, 

prázdniny jsou za námi, ale to neznamená, že 
končí zábava. Hned první týden v září nás čeká 
tradiční Karlovarský folklorní festival, první pá-
tek a sobotu doplní program Karlovarský festival 
vína, v neděli zase Pohádkové září s průvodem 
pohádkových postav a představením pro děti 
v městském divadle. Druhý víkend bude ve 
znamení sportu, tradičního City Triathlonu, letos 
opět i se závodem Světového poháru. Večery 
pak budou patřit nádhernému magickému festi-
valu světla Vary Září, na který jste samozřejmě 
opět srdečně zváni. V sobotu 18. září bude mít 
premiéru Maturáles v KV Areně, akce, kterou 
chce město alespoň trochu vynahradit letošním 
maturantům fakt, že nemohli mít tradiční matu-
ritní plesy. Maturáles nenahradí obvyklé plesové 
rituály, jako stužkování, předtančení nebo tanec 
s rodiči, ale je to akce, kde se spolužáci mohou 
ještě naposledy sejít a společně oslavit svůj 
„vstup do života“, taková společná afterparty. 
Začíná školní rok a na ten jsme se snažili naše 
školy dobře připravit. Základní školy J. A. Ko-
menského a Dukelských hrdinů prošly rekon-
strukcí elektroinstalace a největší investice 
směřuje do spojovacího objektu mezi budovami  
základní školy v Poštovní ulici, kde budou práce 
pokračovat i v dalších měsících, dohromady 
jde o 20 milionů korun. Léto přineslo Karlovým 
Varům a dalším deseti významným evropským 
lázním jeden historický úspěch, zápis Slavných 
lázní Evropy na Seznam světového a kulturního 
dědictví UNESCO. Je to dobrá zpráva v době, 
kdy lázně čelí kvůli pandemii mnoha omezením. 
Můžeme ale věřit, že až se situace uvolní, bu-
deme žádoucím cílem pro návštěvníky z celého 
světa. 

Přeji Vám příjemné září,
Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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OBNOVA VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
DOSPĚLA DO DALŠÍ FÁZE
Na konci července začala druhá etapa rekonstrukce, 
po níž se vývěr nejznámějšího karlovarského pramene 
vrátí síně. O tom, jak citlivě musí být veden jakýkoliv 
stavební zásah v lokalitě, svědčí četné divoké vývěry 
Vřídla, které se v blízkosti kolonády objevily, jeden 
z nich přímo u vnější stěny síně. Správci pramenů 
musejí divoké vývěry termy zasanovat, aby neohrožo-
valy objekt kolonády.

TŘIĎTE ODPAD POHODLNĚ, DO TAŠEK
Město pro své obyvatele zajistilo další stovky sad 
tašek na separaci recyklovatelných složek odpadu 
- skla, papíru a plastů. K vyzvednutí jsou zdarma do 
vyčerpání zásob na infopultu magistrátu v Moskev-
ské ulici. K dispozici jsou tašky ve dvou velikostech 
o objemu 20 a 40 litrů.

DOSTIHY SPOJENÉ S MĚSTEM
Tři ze sedmi dostihů na závodišti ve Dvorech byly 25. 
července spojeny s městem Karlovy Vary. Cenu města 
- Memoriál Josefa Dolejšího ukořistil domácí odcho-
vanec pětiletý Orleano v sedle s Jiřím Chaloupkou. 
Cenu primátorky ovládl Triplex s Ingrid Janáčkovou 
Koplíkovou. Vítězství v Ceně Nadace města Karlovy 
Vary brala Classa s Lucií Fialovou.

 

FESTIVAL LOUTKOVÉHO DIVADLA
Lázeňské lesy uspořádaly na Svatém Linhartu 
1.ročník festivalu loutkového divadla. Děti, ale i jejich 
rodiče a prarodiče uprostřed lesů pobavily divadelní 
soubory z Prahy, Plzně, Českých Budějovic i Karlových 
Varů. Během víkendu odehrály šest pohádkových 
představení. Kulturním garantem festivalu byl Honza 
Kindl z Divadla loutek Karlovy Vary, který se ujal 
i moderování. Během přestávek mezi vystoupeními 
si návštěvníci užili i doprovodný program s Velrybou 
Varybou. Atmosféru zpříjemnilo hudební vystoupení 
členů KSO.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2021
Evropský týden mobility bude letos 16. až 22. září. 
Tématem jubilejního 20. ročníku je „Bezpečně a zdravě 
udržitelnou dopravou“. Poslední den ETM bude zároveň 
Dnem bez aut. Součástí Evropského týdne mobility 
bude nově akce Pěšky do školy 2021, která si dává 
za cíl zdravě a aktivně strávit začátek dne a zároveň 
napomoci bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí 
v okolí škol. Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. To 
je slogan, kterým pořadatelé vyzývají k zapojení se do 
každoroční iniciativy Evropské komise, jež upozorňuje 
na neudržitelný nárůst individuální automobilové 
dopravy ve městech a zároveň inspiruje k možným 
řešením. Co říkáte, budete s námi u toho?

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘIPOMENE VÝROČÍ 
ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
Česká republika si 14. září připomene výročí úmrtí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní shromáždění u pří-
ležitosti tohoto výročí se uskuteční u sochy prvního 
československého prezidenta na třídě TGM v úterý 14. 
září v 15 hodin.

VARY°SEDNOU
Oživení veřejného prostoru, alternativa k běžným la-
vičkám. Zázemí pro společenské hry a akce. Testování 
prostoru a iniciace změny. To vše nabídnou Karlovar-
ské židle a stolky, které nesou jméno VARY°SEDNOU. 
Karlovarské židle a stolky budou sloužit k posezení 
na 7 lokalitách ve městě: náměstí Dr. M. Horákové 
před KAM KV, u Muzea Karlovy Vary na Nové louce, 
předprostor kostela sv. M. Magdalény, u knihoven, před 
Galerií umění... Kompletní seznam lokalit najdete na 
webu www.kamkv.cz/zidle.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

24. července 2021 se mezivládní Výbor pro 
světové dědictví na svém 44. zasedání ve 
Fu-čou v Číně rozhodl zapsat Slavné lázně Ev-
ropy na Seznam světového dědictví UNESCO.
Nominaci připravily společně Rakousko, Bel-
gie, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie 
a Severní Irsko a Česká republika, která celý 
projekt řídila a koordinovala. Tento nový nad-
národní sériový statek Světového dědictví se 
skládá z nejvýznamnějších lázeňských měst 
v Evropě: Baden bei Wien v Rakousku, Spa 
v Belgii, Vichy ve Francii, Baden-Baden, Bad 
Ems a Bad Kissingen v Německu, Montecatini 
Terme v Itálii, Bath ve Velké Británii a Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně 
v České republice.
„Projekt Slavné lázně Evropy je vynikajícím 
příkladem mezinárodní spolupráce mezi 
ministerstvy a institucemi, odborníky a zástupci 
obcí v sedmi evropských zemích. Velmi si vážím 
podpory starostů zúčastněných měst, kteří tento 
projekt neúnavně podporovali a poskytovali fi-
nanční prostředky po dlouhou dobu jeho náročné 
přípravy. Zároveň jsem hrdý na to, že Česká 
republika byla vybrána jako koordinátor celého 
projektu a jako lídr zúčastněných evropských 
zemí ji přivedla k úspěšnému Zápisu do Seznamu 
světového dědictví UNESCO,“ řekl ke slavnostní-
mu okamžiku Lubomír Zaorálek, ministr kultury 
ČR.
Slavné lázně Evropy Evropy, všechny založené 
kolem přírodních minerálních pramenů, posky-

tují společně výjimečné svědectví o fenoménu 
evropského lázeňství a dosáhly svého rozkvětu 
od konce 18. století do první poloviny 20. století. 
Definujícím rysem tohoto fenoménu je kombinace 
vnitřních a vnějších lázeňských a terapeutických 

zařízení s širokým spektrem volnočasových 
aktivit, které se odrážejí v konkrétní podobě lá-
zeňských míst a s nimi související architekturou. 
Soubory lázeňských budov, včetně lázeňských 
domů, stáčíren minerálních vod, pitných pavilonů 
a kolonád, doplněných shromažďovacími sály, 
kasiny, divadly a dalšími kulturními zařízeními, to 
vše integrované do pečlivě udržované terapeutic-
ké krajiny s minerálními prameny, parky, zahra-
dami, promenádami a sportovišti. Okolní krajina 
lázeňských míst je využívána pro fyzické aktivity 
jako součást zdravotní terapie, relaxace a zábavy. 
Slavná lázeňská města byla jedinými místy v Ev-
ropě, kulturně konkurující velkým metropolím, 
a jako taková se stala zdrojem intelektuální, umě-
lecké, sociální a politické inspirace, čímž přispěla 
k demokratizaci evropské společnosti.
Zápis na Seznam světového dědictví přinese 
Slavným lázním Evropy nejen osvědčení o jejich 
výjimečných hodnotách, ale také lepší ochranu 
a posílenou spolupráci v oblasti památkové péče, 
balneologie a zdraví, cestovního ruchu a propa-
gace. Tato odpovědnost je významným závazkem 
nejen pro všechny zúčastněné smluvní strany 
států, ale i obecních orgánů, které uznávají vý-
znam udržitelné ochrany a prezentace nominova-
ného sériového statku světového dědictví a jeho 
zachování pro budoucí generace.

Karlovy Vary vstoupily do UNESCO
Slavné lázně Evropy jsou zapsány na Seznam světového dědictví

Zapsání Zleva site managerka Františkových Lázní Jitka Ettler Štěpánková, starosta Mariánských Lázní 
Martin Kalina, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, 
PR managerka UNESCO pro Karlovy Vary Nora Dolanská, site manager Mariánských Lázní Vladimír Kajlík, site 
managerka Karlových Varů Lucie Sochorková.

Přípitek Zleva starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, site managerka Karlových Varů Lucie Sochorková, 
site managerka Františkových Lázní Jitka Ettler Štěpánková, site manager Mariánských Lázní Vladimír Kajlík, 
primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, PR managerka UNESCO pro Karlovy Vary Nora Dolanská 
a starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Sobota 24. července 2021. Slunce pálí, je dusno 
a přitom se nad Karlovými Vary válí trochu 
zlověstné mraky.
„Z toho pršet nebude“, říká vrátný hotelu Imperial 
před vchodem u parku plného růží a letních kytek. 
V prezidentském salónku hotelu ale dusno je. 
Nikdo se zatím moc nesměje, vzadu sedí pozvaní 
novináři s kamerami, u stolu jsou připravené bloky 
pro zápisky a v rohu místnosti běží přenos z vý-
ročního zasedání mezinárodní komise UNESCO. 
Jeho členové se letos sešli už před několika dny 
v čínském Fuzhou (čti fudžou), vzdáleného 11 246 
km od Karlových Varů a ležícího jihovýchodně, 
téměř u pobřeží Jihočínského moře.
Právě tam zasedá letošní mezinárodní Výbor 
světového dědictví UNESCO, složený z 21 zemí 
celého světa, předsedá mu představitel Čínské 
lidové republiky, Jeho Excelence pan Tian Xuejun. 
I letošní zasedání je poznamenáno covidovými 
opatřeními a zástupci jednotlivých zemí sedí ve 
svých kancelářích doma a jsou propojeni přes 
internet. Na místě v Číně sedí pouze předsednictvo 
a výkonný výbor. I toto zasedání je však složité zor-
ganizovat, vždyť každá země se může do diskuze 
přihlásit v průběhu zasedání svým rodným jazykem 
a tlumočnické centrum v Paříži musí umět jazyk 
zachytit a řeč okamžitě přeložit do angličtiny.
Na pořad dnešního dne by zápis společenství Great 
Spas of Europe měl přijít cca ve 13.30 hod. V Praze 
sedí na Ministerstvu kultury zástupci České kan-
celáře UNESCO, připraven je pan ministr kultury 
Lubomír Zaorálek, napětí vzrůstá.
13.40 hod. Bod diskuze nad útesem a jeskyní 
pravěkého umění v Saudské Arábii se protahuje, 

arabští zástupci hodně bojují o zápis a dokládají 
jedinečnost místa, spojení s historií kulturního 
dědictví.
14:10 hod. Číšník se ptá, zda by měl už otevřít 
nějakou lahev šampaňského. Všichni kroutí hlavou 
a jsou jako pěny. 14:28 hod a na pořad zasedá-
ní se dostává 11 evropských lázeňských měst. 
Jsme představeni předsedajícímu a na obrazovce 
se objevují obrázky ze všech našich členských 
měst. Organizace ICOMOS, která dohlížela tolik 
let na naše přípravy, jezdila na kontroly, sledovala 
naše kroky v úpravách městské zeleně, přípravě 
obyvatelstva na zápis i náš výklad historických 
památek všech tří měst shodně doporučuje výboru 
naše schválení.
Předsedající se ptá na doplnění otázek, případné 
připomínky nebo návrhy na zamítnutí. Vzduch 
v místnosti by se dal krájet. Pan Tian Xuejun dává 
hlasovat a poklepnutím kladívka stvrdí náš zápis.
Celá procedura trvala 9 minut, nikdo neprojevil 
námitky, nikdo nepotřeboval doplnit informace.
Karlovy Vary (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně 
a dalších 8 evropských měst) hladce prošly. Nato-
čené video se všemi starosty vyjadřuje poděkování 
výboru za kladnou nominaci. Ministr kultury děkuje 
a očividně má radost.
Obrovský úspěch. Místností se ozývá hlasitě 
pískání, tleskot, bouchání do stolu, jásot. Desetileté 
úsilí je završeno. Novináři točí, všem začnou zvonit 
telefony prvními reakcemi na úspěšnou kandi-
daturu. Z pražského studia se připojují zástupci 
ministerstva, předsedající organizace Slavné lázně 
Evropy Paul Simons a všichni mávají do obrazovky. 
Šampaňské se nese, všichni si gratulují. První 

společné fotky, první reakce na sociálních sítích.
Všem spadl obrovský kámen ze srdce. “Je to 
práce několika desítek, možná stovek lidí za celou 
tu dobu, které se na přípravě podílely“, nechce 
nechat slávu jenom na sobě primátorka Karlových 
Varů Andrea Pfeffer Ferklová. „Poslední dva roky 
jsme ale intenzivně komunikovali, připravovali 
společnou strategii a to vše se teď vyplatilo, ráda 
bych teď pracovala i v předsednictvu organizace, 
aby Karlovy Vary dostaly prestižní pozici i mezi 
ostatními nominanty“, oddechne si.
Venku pálí slunce a po mracích na obloze není už 
ani památky.
„Tím to ale nekončí“, uvědomují si ostatní 
starostové západočeských lázeňských měst, Jan 
Kuchař za Františkovy Lázně a Martin Kalina za 
Mariánské Lázně. “Teď si budeme muset opravdu 
dát záležet, aby ti, kdo přijedou, viděli naše města 
v tom nejhezčím světle, upravené, čisté, s dobrý-
mi službami a přívětivým personálem v hotelech 
a restauracích“.
Patnáctá česká památka UNESCO – západočeský 
lázeňský trojúhelník - nyní bude skloňována ve 
všech mezinárodních soupisech kulturních pamě-
tihodností světa. Dostane se jí veliké prezentace, 
obrázky se objeví v mezinárodních kalendářích, 
cestovní kanceláře zařadí cesty po UNESCO 
památkách i na západ České republiky. To všechno 
je třeba využít a podporovat. Přivedou do Karlových 
Varů novou zahraniční klientelu, nové zájemce 
o architekturu a památky.
Nesmíme si to teď zkazit.

Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Reportáž z osudného dne
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Slavnostní přestřižení pásky a zahájení akce „Lázně žijí!“ s primátorkou Karlových Varů, starostou 
Františkových Lázní a ministrem kultury ČR

O prázdninovém víkendu, mezi 30. červencem 
a 1. srpnem, se v Karlových Varech, Františkových 
Lázních a Mariánských Lázních konala akce 
s názvem „Lázně žijí!“, při které se radostně 
oslavoval vstup GREAT SPA TOWNS of Europe 
(Slavných lázní Evropy) na Seznam světového 
dědictví UNESCO.
Centrem dění v Karlových Varech byla Ther-
mal stage a Dvořákovy sady, kde byl připraven 
program pro širokou veřejnost. Tzv. UNESCO park, 
včetně umístěné výstavy „Naše UNESCO“, před-
stavoval hmotné i nehmotné dědictví UNESCO 
v České republice. Měli jste možnost spatřit 
ukázky sokolnictví, loutkového divadla, zakou-
pit či vytvořit perličkové ozdoby nebo výrobky 
z modrotisku. Na stánku Slavných lázní Evropy 
bylo možné zdarma zasílat netradiční pohledy 
z Varů. Samotný páteční večer zakončil koncert 
Michala Hrůzy a Kapely Hrůzy a nádherný koncert 
Karlovarského symfonického orchestru Čtvero 
ročních období v nasvícené Tržní kolonádě.
Vzhledem k významu zápisu 11 měst ze 7 zemí 
na Seznam UNESCO se městských oslav zúčast-
nila široká škála pozvaných hostů, důležitých 
aktérů, kteří během 10 letého procesu vynaložili 
mnohé úsilí, abychom se společně dostali do 
tohoto zdárného konce a zároveň nového začátku. 
Všem moc děkujeme!

LÁZNĚ 
ŽIJÍ!

Ukázky sokolnictví rodinného spolku Penthea  Foto: 3x Aleš Bedlík

Koncert Karlovarského symfonického orchestru 
Čtvero ročních období v nasvícené Tržní kolonádě
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Město Karlovy Vary ve spolupráci s projektem 
Podnikni to! organizuje pro aktivní občany se zá-
jmem o podnikání kurz podnikavosti. Kurz je pro 
ty, kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují, ale 
i pro ty, kteří již na vlastním podnikání aktivně 
pracují. Během 5 setkání se účastníci seznámí 
s tím, jak hledat podnikatelské nápady, bezpečně 
otestovat jejich potenciál s minimem rizika a jak 
udělat projekt finančně udržitelným. Účast na 
kurzu je zdarma a zvána je veřejnost z Karlových 
Varů a okolních obcí, ať už jsou zaměstnaní, na 
rodičovské dovolené nebo studenti.

“Po kurzu Podnikni to! jsem si byla jistá, že podnikat 
opravdu chci. Chci dělat něco, co mě naplňuje a být 
strůjcem svého času. Hlavně jako maminka dvou 
dětí. Celému projektu Podnikni to! vděčím nejen 
za skvělý kurz, ale hlavně za komunitu zajímavých 
a skvělých lidí, kteří jsou na stejné vlně jako já, a se 
kterými se nadále i po skončení kurzu pravidelně 
setkávám,” popisuje svou cestu kurzem Podnikni 
to! Martina Komoňová, jedna z absolventek, která 

aktuálně úspěšně podniká. Kurzem bude provázet 
zkušený podnikatel, který díky letité praxi ukáže 
účastníkům postupy, jak lze podnikání nastartovat 
s minimem rizika a investic i z menšího města nebo 
obce. Kurz se drží jednoduchého pravidla: minimum 
teorie, maximum praxe. Až 80 % z více než 5000 
absolventů kurzů Podnikni to! dále aktivně rozvíjí 
vlastní projekt. Kurz trvá měsíc a skládá se z 5 se-
tkání, probíhající jednou týdně vždy ve středu. První 
workshop odstartuje ve středu 15. září 2021 v 17:30 
v Inovačním centru INION. 
Jeden z autorů projektu Podnikni to! a lektor kurzů 
Max Dužek k tomu dodává: „Na prvním setkání 
účastníci zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost 
a jak ji prezentovat svému okolí. Pak začne to pravé 
podnikatelské dobrodružství: tvorba produktu, 
získávání prvních zákazníků, finanční udržitelnost 
projektu nebo prezentování zkušeným mentorům 
a podnikatelům. Cílem je, abychom společně zbořili 
všechny překážky účastníků v podnikání a dali 
jim tak prostor, aby se realizovali v rámci svých 
projektů.“ 

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít menší 
lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při 
zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní projekt. 
Na konci kurzu budete mít projekt, který bude mít 
hlavu a patu, a plán, jak jej úspěšně rozjet. Účast je 
díky podpoře města Karlovy Vary zdarma. Zájemci 
o kurz se můžou přihlásit na webu https://podnikni-
to.cz/kurz/kurz-karlovy-vary-2021 nebo na e-mail 
platenikova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to! v Karlových Varech:
• Kurz je určen pro všechny občany města a okol-

ních obcí.
• Úvodní workshop začíná 15. září 2021 v 17:30.
• Kurz proběhne v prostorách Inovačního centra 

INION, Drahomířino nábř. 197/16, 36001 Karlovy 
Vary – Drahovice.

• Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy 
ve středu od 17:30 do 19:30.

• Kurz povede zkušený podnikatel z Karlových Varů.
• V případě zhoršení epidemiologické situace se 

kurz bude konat online.

Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu

Občanské 
průkazy podle 
nového zákona
Od 2. srpna 2021 platí nový zákon č. 269/2021 
Sb., o občanských průkazech. Jeho naplnění si 
vyžádalo i několikadenní odstávku systému ob-
čanských průkazů. Nový zákon naplňuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 
ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení 
průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k po-
bytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného 
pohybu. Umožňuje tak, aby s tímto osobním do-
kladem lidé mohli nadále volně cestovat v rámci 
Evropské unie.
Nové občanské průkazy budou obsahovat biome-
trické údaje, konkrétně zobrazení obličeje držitele 
průkazu a dva otisky prstů. Ty budou uložené na 
vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Ztíží 
se možnost občanky padělat a zneužívat. 
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B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  V   Z Á Ř Í
1.9. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Dra-
homířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky 
po Drahomířino nábř.)
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
2.9. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
3.9. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, 
Nádražní
6.9. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křiží-
kova, 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
7.9. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
8.9. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
9.9. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na 
Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Hei-

manna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
10.9. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, 
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, 
Čechova, Chodská, Kollárova
13.9. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, 
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
14.9. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná
15.9. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
16.9. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Pala-
cha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
17.9. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupa-
liště, Čankovská
20.9. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
21.9. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

22.9. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
23.9. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlic-
kého (od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
24.9. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky 
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá
27.9. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 
Škroupova, Divadelní, Moravská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
29.9. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Bla-
hoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, 
Úvalská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD
30.9. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, 
Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní

Odkládáte k popelnici odpad a nepotřebné věci 
s tím, že se město postará? Postará, ale co vás 
stojí často jen trochu námahy, město stojí nemalé 
peníze a ty pak chybí třeba na opravu chodní-
ku nebo komunikace ve vaší ulici. V září vám 
s likvidací nepotřebných věcí pomůžeme. Po celém 
městě budou postupně rozmístěny velkoobjemové 
kontejnery.
K dispozici budou postupně během čtyř zářijových 
sobot vždy od 8 do 15 hodin. V případě předčas-
ného naplnění budou kontejnery vyvezeny a znovu 
přistaveny prázdné.  
Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit: 
komunální odpad, který pro své rozměry či hmot-
nost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na 
směsný komunální odpad, a který není nebezpeč-
ným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň 
apod.), koberce, lino atd.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit: 
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, au-
tobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, 
pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), stavební 
odpad ani biologicky rozložitelný odpad (větvě 
z ořezů stromů a keřů, tráva, atd.). 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
4. září 2021
Olšová Vrata, Hůrky
K Letišti, Pražská silnice, Hornická ul., Hornická ul. 

/ Josefa Lady
Lázeňské území
Krále Jiřího / Poděbradská, Jateční, Fügnerova, 
Nábřeží Jana Palacha, Hálkův vrch, Horova 
Tuhnice
Brigádníků, Plzeňská, Krymská / Charkovská, 
Bečovská, Vrázova 
Růžový Vrch
Plešivecká / Vodárenská, Krušnohorská

11. září 2021
Bohatice
Táborská, Na Výšině, Štúrova, Nádražní stezka, 
Jáchymovská, Lomená – u separace, stanoviště 
se bude střídat: 8:00 – 11:30 dole v ulici Lomená 
u separace, 11:30 – 15:00 roh ulic Lomená x 
U Trati – u separace
Drahovice
Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
Lidická – konečná autobusu
Gagarinova / Maďarská, Úvalská, Palackého ná-
městí, Mozartova, Drahomířino nábřeží – Drahovic-
ký most, Mattoniho nábřeží – zastávka MHD

18. září 2021
Sedlec
Merklínská, Merklínská / Ke hřišti 
Rosnice 
Ke koním - zatáčka za Hostincem

Čankov 
Na návsi v zatáčce u separace
Stará Role
Počernická x Zlatý kopeček, Dvořákova – parkovi-
ště, Okružní, Borová, Školní – před poštou, Party-
zánská (Jedlová), Dlouhá – u separace, Dykova
Husova – u separace pod stromy, Rolavská – u se-
parace, Jabloňová – parčík vedle separace

25. září 2021
Rybáře
Nejdecká – u separace vchod na Rolavu
U Koupaliště – parkoviště 
Mlýnská – za zastávkou u separace 
Konečná – velké parkoviště 
Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do 
pivovaru 
Sibiřská - parkoviště (u separace)
Počerny 
u separace u rybníčku / za hospodou u řadovek, 
stanoviště se bude střídat: 8:00 – 11:30 u rybníč-
ku, 11:30 – 15:00 za hospodou u řadovek
Tašovice
Sopečná – separace u hospody, U Brodu - par-
koviště vlevo před retardérem, Slovanská – před 
poštou
Doubí
Modenská – u separace na souběhu ulic Moden-
ská / Garibaldiho, J. Truhláře, U Vesničky SOS, 
Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
K Přehradě – stanoviště se bude střídat: 8:00 
– 11:30 u brány do zahrádek, 11:30 – 15:00 
u výměníku „Kalinka“, Skalní – u separace 

Změna umístění VOK vyhrazena!

Velkoobjemové kontejnery pomohou 
s likvidací nepotřebných věcí 
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Podzimní sobotu 25. září zpestří návštěvníkům 
lázeňských lesů bohatý program. Na Svatém 
Linhartu bude připravena lesní pedagogika pro 
děti, ukázka lesní techniky nebo krmení zvěře 
v oboře. Dospělí a starší děti si vyzkouší bez-
pečnou střelbu na asfaltové holuby z laserové 
brokovnice. Program obohatí nabídka Správy 
lázeňských parků a Správy přírodních léčivých 
zdrojů a kolonád. Zájemci si pod vedením 
zkušených aranžérek vyrobí podzimní dekora-
ce, prodej pokameněného sortimentu nabídne 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. 
Děti nahlédnou do hasičského auta, seznámí se 
s vojenskou technikou i s prací koně v lese.

Městské příspěvkové organizace – Lázeň-
ské lesy Karlovy Vary, Správa lázeňských 
parků a Správa přírodních léčivých zdrojů 

a kolonád (SPLZaK) spojí síly v přípravách pestrého 
programu pro návštěvníky Svatého Linhartu. V so-
botu 25. září od 10 hodin zde organizace představí 
svou činnost a používanou techniku. 

Střelba, krmení zvěře i silné stroje
Návštěvníci uvidí nejen lesnické, ale i hasičské 
a vojenské vozy. Malí účastníci tak dostanou šanci 
si ve velkých autech posedět a zblízka je obhléd-
nout. Připravena bude také ukázka tradičního 
způsobu přibližování dříví s koněm. Studenti Střední 
lesnické školy Žlutice připraví dětem úkoly, které 
nejen zabaví, ale také naučí znalostem přírody. 
Nebude chybět sokolník a trubači s loveckými rohy. 
Zkušené zahradnice z lázeňských parků naaranžují 
spolu se zájemci květinovou výzdobu z materiálu, 
který nabízí podzimní příroda.
Nedílnou součástí práce lesníků je také lov zvěře. 
Aby byl pro zvěř co nejvíce šetrný, je pro každého 
myslivce povinností střelbu procvičovat. Na Linhartu 
si přesnou mušku vyzkouší i návštěvníci, kteří 

nejsou držiteli zbrojního průkazu. Laserová střelnice 
umožňuje autentickou střelbu na loveckém kole 
z brokovnice, která ovšem místo broků „trefuje“ 
asfaltové holuby laserovým paprskem. 
Oblíbeným zážitkem je i vstup do obor s ukázkou 
krmení zvěře. Zájemci se tak dostanou do blízkého 
kontaktu se zvířaty, který při běžné návštěvě nemají.

Bohatý program doplní hudební 
vystoupení a dobré jídlo
Mlsné jazyky uspokojí speciality ze zvěřiny – 
zvěřinový guláš a hamburgery. Atmosféru zpříjemní 
hudba kapel B&W a Duo Aura. O pohodu účastníků 
se zaměstnanci lázeňských lesů a parků a SPLZaK 
postarají do 16. hodiny.
Na místo konání dovezou návštěvníky mimořádně 
zřízené linky autobusů Dopravního podniku Karlovy 
Vary.

Martina Nentvichová,
projektová manažerka Lázeňských lesů Karlovy Vary

Podzim s lázeňskými lesy SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 

SÍDLIŠTNÍ ZAHRÁDKU
Město je takové, jaké si ho udělají 
občané, jak se o něj starají a pečují

Soutěž Správy lázeňských parků Karlovy Vary 
o nejkrásnější zahrádku kolem obytných domů, 
panelových domů a na sídlištích, ale i v ostat-
ních ulicích zná své vítěze. 
Zvítězila zahrádka v centru města, o kterou 
v ulici Zahradní 33 pečují dámy Zuzana Nedvě-
dová a Miriam Zikmundová. Na druhém místě 
skončila předzahrádka před obytným domem 
v tuhnické ulici Jižní 1 až 5, o níž se stará hned 
několik zdejších obyvatel. Jako třetí se pak 
v soutěži umístila zahrádka před domem na 
křižovatce ulic Studentská a Svatošská v Doubí, 
jíž už dva roky šlechtí paní Thi Thu Nguyen.
Výherci obdrží od Správy lázeňských parků Kar-
lovy Vary vouchery na sazenice v různé cenové 
hodnotě a k tomu jako pozornost i menší dárek. 
Gratulujeme! 

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Zaměstnanci lázeňských lesů společnými silami 
od února pracovali na rekonstrukci kavárny na 
Linhartu. Kavárna byla po celkové opravě objektu 
stavebně dokončena, avšak chyběla jí útulná 
atmosféra a jedinečný charakter. 
Vše odstartoval nápad vybudovat v prázdné 
vstupní místnosti prostor pro děti – nejen na hraní, 
ale i na aktivity, díky kterým se přirozeně seznámí 
s lesním prostředím. Proto byla hala vyzdobena 
malbou s typickými dřevinami našich lesů i jejich 

zvířecími obyvateli. Paraván oddělující dětský 
koutek zdobí příčné řezy kmenů odhalující leto-
kruhy, které dokumentují přesné stáří dřevin. Ve 
skleněném stolku se zase schovala malá ukázka 
hornin Karlovarska.
V kavárně přibyla nová pohodlná křesla, designové 
stolky a obložení zdí. Dřevěné prvky jsou sjedno-
ceny povrchovou úpravou opálením, které zajistili 
vlastní truhláři. Prostoru dominují netradičně 
upravené trofeje zvěře. 
Co je však nejdůležitější? Zákazníci se mohou těšit 
na kvalitnější kávu a nové menu, domácí zákusky, 
pomazánky i nápoje. Pro větší komfort při par-
kování rozšiřujeme prostor a upravujeme plochu 
v bývalém kamenolomu pod Linhartem, abychom 
navýšili kapacitu zaparkovaných aut.
Moc bychom si přáli, aby nové prostředí a nabídka 
zajistily návštěvníkům příjemné domácí prostředí 
a ti se k nám rádi vraceli.

Na Linhart láká nový design kavárny

1. místo ulice Zahradní

3. místo ulice Svatošská

2. místo ulice  Jižní
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PODPORA V ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT
Známí mi často říkají, že kouření je „fakt mimo“ 
a nechápou „jak to, že mi to nevadí“. Jasně, že 
občas nad tím přemýšlím a zvažuji, co s tím. 
Ale podobné komentáře mi vůbec nepomáhají. 
Uvažovala jsem, že kouřit přestanu. Mám však 
stres, zda to zvládnu, když budu pod dohledem 
známých a jejich jedovatými komentáři.  Julie, 48

Rozhodnutí přestat, nebo pokračovat ve zdraví 
škodlivém zlozvyku, by mělo vycházet z vás. 
Vyjasnit si, co život bez cigarety přinese, patří 
k prvním krokům – a musí to být vaše kroky. 
Nejprve si udělejte jasno v tom, proč vůbec chce-
te přestat kouřit. Zjistěte si co nejvíce informací 
o dopadu kouření na zdraví. Poznatky konzultujte 
např. s lékařem. Čím více se informace dotýkají 
vás osobně, tím je pro vás srozumitelnější, proč 
kouřit přestat. 

Udělejte si nejen „domácí úkol“ s přehledem 
toho, co vám abstinence od cigaret přinese, ale 
i v tom, čeho se obáváte, že se vám nepovede, 
nebo vám bude nepříjemné. U žen je častá obava 
z přibírání na váze, nebo výraznějšího kolísání 
nálad. Proberte to s někým, kdo už přestal kouřit. 
Určitě takovou přítelkyni v okolí najdete. 
Reálný pohled na to, co vás čeká, vám pomů-
že připravit se na odvykání tak, aby se zvýšila 
pravděpodobnost úspěchu. Váha se pravděpo-
dobně zvedne, ale i s tím je něco možné dělat, 
když se na to připravíte. Vzhledem k tomu, jak 
dlouho kouříte, počítejte s tím, že první pokus 
nemusí vyjít. Důležité je nevzdávat se a znova se 
pokoušet o změnu. 
Pokud se obáváte, že tlak okolí pro vás bude 
nepříjemný, vyhledejte podporu mimo okruh zná-
mých. Může to být odborník na odvykání, terapeut 

nebo někdo, kdo vás dobře zná a můžete se na 
něj spolehnout, že chápe co, chcete dosáhnout. 
Rozhodnutí přestat kouřit berte jako vážný 
krok – jde přeci o vaše zdraví. Ve fázi zvažování 
a přemýšlení vám doporučuji si všechny vaše 
nejasnosti, pocity, nápady zapisovat. Seznam 
průběžně doplňujte a revidujte. Oblasti, které vám 
nejsou jasné, konzultujte s odborníky. Vznikne tak 
vaše osobní databáze informací, která vám bude 
v procesu odvykání nápomocná. Přeji vám hodně 
zdaru!
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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.

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Od června do září se v rámci Karlovarského 
kulturního léta odehrává téměř každý 
den atraktivní kulturní akce. Obyvatelé 

i návštěvníci Karlových Varů si mohou vybrat 
z koncertů vážné i populární hudby, divadelních 
a filmových představení, komentovaných prohlí-
dek nebo výstav. Aktuální program je k dispozici 
na www.karlovyvary.cz/cs/karlovarske-kulturni-
-leto.
„Karlovy Vary se rozhodly být prvním městem 
v České republice, které ponese titul „Město bez 
kouře“. Cílem projektu je snaha motivovat nejen 
občany našeho města, ale i jeho návštěvníky, aby 
udělali krok směrem k odvykání kouření,“ říká 
Andrea Pfeffer Ferklová primátorka města Karlovy 
Vary. „Vítáme každou edukativní akci, která kuřá-
ky informuje, jak udělat změnu k lepšímu ve svém 
životním stylu. Proto jsme rádi, že součástí Karlo-
varského kulturního léta je i virtuální profesor Do-
hořel se svou laboratoří. Je to něco zcela nového 
a ojedinělého a jsem ráda, že podobný projekt se 
povedlo umístit právě do centra našeho města. 
Věřím, že návštěvníci získají nové informace 

a uvědomí si zdravotní rizika kouření,“ upřesňuje 
Andrea Pfeffer Ferklová. Dospělí návštěvníci se 
v prostředí laboratoře virtuálního profesora Do-
hořela dozví, jaká jsou hlavní rizika spojená s kou-
řením klasických cigaret, a co se děje při procesu 
spalování tabáku. Seznámí se také s hlavními 
fakty o nikotinu, stejně jako s principy fungování 
moderních bezdýmných alternativ ke klasickým 
cigaretám a s rozdíly mezi nimi. Průvodcem je jim 
virtuální popularizátor vědy, profesor Dohořel, kte-
rý jednotlivá fakta srozumitelně vysvětluje v sérii 
tematických videí. Společnost Philip Morris ČR 
touto interaktivní edukativní formou představuje 
svou vizi světa bez kouře.
„Věříme, že každý dospělý kuřák má právo na 
přístup k vědecky podloženým informacím o bez-
dýmných alternativách, které jsou pro jeho zdraví 
oproti klasickým cigaretám prokazatelně lepší 
volbou. Proto nyní ve snaze informovat širší ve-
řejnost o výsledcích vědeckého pokroku na tomto 
poli přicházíme s iniciativou Svět bez kouře. Jejím 
prostřednictvím se snažíme dospělým českým 
kuřákům názorně vysvětlit rozdíl mezi hořením 

a zahříváním, co s sebou hoření přináší, a proč 
nastal čas zvážit lepší alternativy. Nejmodernější 
technologie 21. století nám dnes tuto šanci dáva-
jí,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka 
Philip Morris ČR.
Originální v Česku vyvinutá laboratoř využívá 
nejmodernější technologie, jako jsou digitální 
rentgeny a holografické boxy. Výjimečné je zejmé-
na využití technologie Motion Capture, díky které 
ožívá postava samotného profesora Dohořela. 
Zatímco hlas a pohyb mu propůjčil herec Marek 
Němec, je tato technologie využita k záznamu 
pohybů jeho těla a hlavy, které jsou následně 
přeneseny na předem vytvořený digitální model. 
V případě Světa bez kouře je tak využití Motion 
Capture posunuto až na možnost živého rozho-
voru s virtuální postavou. Se Světem bez kouře 
a profesorem Dohořelem se lze seznámit také na 
www.svetbezkoure.cz.

Karlovarské kulturní léto představuje 
i laboratoř Svět bez kouře
Bohatý program Karlovarského kulturního léta, jehož součástí je řada koncertů, divadelních před-
stavení a výstav, rozšířila od konce července interaktivní laboratoř Svět bez kouře. Tato unikátní 
laboratoř virtuálního vědce, profesora Dohořela, bude do konce srpna umístěna ve Dvořákových 
sadech. Srozumitelnou formou přibližuje dospělým kuřákům a jejich blízkým výzkum a vědu stojící 
za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, a jak mohou pomoci zlepšit kvalitu života 
bez cigaret a cigaretového kouře. Vstup je zdarma.
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V 19. století byl tento prostor ještě kompletně 
zastavěn. Myšlenka výstavby nového lázeňského 
domu způsobila demolici původních domů. Prostor 
však již nikdy zastavěn nebyl. Vznikl zde okrasný 
park, který byl postupně redukován až na stávající 
stav – trávníkovou plochu uzavřenou do sebe, 
obehnanou vysokými keři a asfaltovými plochami 
parkoviště. Hotely obklopující Divadelní náměstí 
bohužel přirozeně nepronikají do veřejného pro-
storu. Náměstí je většinu roku bez využití na okraji 
zájmu všech. To se projevuje i na využívání budov. 
 
Cílem navržené proměny náměstí je plochu co nej-
více otevřít. A to jak fyzicky tak obrazně pro konání 
společenský akcí spojených například s Vřídelní 
kolonádou a městským divadlem. Vzhledem k do-
stupnosti prostoru MHD má místo potenciál stát se 
zajímavým pro široké spektrum návštěvníků i z řad 
karlovarských občanů. Studie počítá s centrální 
otevřenou mlatovou plochou, které bude vévodit 
nová socha Karla IV. od prof. Gabriela. Tato plocha 

bude doplněna výsadbou nových stromů.  Dvou-
řadým prstencem osmnácti mohutných platanů 
a promenádou u řeky tvořenou kaštanovou alejí. 
Nové výsadby jsou navrženy tak, aby zadržovaly co 
nejvíce dešťové vody a celkově místo ochlazovaly 
v parných letních dnech. V rámci proměny náměstí 
by mělo dojít k posílení linek MHD a díky tomu 
k částečné redukci parkovacích stání a omezení 
vjezdu běžných motorových vozidel. Prostor by 
se tak mohl stát atraktivním pobytovým místem 
a důstojným nástupem do významných veřejných 
budov. 
Celou koncepční studii tzv. Divadelního korza si 
můžete prohlédnout na webu KAMKV, v průběhu 
příštích měsíců dojde k bližšímu představení studie 
veřejnosti formou procházky a výstavy.
Nedílnou součástí Divadelního korza je i budova 
Vřídelní kolonády, jejíž studii na budoucí využití 
a revitalizace právě Kancelář architektury města 
Karlovy Vary spolu se studiem VRTIŠKA & ŽÁK 
dokončuje a brzy představí veřejnosti.

Nové stromy a atraktivní otevřený prostor pro všechny. Divadelní náměstí má šanci proměnit se 
v jedinečné místo centra Karlových Varů. 
Divadelní náměstí je díky své poloze velice významnou plochou v lázeňském území, jejíž poten-
ciál není dnes plně využit. V úzkém údolí okolo řeky Teplé  v lázeňském centru Karlových Varů 
je to jedno z mála prostranství, které je rozšířené, a může tak sloužit jako pravé náměstí. Okolní 
zástavba je tvořena významnými lázeňskými domy a hotely, na náměstí přímo navazuje srdce 
Karlových Varů – Vřídelní kolonáda s kostelem sv. Máří Magdaleny. Na druhé straně pak divadlo 
a muzeum. KAM KV připravil koncepční studii proměny tohoto prostoru, která počítá i s umístěním 
jezdecké sochy Karla IV.

ÚTERÝ 7. 9. v 18:00
Vřídelní kolonáda
VŘÍDLO - diskuze s odborníky na architekturu 
a urbanismus a veřejností o Vřídelní kolonádě 
a její budoucí náplni.
 
ČTVRTEK 16. 9. v 18:00
Kancelář architektury města Karlovy Vary
Proměny kostela sv. Máří Magdalény v Karlo-
vých Varech – přednáška Mgr. Jiří Klsák – Při 
archeologickém výzkumu v předprostoru kostela 
sv. Máří Magdalény byly nalezeny i zbytky 
základového zdiva původního gotického kostela 
stejného zasvěcení.
 
ÚTERÝ 21. 9. v 18:00
Vřídelní kolonáda
VŘÍDLO – komentovaná prohlídka výstavy o bu-
doucnosti Vřídelní kolonády.
 
Akce proběhnou v závislosti na aktuálních vlád-
ních opatřeních. Pro aktuálnost a více informací 
sledujte prosím web (www.kamkv.cz) a sociální 
sítě KAM KV. Děkujeme!

Jak by mohlo vypadat 
Divadelní náměstí?
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Od nového roku platí v Karlových Varech obecně zá-
vazná vyhláška, která zapovídá konzumaci alkoholu 
na vybraných místech. Její uplatnění přišlo na pořad 
dne s ukončením nouzového stavu, tedy 12. dubna. 
Od té doby strážníci řešili téměř 100 přestupků, 
v drtivé většině uložením pokuty v příkaze.
Podíváme-li se na aktuální čísla podrobněji, tak 

zjistíme, že 76 procent přestupků bylo řešeno na 
denní směně. Z 81 pokut jich 93 procent je na místě 
nezaplacených, tedy magistrát města čeká proces 
vymáhání. Nikoho asi nepřekvapí, že nelichotivý 
primát s 31 řešenými případy zaujímá Sokolovská 
ulice, následovaná Varšavskou a Vítěznou. Celkem 
strážníci „úřadovali“ již na 19 karlovarských ulicích.   

Vyhláškou proti alkoholu
Cyklista hlídce 
marně ujížděl
Marně hlídce ujížděl 
cyklista, kterého strážníci městské policie 
„načapali“ v místě cyklistům zapovězeném, 
před Mlýnskou kolonádou v Karlových Varech. 
Přitom by bývalo stačilo, kdyby zastavil 
a s ochránci veřejného pořádku se domluvil. 
Vzhledem k tomu, že se jeho prohřešek stal 
kolem půlnoci ze čtvrtka 5. na pátek 6. srpna, 
byli by strážníci ochotni i  přimhouřit oko. 
Místo toho ale začal cyklista po opakovaných 
výzvách k zastavení ujíždět. Z náruče jednoho 
ze strážníků ovšem zamířil takřka přímo do 
náruče druhého, s nímž se také srazil. Kolize 
se naštěstí obešla bez újmy na zdraví obou 
aktérů. Pro hříšníka v sedle kola ovšem měla 
nepříjemnou dohru v podobě pokuty dva tisíce 
korun. Tu cyklista na místě zaplatil, a ještě se 
za svůj prohřešek omluvil.

Kombinačky se občas 
hodí i policii
Městská policie sice není správcem dětských 
hřišť, ale mnohdy reaguje i na podobná 
hlášení, která obdržela v pátek 30. července 
v poledne. Na dětském hřišti v Moskevské ulici 
byl nalezen povytažený vrut bez hlavy, o které 
se mohlo lehce některé z dětí zranit. Strážní-
kům se podařilo na místě vrut vytočit, takže 
další technické podpory již nebylo potřeba.

Močení na veřejnosti 
ocenili pokutou
Strážníci v sobotu 31. července krátce po 
5. hodině ranní, na popud kolegů z operač-
ního střediska, kteří na kamerách zachytili 
devětatřicetiletého muže močícího před jedním 
z klubů v Jaltské ulici, udělili pokutu. Potřeba 
je to lidská, ale určitě by se neměla odehrávat 
přímo na komunikaci a ještě pod policejní 
kamerou. Uvedená lokalita policejní složky za-
městnává v poslední době více, než je zdrávo.  

Strážníci zachránili kolo
V sobotu 31. července dopoledne strážníci 
při jedné z četných kontrol Sokolovské ulice 
narazili na muže vedoucího horské kolo. Již na 
první pohled bylo jasné, že tyto dva subjekty 
k sobě nepatří. Kontrolou, v níž podezření 
vyústilo, strážníci zjistili, že pětatřicetiletý 
muž z Prahy skutečně není vlastníkem kola 
a dle jeho tvrzení jej našel někde u kostela. 
Vzhledem k orientační ceně kola nad 20 tisíc 
korun strážníci předali věc Policii ČR a v rámci 
součinnosti přepravili kolo na jejich služebnu. 
Zdali se jedná o krádež anebo zamlčení nálezu 
bude předmětem šetření, na vlastníka kola se 
ale usmálo štěstí.

ZPRÁVY Z ULICE 

Strážníci řešili díru pod autem, majitel měl velké 
štěstí. V sobotu 10. července ráno přijalo Operační 
a informační středisko MP oznámení o propadlé ko-
munikaci ve Staré Roli a to přímo pod zaparkovaným 
vozidlem. Vzhledem k možnému nebezpečí dalšího 
propadu a nemožnosti vozidlem odjet, strážníci na 
místo zavolali odtahovou službu a vozidlo nechali 
v krajní nouzi přemístit na bezpečné místo. Vlastník 
komunikace, tedy město, zabezpečil propadlé 
místo a začal vzniklou závadu ihned řešit. Majitel 
vozidla měl velké štěstí, že komunikace se propadla 
v místech mezi nápravami vozu a její automobil tak 
naštěstí neutrpěl žádnou škodu.

Díra přímo pod autem

MĚSTSKÁ POLICIE

S nešťast-
nou tváří se 

první srpnovou ne-
děli ve tři odpoledne obrátila 

na hlídku městské policie žena, 
která právě s kamarádkou 
přijela z Ostravy do Karlových 
Varů na dovolenou. Poté, co 
obě  vystoupily z autobu-
su MHD číslo 1, všimla si 
žena, že nemá kabelku. 
V ní měla všechny peníze 

na dovolenou i veškeré 
osobní doklady. Po 

domluvě s operačním 
střediskem naložili 
strážníci turistku 

do služebního vozu a začali stíhat autobus. Ten 
naštěstí stál na zastávce Karla IV., po zevrubném 
prohledání vozu však žena zjistila, že v něm 
kabelka není. Strážníci se jí proto zeptali, kde na-
stupovala a zda nemohla kabelku nechat někde 
na nástupišti. Nešťastná turistka, neznalá poměrů 
v Karlových Varech, odpověděla, že nastupovala 
na „takovém větším autobusovém nádraží“. 
Z toho strážníci usoudili, že nastoupila u Tržnice, 
kam se s ní urychleně vydali. V tu dobu už na 
operační středisko volal občan upozorňující na 
kabelku ležící na lavičce. Celou situaci pro jistotu 
monitorovali strážníci operačního střediska, aby 
kabelku neodnesl někdo jiný. To už se ale na 
místo blížili strážníci s návštěvnicí Karlových 
Varů. Ta našla v zavazadle vše a její slova díků 
nebrala konce.

Bláznivý začátek dovolené
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Datum a hodiny konání na území ČR
• 8. 10. 2021 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
• 9. 10. 2021 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin

Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami v právu volit jsou:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu 
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Ověření zápisu voliče v seznamu voličů
Každý karlovarský volič si může v úředních 
hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, ověřit, zda je zapsán 
ve stálém seznamu voličů a může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu 
trvalého pobytu do 16.00 hodin dne 5. října 2021, 
včetně celostátně vydané písemné informace 
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech voleb 
ve volebních místnostech. Tisknou se samostatně 
pro každou zaregistrovanou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici.

Informace o volební místnosti
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou 
jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, ve 
které voliči obdrží hlasovací lístky.

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydá Magistrát města Karlovy Vary 
voliči, který je zde zapsán ve stálém seznamu voli-
čů, a nehodlá volit ve svém stálém okrsku. Voličský 
průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli vo-
lebním okrsku v ČR nebo na zastupitelském úřadě 
v zahraničí. Voliči s trvalým pobytem v Karlových 
Varech mohou o voličský průkaz požádat:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 

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

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče (fyzické osoby) do 
datové schránky Statutárního města Karlovy 
Vary:  a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem voliče),a to 
nejdéle do 1. října 2021 do 16.00 hodin, nebo

c) osobně na odboru vnitřních věcí, Moskevská 
2035/21 – 1. patro spojovací chodby vpravo 
od vchodu do budovy, a to nejdéle do 6. října 
2021 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost 
před pověřeným úředníkem po prokázání své 
totožnosti platným občanským průkazem. 

 Osobně podané žádosti přijímají:
 Lucie Petržilková, kanc. č. 120, tel. 353 151 154
 Bc. Petra Pudilová, kanc. č. 120, tel. 353 151 
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 v těchto dnech a hodinách:
 pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h.
 (ve středu 6. října 2021 pouze do 16.00 hodin)
 úterý a čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 h.
 pátek  8.00 – 12.00 h.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je 
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podo-
bě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21.

Voličský průkaz je možné: 
• předat osobně voliči, nebo
• předat osobně osobě, která se prokáže plnou 

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

• zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou 
adresu na území ČR nebo v zahraničí, nejdříve 
však dne 23. září 2021. 

Pokud volí občan na voličský průkaz v jiném 
volebním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije 
při volbách hlasovací lístky toho volebního kraje, 
kam se rozhodl jít volit. Ty obdrží na příslušném 
obecním úřadě nebo přímo ve volební místnosti. 
Volič, který hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné 
hlasovací lístky ve volební místnosti příslušného 
zastupitelského úřadu.

Zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že 
prokáže volební komisi svoji totožnost a státní 
občanství. Občan ČR prokazuje totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplo¬matickým nebo služeb-
ním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky 1 
hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovací-

ho lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku 
vliv.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků 
hlasuje volič tak, že vloží úřední obálku před okrs-
kovou volební komisí do  volební schránky.

Hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může 
volič požádat Magistrát města Karlovy Vary a v den 
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku 
mimo volební místnost. Pokud volební komise 
posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vy-
šle k němu své dva členy s přenosnou hlasovací 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Realizace volebního práva pacientů hospi-
talizovaných ve dnech voleb v karlovarské 
nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s pře¬nosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště 

vystavit voličský průkaz 
2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa 

nemocnice v termínu do 1. října 2021 do 14.00 
hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů. 

Zákon o zvláštních způsobech hlasování s ohledem 
na nejistou situaci šíření covid 19 bude pravděpo-
dobně opět umožňovat osobám v karanténě a izo-
laci hlasovat jiným způsobem. V době redakční 
uzávěrky byl tento zákon ve schvalovacím procesu.

Realizace volebního práva lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče ne-
mohou volit v místě svého trvalého pobytu, mohou 
volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli 
do lázní voličský průkaz. Pokud voličský průkaz 
nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam územně 
jejich léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, 
že je správci těchto zařízení nahlásili v zákonném 
termínu do 1. října 2021 do 14.00 hodin k zapsání 
do zvláštního seznamu voličů.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
VOLBY
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Realizace volebního práva občanů s úřední 
adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny Moskevská 2035/21, Kar-
lovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů 
v okrsku č. 1. Volební místností je Základní škola 
Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nejsou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale jsou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky 
mohou voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební 
místnosti.

Okrskové volební komise
Každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, 
jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může 
nejpozději do dne 8. září 2021 do 16.00 hodin 
delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do 
okrskové volební komise. Nebude-li takto dosa-
ženo minimálního počtu členů okrskové volební 
komise, který je stanoven v souladu se zákonem, 
deleguje členy na neobsazená místa primátorka 
města. Odměna předsedy okrskové volební 
komise činí 2 200 Kč, místopředsedy 2 100 Kč 
a člena komise 1 800 Kč, a podléhá 15 % dani.
Přihlášky pro zájemce o členství v okrskové volební 
komisi, které nedelegovaly volební strany, je 

možné podat:
- elektronickým vyplněním formuláře na webu 

Magistrátu města Karlovy Vary, v sekci volby do 
Poslanecké sněmovny

- osobně na Magistrátu města Karlovy Vary, Mos-
kevská 21, 3. patro, kancelář č. 313, Bc. Martina 
Košíková

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

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

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na 
členství v okrskové volební komisi. V přípa-
dě zařazení do komise budeme přihlášené 
zájemce kontaktovat (možno až do volebních 
dnů, včetně).

Zájemci o členství v okrskových volebních komi-
sích, kteří chtějí být delegováni politickými stra-
nami, koalicemi a hnutími, jež při daných volbách 
mají právo delegovat, řeší svůj zájem o členství 
s jednotlivými politickými subjekty. 
Na území statutárního města Karlovy Vary je 50 
volebních okrsků, jejichž seznam naleznete na 
úřední desce v sekci volby od 24.8.2021.
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním 
nebo služebním poměru, má nárok na pracovní 
nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu 

a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo 
odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňu-
jícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební 
komise, který není v pracovním nebo služebním 
poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální 
náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 
člena okrskové volební komise.

První zasedání a školení okrskových volebních 
komisí se uskuteční

v pátek 17. září 2021 v míčové hale v KV Aréně 
v těchto hodinách:

od  8.30 okrsky 1 až 25
od 12.00 okrsky 26 až 50.

Na prvním zasedání budou vylosovány funkce 
předsedy a místopředsedy, komise obdrží organi-
zační informace, na které bude navazovat školení 
okrskových volebních komisí. 

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 8. října 
2021 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání vyhotove-
ných občanských průkazů a cestovních pasů.

Další informace k volbám jsou k dispozici na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021

Aplikace je zdarma ke stažení  
na Google play a App Store.

S novou aplikací

pohodlně v mobilu

Vary
Virtual
ZÍSKEJ ZDARMA 
VIRTUÁLNÍ KARLOVARSKOU KARTU

• Vyhledej si své spojení
• Nakup si:
– časový kupon
– jízdenku
– parkovací lístek
– povolenku k vjezdu  
 do lázeňského území

• Buď v obraze  
s dopravním portálem:

– kde je můj autobus
– aktuální odjezdy ze zastávek
– stav dopravy
– lázeňské území
– kde zaparkovat
– dopravní události

www.dpkv.cz

dpkarlovyvary

DPKVas

Odjezd z Karlových Varů Cena na osobu bez vstupného

4.9. (7:00 – 20:30) 389,- Kč

25.9. (6:30 – 21:00) 449,- Kč

9.10. (8:00 – 19:00) 359,- Kč

16.10. (7:30 – 20:30) 549,- Kč

30.10. (9:00 – 19:00) 219,- Kč

13.11. (7:00 – 20:00) 509,- Kč

20.11. (7:00 – 21:00) 499,- Kč

27.11. (8:00 – 21:00) 399,- Kč

4.12. (8:00 – 21:00) 459,- Kč

11.12. (8:00 – 21:00) 379,- Kč

18.12. (8:00 – 21:00) 399,- Kč

Zábavní park Belantis
Hrad Kost + Jičín
Děčínský Sněžník + Děčín
Dvůr Králové
Zábavní park FUNDORA
Kutná Hora + Kostnice
Liberec – IQ Park, Babylon, ZOO
Vánoční trhy Regensburg
Vánoční trhy Norimberk
Vánoční trhy Drážďany
Vánoční trhy Bamberk

dpkv.cz
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Kvůli koronavirové pandemii nebylo možné v posledním školním roce uskuteč-
nit v rámci projektu Tvoříme společně trvalou Evropu česko-německá setkání 
žáků Základní školy jazyků K. Vary, Základní školy K. Vary, 1. máje a Jenaplan-
schule z Markersbachu. Nakonec se podařilo uskutečnit několik online setkání 
a vytvořit zajímavé výstupy projektu. Za zmínku stojí již tradiční účast týmů 
všech partnerských škol v soutěži First Lego League Explore (mladší žáci) 
a Challenge (starší žáci). Protože osobní účast týmů nebyla možná, musely 
týmy natočit videa a prezentovat svoji přípravu na soutěž a konečné výstupy 
během online rozhovoru s porotou. Během přípravy na soutěž probíhaly online 
schůzky mezi členy týmů partnerských škol. Podařilo se také zrealizovat 
tradiční soutěže Bohemiáda a Germaniáda, při kterých si žáci Jenaplanschule 
a ZŠ jazyků navzájem ověřili svoje znalosti v partnerském jazyce formou 
otázek. Poslední zajímavou online akcí byla prezentace výtvarných děl vytvo-
řených dětmi během uzavření škol a výstupu divadelního kroužku na téma My 
a Evropa. Mgr. Danuše Kubová

Tvoříme společně 
trvalou Evropu

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 
Šmeralova 32, příspěvková organizace 

pořádá 2. kolo zápisů pro školní rok 2021 – 2022

Kdy? 30. 8. – 3. 9. 2021 9:00 - 15:00
 Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

Kde?  na příslušných pobočkách
 · Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře    HO, TO, LDO
 · Školní 745, KV – Stará Role     HO
 · Kollárova 17, KV – Drahovice  VO

Obory 
Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvec-
ká výchova,  sbory a sborečky, orchestry
Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké 
tance
Literárně dramatický (LDO) – dramatika a slovesnost  dramatika a práce 
s loutkou
Výtvarný (VO) – plošná i prostorová tvorba (keramika)

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové 
zkoušky, pro přípravné ročníky (5 – 7 let)  je nutné prokázat předpoklady 
ke studiu.

Kontakty:  
e-mail. info@zusad.cz
tel: 736 514 002, 736 649 452, 353 549 879

ŠKOLSTVÍ

od 17:00
(otevření haly v 16:00)

Předprodej:

Vstupné: 200 Kč (předprodej)     250 Kč (na místě)

Obraťte se na bezplatnou linku Chytré recyklace nebo navštivte 
náš web, kde najdete celou řadu informací o třídění a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení.

Rádi vám poradíme, kam staré spotřebiče odevzdat, nebo objed-
náme jejich bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam 
se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz800 976 679

My vám pomůžeme!

  v
od

a k
v alit

n

vo
dak

va

www.vo
da

kva
.cz

Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

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

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



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Přijďte svým pohybem podpořit projekt po-
máhající nevidomým a zúčastněte se Nočního 
běhu pro Světlušku. Charitativní běh s čelov-
kou se letos uskuteční 9. září. Registrovat do 
závodu se můžete od 18.00 hodin, start je 
naplánovaný na 20. hodinu. Start i cíl je stejný, 
ve Volnočasovém areálu Rolava. Poběží se 
natratích o délce 2,5 a 5 kilometrů dlouhých, 
trasa povede v ulici Třeboňská a po nedaleké 
cyklostezce. Čelovku si vezměte samozřejmě 
sebou, pokud ji nemáte, můžete čelovku 
zakoupit na místě, stejně jako další předměty 
na podporu nevidomých. Doprovodný program 
je zajištěný, před během se také společně 
pořádně rozcvičíme. Startovné do závodu činí 
150 korun,z toho stokoruna půjde na konto 
Světlušky - projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu pomáhajícího nevidomým. Zbývající 
padesátikoruna poslouží k organizaci závodu. 
Upozorňujeme, že platba bude možná pouze 
v hotovosti. V souvislosti s proticovidovými 
opatřeními uzpůsobíme v případě vyhlášení 
mimořádných opatření program i start běhu 
tak, aby vše vyhovovalo nastaveným podmín-
kám. Každý návštěvník areálu i účastník běhu 
běhu je povinen dodržovat platná nařízení 
vlády ČR.

Den rodin představí na 
Rolavě poskytovatele 
sociálních služeb
O co všechno se postarají, co zařídí a s čím vám mohou pomoci organizace působící v oblasti sociál-
ních služeb? Odpovědi najdete na Rolavě. V sobotu 18. září proběhne ve Volnočasovém areálu Rolava 
v Karlových Varech „Den rodin“, akce, která má široké veřejnosti představit poskytovatele sociálních 
služeb a všechny jejich aktivity. Od 10 do 17 hodin čeká návštěvníky celodenní zábava, sport, soutěže 
a zajímaví hosté na několika scénách. Zároveň se veřejnosti představí a nabídnou své služby posky-
tovatelé sociálních služeb působící v Kalových Varech, kteří mají připravené soutěže s odměnou pro 
děti. Malí návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na jízdu na koních, ukázku canisterapie či malování na 
obličej. Celým programem bude provázet moderátor Karel Kašák. Vstup je zdarma. Den rodin navazuje 
na úspěšné ročníky akce pro celou rodinu, které na Rolavě proběhly v předchozích letech. Pořádá ho 
organizace Náhradním rodinám ve spolupráci s městem Karlovy Vary.

Noční běh 
pro Světlušku. 
Podpořte 
nevidomé

9. 9. 2021

Celkový výtěžek včetně startovného ve výši 150 Kč bude 
věnován Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška.

Na místě je možné si zakoupit originální 
výtvarná díla dětí ZUŠ Karlovy Vary, 
čelovky a další propagační předměty 
od Světlušky.

BĚH PRO
SVĚTLUŠKU

Registrace: 18.00 hod.
Areál Rolava | Karlovy Vary
Trasy: 2,5 km a 5 km

Dalibor Gondík

Účast doporučuje rodák našeho kraje 
herec, moderátor a běžec Dalibor Gondík

Karlovy Vary

na ár øsh kc

áá

 z s 

í l

u

n

ž

d

b

o

a

V

ostrov, kde je živo

Senioři na svůj 
svátek vyrazí 
do divadla
Senioři mohou na svůj svátek 1. října vyrazit do 
divadla. Město pro ně u příležitosti Dne seniorů při-
pravuje tradiční dárek v podobě představení v Karlo-
varském městském divadle za zvýhodněné vstupné 
100 korun. V letošním roce bude k vidění bulvární 
komedie „Příběh jednoho hradu“. Děj se odehrává 
na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho 
samého do komických situací při touze po výměně 
ženy, již přivedl v nedávné době na své sídlo. Hra má 
hvězdné obsazení - Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, 
Veronika Arichteva, Jan Antonín Duchoslav, Anna 
Kulovaná, Karel Soukup, režie se ujal Ivan Vyskočil. 
Představení začne 1. října v 17 hodin. Vstupenky 
budou v předprodeji v pokladně Karlovarského 
městského divadla a bude možné je zakoupit 
(rezervovat) pouze osobně od 2. září od 12 hodin. 
Objednávky od organizací přijímá divadlo ve stejném 
termínu také na pokladně. 

.
KARLOVARSKÁ 
KRAJSKÁ 
VÝSTAVA PSŮ
Výstava všech plemen včetně loveckých
(mimo NO)

Hipodrom Holoubek dostihové závodiště Dvory
Doprovodný progam – dílnička pro děti, ukázky agility

   4. 9. 2021
ZAČÁTEK 9:00

www.zkokarlovyvary.cz 
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Letní kino chtějí zbourat, ale proč?
Zdá se, že letní kino, nedávno zachráněné panem La-
dislavem Gerendášem a mnohými nadšenci, které bylo 
stavěné od podzimu 1945 do léta 1946 k příležitosti 
konání prvního mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech, se stalo trnem oku u některých 
politiků. Nedávno vyšel článek v KRL, kde bylo letní 
kino označeno za "socialistický pomník" a kde prý: 
"přežívá nostalgie nad rozumem". V letním kině se 
ještě do nedávných let konalo mnoho akcí a vystoupilo 
zde mnoho osobností, skladatelů, spisovatelů, režisérů, 
herců a hereček (tuším) např. Aram Chačaturjan, 
Sergej Bondarčuk, Pierre Brice, Dean Reed, Henry 
Fonda, Gregory Peck, Richard Gere, John Travolta, Mel 
Gibson, Oliver Stone, a desítky našich herců, které 
nebudu vypisovat. Letní kino bývalo místem, kde se 
koncertovalo, besedovalo, promítaly se zde filmy, ale 
byly zde i diskotéky. V poslední době se zde moc akcí 
nekonalo. Ale proč? Nové letní kino, které má být údaj-
ně brzy postaveno na koupališti Rolava bude prý lepší. 
Před několika lety zde promítali film: "Vratné lahve", 
ale narváno tu tedy nebylo. Nejlepší by bylo letní kino 
rozumně využívat, a předat jej někomu, kdo zde bude 
umět pořádat akce, které by letní kino vzkřísilo k ži-
votu. Příkladem by mohl být např. Kinematograf bratří 
Čadíků, kteří dokáží udělat spoustu akcí a ještě vybírat 
dobrovolné vstupné a příspěvky na různé charitativní 
projekty. V tak hrozném stavu, aby se muselo bourat, 
rozhodně není.
 Jana Marková

Uneseme UNESCO?
24. července došlo k historické události pro Karlovy 
Vary a celý Karlovarský kraj. Finálně se totiž rozhodlo 
o zápisu 11 slavných lázní Evropy, mezi něž patří i kar-
lovarský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně a Františkovy Lázně) na Seznam světového 
dědictví UNESCO. 
Velmi složitý, velmi náročný, velmi dlouhý a skutečně 
unikátní. To byl proces přistoupení, který trval více než 
deset let. Z původně šesti desítek přihlášených lázní 
prošlo po všech jednáních jemným sítem 11 měst 
ze sedmi evropských zemí. Česká republika měla 
v nominaci The Great Spa Towns of Europe vůdčí úlohu 
a významnou roli sehráli také zástupci našeho města 
a kraje. Všem patří ohromný dík za odvedenou práci. 
UNESCO nám přináší perspektivu, nové možnosti, ale 
také prestiž a příliv turistů. Budeme se ale muset velmi 
dobře připravit na všechny aspekty, včetně krátkodo-
bých návštěvníků. Po obrovských ekonomických vý-
padcích způsobených covidovou pandemií bude tento 
restart pro Karlovy Vary nanejvýš potřebný. Je důležité 
také komunikovat s občany a vysvětlit, co zápis pro 
město přinese a co naopak občany čeká (nebo nečeká) 

nového. Už nyní se objevuje celá řada mýtů, které 
zatím nikdo nevyvrací.
Boj o zápis na seznam světového dědictví UNESCO 
tedy skončil úspěchem. Nelze ale čekat se založenýma 
rukama. Nic se neudělá samo. Město má nyní před 
sebou spoustu práce, aby členství v UNESCO dokázalo 
využívat efektivně a způsobem, který ho posune zase 
o kus dál. 

Karel Špecián, člen krajské komise 
pro přeshraniční spolupráci za Piráty

Letní kino vs. Thermal
Reaguji na článek v Karlovarských radničních listech 
číslo 8. Pamatuji Letní kino v době, kdy bylo ve městě 
důležitým centrem kultury a zábavy. Pamatuji lampi-
onové průvody, průvody 1. máje a filmové festivaly. 
Průvody začínaly na „Staliňáku“ (dnes nám. Milady 
Horákové) a prošly celým městem - podél kolonády, 
divadla, Puppu a končily v „Pošťáku“. Tam jsme se 
jako děti těšily na malinovou limonádu, poctivého buřta 
a slané tyčky tlusté jako palec. Rodiče zůstávali v are-
álu Letního kina, kde byla připravena zábava, hudební 
vystoupení, veselice. Pamatuji také promítání filmů 
v přírodě, někdy i sledování za plotem a na stromě při 
nepřístupných projekcích. Město žilo - vyzdobené, bez 
přístupových zákazů a nařízení.
MFF se odehrával v hotelu Pupp, kde jsme čekali na 
hvězdy filmového nebe. Po celém městě byly velké 
poutače občas se zastavením hvězd s focením pro 
fanoušky. Takové okamžiky u hotelu Thermal jsem 
nikdy nezažila. Lidé se cpou za červeným kobercem, 
hvězdy přijedou černými auty, pozdraví diváky a mizí. 
Projekcí je tolik, že stihnete zlomek filmů za hříšné 
peníze. Pamatuji že v roce 2015  hvězda Richard Geee 
přišel mezi téměř 7 tisíc fanoušků právě do Letního 
kina. Vůbec mu nevadilo obyčejné kino v přírodě.
O obnovu Letního kina bojoval i hudebník Ladislav 
Gerendáš. Podařilo se uskutečnit několik podaře-
ných koncertů: Michala Davida, Čechomoru, Vašo 
Patejdla, Janka Ledeckého... a pak konec. Prostory 
opět zpustnou, zarostou. Jsem z postoje města k této 
lokalitě smutná, zbyly jen nostalgické vzpomínky, fotky 
a vycházky do již zapomenutých míst našeho města.
 Miroslava Holíková

Předvolební úvaha
A máme zase před volbami. Vlastně poslední roky vo-
líme každoročně a tento trend bude pokračovat. Jsou 
disciplinovaní voliči, kteří chodí pravidelně a poctivě. 
Zda-li volí pořád tutéž stranu, nebo pokaždé někoho 
jiného, nelze ověřit. Pokud ovšem s nimi mluvíte, 
většinou váhají, komu dát hlas, a objeví-li se nějaká 
výraznější osobnost, strhne na sebe tyto nerozhodnuté 
a nerozhodné voliče. A proč? Protože jak praví klasik 
– „slibem nezarmoutíš“. Ano, volí se i podle slibů, kteří 

nám všichni dávají. Já, když jsem kandidovala, tak 
jsem vždycky říkala, že neslibuji vůbec nic, protože 
zaručit se, že volební sliby splním, je vlastně nemožné, 
když jste v koalici s někým, kdo tento slib splnit ne-
musí, nebo jste v opozici, kde se opravdu velmi těžce 
sliby dají plnit. Na druhou stranu, když si důkladně 
přečtete volební programy – nenajdete v nich vůbec 
nic jiného než v těch předchozích. A pozor, pokud je 
porovnáte napříč politickým spektrem, je tam rozdíl 
minimální. Všichni chtějí jen to nejlepší pro občany, 
nové byty pro mladé, práci pro ty, kteří chtějí pracovat, 
zdravé potraviny pro všechny, nejlepší zemědělství, 
nejlepší školství, nejlepší zdravotnictví, nejjednodušší 
státní správu… Zapomněla jsem na zaklínadlo této 
doby – Covid 19 a očkování, či neočkování.
Nakonec jsem moc ráda, že už nikdy kandidovat 
nechci a nebudu. S přibývajícími roky pomalu 
zapomínám, a tak mám co dělat, abych na sto procent 
zvládala práci. Nezbývá mi už prostě kapacita na další 
studování rozsáhlých materiálů, ověřování právních 
dopadů přijímaných rozhodnutí.
Přeji tedy všem šťastnou volbu. A až uvidíte známé či 
méně známé tváře na všech billboardech, co jich bude, 
nenechte se ovlivnit pouze jejich sliby.
 Věra Bartůňková

Blahopřání
Paní Helena Šilhanová, rozená Mottlová, z Karlových 
Varů, oslavila dne 22.8.2021 v plném zdraví a s úsmě-
vem na rtech 90. narozeniny, ke kterým jí i touto 
cestou s radostí a láskou gratuluje celá její rodina!

HYDEPARK
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KULTURA

26. Karlovarský folklorní 
festival se blíží

Přes nejistotu spojenou s protipandemickými 
opatřeními, které museli pořadatelé Karlovar-
ského folklorního festivalu čelit, je jasné, že 

i letos se o prvním zářijovém týdnu (od 1. do 5. září) 
předvedou na scénách v našem okrese folklorní 
soubory z Čech, Moravy i zahraničí.
Oproti loňskému ročníku, který byl kvůli meziná-
rodní situaci ochuzen o zahraniční ansámbly a ve 
výsledku pak i o dny a scény, si letos návštěvníci 
opět přijdou na své již od středy 1. září, kdy je 
zahájen Jarmark lidových řemesel před Lázeňským 
hotelem Thermal. První soubory se představí ve 
čtvrtek na nové scéně ve Smetanových sadech. 
V pátek je nachystán oblíbený pořad pro žáky 
základních a středních škol v rámci dne otevře-
ných dveří Karlovarského kraje u Krajského úřadu. 
V sobotu se na scénách v lázeňském centru podél 
řeky Teplé představí nejen níže zmínění domácí 
a zahraniční folkloristé, ale také národnostní 
menšiny, které v našem kraji žijí. Den pak bude 
zakončen společným krojovaným průvodem od 
Staré louky až před SPA Hotel Thermal, jenž bude 
svědkem slavnostního galaprogramu, na kterém 
uvidíme všechny soubory postupně na jedné scéně. 
Nedělní program je zahájen přípitkem u pramenů 
v nádherných kulisách Tržní kolonády a pásmem 
vystoupeních na scénách v lázeňském centru, aby-
chom mohli celý festival ukončit na úžasné scéně 
loketského amfiteátru. 
Z tuzemských folkloristů se mohou návštěvní-

ci festivalu těšit na Folklorní soubor Písečan, 
který – jak jeho jméno naznačuje – k nám zavítá 
z jihočeského Písku. Lidovou kulturu Valašska se 
chystá reprezentovat Folklorní spolek Lipta Liptál. 
Z Plzně k nám dorazí tělesa dvě – Orchestr lidových 
nástrojů Plzeňského kraje a Plzeňský malý lidový 
soubor. Taktéž z Chomutova budou vypraveny dva 
autobusy pro dva soubory, jež se za uplynulá léta 
staly pravidelnými účastníky festivalu, tedy soubor 
Skejušan, který uchovává kulturu a zvyky Rusínů, 
kteří po válce odešli do Chomutova, a soubor 
Krušnohor, jenž divákům zahraje, zazpívá a zatančí 
písně z nejdelšího českého pohoří. Coby pověstným 
kamenem dohodil to do Karlových Var má rovněž 
častý host, Foklorní soubor Stázka z Teplé. Výčet 
by nebyl úplným, kdyby v něm chyběl ansámbl 
domácí, organizátorský, tedy Soubor písní a tanců 
Dyleň, jehož členové vedle vystupování zajišťují 
také průvodcování ostatních souborů, moderování 
scén, zkrátka co nejhladší průběh festivalových dní. 
Na Karlovarský folklorní festival dorazí také 
naši sousedé, Poláci ze slezských Siemianowic, 
kteří se na našich pódiích představili již s velkým 
úspěchem před pěti lety. Další dva zahraniční hosté 
k nám zamíří z jihovýchodu, z rumunského regionu 
Sălaj a z města Banja Luka, ležícím v bosenské 
Krajině. 
Pro co nejaktuálnější informace sledujte dění na 
sociálních sítích Karlovarského folklorního festivalu 
(FB, IG) či na webových stránkách kffestival.cz.
Ačkoli po zkušenostech z loňského ročníku nemůže 
nikdo z organizátorů říci s jistotou, že festival 
proběhne přesně tak, jak byl nalinkován, jedno je 
jisté – díky obrovskému nasazení a chuti po folklo-
ru vytvoří společně organizátoři, účastníci a hosté 
jedinečnou atmosféru setkávání starých známých 
i navozování nových přátelství, seznamování se 
s kulturou našich více či méně vzdálených souse-
dů, se kterými sdílíme region, zemi či kontinent, 
a nadšení z možnosti pochlubit se folklorem svého 
rodného kraje. A proto má smysl se na festival těšit.
 Hynek Rint

Poznejte
unikátní jáchymovské podzemí,
aniž byste museli fárat 500 m pod zem.

Navštivte štolu, která je věrnou kopií dolu Svornost,
včetně výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní techniky, šachetních
zdviží, uranových žil, potrubí s radonovou vodou a krápníků.

Rezevace prohlídek a kontakt:
Návštevnické informační centrum lázní Jáchymov

T. G. Masaryka 387, 362 51 Jáchymov
infocentrum@laznejachymov.cz

+420 353 831 618www.LazneJachymov.cz

autorská výstava 16.9. – 28.11.2021
Výstava představí veřejnosti autorské loutky 
Loutkového divadla Antonína Neumayera 
i loutky sochaře Václava Lokvence, které byly 
výsledkem jejich spolupráce. Výstava však 
také zpracovává vývoj Loutkového divadla 
Antonína Neumayera od jeho založení v 60. 
letech 20. století coby průkopnického černého 
divadla a pantomimy, po téměř padesátiletou 
dráhu loutkového divadla pro děti. 
Součástí výstavy je doprovodný program, který 
nabídne workshop, promítání unikátního filmu 
a pohádková představení loutkových divadel.

Neumayer, Lokvenc. 
Muzeum připomene 
40 let Loutkového 
divadla 
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O měsíc dříve, nežli byl po dlouhá léta obvyklý říjen, 
se uskuteční letošní, již osmatřicátý roční meziná-
rodního jazzového festivalu Jazzfest Karlovy Vary – 
Sokolov 2021. Ve dnech 2. září – 7. října a nabídne 
celkem šest koncertů, z toho jeden v Sokolově. Vlna 
pandemie dovolila v loňském roce uskutečnit pouze 
úvodní koncert, proto se pořádající společnost 
Jazzový kruh v čele s ředitelem a dramaturgem 
Milanem Krajícem rozhodla posunout festival do 
měsíce září. JazzFest se koná tradičně s podporou  
Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, záštitu 
festivalu poskytli primátorka města Karlovy Vary 
Andrea Pfeffer Ferklová a hejtman Karlovarského 
kraje Petr Kulhánek.
Festival zahájí 2. září v Galerii umění domácí forma-
ce Jazz Cakes se zpěvačkou Lucií Víškovou v čele.  
Skupina vedle jazzových standardů ráda zabrousí 
i do jiných populárních žánrů s důrazem na vlastní 
nové a neotřelé aranže. Poté se představí americká 
zpěvačka Lauren Henderson zaměřená především 
na karibskou a latinskou hudbu. 
Hned následující den, 3. září,  uvede v Karlovarském 
městském divadle saxofonista Milan Krajíc Soul 
Stars Symphony. Krajíc zaranžoval slavné hity le-
gendárních autorů z žánrové oblasti soul-funky pro 
hudební těleso, které vzniklo syntézou Západočes-
kého symfonického orchestru z Mariánských Lázní 
a Krajícova jazzového comba JazzFancies. Jednot-
livé skladby zazní v podání výjimečných zpěváků 

Petry Brabencové, Martina Růži a Jaroslava Dolníka. 
Koncert bude řídit dirigent Martin Peschík.
Festivalový program zpestří 17. září v kině Dra-
homíra již potřetí speciální díl cyklu Poezie & Jazz 
s názvem Jazzová inspirace III. 
Rozdílné vokální přístupy budou prezentovat 25. září 
v hotelu Imperial formace Allison Wheeler Band 
a Aimée Allen Quartet s americkými zpěvačkami 
v čele. 
Závěrečný koncert festivalu se uskuteční 7. října 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům, kde se 
s Karlovarským symfonickým orchestrem představí 
klavíristé a skladatelé Kryštof Marek a Milan Svo-
boda.  Ve světové premiéře zazní Markova Suite No. 
II  pro sopránsaxofon, piano a komorní symfonický 
orchestr. Saxofonové party provede Milan Krajíc. 
V další jeho skladbě Klíč k zahradám se jako sólista 
se představí koncertní mistr KSO, houslista Jakub 
Sedláček. U klavíru se následně objeví jazzový 
velikán světového renomé Milan Svoboda  Koncert 
bude dirigovat Kryštof Marek.
V rámci koncertu se uskuteční též předání Ceny 
barona Schoenecka, která je uznáním a oceněním 
významné osobnosti nebo kolektivu, který výrazným 
způsobem přispěl k rozvoji a obohacení jazzového 
života zdejšího regionu.

Další informace naleznou zájemci na www.
jazzfest.cz. 

Jazzfest letos začíná o měsíc dříve, 
loni jej zhatila pandemie

Workshop: I ty jsi občan 
Jak mluvit s politiky, 
aby ti naslouchali

14. 09. 2021, 18:00 – 20:00,
sál Krajské knihovny Karlovy Vary
Závodní 378/84, Dvory

Je hození hlasu při volbách 
jedinou možností, jak ovlivnit 
politické dění? Rozhodně ne! 

Oslov politika tak, abys ho 
zaujal pro svoje téma. 
A vyzkoušej si to rovnou 
v praxi, při diskusi s krajskými 
zastupiteli a aktivními občany.

Přihlas se do 9. 9. 2021 na 
info@rekonstrukcestatu.cz 
nebo přes QR kód.
Vstup na workshop je zdarma. 

Více informací v události na 
Facebooku Rekonstrukce státu

SOBOTA 18. 9. 2021, 
10:00 - 12:00  KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Původně stávala ve Staré Roli pouze malá obecní kaple z roku 1823, která však na přelomu 19. a 20. 
století již nemohla stačit rychle se rozrůstající průmyslové obci. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové-
ho pseudorománského farního kostela. 
Odborný výklad: PhDr. Antonín Mařík, Doprovodný program: Karlovarský pěvecký sbor

14:00 - 16:00 MLÝNSKÁ KOLONÁDA
Dnešní pseudorenesanční kamenná kolonáda byla postavena v letech 1871 až 1881 podle projektu 
vynikajícího českého architekta Josefa Zítka. Slavnostní otevření Mlýnské kolonády proběhlo v rámci 
zahájení lázeňské sezony dne 5. června 1881. V interiéru největší karlovarské kolonády vyvěrá celkem 
pět minerálních pramenů: Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše 
a Skalní pramen. 
Odborný výklad: RNDr. Tomáš Vylita, Ph. D., Doprovodný program: Komorní soubor KSO

NEDĚLE 19. 9. 2021, 
10:00 - 12:00  STŘEDOVĚKÉ KARLOVY VARY Z POHLEDU ARCHEOLOGA
Středověký ráz původně malého lázeňského městečka dávno setřel čas. Proměny přišly s četnými 
povodněmi a požáry a v důsledku celkové nestability prostředí v souvislosti s vývěry horkých pramenů. 
Město se proměnilo i díky růstu jeho věhlasu a bohaté výstavbě z období Zlatého věku. 
MHD: BUS č. 2, zastávka „Divadelní náměstí”, poté pěšky, sraz v 10:00 a v 11:00 hod. u Zámecké věže
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák, Doprovodný program: Komorní soubor KSO

14:00 - 16:00  ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Lázně byly založeny roku 1906 a pojmenovány po císařovně Elizabetě - Sissi. Již od svého počátku 
sloužila tato reprezentativní budova k léčebným účelům a rovněž v současnosti se připisují další řádky 
úspěšné, více jak stoleté tradici lázní v srdci Evropy.
Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman, Doprovodný program: Pěvecká třída Mgr. Štěpánky Steinové
ze Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary

Den otevřených dveří památek 2021
Město Karlovy Vary i letos v září otevře dveře 
památek a připojí se tak k tradičním Dnům 
evropského dědictví. O víkendu 18. a 19. září se 
zájemci mohou vypravit do kostela ve Staré Roli, 
na Mlýnskou kolonádu, do Alžbětiných lázní 
a na procházku s archeologem. Vstup na všech-
na místa je zdarma. Připraven bude odborný 
výklad historiků i doprovodný program.
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Vy jste už více než 3 roky vedoucí zdravotní 
péče v Domově seniorů Říčany a teď povedete 
i karlovarský tým. Můžete přiblížit, co všechno 
zdravotní péče v moderním zařízení pro seniory 
obnáší?
Našim klientům poskytujeme nepřetržitou 24hodi-
novou zdravotní péči. Tu zajišťuje tým zdravotních 
sester a pracovníků přímé péče, tedy pečovatelů. 
S klienty trávíme v podstatě celý den. Jsme s nimi 
od jejich probuzení až do večerního uložení ke 
spánku. Snažíme se vyhovět všem potřebám 
seniorů, a to nejen těm souvisejícím se zdravotním 
stavem, ale i v oblasti vyžití. S tím nám hodně 
pomáhá tým aktivizačních pracovníků.

Kdo všechno se může stát vaším klientem? 
O koho se vlastně umíte resp. můžete postarat?
Staráme se o seniory s běžnými stařeckými 
chorobami, o klienty s demencemi všech typů i fází, 
o osoby s Parkinsonovou chorobou. Dokážeme se 

ale postarat o osoby částečně i zcela imobilní. Těm 
všem poskytujeme individuální péči, konkrétně 
základní ošetřovatelskou rehabilitaci a součástí 
naší práce je i základní paliativní péče. A co je 
velmi důležité, všichni výše zmínění u nás najdou 
místo téměř okamžitě, bez pořadníku a dlouhé 
čekací doby. 9. září chystáme pro všechny zájemce 
Den otevřených dveří. Od osmi hodin až do tří od-
poledne budeme celý tým k dispozici, provedeme 
zájemce domovem a odpovíme dotazy potenciál-
ních klientů i členů jejich rodin. 

Jak se na té zdravotní péči o klienty podílí 
lékaři? 
Samozřejmostí je úzká spolupráce s celým týmem 
lékařů. Tedy s praktickým lékařem, psychiatrem, 
neurologem či diabetologem. To jsou ty nejběžnější 
specializace, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu. 
Právě teď navazujeme  také spolupráci s mobilním 
hospicem. 

Jste privátní zařízení. V čem jste jiní než státní 
domovy seniorů?
Jako soukromé zařízení sociálních služeb musíme 
být velmi samostatní a to ve všech směrech. V sou-
časné době v podstatě částečně suplujeme péči 
v zařízeních typu LDN a gerontopsychiatrií. Jsem 
pyšná na to, že se nebojíme a dokážeme takovou 

péči poskytovat. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že 
některá zařízení toho nejsou schopna. A pak je tu ta 
nezdravotnická, ale neméně důležitá stránka věci, 
a to aby se u nás klienti cítili dobře. Jinde nadstan-
dardní služby a aktivity jsou u nás samozřejmostí. 
Od denních aktivizačních programů, přes kulturní 
programy a poskytování sociálního poradenství, až 
po zajištění a donášku nákupu. Často se nám stává, 
že se senior vrací po hospitalizaci v nemocnici se 
slovy „já jsem tak rád, že už jsem zase doma“. A to 
je pro nás ta největší odměna. 

Vy máte víc než tříletou zkušenost z Domova 
seniorů Říčany. Know-how chcete přenést 
i sem do Karlových Varů. Je ale něco, v čem se 
karlovarský domov seniorů bude lišit?
Částečně se lišit bude, už třeba budovou. Náš 
nový domov v Karlových Varech bude prostorově 
velkorysejší. Je opravdu vzdušný, prostory jsou 
prosvětlené, zkrátka je to krásné prostředí. Na 
rozdíl od Říčan má i reminiscenční místnost, tedy 
prostor kde mohou klienti vzpomínat na své mládí 
v kulisách, které této době odpovídají a větší je 
zde i kapacita pro aktivizaci seniorů. Koncept naší 
práce bude přenesen, ta bude poskytována ve 
stejném rozsahu.

Řídíte zdravotní péči v Říčanech. V Karlových 
Varech tedy asi nebudete k dispozici každý 
den….
Skutečně tady nemohu být denně přítomna. Už 
dnes ale máme skvělou vrchní sestru, Lucii Kuli-
chovou, která povede tým přímé péče v Karlových 
Varech. Jsme v úzkém kontaktu již dlouhou dobu 
a počítám, že zejména v prvních týdnech po otevře-
ní to bude ještě intenzivnější. Budu se jí snažit být 
velkou oporou. Mám samozřejmě v plánu Domov 
seniorů zde v Karlových Varech pravidelně navště-
vovat a kontrolovat rozsah i kvalitu poskytované 
péče.  Jsem připravená kdykoli pomoci a poradit.

Jinde nadstandartní služby jsou u nás samozřejmostí, 
říká Petra Kubaričová z Domova seniorů Karlovy Vary
Už jen týdny zbývají do otevření nového Domova seniorů Karlovy Vary, jednoho z nejmodernějších 
zařízení péče o seniory v České republice a zároveň místa, kde brzo najde cca 180 seniorů domácí 
prostředí, lidský přístup, úctu i odbornou péči. Na to, jak konkrétně bude vše realizováno, jsme se 
zeptali osoby nejpovolanější – Petry Kubaričové, vedoucí zdravotní péče.

Domov seniorů v Karlových Varech otevírá 1. září 2021
Den otevřených dveří s možností prohlídky zařízení 

i konzultace s personálem se bude konat 9. září 2021 od 8.00

Kontakt pro žádosti o přijetí: info@proseneo.cz, tel. 734 346 054
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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 re-
zervace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený 
režim platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

1. 9.  19.30  Georges Feydeau: Brouk v hlavě
Studio Dva
Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua 
patřící mezi nejslavnější situační komedie všech dob. 
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, 
Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová/ Anna Fixová, 
Petr Pěknic, Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová/ Zuzana 
Stavná, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Václav Liška/ Martin 
Kubačák/ Lukáš Kofroň, Mojmír Maděrič
Režie: Milan Schejbal

13. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
5. 9.  14.00  Zahájení dětské podzimní sezóny 
před budovou Karlovarského městského divadla s účastí zví-
řátek, královny, princezny, draků a jiných pohádkových postav.
Herci Docela velkého divadla v kostýmech předvedou ukázky 
z pohádky a průvodem přes lázeňské území budou zvát 
všechny na představení, které začíná v 15.00 hodin.

5. 9.  15.00  Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Docela velké divadlo Litvínov
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny 
s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích a zvířecích přátel, 
s písničkami Jana Turka a v choreografii Lenky Lavičkové.
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, 
Lukáš Masár, Petr Erlitz, Markéta Velánová, Michal Žižka, 
Jana Galinová, Jindřich Lenc. Režie: Jurij Galin

15. 9.  19.30  Radůza s kapelou – koncert
Zpěvačka Radůza je osobitá žena s nezaměnitelným hlasem, 
multiinstrumentalistka, autorka hudby a textů, která si svými 
vystoupeními získala i diváky Karlovarského městského 
divadla. Její jméno zdobí i letošní sezonu, a to již po šesté. 

17. 9.  19.30  Molière: Tartuffe
Západočeské divadlo v Chebu Klasická satira o spolubydlícím, 
který postupně ovládne celou domácnost pana Orgona a pod 
rouškou mravopočestnosti málem zničí celou jeho existenci. 
Komedie o pokrytectví.
Hrají: Viktor Braunreiter, Jan Hanny Firla, Pavla Janiššová, 
Petr Németh, Pavel Richta, Radmila Urbanová, Daniel Mišák, 
Kateřina Pokorná, Karel Beseda, Tomáš Mutinský, Ondřej 
Puchel, Filip Mleziva
Režie: Petr Mikeska

19. 9.  15.00  Jiří Chalupa: Šípková Růženka
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Rodinná pohádka pro nejmenší děti. Kromě pohádky děti 
dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, 
zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky a všichni 
společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl sto-
letý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka 
Váchová, autorka Večerníčků a televizního pořadu Kostičky.
Hrají: Eva Hrušková a Jan Přeučil

23. 9.  19.30  Gur Koren: Neperte se, prosím vás!
Divadlo Palace Brilantní izraelská komedie, plná překvapivých 
zvratů a břitkého židovského humoru. 
Hrají: Martina Hudečková/ Zuzana Slavíková, Zuzana Kajna-
rová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach, Kateřina 
Holánová. Režie: Petr Svojtka

25. 9.  16.00  Tanec, tanec 2021 – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

26. 9.  15.00  Lenka Procházková: O chytrém 
Honzovi a krásné Madlence
Divadelní agentura Praha Klasický pohádkový příběh o Hon-
zovi, který je nejen chytrý, ale také statečný a svým důvtipem 
zachrání krásnou Madlenku před nástrahami zlé statkářky 
Kunhůty...

Hrají: Zděněk Košata, Milada Bednářová, Tereza Sokolíková/ 
Natalie Dvořáková, Vlastimil Žwak/Ondřej Kohoutek
Režie: Miroslav Pokorný

27. 9.  19.30  Fred Apke: Slepice na zádech
Divadlo Ungelt Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dosta-
tečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž 
vás dožene manželství.
Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková, Radovan Klučka
Režie: Jaromír Dulava

29. 9.  19.30  Jakub Nvota: Rapper
Divadelní spolek Frída
Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jednoho dne 
zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmítal se vzdát. Příběh 
učitele, který po bypassu začal rapovat, a měl pro to dobrý 
důvod, tomu věř!!!
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, 
Julie Šurková
Režie: Jakub Nvota

30. 9.  19.30  Marc Camoletti: Boeing – Boeing 
aneb Tři letušky v Paříži – představení pro uzavřenou 
společnost. Divadélko Beze Jména

DIVADLO HUSOVKA

Níže uvedené pořady se uskuteční pouze v případě příznivých 
epidemiologických podmínek při dodržení aktuálně platných 
opatření. Děkujeme za pochopení.

12. 9.  18.00  James Graham: Přiznání 
– v rámci Karlovarského Harlekýna
Může být ústředním tématem divadelní hry něco tak pří-
zemního, jako je vyplňování daňového přiznání? A může být 
taková hra vůbec zábavná? Úspěšný mladý britský dramatik 
James Graham svým Přiznáním dokazuje, že ano. Základem 
jeho hry je prostý, leč originální nápad: použít „daňové 
doklady“ jako klíč k vyprávění životního příběhu… Vynikající 
představení nučického souboru ŽUMPA (čili Žebravého 
UMěleckého PAnoptika) v režii Jana Čížka a s dechberoucím 
Jakubem Pilařem v hlavní roli je po dlouhé době divadelním 
bonbónkem, uváděným v rámci přehlídky výjimečných 
amatérských divadel Karlovarský Harlekýn.

16. 9.  19.30  Neřež Trio
Skupina Neřež je mladší sestrou slavných Nerez. Program 
tria Fischmann, Sázavský a Vřešťál se skládá z největších 
hitů skupiny Neřež (V pořádku, Nad tebe není, Podivín aj.) 
a uslyšíte samozřejmě i nejznámější písně původní kapely 
Nerez (Já s tebou žít nebudu, Za poledne, Černá voda, Do 
posledního dechu, Javor aj.), stejně jako čerstvé novinky.

17. 9.  19.30  Top Dream Company
Kapela funguje od roku 2004 pod taktovkou Petra "Harmyho" 
Harmáčka, který dal dohromady desetičlennou partu slože-
nou z hudebních profesionálů. Vystřídala se zde jména jako 
Vojta Dyk, Ondra Ruml, Marta Balážová, Martin Růža a mnozí 
další. Kapela Top Dream Company spolupracuje s řadou 
umělců české, a i mezinárodní hudební scény. Hraje ve stylu 
funk, soul, disco & groove.

19. 9.  19.30  Tomáš Svoboda: Srnky
Dirigent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka... my-
kolog, jenž následkem gigantismu chodí stále v předklonu... 
vynálezce, jenž je autorem penalty v boxu... úředník finanční-
ho úřadu, jenž touží po vztahu se ženou. Jedna noc, která je 
svede dohromady – a srnky, které se objeví bůh ví jak a bůh 
ví odkud – a chtějí bůh ví co... Docela ujetá komedie výrazné-
ho českého autora Tomáše Svobody (mimo jiné režíroval filmy 
Dvě nevěsty a jedna svatba nebo Hodinový manžel) našla 
v Déčku odpovídající provedení a stala se festivalovým hitem. 
Zářijové provedení je na dlouhou dobu v Karlových Varech 
poslední – tak neváhejte a přijďte se pobavit! Účinkují: Marek 
Himl, Tomáš Mutinský, Petr Johanovský, Adam Fedorek, Jiří 
Hnilička, Jana Harantová, Diana Derahová, Andrea Kiralyi 
a Eva Šollová. Režie: Petr Richter.

23. 9.  19.30  Matt Long Trio (GB)
Nová hvězda britského blues, Matthew Long, fenomenální 
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zvednout diváky ze sedadel. Na mladíka svého věku z něj 
vyzařuje až neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Má před 
sebou skvělou kariéru – je to budoucí britská bluesová hvěz-
da ve stádiu tvorby s nominacemi na British Blues Awards. 
Matt Long – kytara a zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš 
Vokurka – bicí.

24. 9.  19.30  Hmlisto & Petr Linhart
Společné vystoupení umělců, kteří mají pevnou vazbu na 
Karlovy Vary a náš kraj. Hmlisto je rodinná formace, jejíž duší 
je rodilá Karlovaračka Veronika Kicková, žijící ve slovenských 
horách. Petr Linhart, bývalý člen legendárních Čp. 8 nebo 
kapely Majerovy brzdové tabulky, jehož hudba je označována 
jako „landscapefolk“, je známý svou láskou k západním 
Sudetům a péčí o poutní kostel ve Skokách.

26. 9.  19.30  Yasmina Reza: Tři verze života 
– DERNIÉRA
Naprosto neočekávaně přichází do mladé domácnosti na 
návštěvu šéf a jeho manželka, Hubert a Ynes Finidorio-
vi. Pravděpodobně byli pozváni – ale přijít měli až zítra 
a Henriho se Soňou naprosto zaskočí. Není co nabídnout, 
konverzace vázne – a neustále o sobě dává vědět malé dítě 
hostitelů, které odmítá spát. Řeší se zásadní otázky – je halo 
temné galaktické hmoty zploštělé? Musí mít šéf vždycky 
pravdu? A má dítě nárok na sušenku, když už si vyčistilo 
zuby? Účinkují: Martin Cirkl, Eliška Huber Malíková, Marek 
Himl a Jana Trsová. Režie: Anna Ratajská.

30. 9.  19.30  Thea & Coming Out
Thea & Coming Out je pražská kapela hrající autorskou 
hudbu na pomezí šansonu, jazzu, blues a folku. Autorkou 
hudby je zpěvačka a skladatelka Tereza Staňková, na 
aranžích se však podílí celá skupina složená především 
z absolventů Konzervatoře Jaroslava Ježka. Slova k písním 
zajišťuje několik textařů, čímž je záběr témat i nálad široký 
a barevný. Většinu textů napsala Magdalena Stárková, dále 
pak také Michal Bystrov, Jana Šilhanová, Eva Khaylová, Pavel 
Sláma a další.

KINO DRAHOMÍRA

1. 9. 19.30 Malá lež (Filmový klub)
2. 9. 19.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
3. 9. 19.30  Zátopek
4. 9. 17.00  Zátopek, 
 19.30  Deníček moderního fotra
5. 9. 14.30  Tlapková patrola ve filmu, 
 17.00  After: Tajemství
 19.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
6. 9. 19.30 After: Tajemství
7. 9. 19.30  Večírek
8. 9. 19.30  Chlast (Filmový klub)
9. 9. 19.30  Zátopek
10. 9. 19.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
11. 9. 17.00  Gump -  pes, který naučil lidi žít
 19.30  Deníček moderního fotra
12. 9. 14.30  Mimi šéf: Rodinný podnik
 17.00  Večírek
 19.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
13. 9. 19.30  Večírek
14. 9. 17.00  Matky (Projekce pro seniory)
 19.30  After: Tajemství
15. 9. 19.30  Florenciino knihkupectví Filmový klub
16. 9. 19.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
18. 9. 14.30  Cruella
 17.00  Gump – pes, který naučil lidi žít
 19.30  Deníček moderního fotra
19. 9. 14.30  Mimi šéf: Rodinný podnik
 17.00  Atlas ptáků
 19.30  Zátopek
20. 9. 19.30  Večírek
21. 9. 17.00  Projekce pro seniory Anny
 19.30  Stingl - Malý velký Okima
22. 9. 17.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 19.30  Kanáři (Filmový klub)
23. 9. 17.00 a 19.30 Zbožňovaný
24. 9. 17.00 a 19.30 Zbožňovaný
25. 9. 14.30  Hotel Transylvánie: Transformánie

KMD karlovarské městské divadlo
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 17.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 19.30  Zbožňovaný
26. 9. 14.30  Hotel Transylvánie: Transformánie
 17.00 a 19.30 Zbožňovaný
27. 9. 17.00 a 19.30 Zbožňovaný
28. 9.  Malá inventura - Divadelní festival
 14.00   Tvůrčí kavárenská dílna
 15.00/16.00/17.00   Ian Mikyska, Vendula 
 Tomšů: Pět knih - Galerie
 17.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 19.30  Zbožňovaný
29. 9. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Vidíš měsíc, Danieli (Filmový klub)
30. 9. 19.00  Den architektury

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.

3. 9.  18.00  Den otevřených dveří Karlovarského 
kraje | Hraju za Vary
A. Dvořák, B. Smetana, J. Brahms, E. Grieg a další
Jan Kučera - dirigent

5. 9.  20.30  Koncert ve spolupráci s Mezinárod-
ním hudebním festivalem Johanna Caspara Ferdinan-
da Fischera
Výletní areál Diana
J. C. F. Fischer: Suita F dur, Le Journal du Printemps 
G. P.Telemann: Ouverture B dur „Les Nations“ 
W. A. Mozart: Divertimento B dur
J. Zach: Symfonia pro smyčce A dur
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Vojtěch Spurný – dirigent, cembalo

63. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV KARLOVAR-
SKÝ PODZIM
18. 9.  16.00  Kostel sv. Petra a Pavla církve česko-
slovenské husitské (za Císařskými lázněmi)
J. Brahms: Preludium a fuga g-moll
F.  Mendelssohn-Bartholdy:  Sonáta č. 5 D dur op. 65
A. Dvořák: Biblické písně op. 99
Gustav Beláček – bas
Wacław Golonka – varhany

19. 9.  15.00  Mlýnská kolonáda
A. Dvořák: Symfonie č.9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Jiří Štrunc – dirigent

24. 9.  19.30  Zahajovací koncert 187. koncertní 
sezóny, Grandhotel Ambassador
A. Dvořák: Karneval, předehra op. 92
K. Šimandl: Koncert pro klavír a orchestr – premiéra
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“
Jan Šimandl – klavír
Jiří Štrunc – dirigent

26. 9.  18.00  Galerie umění
F. SCHUBERT: Klavírní trio Es dur op. 100
A. DVOŘÁK: Klavírní trio e moll op. 90 „Dumky“
Trio Incendio
Karolína Františová – klavír, Filip Zaykov – housle, Vilém 
Petras – violoncello

30. 9.  19.30  Závěrečný koncert festivalu
Grandhotel Pupp
A. Dvořák: Othello, předehra op. 93
G. Verdi: Baletní hudba z opery Otello
C. Orff: Carmina Burana
Lucie Silkenová – soprán
Jaroslav Březina – tenor
Andrij Shkurhan - baryton
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
Sbormistr – Jakub Zicha
Miriam Němcová – dirigent

GALERIE DRAHOMÍRA

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

1. 9. - 30. 9. 2021  Milan Demjan - Obrazy
(vernisáž   1. 9.   17:00)
Autorská výstava výtvarných děl absolventa Střední umělec-
koprůmyslové školy v Karlových Varech.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Předprodej a veškeré informace P. Husárik 608335902, nebo 
www.galerie-husarikova.cz

Pokračování výstavy Jindra Husáriková, Šárka Mrázová 
Cagliero, Lenka Husáriková a David Szalay

2. 9.  19.00  Koncert skupiny Country Legens
 Hudební skupina Country Legends hrající známý klasický 
repertoár americké country music, 50. - 80. léta minulého 
století: Willie Nelson, Johnny Cash, Glen Campbell, Kris 
Kristofferson a mnoho dalších.

10. 9.  15.00  Mezinárodní setkání literatury a poe-
zie k 210. výročí K. H. Máchy
Provází hlavní představitel K. H. Máchy ve filmu Mág 
Jiří Schwarz. Dále se představí francouzsko-kabylská 
spisovatelka Fatima Kerrouche, Luis Filipe Castro Mendes, 
básník a spisovatel a také minulý portugalský ministr kultury; 
Antoine Simon, francouzský básník a performer; Daniel 
Leuwers, francouzský básník a literární kritik; Viviane Ciampi, 
francouzsko-italská básnířka a překladatelka; Josyane De 
Jesus Bergey, francouzsko-portugalská básnířka; Charlotte-
-Rita Pichon, francouzská divadelní a filmová scenáristka, 
spisovatelka a básnířka.

11. 9.  19.00  Koncert německé mezzosopranistky 
Karly Bytnarové v doprovodu klavíristky Renaty Pitrové kte-
rá zazpívá známé operní árie např. G. Pucciniho, A. Dvořáka, 
B. Smetany a také mnohé české národní písně.

15. 9.  19.00  Pepa Škulavík se zpěvačkou Soňou 
Hrubou. Tentokrát rockové a bigbeatové písničky z 60. až 
80. let.

29. 9.  19.00  Koncert skupiny Jazz Cakes jazzové 
a populární hity v neotřelých aranžích

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.

do 17. 9.  Výstava Ať žije věda! / Vividbooks
Co se děje kolem nás a jak to všechno funguje? Interak-
tivní výstava pro celou rodinu vám ukáže fyzikální zákony 
prostřednictvím živé učebnice Vividbooks. Lidské tělo, příroda 
i celý vesmír.

23. 9.  17.00  Vernisáž  výstavy Superior Type - 
Vojtěch Říha
Co je to font a k čemu je dobrý?  Zveme Vás na vernisáž 
nové výstavy nejen o typografii a písmu kolem nás. Mladý 
typograf Vojtěch Říha (1989) pochází z Ostrova, vystudoval 
SUPŠ KV a poté pražské UMPRUM. Jeho práce přesahují hra-
nice typografie. Ve spolupráci s Filipem Dědicem a Matyášem 
Machatem stojí za písmem Superior Type, věnuje se také 
grafickému designu a spolupráci s umělci z různých oborů

od 24. 9.  Výstava Superior Type - Vojtěch Říha
Vstupné dobrovolné. Doprovodný program: info na webu

Galerijní designový obchod (Po - Pá/ 13 - 18h). Každým 
nákupem podpoříte práci designérů z ČR a vzdělávací akce 
ve Varech.
Aktuální program najdete na www.supermarketwc.cz nebo 
na FB či IG.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY
15. 9. - 28. 11.  40 let karlovarského Loutkového 
divadla Antonína Neumayera
Autorská výstava Expozice mapuje fenomén Loutkového 
divadla Antonína Neumayera od jeho založení v 60. letech 
20. století coby průkopnického černého divadla a pantomi-
my, i další období, kterým byla čtyřicetiletá dráha divadla pro 
děti. Výstava představí veřejnosti autorské loutky, zasazené 
do původních kulis, jejichž autorem byl mimo jiných akade-
mický sochař Václav Lokvenc. K výstavě se váže i výstava 
v muzejní kavárně, kde bude možné zhlédnout linoryty ze 
světa fantasie, jejichž autorkou je česko-německá umělkyně 
Adéla Knajzl, vnučka Václava Lokvence.

DALŠÍ AKCE
4. 9.  14.00  Karlovarský folklorní festival
Koncert v rámci karlovarského folklorního festivalu se 
uskuteční u příležitosti dvaceti let od úmrtí Alešy Balounové, 
folkloristky a spoluzakladatelky souboru Dyleň.

25. 9.  15.00  Bylo nás deset
Speciální uvedení filmové komedie z r. 1963, kde hrají a zpí-
vají Jiří Suchý a Jiří Šlitr, pantomima Antonín Neumayer.

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

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou 
veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, 
ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návště-
vy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, 
email: knihovna@kvmuz.cz

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2021

www.jazzfest.cz

2. 9.  18.00  Jazz Cakes (CZ)
Galerie umění
Lauren Henderson Quartet (USA, CZ, DE)

3. 9.  19.30  Soul Stars Symphony
Karlovarské městské divadlo
V aranžmá saxofonisty Milana Krajíce zazní v syntéze 
jazzové kapely JazzFancies a Západočeského  symfonického 

KULTURNÍ SERVIS
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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.

orchestru slavné hity legendárních autorů z žánrové oblasti 
soul-funky
Západočeský symfonický orchestr, Martin Peschík – dirigent, 
Petra Brabencová – zpěv, Martin Růža – zpěv, Jaroslav Dolník 
– zpěv, jazzové combo JazzFancies

17. 9.  19.00  Poezie & Jazz: Jazzová inspirace III
Kino Drahomíra
Poetická skupina Drahomíra, Jazz Apetit (CZ)

25. 9.  19.30  Hotel Imperial
Allison Wheeler Band (USA, RU, CZ)
Aimée Allen Quartet (USA, CZ, AT)

7. 10.  19.30  Kryštof Marek & Milan Svoboda & 
Karlovarský symfonický orchestr
Grandhotel Ambassador Národní dům
Kryštof Marek: Suite No. II pro sopránsaxofon, piano a komor-
ní symfonický orchestr (světová premiéra)
Kryštof Marek: Klíč k zahradám – koncert pro housle a ko-
morní symfonický orchestr
Milan Svoboda: Hommage aux Beatles - úpravy skladeb 
Beatles pro sólový klavír a smyčcový orchestr v aranžmá 
Milana Svobody 
Karlovarský symfonický orchestr, Kryštof Marek – dirigent, 
klavír, Milan Krajíc – soprán saxofon, Jakub Sedláček – 
housle, Milan Svoboda – klavír
Předání Ceny barona Schoenecka

VZBUĎME VARY

Spolek Vzbuďme Vary
web: www.vzbudmevary.cz, e-mail:  tereza@offcity.cz, tel. 
608528388
Podrobný program a vstupenky v průběhu září  na www.
vzbudmevary.cz. 

25. 9. - 28. 9.  Malá inventura Karlovy Vary a Ostrov 
2021
různá místa, Karlovy Vary + Ostrov
Festival nového divadla již podruhé na Karlovarsku. Kulturní 
osvěžení z nezávislé divadelní scény. Divadlo + výtvarné 
umění + hudba  + tanec.
Pořádáme ve spolupráci s kulturním networkem Nová síť 
a kulturními organizacemi v KV a Ostrově.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

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

KAŽDÝ DEN  Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 
070 595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy 
největším dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem 
se provádí kvůli možnosti oboustranné komunikace ohledně 
aktuálního počasí. Večerní pozorování v tomto období začínají 
zhruba kolem 21.hodiny. V případě, že je na obloze Měsíc, 
což je v období mezi 11. a 18. září, mohou začínat i dříve.

ČT, PÁ, SO a NE  vždy ve 13.00, 18.00 a 20.00  Navštiv-
te kosmodrom Karlovy Vary
Zaregistrujte si na našem webu termín vlastního letu do 
vesmíru s naší kosmickou agenturou VOSA z budovaného 
kosmodromu v Karlových Varech. Získáte tak hodinový 
prostor na individuální návštěvu hvězdárny. Tentokrát se 
vám naskytne nikoli pohled z ní do kosmu, ale pohled na ni 
přímo z kosmu, konkrétně výšky kolem 430 km. Cesta v naší 
kabině kosmické lodi Sojuz Bee-1 je určitě zážitkem nejen 
pro děti, ale i pro dospělé. Program je vhodný pro děti od 
5ti let. Registrujte se na našem webu www.astropatrola.cz/
vyletydovesmiru

PROGRAM BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
ČT, PÁ, SO a NE  15.00 - 17.00
Začátky programů: 15.00, poslední vstup v 16.00
V uvedenou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou pro-
hlídku všem zájemcům. nabízíme komentovanou prohlídku 
spojenou za jasné oblohy s pozorováním slunce. úvod 
programu vyplníme zajímavým pořadem.

Magie karlovarské krajiny
Přesně po 25 letech totiž obnovujeme premiéru tohoto 
audiovizuálního pořadu autorů - historika Stanislava Buracho-
viče 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.

SO  15.00  Pohádky s Hvězdičkou
V tuto dobu od 15.00 do 16.00 nabízíme každou sobotu 
pásmo astronomických pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. 
Úvodní pohádku si vyberete sami přímo na místě. Také si pro-
hlédnete hvězdárnu a bude-li jasno, podíváte se i na oblohu. 
Programy  jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.

24. 9.  19.00 - 22.00    Evropská noc vědců 2021: 
Jak dlouho trvá světelný rok?
Letošní tématem večera je fyzikální veličina ČAS. 

Astronomické kroužky pořádané formou víkendovek na 
hvězdárně pro děti 8-14 let ve školním roce 2021/2022
Od září 2021 naše víkendové akce s kapacitou 12 dětí plně 
nahrazují dřívější astronomické kroužky. Jeden víkend na 
hvězdárně, navíc s možností nočního pozorování, plně nahra-
dí čtyři schůzky v klubovně - konané každý týden. Akce na 
hvězdárně má navíc možnost spojit sobotní celodenní teorii 
s praxí pozorování noční oblohy.
Děti jednak mají jistotu, že se všech schůzek zúčastní a navíc 
se tímto způsobem mohou naučit více, než jen v klubovně. 
Akce jsou pro členy Astronomického klubu zdarma, přičemž 
rodiče je vybaví pouze vlastním jídlem na celý víkend. Nástup 
proto bývá v pátek ve 20:00, ukončení akce v neděli do 
13:00. Na víkendovce ale není povinnost spát a pozorovat, 
také se může účastník zúčastnit jen teoretické části v sobotu. 
Zde program začíná od 10.00 a končí v 19.00.
Přihlášky k dispozici na http://astropatrola.cz/tabory-objed-
navka.htm
Podrobnější informace k akci po přihlášení dostávají rodiče 
účastníků formou sms. Při přijímání účastníků dostávají již 
registrovaní členové Astronomického klubu přednost.

17. –19. 9.  Astronomický víkend: září
Víkendový astronomický kroužek zaměřený na pozorování 
podzimní oblohy

24. – 26. 9.  Úvodní víkend zájemců o práci ve 
Voyager Space Agency
Setkání skupiny zájemců o práci v dětské kosmické agentuře 
Voyager Space Agency (VOSA). Vytvoření pracovního týmu 
z dětí různého věku. Skupina se bude podílet na realizaci 
projektu Prometheus.

KOSTEL SV. ANNY

Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59, 
36010 Karlovy Vary - Sedlec

15. 9.  19.00  Oratorium versus Requiem - Mozart 
versus Horálek
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Koncert pořádá Musica Florea
Účinkují: orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum, só-
listé: Michaela Šrůmová, Aneta Petrasová, Jaroslav Březina, 
Miloš Horák, dirigent: Marek Štryncl
Program: Václav Horálek: Oratorium de Passione Domini 
nostri Jesu Christi (Opera Bohemica pro sacro die Veneris)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d moll, KV 626

2. 10.  17.00  Benefiční koncert Václava Hudečka 
a KSO
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují: Václava Hudečka doprovodí Karlovarský symfonický 
orchestr pod uměleckým vedením koncertního mistra 
Jakuba Sedláčka, který také doplní V. Hudečka při koncertě 
pro dvoje housle.
Program: koncerty pro housle a orchestr barokních skladate-
lů Antonia Vivaldiho, Jana Jiřího Bendy a Josepha Haydna
Koncert se koná za podpory Karlovarského kraje a Statutár-
ního města Karlovy Vary.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

8. 9.  Závěs z přírodnin
15. 9.  Drátkování - jabloň
22. 9.  Plody podzimu z rouna
29. 9.  Podzimní průsvit

KAŽDOU STŘEDU  9.00 - 12.00    Dílničky
Dílničky jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Prová-
zet Vás budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka 
Jiroušková, Martina Petrová a Jana Lewi. Cena za pobyt 
v MC je 70 Kč/rodina (materiál v ceně). Zájemci prosím 
hlaste se na pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. 
Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat 
vždy nejpozději v úterý.

JÓGACENTRUM

Lidická 64 (budova pošty v Horních Drahovicích, 1. patro), 
BUS - 3,15 zastávka Gagarinova
Cvičíme živě i on-line. Jedna zkušební lekce ZDARMA.

PO 18.00 Začátečníci a mírně pokročilí
ÚT 18.30 Jóga proti bolestem v zádech
ČT 08.45 Začátečníci a mírně pokročilí 
  (pro seniory od 65 let ZDARMA)
ČT 18.30 Začátečníci a mírně pokročilí

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 9.  Z Horní Blatné na bývalý cínový důl 
 Sauersack
11. 9.  Český les: Tři Sekery – Tachovská huť 
 –  Broumov
16. 9.  Německo: Pohoří Harz (4 dny)
18. 9.  Boží Dar – Horní Blatná
25. 9.  Německo – hrad Falkenberg
26. 9.  Předhůřím Šumavy – Soběšice (4 dny)

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

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

10. a 24. 9.  9.00  Městské farmářské trhy
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Zázemí pro zaměstnance
WITTE se neustále vylepšuje 
NEJDEK Na čtyřicet až padesát milionů korun vyjde plánovaná 
rekonstrukce střechy haly 3 ve výrobním závodě WITTE v Nejdku. 
S významnou investicí se zde počítá v příštím roce.

„Měla proběhnout letos, ale dnešní doba tomu nenahrává,“ říká 
Libor Kousal, vedoucí zdejší Správy budov. „Kapacity stavebních 
firem, včetně těch velkých, jsou omezené. Není to problém pouze 
personální, ale také co do materiálu, který je nyní hůře dostupný,“ 
vysvětluje.

Přes všechny zmíněné potíže mají v nejdeckém závodě WITTE letos 
úspěšně za sebou už dvě významnější investice. Tou první jsou nové 
toalety v hale A, které jsou vyhotovené v provedení „antivandal“ - 
tedy z velmi odolných materiálů, a které už zaměstnancům slouží, 
tou druhou investicí jsou pak dva jídelní kouty. Jsou téměř identické, 
s podobnou kapacitou na sezení i stání. A navíc klimatizované, nová 
je zde totiž také vzduchotechnika.

Původní svačinový kout u točitého schodiště prošel rekonstrukcí, 
druhý, úplně nový vznikl z kanceláře měrového oddělení. Oba jídelní 
kouty jsou vybavené nejen novými stoly a židlemi, mikrovlnkami, či 
věšáky, ale také televizemi.

Poměrně nákladná byla v nejdeckém závodě WITTE také výměna 
kabeláže elektronické požární signalizace. Ta sice není na první 
pohled vidět, ale coby bezpečnostní prvek je pro zaměstnance velmi 
důležitá.

Na řadě je teď nový sklad na hale F pro projekt SDH nebo 
rozhlas, se kterým se počítá do všech výrobních hal. „Nyní 
finalizujeme technické a přípravné práce,“ dodává Libor 
Kousal.

V plánu pro nejbližší měsíce je také instalace led osvětlení na 
halách A, C, E. „Bude zde lépe vidět a zároveň snížíme 
spotřebu elektřiny i produkci oxidu uhličitého. Chceme být 
jako firma zodpovědní i vůči životnímu prostředí,“ říká 
vedoucí Správy nejdeckého závodu WITTTE. Výměna 
stávajícího osvětlení za modernější by měla proběhnout do 
konce roku, v současné době se už připravuje výběrové 
řízení.

www.witte-automotive.cz
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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

Nejlepší světoví triatlonisté opět 
zamíří do Česka, kde se o ví-
kendu 10.-12. září uskuteční 

City Triathlon Karlovy Vary. Vrcho-
lem nabitého třídenního programu 
bude už popáté závod Světového 
poháru! Loni se na jeho start postavili 
mistři světa i olympijští vítězové, a to 
včetně aktuálních vítězů z Tokia Flory 
Duffyové a Kristiana Blummenfelta. 
Vrátí se do Česka také letos?
Nejkrásnější triatlonová trať na 
světě, závody pro děti, rekreační 
triatlonisty i českou elitu, bohatý 
doprovodný program… a hlavně 
závod Světového poháru! To je City 
Triathlon Karlovy Vary, který bude 
letos už popáté součástí světového 
triatlonové kalendáře.
V minulém roce se v lázeňském 
centru představily největší hvězdy 
triatlonové planety, na startu nechy-
běli olympijští šampioni, mistři světa 
i Evropy. Závod mužů ovládl dvojná-
sobný světový šampion Vincent Luis 
z Francie, na startu byl ale také Nor 
Kristian Blummenfelt, vítěz tokijské 
olympiády. V závodě žen triumfovala 
Bermuďanka Flora Duffyová, která si 
z Japonska odvezla zlato.

Z Tokia do Karlových Varů
Uvidí čeští fanoušci některou z těchto 
hvězd také letos? Pořadatelé o to 
usilují. „Po loňském závodě jsme do-
stali od závodníků skvělý feedback, 

protože tak krásnou trať nikde jinde 
ve světě zatím neviděli a celý závod 
probíhal organizačně bez komplikací. 
Někteří z nich nám ještě před svým 
odjezdem předběžně slibovali účast 
pro letošní rok,“ říká ředitel závodu 
Vladimír Malý. „Je ale nutné přiznat, 
že ve srovnání s minulým rokem, kdy 
jsme v závodním kalendáři zůstali 
kvůli protiepidemickým opatřením 
téměř osamoceni, máme nyní daleko 
větší konkurenci. Také proto jsme 
všem triatlonistům nabídli, že jim po 
závodě zajistíme mimo jiné transport 
z Karlových Varů do Hamburku, kde 
se o týden později koná závod mis-
trovství světa. I proto věříme, že se 

nám některé z těch největších hvězd 
podaří na jedinečnou karlovarskou 
trať a atmosféru přilákat,“ dodává.
Čeští fanoušci se mohou těšit na 
účast obou českých reprezentantek 
z Tokia. Vendula Frintová se pokusí 
vybojovat v Karlových Varech už 
své třetí vítězství, Petra Kuříková by 
zase ráda vylepšila své dosavadní 
maximum, kterým je 4. místo. „Po 
olympijských hrách pro mě budou 
Karlovy Vary dalším vrcholem sezo-
ny,“ říká Kuříková.

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

Karlovy Vary opět přivítají 
Světový pohár v triatlonu.
Vrátí se do lázeňského centra olympijští vítězové? 

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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