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* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. 
v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 

pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až   polovinu 
z doplatku na recept.

Otevřeli jsme  
pro vás novou  
Dr.Max lékárnu  
v Karlových Varech

náměstí Dr. Horákové 1359

pátek  8.00–15.00
pondělí–čtvrtek  8.00–16.00
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05 UNESCO. ZÁPISEM TO NEKONČÍ
Na první pohled by se mohlo zdát, že již máme vy-
hráno. Získali jsme ocenění jako „město UNESCO“, 
lidé se k nám pohrnou a budou zde nadšeně 
utrácet, chodit na procedury a užívat si lázeňského 
života. Tak to ale není. Zápis na Seznam světového 
dědictví UNESCO sám o sobě ještě nic neznamená 
a na každém oceněném městě či místě záleží, jak 
s tímto vyznamenáním naloží. 

11 JAK BUDE VYPADAT VŘÍDELNÍ KOLONÁDA?
KAM KV ve spolupráci se studiem Vrtiška & Žák 
dokončil architektonickou studii budoucí podoby Vří-
delní kolonády. Žít má po celý den atraktivní náplní, 
důstojně prezentovat přírodní fenomén Vřídla, tradici 
i hodnotnou architekturu 60. let.

20  VÝLETY DO VESMÍRU
Simulátor letu vesmírem je program vlastního vý-
voje a výroby karlovarské hvězdárny. Nabízí zážitky 
v jednomístné kabině kosmické lodi, nikoli ve 3D 
počítačových brýlích, ale v reálném světě.

23 OBOJŽIVELNÍK JIŘÍ FEUREISL
Na co ve  sportu sáhl, to se mu dařilo. Hrál závodně 
stolní tenis, volejbal i českou házenou, ale přede-
vším fotbal a hokej. Letos by karlovarské sportovní 
legendě Jiřímu Feureislovi bylo devadesát let.

24 KSO A HUDEBNĚ BAREVNÝ PODZIM
Zazní hudba soudobá i klasická od českých i za-
hraničních skladatelů a sólově se publiku představí 
klavír, housle nebo saxofon. Karlovarský symfonický 
orchestr čeká velmi pestrý říjen.

24 PĚVECKÁ SOUTĚŽ SLAVÍ 55. JUBILEUM
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka se 
stala za dobu svého trvání významnou kulturní udá-
lostí. Objevila pro operní scény u nás i v zahraničí 
řadu nových talentů, ze kterých se staly vyhledáva-
né a slavné operní hvězdy.

11

01 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
Už popáté přivítalo lázeňské centrum Karlových Varů prestižní závod 

Světového poháru triatlonistů! Ve fantastické atmosféře, kterou 
vytvořily tisícovky fanoušků, zvítězili Němec Nygaard-Priester a Švý-

carka Derronová. Z jedenácti českých reprezentantů si při závodu 
City Triathlon Karlovy Vary nejlépe vedl Jan Volár na 15. místě. 

Více o akci čtěte na straně 29.

23
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Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, 
letní měsíce jsou za námi, ale kultura a život 
v Karlových Varech jsou stále v plném proudu. 
Počasí nám přálo i v období konání zářijo-
vých kulturních a společenských událostí. Po 
filmovém festivalu město oživily kulturní akce 
jako například folklorní festival, slavnosti vína, 
tradiční porcelánové trhy nebo Vary Good fest. 
Další víkend patřil významnému sportovnímu 
svátku, City triathlonu, včetně závodu světového 
poháru. Večery pak navzdory dešti přilákaly 
davy návštěvníků na již tradiční festival světla 
Vary°Září, v letošním roce na téma „Přízraky 
z jiných světů“. Nejdelší trasu v historii festivalu 
zdobily ohromující akční videomappingy, ale 
i klidnější a přesto působivé světelné projekce, 
které proměnily centrum Karlových Varů na 
magické území.
Občanům města se od září nabízí nové kapacity 
v soukromém Domově seniorů se zvláštní péčí 
v Javorové ulici ve Staré Roli. Zcela nové 
a moderní zařízení se specializací na osoby 
s Alzheimerovou chorobou má k dispozici téměř 
180 volných míst. Návštěvníci a občané města 
se také dočkali znovuotevření bazénového 
resortu hotelu Thermal. Celý komplex bude 
včetně restauračního provozu a saunového světa 
zprovozněn do konce tohoto roku.
Poté, co se na příjezdu do Karlových Varů od 
Olšových Vrat na silnici I/6 událo několik mimo-
řádně závažných dopravních nehod, požádala 
jsem a zaurgovala Ředitelství silnic a dálnic 
o urychlené jednání v této věci, například zajiš-
těním měření úsekové rychlosti v této lokalitě. 
Jako primátorka, ale i občanka Karlových Varů, 
vnímám řešení této situace jako svou povinnost.
Druhý říjnový týden nás čekají volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Pro magistrát 
vždy představují především velký a důležitý 
organizační úkol. Pro nás občany, jsou možností 
vyjádřit svůj názor na budoucnost naší země. 
Určitě k nim přijďte, každý hlas je důležitý.
Přeji Vám příjemný a barevný podzim.
Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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VEČEŘE NA POČEST HELGY VERSPOHL
Ve slavnostním duchu se nesla zářijová návštěva 
delegace partnerského města Baden-Baden v Kar-
lových Varech. Cesta se uskutečnila u příležitosti 90. 
narozenin Helgy Verspohl, která se dlouhá léta podílela 
na úzké spolupráci obou partnerských měst a v roce 
2003 se stala čestnou občankou Karlových Varů. Na 
slavnostní večeři se s Helgou Verspohl setkala i primá-
torka města Andrea Pfeffer Ferklová.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Přes 430 dětí usedlo 1. září poprvé do lavic zá-
kladních škol zřizovaných městem. Na čtyři desítky 
prvňáčků ZŠ Dukelských hrdinů přišel pozdravit 
náměstek primátorky Josef Kopfstein, sám absolvent 
této školy v centru Karlových Varů. I letos město 
přispělo takzvaným pastelkovným ve výši tisíc korun 
na nákup školních pomůcek pro prvňáčky.

MAĎARSKÁ ULICE JE OPRAVENÁ
Maďarská ulice prošla opravou. Výsledkem je nový 
povrch komunikace i chodníku a desítky nových 
parkovacích stání, kterých byl v této části Drahovic 
nedostatek. Místa pro parkování aut byla navíc 
vybudována tak, aby byl zajištěn vsak dešťové vody. 
Ta nekončí v kanalizaci, ale v zeleni. Drenáže jsou pod 
ochrannou folií, což zabrání průsaku ropných látek.

 

V CHARKOVSKÉ ULICI JSOU OPRAVENÉ 
CHODNÍKY
Opravené chodníky a část vozovky. Také v Charkovské 
ulici se v létě pracovalo na vylepšení stavu komunikací 
ve městě. V Charkovské ulici byly provedeny i úpravy 
terénu, v podzimních měsících přibudou nové stromy.

MAGISTRÁT SE ROZZÁŘIL BARVAMI TRIKOLORY
Budova magistrátu v Moskevské ulici se 3. září ve 
20 hodin rozsvítila v barvách české trikolory. Město 
Karlovy Vary se tak symbolicky připojilo k oslavám 100. 
výročí vzniku Československé obce legionářské. Do 
národních barev se v průběhu večera zahalila radnice, 
historické budovy, fontány a další významné objekty 
napříč celou Českou republikou. Fasáda Magistrátu 
města Karlovy Vary svítila národními barvami po celou 
noc.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MÍCHÁNÍ 
NEALKOHOLICKÝCH KOKTEJLŮ
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů 
Mattoni Grand Drink hostily během Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary. Finále jubilejního 10. 
ročníku proběhlo v sobotu 21. srpna na Mattoni Life 
Baru u karlovarského Vřídla. Před zraky přítomných 
diváků se o titul mistra světa utkala osmnáctka nejlep-
ších barmanů z celého světa. Zvítězila Greta Grönholm 
z Finska s koktejlem Me The Artist, český reprezentant 
Jan Šebek se s koktejlem Rhubizz umístil na 3. místě. 

ÚŘEDNÍ DEN 8. ŘÍJNA NEBUDE
V pátek 8. října nebude úřední den. Agendy magistrátu 
města budou uzavřeny z důvodu zajištění voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro veřejnost 
bude otevřené pouze pracoviště občanských průkazů 
a cestovních dokladů, kde budou vydávány již vyhoto-
vené nové doklady.

SYMBOLICKÁ VÝSADBA STROMU S VIZÍ 97
Jeden z partnerů filmového festivalu, společnost Orlen 
Unipetrol, ve spolupráci s nadací Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97, podpoří výsadbu stromů v Karlo-
vých Varech. Po symbolickém zasazení stromu na třídě 
TGM, kterého se ujaly Dagmar Havlová a primátorka 
města Andrea Pfeffer Ferklová spolu s generálním 
ředitelem společnosti Tomaszem Wiatrakem, obdrží 
město dvanáct stromů na výsadbu v Charkovské ulici 
v Tuhnicích. Lokalitu vyzdobí jedna lípa a jedenáct 
javorů.

VNITROBLOK ELITE MÁ NOVOU VÝSADBU
Správa lázeňských parků zajistila výsadbu nových 
keříků a trvalek ve vnitrobloku na Elite. Dřívější stání 
na odpadové nádoby tak bylo ve spolupráci s KAM° KV 
upraveno, nyní ještě čekají na svůj přístřešek přemístě-
né popelnice.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Na první pohled by se mohlo zdát, že již 
máme vyhráno. Získali jsme ocenění jako 
„město UNESCO“, lidé se k nám pohrnou 
a budou zde nadšeně utrácet, chodit na pro-
cedury a užívat si lázeňského života.
Tak to ale není.

Zápis na Seznam světového dědictví 
UNESCO sám o sobě ještě nic neznamená 
a na každém oceněném městě či místě 

záleží, jak s tímto vyznamenáním naloží.
Karlovy Vary (společně s Mariánskými Lázněmi 
a Františkovými Lázněmi) jsou 15. lokalitou 
v České republice ze šestnácti zapsaných pamá-
tek, jejichž krásy, architekturu, historii a přírodní 
scenérie ocenila mezinárodni komise ICOMOS 
a doporučila UNESCO, aby toto místo na Seznam 
zařadila. Mnoho zahraničních cestovatelů záměr-
ně objíždí tato vyznamenaná místa, protože jsou 
“prověřená“, nabízejí něco specifického a skýtají 
jedinečný zážitek. A právě takové turisty musíme 
oslovit a pozvat je k nám, protože na celém světě 
je podobných míst k letošnímu roku již 1154 ve 
167 zemích, a to je číslo, které nemůže za celý 
život fyzicky nikdo ani objet ani navštívit. Objevují 
se mezi nimi nejen evropská místa, ale vzdálená 
např. na dálném Východě, na Bali, v Indii nebo 
Japonsku a v Číně (ta jich má nejvíc - 64).
Pomoci v propagaci může Dobrovolný svazek 
obcí České dědictví UNESCO, což je organizace 
měst a míst, na jejichž území se nachází památ-
ka zapsaná na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví. Sdružení chce být jakousi 
lobby skupinou hájící zájmy oceněných skvostů, 
důležitá je však také oblast společné propagace, 
i osvětový a vzdělávací cíl. Zapsání památky 
na Seznam UNESCO je jednak vysoce prestižní 
záležitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality 

v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. Památky 
UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultur, 
jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha 
zemích také vlajkovými loděmi péče o kulturní 
dědictví. Organizace má vlastní webové stránky, 
pořádá akce, kalendářové online kvízy pro veřej-
nost, má vlastní fotobanku, spolupracuje s médii 
a nabízí k použití připravené texty, fotky i videa. 
Karlovy Vary očekávají, že spolupráce s Českým 
dědictvím přinese především rozvoj domácího 
cestovního ruchu.
V České republice existuje i několik institucí, 
které se starají o propagaci zahraničního příjez-
dového cestovního ruchu – na místní a krajské 
úrovni jsou to destinační agentury (u nás např. 
agentura Živý kraj), v celostátním měřítku národní 
agentura CzechTourism. Ta zaměstnává i pra-
covníky, kteří jsou vysláni do různých částí světa 
a tam pracují na zviditelnění naší malé středo-
evropské republiky a to především v cestovním 
ruchu. Podobně se stará o kulturní prezentaci 
příspěvková organizace Ministerstva zahraničních 
věcí Česká centra, ta je však více zaměřená na 
diplomatické kontakty, jazykové kurzy a aktivity 
na kulturní scéně. Pochopitelně se na propagaci 
země podílejí rovněž pracovníci jednotlivých 
velvyslanectví a zastupitelských úřadů po celém 
světě a pořádají ve svých sídlech různé akce, 
setkání nebo pracovní workshopy.
Každoročně se sejdou doma na několikadenních 
zasedáních ti, co pracují v zahraničí, aby si ově-
řili, co je v naší zemi nového a zároveň dostávají 
nové pokyny a úkoly k práci. Velvyslanci se takto 
scházejí např. vždy v posledním týdnu v srpnu, 
ředitelé zahraničních zastoupení CzechTourismu 
pravidelně poslední týden v září. Letos je hostí 
právě Karlovy Vary, protože tak jim mohou podat 
nejnovější informace, co všechno se udělalo, 
připravuje se nebo děje v našem městě. A ozna-

čení UNESCO je toho pádným důvodem. Někteří 
zahraniční ředitelé jsou totiž cizinci nebo lidé, 
kteří žijí v cizině dlouhodobě, naši zemi milují, 
mají k ní vztah, ale nedokáží  do detailů vysvětlit 
v čem má která destinace svá specifika. A to je 
právě úkolem autentického setkání na místě, 
proto jsme připravili pro všechny účastníky se-
tkání nejen prezentace, ale i praktické inspekční 
cesty, diskuze s pracovníky TIC, KAM KV a vedení 
města. Ředitelé zahraničních zastoupení si 
odvezou i konkrétní nabídky hotelů, lázeňských 
domů, připravené „turistické balíčky, se kterými 
mohou ve svých zemích dále pracovat. Mohou 
je nabídnout konkrétním zahraničním cestovním 
kancelářím nebo agenturám a ty už své klienty 
nasměrují správným směrem.
Toto všechno je součástí marketingového plánu 
v cestovním ruchu a zde právě začíná nová fáze 
strategie a rozvoje turismu po zápisu do UNESCO. 
V Karlových Varech uvítáme nejen klasické lázeň-
ské hosty, zájemce o filmový svět v době Meziná-
rodního filmového festivalu, turisty na krátkodobé 
wellnessové pobyty, ale nově i zájemce o kulturní 
a historické vazby naší země. Budeme kombino-
vat cestovní trasy po našich třech zástupcích ve 
společenství Great Spa Towns of Europe (nově 
upravené jméno organizace) – tedy KV, ML a FL, 
ale i po dalších dostupných místech společné 
organizace – např. do Baden Badenu, Bad Ems, 
Bad Kissingenu nebo ve spojení s městem Baden 
u Vídně.
Ve spolupráci s CzechTourismem nebo Český-
mi centry, případně i se zastupitelskými úřady, 
se nabízí ještě jedna atraktivní možnost, a to 
přímé prezentace v zemích v rámci jiné kulturní 
nebo společenské aktivity. Tu samozřejmě rádi 
využijeme, pokud budeme pozváni ke spolupo-
řádání např. zahájení výstav, čtení knih českých 
autorů nebo při obchodních workshopech. Nabízí 
se i účast na veletrzích (např. Karlovarský kraj 
se bude letos představovat na EXPO v Dubaji) 
nebo při turné významných kulturních organizací 
v cizině, např. orchestru České filharmonie nebo 
Karlovarských symfoniků. 
Vzájemná  marketingová provázanost bude 
probíhat i v rámci všech 11 členů naší organiza-
ce. Budeme v zemích ostatních členů (SRN, Velká 
Británie, Francie, Itálie, Rakousko, Belgie) pořádat 
reciproční aktivity a navzájem se budeme podpo-
rovat nejen v lázeňských oborech, ale především 
v cestovním ruchu a to nejen ve spolupráci se 
zmíněným  Českým dědictvím UNESCO, Czech-
Tourismem či Českými centry v zahraničí. 
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Zápisem to nekončí

 Foto: Tomáš Fiala
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Město Karlovy Vary otestuje při ochraně stromů 
inovativní materiál. Kolem vzrostlých dřevin 
v Zeyerově ulici je čerstvě nainstalován vodopro-
pustný povrch FilterPave. Vyniká vysokou stabilitou 
a filtračním účinkem pro přívalovou dešťovou 
vodu a schopností vázat škodliviny. Tím podstatně 
přispívá k aktivní ochraně přírodních zdrojů. 
„V Karlových Varech stále častěji hledáme nová 
materiálová a technická řešení, jak zadržovat vodu 
v krajině a účinně s dešťovou vodou hospodařit. 
Změnili jsme systém sečení zelených ploch ve 
městě, v rámci probíhající rekonstrukce Šeříkové 
ulice použijeme speciální materiál, který zajistí 
dostatečnou dešťovou závlahu nově vysázeným 
stromům. Vytváříme nové plochy zeleně, letos to 
bude například alej ve Varšavské ulici,“ dodává 
náměstek primátorky města Petr Bursík.
Recyklované sklo bude použito u pěti stromových 
mís, které jsou v současné době vysypány mlatem. 
Právě mlat či mulč dokáže nový materiál nahradit. 
„Naším úkolem je chránit městskou zeleň a zajistit 
jí dostatečnou prosperitu. To nám nový materiál 

umožní, protože je nejen dostatečně propustný, ale 
zároveň funguje jako účinný filtr, který dokáže vodu 
zbavit nežádoucích látek, zejména uhlovodíků, jako 

je motorový a převodovkový olej a zbytkové po-
honné hmoty,“ vysvětluje Miroslav Kučera, ředitel 
Správy lázeňských parků.
Stromové mísy vytipovali správci karlovarské ze-
leně jako testovací plochy, na kterých bude povrch 
FilterPave vyzkoušen. „Filtrační dlažba ze 100% 
recyklovaného odpadového skla je plnohodnotnou 
náhradou běžně používaných povrchových vrstev. 
Přitom je šetrná k životnímu prostředí. Uplatnění 
najde na chodnících, parkovacích místech, pěši-
nách v parcích, kolem zeleně a u prvků v krajině. 
Jsme rádi, že se právě Karlovy Vary rozhodly při 
údržbě zeleně využít naše nejmodernější ekologic-
ká řešení,“ uvádí Tomáš Valent, obchodní ředitel 
společnosti Smart Construct Technologies, která 
se zaměřuje na ekologická, ekonomicky úsporná 
a přitom výrazně efektivní řešení ve stavebnictví 
a je výhradním distributorem produktu FiltrPave 
pro Českou a Slovenskou republiku.
Za dodání a realizaci výplně v pěti stromových 
mísách o rozměrech 140 na 140 centimetrů zaplatí 
město 25 tisíc korun (bez DPH).

Město Karlovy Vary se zapojilo do soutěže 
NEJ Inovátor 5G. Jejím cílem je podpořit malé 
a střední inovativní firmy působící v „5G měs-
tech“, kterými vedle Karlových Varů jsou Bílina, 
Jeseník, Plzeň a Ústí nad Labem, tedy města, 
která v roce 2019 uspěla v projektu Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní 
rozvoj a vyhrála soutěž 5G pro 5 měst. 

Cílem projektu NEJ Inovátor 5G je najít firmu 
s nejlepším řízením inovací s dopadem do 5G sítí. 
Hodnocen tedy bude proces, jakým firmy k inova-
cím přistupují. Za Karlovy Vary bylo nominováno 5 
společností z nejrůznějších oblastí podnikání – AA 
Computer, Dopravní podnik Karlovy Vary, Gespol, 
Polypress a Realistic. Tyto firmy, podobně jako 
nominanty dalších zapojených měst, čeká „inovační 
audit“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. 
Oceněno bude deset nejlepších inovátorů.
Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

NOMINACE ZA MĚSTO KARLOVY VARY 
DO SOUTĚŽE NEJ INOVÁTOR 5G

AA COMPUTER, s.r.o.
Společnost AA COMPUTER, s.r.o.  po-
skytuje svým zákazníkům nízkoná-
kladová řešení v oblasti informačních 
technologií, s využitím Linuxu a svo-
bodného software. Nabízí řešení s nízkými náklady 
vlastnictví, ale bez jakéhokoli kompromisu v jeho 
funkcionalitě, dostupnosti a zejména bezpečnosti.
aacomputer.cz

Dopravní podnik 
Karlovy Vary, a. s.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. je tradičním 
provozovatelem hromadné dopravy v Karlových 
Varech. Provozuje pravidelné autobusové městské, 
příměstské a speciální linky a také pořádá oblí-
bené zájezdy za zábavou a poznáním. Specifikem 
karlovarské hromadné dopravy je provoz lanové 
dráhy z Divadelního náměstí k hotelu Imperial a od 
Grandhotelu Pupp k rozhledně Diana. Společnost 
nabízí široké veřejnosti také mnoho dalších služeb, 
od odtahové služby, autovláčku, autoopravárenství, 
kovovýroby, přes prodej pohonných hmot, mycí linky 
až po moderní lakovnu. Současně zajišťuje v celých 
Karlových Varech provoz parkovišť a parkovacích 
automatů nebo veřejného osvětlení. Nedílnou 
součástí portfolia služeb PDKV je celá řada chytrých 
řešení, jako např. inteligentní zastávky, dopravní 
portál nebo mobilní aplikace Vary Virtual, umožňující 
kompletní nákup a odbavení on-line dlouhodobé-
ho časového kuponu, jednorázové jízdenky nebo 
úhradu parkovného či poplatku za vjezd do lázeň-
ského území, vyhledání spojení, dopravní uzavírky 
a nehody nebo sledování on-line polohy autobusu či 
odjezdy všech linek z každé zastávky.
www.dpkv.cz

GESPOL s.r.o.
Firma Gespol s.r.o. nabízí 
služby v oblasti zeměměřič-
ských činností – katastr nemovitostí i inženýrské 
geodezie, geografické informační systémy (GIS), 
velkoformátové skenování a archivace. Společnost 
je držitelem bezpečnostní prověrky vydané NBÚ na 
stupeň "Důvěrné", a certifikace společnosti GEPRO, 
jako autorizovaný dealer systému MISYS. Je na trhu 
více než 20 let.
www.gespol.cz

Polypress s.r.o. 
Společnost Polypress 
s.r.o. byla založena v roce 2001 a dnes je jedním 
z největších dodavatelů digitálního tisku v regionu. 
Do portfolia služeb patří i velkoformátový tisk, 
potisk textilu, planografie, řezaná grafika a kni-
hařské vazby. Moderní technologie, které vlastní, 
dokáží pokrýt většinu tiskových potřeb klientů. 
V roce 2008 zavedli online systém, jehož součástí 
je kalkulátor všech produktů. Tento systém se stále 
zdokonaluje a společnost do jeho vývoje investuje 
nemalé částky. V roce 2020 společnost Polypress 
instalovala plně automatickou linku pro tisk, vazbu 
a ořez brožur. Šlo o první instalaci produkčního 
zařízení s plně vybaveným finišerem v ČR. I přes 
pokles zakázek kvůli pandemii stroj vyprodukoval 7 
600 000 výtisků a 200 000 vazeb. I proto společ-
nost vytvořila portál mojebrozura.cz pro objednávání 
brožur s novou revoluční vazbou, aby zrychlil příjem 
zakázek a svým klientům zajistil příjemné a intuitiv-
ní prostředí pro zadávání, kalkulování a objednávání 
knih nebo brožur.
www.polypress.cz

REALISTIC, a.s.
Historie společnosti Reali-
stic sahá až do roku 1927. 
Od poloviny minulého století je Realistic brán jako 
špičkový výrobce průmyslových pecí. Zabývá se 
tepelným a chemicko-tepelným zpracováním kovů, 
výpalem porcelánu a keramiky, předehřevem před 
kováním a následným zpracováním, tavením barev-
ných kovů, sušením či speciálními ohřevy. Velkou 
přednosti firmy je tradice, kvalita a spolehlivost. Je 
zároveň nositelem certifikátu jakosti ISO 9001 od 
prestižní organizace Bureau Veritas.
www.realistic.cz

NEJ Inovátor 5G. Karlovy Vary se zapojily do soutěže

www.nejinovator5g.cz

Soutěž na podporu malých a středních inovativních podniků
v „5G městech“, kterými jsou: Plzeň, Bílina, Jeseník,  

Karlovy Vary a Ústí nad Labem.

NEJINOVÁTOR 5G

Stromy v Zeyerově ulici ochrání recyklované sklo
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Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu proběhla tzv. zjišťovací anketa namísto obvyklého Fóra 
města Karlovy Vary, které nebylo možné zrealizovat. Z této ankety vzešlo 29 
témat, která Vám nyní předkládáme již standardní formou, tedy ověřova-
cí anketou. Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za 
nejzávažnější a které by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před 
ostatními. Prvních 10 problémů, které obdrží nejvíce hlasů, je našich 10P.
Opět můžete hlasovat elektronickou formou a to na webové stránce 
Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz nebo vyplnit dotazník, který 
neleznete na druhé straně a odevzdat jej na Informačním pultu Magistrátu 
města Karlovy Vary. 

Hlasování proběhne v termínu 1. - 17. 10. 2021.

S výsledky ankety budete seznámeni v Karlovarských radničních listech a na 
webových stránkách  Magistrátu města Karlovy Vary.

10 PROBLÉMŮ 
NAŠEHO MĚSTA

O dotace na rok 2022 můžete 
žádat až do konce října
Také v roce 2022 vyčlení město Karlovy Vary ve svém rozpočtu finanční 
prostředky, které ve formě dotací poputují do oblastí, jako je sociální péče, 
zdravotnictví, lázeňství a cestovního ruch, prevence kriminality, kultura a sport. 
Účelové neinvestiční dotace jsou přidělovány na základě posouzení jednotli-
vých projektů a činností žadatelů a řídí se zásadami schválenými zastupitel-
stvem města. Jejich znění najdete na webu magistrátu města v sekci Dotace. 
Termínem pro podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2022 
je 31. říjen letošního roku. O dotační prostředky se žádá u příslušných odborů 
magistrátu města, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy 
Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) 
nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný elekt-
ronický podpis nebo následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů 
od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na magistrátním 
webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů úřadu.

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především ne-
státních neziskových organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost 
v sociální a zdravotní oblasti pro občany města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova 
magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 
DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, 
které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních 
sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území 
města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova 
magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA
Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce 
zahraniční politiky města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkáto-
vá (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve 
městě Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkáto-
vá (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města 
Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na 
území EU a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu 
a volnočasových aktivit na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Gabriela 
Kavková (budova B magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), 
tel. 353 151 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalo-
vy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území 
EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Jana Plevo-
vá (budova magistrátu B Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Cílem dotace je finanční podpora kulturních památek a památkově chráně-
ných objektů na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno 
finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo památkově hodnotného 
objektu. 
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy -  Vladimíra 
Kalvodová (budova B magistrátu Moskevská 21, kanc. č. 237), 
tel. 353 151 344.

Město rekonstruuje 
Jízdárenskou ulici
Ulice Jízdárenská v Karlových Varech prochází celkovou obnovou. Práce byly 
zahájeny v srpnu, na přelomu srpna a září pracovali v ulici správci datových 
sítí. Své práce prováděli na vlastní zodpovědnost a na vlastní stavební povolení. 
Město se rozhodlo jim umožnit, aby do jeho stavby vstoupili, protože jinak by 
o to stejně žádali v následujících měsících. Město se chtělo vyhnout tomu, aby 
do povrchů nově zrekonstruované ulice chvíli po jejím dokončení opět někdo 
prováděl výkopy. Je to standardní postup, při provádění rekonstrukcí měst-
ských ulic se město snaží, aby před jejich dokončením byly provedeny všechny 
práce na inženýrských sítích uložených v komunikacích.
Správci sítí při výměně datových rozvodů bohužel patrně zvolili takový způsob 
organizace práce, kvůli kterému byl ztížen přístup ke vchodům do domů 
a provozoven v uvedené ulici. Od 10. září opět převzal komunikaci zhotovitel 
pro město a začal pracovat na kompletní obnově této ulice. Neuspokojivý pří-
stup byl okamžitě v rámci možností napraven. Přístup do domů a provozoven 
z Jízdárenské ulice byl zajištěn.
Celkové náklady činí podle smlouvy o dílo 4,4 milionu Kč s DPH (3,7 mil. Kč 
bez DPH), zhotovitelem je Colas CZ. Rekonstrukce Jízdárenské ulice bude 
dokončena do listopadu letošního roku.

http://www.mmkv.cz
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Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte Vy, svým hlasem: 
 Ještě více omezit vjezd do lázeňského území
 Nebudovat další amfiteátr na Rolavě, zrekonstruovat letní kino
 Nedevastovat lázeňské lesy
 Nezadlužovat město
 Omezit zbytečný letecký provoz
 Omezit zbytné projíždění autobusů kolem Smetanových sadů - 

například meziměstské linky
 Oprava chodníku v Bezručově ulici
 Opravit radikálně chodníky v Horních Drahovicích
 Parkovací dům
 Podpořit nové pracovní příležitosti, nové investory, stávající podni-

katele, pronajímatele
 Posílit bezpečnost, omezit drogy a kriminalitu
 Posílit klid v lázeňském centru - méně hlučných akcí, méně 

dopravy, akce pořádat mimo lázně
 Přilákat více turistů a lázeňských hostů
 Rekonstruovat Krymskou ulici
 Řešit brownfieldy, proluky, zanedbané parcely
 Řešit průtah a obchvat města
 Šance mladým a místním kapelám, nejen drahé hostovačky
 Větší pozornost městským částem mimo centrum
 Více košů na cyklostezkách
 Více parkovacích míst v centru a v Charkovské 
 Více zapojovat občany do rozhodování města, větší informovanost
 Více zařízení pro obyčejné seniory, ne luxusní nedostupný nový 

domov ve Staré Roli
 Vybudování veřejných toalet v okolí Tržnice a výrazně označit 

stávající
 Vyřešit problematické ubytovny - Charkovská, Drahovice
 Vytvořit koncepci rozvoje města
 Zamezit nadměrnému hluku na Rolavě
 Zastavit projekt Náplavky - ohrožuje zeleň
 Zastavit zásobování Billy kamiony ve Smetanových sadech - jsou 

hlučné a ruší - dříve sem zajížděla jen menší nákladní auta
 Zlepšit možnosti cyklistické dopravy

Máme nejlepší web v kraji
Město Karlovy Vary zabodovalo v krajském kole soutěže Zlatý erb. Internetové 
stránky magistrátu byly porotou vyhodnoceny jako nejlepší městský web. 
První místo zároveň znamená postup do celostátního kola 23. ročníku soutěže. 
Karlovy Vary uspěly i s další elektronickou službou veřejnosti – Elektronické 
objednávání klientů na dopravní agendy skončilo na stříbrné pozici. V roce 
2021 se do soutěže přihlásil velký počet měst a obcí, soutěžilo 9 obcí a 9 
měst, do soutěže se přihlásila všechna velká města kraje, což podtrhuje pres-
tiž soutěže. V kategorii elektronická služba porota posuzovala 7 projektů.

Pořadí soutěžících
Města: 1. místo Karlovy Vary; 2. místo Cheb; 3. místo Sokolov
Elektronické služby: 1. místo Mariánské Lázně: Online jednání zastupitelstva 
města za účasti veřejnosti ; 2. místo Karlovy Vary: Elektronické objednávání 
klientů – dopravní agendy a Velká Hleďsebe: Videoprezentace obce Velká 
Hleďsebe – VR360; 3. místo Velká Hleďsebe: Mobilní aplikace V obraze

Platby za komunální odpad se mění
Změny zákonů o odpadech a místních poplatcích se promítají do administrace 
a platby za svoz komunálního odpadu. Změnou legislativy je nově stanoveno, 
že platby musí mít formu místního poplatku. V Karlových Varech se jedná o po-
platek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ke konci letošního 
roku skončí platnost všech smluv o svozu komunálního odpadu a je nutné se 
nově zaregistrovat k platbě nového místního poplatku. Nejzazší termín je 15. 
leden 2022, ale doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední 
chvíli, registrovat se je možné už nyní. 
Formulář a návod, jak postupovat, najdete na webu magistrátu města www.
mmkv.cz  Vyřiďte si na úřadu  Místní poplatky.

Co se mění a co je nutné udělat
• Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 

2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za 
svoz odpadu faktury. 

• Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna 
znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Odbor 
financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary. Tuto povinnost musí 
splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, 
kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ (např. spravující realitní 
kancelář). 

• Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 15. ledna 2022. Registrovat se je 
možné už nyní. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na posled-
ní chvíli.

• Při registraci, resp. ohlášení, obdrží plátce zcela nové platební údaje, tj. 
číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol.

• Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník 
nemovité věci.

• Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, 
u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je 
vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten. 

• Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 
0,50 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo 
nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za 
neobydlenou nemovitost. 

• Příklad: Čtyřčlenná rodina v rodinném domě, která používá odpadovou 
nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 560 
korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí 
majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tj. 180 korun za 
pololetí. 

• Poplatek bude splatný dvakrát ročně, vždy k 15. červenci daného roku a 15. 
lednu roku následujícího.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Ř Í J E N  2 0 2 1
1.10. Komunikace: rázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
4.10. 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 
5.10. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část
6.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
7.10. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
8.10. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnero-
va, Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční 
úklid)
11.10. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, 
Prašná, Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
12.10. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., 
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovat-
ky po Drahomířino nábř.)
13.10. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Kou-
paliště, Čankovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-
ky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část 
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), 

křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně 
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
14.10. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, 
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská,
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušno-
horská u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vle-
vo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – plato u Horního 
nádraží, Sibiřská, Konečná
15.10. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu
18.10. Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke 
Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, 
p.p.č.573/1 za kostelem, Na Výsluní, Přemílovická
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
19.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, 
Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, 
U Brodu, Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní 
20.10. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova
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 včet-
ně spojky s Varšavskou, hl. přestupní stanice MHD
21.10. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatoš-
ská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, 
Cihelny
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská 
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně pří-
jezdové komunikace, Moskevská u bývalého plicního 
oddělení, Šumavská za prodejnou nábytku včetně 

příjezdové komunikace, Západní – parkoviště u FÚ
22.10. Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, 
Gagarinova u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, 
u křiž. Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám 
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská 
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená 
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova
25.10. Komunikace: Celní, Majakovského, Kos-
monautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská spodní část
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní 
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnit-
roblok mezi domy 
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
26.10. Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 
18 – 24, Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – 
restaurace U kaštanu
27.10. Komunikace: Vrázova, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
Parkoviště: Česká za panelákem
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 včet-
ně spojky s Varšavskou, hl.přestupní stanice MHD
29.10. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skal-
ní, Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu

Karlovy Vary se zapojí do Dnů zdraví. Tradič-
ní kampaň má zajímavou formou informovat 
veřejnost o tom, jak správně pečovat o své zdraví, 
jak je možné předcházet zdravotním potížím. Dny 
zdraví také představují aktivity, které mohou dlou-
hodobě přispívat k fyzické i duševní pohodě. 
Město Karlovy Vary je partnerem každoroční akce 
Barometr zdraví, kterou v letošním roce pořádá 
nezisková organizace DiaKar v Globusu v Jenišo-
vě. Uskuteční se v sobotu 2. října od 10 do 15 ho-
din. U odborníků si můžete nechat změřit hladinu 
cukru v krvi, zjistit svou krevní skupinu, dozvědět 

se, jak poskytnout první pomoc, správně cvičit 
a bojovat s obezitou, získáte informace o preven-
ci rakoviny, dárcovství krve, pod UV lampou si 
zkontrolujete, zda si správně myjete ruce a dozvíte 
spoustu nového. Vstup je zdarma.
Další aktivitou města v rámci Dnů zdraví bude 
zábavně-edukační program ve Světě záchranářů 
v Tuhnicích ve čtvrtek 14. října. Jeho dopolední 
část je věnována školám, odpolední pak široké 
veřejnosti. Také na tuto akci je vstup zdarma. 

Dny zdraví Očkovací centrum se 
přestěhovalo do Varyády

Velkokapacitní očkovací centrum se z KV 
Areny přesunulo do Obchodního centra 
Varyáda. V provozu je po celý týden. 

V pracovní dny to je v době od 14.00 do 18.00 
hodin, o víkendu a svátcích pak v čase 10.00 až 
13.00 hodin. Také zde je umožněno očkování bez 
registrace během provozní doby centra. Očkování 
dětí ve věku od 12 do 15 let i nadále probíhá 
v pavilonu B Karlovarské nemocnice, a to v pondě-
lí, středu a pátek vždy od 9.00 do 14.00 hodin. 

www.BarometrZdravi.cz

VSTUP ZDARMA

Festival pro veřejnost
METR ZDRAVÍBAR  

Měření cukru v krvi

BAGR
TYGR

Určování krevních skupin

Prevence rakoviny

První pomoc

Jak na obezitu

Ruce pod UV lampou

Jóga v každém věku

2. 10. 2021       10-15 h.
GLOBUS JENIŠOV
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SERIÁL

NÁROČNÁ PRÁCE A TĚŽKÁ FINANČNÍ SITUACE
Mám náročnou práci. Nikdy nevím přesně, jak 
rok finančně dopadne. Byly i krizové situace, kdy 
nám pomohl s penězi tchán. Jsem vlastně pořád 
nervózní, co a jak bude. Ke konci měsíce jsem 
často nepříjemný na ženu i děti. Pomůže mi zapá-
lit si, na chvíli se zklidním. Ale ono se to opakuje. 
Kamarád mi říká, že to, jaký jsem nervák, mám 
z cigaret. Dlouho zvažuji, jestli kouření – hlavně 
kvůli penězům – nenechat. Tak co teď s tím?  
  Zbyněk, 40

Cigarety vám nepomohou zvládat stres z práce 
nebo si zachovat klid v těžké situaci. Naopak vám 
zdraví ničí. Proto je jeho ochrana nejrelevantnější 
důvod při rozhodování o tom, jestli s kouřením 
přestat. 
Samozřejmě další důvody jsou pro každého jiné. 
Vy zvažujete finanční stránku. Pokud chcete 
skutečně přestat kouřit, bude pro vás důležité 

vzít v úvahu všechny důvody a sepsat si je. Ve 
chvílích, kdy budete nad svým rozhodnutím váhat, 
jejich připomenutí vám pomůže překonat krizi.  
Počítejte, že při fyzické závislosti, kterou u vás 
předpokládám, budou první týdny náročné. Absti-
nenční příznaky zhorší vaší špatnou náladu a ner-
vozitu. Neztrácejte hlavu a odhodlání vydržet. Tyto 
symptomy jsou dočasné a odezní. Je potřebné se 
na ně psychicky připravit a zároveň mít po ruce 
nikotinové žvýkačky nebo náplasti. 
Celý proces odvykání bude dobré probrat 
s manželkou, aby s vašimi výkyvy nálad počítala, 
dokázala je tolerovat a podpořila vás v odvykání. 
Zmiňujete i kamaráda a tchána, kteří jsou na vaší 
straně a zajímá je, jak se vám daří. Požádejte 
o pomoc i je. 
Po dni, který si určíte jako ten, od kterého přestá-
váte kouřit, bude potřebné, abyste se vyhýbal čin-
nostem i místům, která máte spojená s kouřením. 

Vyhýbejte se také kávě, alkoholu. Doporučuji vám 
do vašeho programu zařadit sportovní aktivitu. 
Nepůjde všechno hned hladce, ale nelitujte se. 
I jedna cigareta, kterou si budete chtít ulevit, vás 
může vrátit zpátky ke kouření. Připomínejte si 
své důvody ke změně a vytrvejte. Pro řešení pra-
covního stresu můžete zkusit využít např. služeb 
kouče, psychologa či lékaře, který vás provede 
procesem, jak lépe zvládat situace, které jsou pro 
vás vyhrocené. Když se vám přestat na poprvé 
nepodaří, nezoufejte. Důležité je znovu s proce-
sem odvykání začít. Držím vám pěsti a palce. 

 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.

Ve středu 25. srpna slavnostně převzala primá-
torka Karlových Varů, Andrea Pfeffer Ferklová, 
od společnosti Philip Morris ČR dar městu 
– 3D nápis, „I  VARY“, který v mezinárodně 
srozumitelné podobě vyjadřuje, že návštěvníci 
a obyvatelé Karlových Varů mají toto město 
rádi. Vizuálně atraktivní nápis má motivovat 
návštěvníky Varů, aby fotografie s ním sdíleli 
na sociálních sítích a nepřímo tak propago-
vali Karlovy Vary jako turisticky atraktivní 
destinaci. 3D objekt je umístěn před Mlýnskou 
kolonádou.

„Podpora turismu je v době doznívající pandemie 
pro Karlovy Vary důležitá. Vítáme každý projekt, 
který pomůže naše město zviditelnit. 3D nápis, 
který využívá k propagaci řada významných 
destinací, pomůže díky sdílení fotografií na soci-
álních sítích ještě více rozšířit povědomí o Varech 
jako zajímavém turistickém cíli. Děkujeme proto 
společnosti Philip Morris, že tento projekt finan-
covala,“ řekla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka 
města Karlovy Vary.
Nápis „Mám rád Vary“ („I  VARY“) je nyní 
umístěn před ikonickou stavbou Varů – Mlýnskou 
kolonádou. Čistě bílý nápis nijak neruší okolní 
architekturu. Byl zde umístěn během festivalu a 
na místě zůstává minimálně do konce září. Díky 
tomu, že nápis je mobilní, může být přesunut 
a zpropagovat na sdílených fotografiích návštěvní-
ků Varů jiné turisticky zajímavé místo.
Vedle toho, že 3D nápis má podpořit turismus 
a stát se jednou z atrakcí města, pomáhá zvi-

ditelnit i další projekt Karlovy Vary – Město bez 
kouře. Slogan „Město bez kouře“ je umístěn na 
podstavci. Tímto projektem chce město podpořit 
zdravý životní styl obyvatel, návštěvníků a lázeň-
ských hostů a motivovat kuřáky, aby omezili nebo 
zcela zanechali kouření cigaret. V rámci projektu 
město například poskytuje v pravidelné rubrice 
v Karlovarských radničních listech rady, jak přestat 
s kouřením, rozmístilo v ulicích nové koše na ne-
dopalky, připravuje se spolupráce s adiktologickou 
poradnou nebo sjednocuje označení nekuřáckých 
zón v lázeňské části města.
„S Karlovými Vary spolupracujeme na projektu 

Město bez kouře již od samého začátku. Chceme 
pomoci Varům i jinde, a proto jsme uvítali nápad 
na vytvoření 3D nápisu, který se jistě stane jednou 
z nejfotografovanějších a nejsdílenější turistických 
atrakcí Varů a napomůže je tak zviditelnit. Možnost 
propojení propagace Karlových Varů i projek-
tu Město bez kouře skrze tento 3D objekt nás 
zaujala, a proto jsme rádi podpořili jeho realizaci. 
Nápis určitě zaujme i návštěvníky Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary, jehož jsme též 
dlouholetým hrdým partnerem,“ říká Andrea Gont-
kovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

Máme rádi Vary
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Současná podoba Vřídelní kolonády vzešla 
z architektonické soutěže počátkem 60. let  
a návrh pracoval s formou proskleného pavilonu, 
který sloužil lázeňským hostům pro pitné kúry, 
kolonádní koncerty a korzování. Z důvodu změny 
využívání lázní ze sezónního na celoroční byl 
tento pavilon uvažován jako uzavřený a vytápěný. 
Krátce po otevření budovy musela být z technic-
kých důvodů uzavřena atraktivní střešní terasa 
a tento stav přetrval dodnes. 
V současné době je cítit určitá bezradnost, jak 
rozsáhlé prostory kolonády využívat. Příčná hala 
nad říčkou Teplou je druhotně doplněna řadou 
prodejních stánků, které degradují vzdušný 
interiér. Na galerii v patře je pak umístěna nepříliš 
atraktivní výstava, představující historii a přírodní 
léčivé zdroje. 

Chrám vody
Nová náplň objektu by měla vycházet z přírodní-
ho fenoménu Vřídla, který by měla prezentovat. 
Jednou z hlavních náplní kolonády by tak mohla 
být interaktivně zpracovaná expozice o vzni-
ku Vřídla a jeho odrazu ve společnosti. Spolu 
s Karlovarským muzeem a Císařskými lázněmi by 
mohla vytvořit celistvý expoziční cyklus v rámci 

historického centra Karlových Varů. 
Nově vložený infopoint v příčné hale bude sloužit 
nejen pro prodej vstupenek a suvenýrů, ale i jako 
vřídelní kavárna se zdravými nápoji a občerstve-
ním. V návrhu počítáme s opětovným zpřístupně-
ním střešní terasy a střešního baru, který využije 
fascinující výhledy na město a bude zajímavým 
zpestřením i při pohledech z vyhlídek. Přírodní 
fenomén Vřídla pak bude doplněn o inhalatorium 
na galerii v patře, které bude sloužit pro lázeňské 
procedury. Nové umístění získá i velín SPLZaKu, 
čímž se otevře dnes zahrazený výhled na Tržiště. 
Interiér bude doplněn velkým množství zeleně, 
která využije příznivé klima vytápěných prostorů.
Po stavební stránce dojde k revizi všech interi-
érových prvků, zachování hodnotných materiálů 
a doplnění těch, které byly postupem času de-
gradované nebo odstraněné. Hlavním stavebním 
zásahem bude odstranění přemostění nad říčkou 
Teplou a otevření koryta řeky, které umožní nový 
bezbariérový vstup do kolonády z Tržiště. 
Tímto vstupem se návštěvník bezbariérově 
dostane do všech pater budovy. Nově vložené 
komunikační jádro umožní využívání jednotlivých 
pater nezávisle na sobě v různou denní dobu. 
Střešní terasa tak může být přístupná i v případě, 

že zbytek kolonády bude již zavřený.
Hlavním cílem je vytvořit rozšíření veřejného pro-
storu, veřejnou budovu přístupnou pro všechny, 
která bude zajímavá a živá. V neposlední řadě je 
důležitým bodem i rekonstrukce okolí kolonády, 
se kterou se počítá v rámci projektu Divadelní 
korzo.

Jak bude vypadat 
Vřídelní kolonáda?

KAM KV ve spolupráci se studiem Vrtiška & Žák dokončil architektonickou studii budoucí podoby 
Vřídelní kolonády. Po padesáti letech od otevření této budovy nastiňujeme směr, kterým by se mohla 
budoucí rekonstrukce vydat. Aby kolonáda žila po celý den atraktivní náplní, důstojně prezentovala 
přírodní fenomén Vřídla, tradici i hodnotnou architekturu 60. let.

Akce KAM KV
11. ročník festivalu Den architektury v Karlo-
vých Varech
Promítání snímku L’esprit Le Corbusier
30. 9. 2021  19:00, Kino Drahomíra

Æ.O.D. X KAM KV°, koncert v běžně nepří-
stupné kapli 
1. 10. 2021  18:30, Obřadní kaple Drahovice

LÁZEŇSKÉ KORZOVÁNÍ, komentovaná pro-
cházka s Mgr. Zemanem
2. 10. 2021  15:00, Sadová kolonáda

SEN V SARGASOVÉM MOŘI, Loutkové divadlo 
Jana Kindla, Ireny a Vojtěcha Havlových
2. 10. 2021  19:00, Obřadní kaple Drahovice

Vstup na akce je zdarma, není třeba se regist-
rovat dopředu. Více informací najdete na www.
kamkv.cz/udalosti 

Možná podoba Podélné haly dle KAM KV    
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MĚSTSKÁ POLICIE

Milovníci filmu si určitě 55. ročník mezinárodního 
filmového festivalu užili, stejně jako fanoušci hvězd, kteří 
se dočkali hned tří velkých postav světové kinematogra-
fie. Právě příjezd celebrit a jejich doprovod na tiskové 
konference či uvedení filmů byl zahrnut mezi mnohé 
součinnostní opatření, na nichž se městská policie v rámci 
festivalu podílela.
Největší opatření tradičně bylo spojeno se zahájením 
a ukončením festivalu, ale denní a noční výkon byl pocho-
pitelně posílen i v jeho průběhu. Strážníci se každodenně 
věnovali zvýšené kontrolní činnosti při doprovodných 
akcích a ve stanovém městečku s cílem zajistit dohled 

nad veřejným pořádkem a dlužno dodat, že letošní rok 
měli přeci jen práci klidnější. Pravděpodobně díky počasí 
a absenci svátků v průběhu posunutého festivalového 
týdne, nemuseli řešit žádné větší problémy. Výjimkou byla 
jen doprava. Strážníky v drtivé většině zaměstnávala ozná-
mení na špatné parkování, přičemž motivace oznamovate-
lů nebyla vždy stejná. Některým vozidla blokovala výjezdy, 
jiným parkovala na jejich vyhrazených místech a někdy 
k oznámení postačilo pouze to, že dotyčný sám dostal 
pokutu. Strážníci museli občas sáhnout i k odtahům, aby 
zprůjezdnili komunikaci v centru lázní, kterou neukáznění 
řidiči dokázali zablokovat. 

Poklidný filmový festival
Den s městskou policií
V sobotu 25. září se 
v Centru zdraví a bez-
pečí v Karlových Varech 
uskutečnila akce pro veřejnost, zejména pak 
pro rodiny s dětmi, s názvem „Den s městskou 
policií“. Návštěvníci se mohli těšit na ukázky 
činnosti a technického vybavení městských po-
licií z Karlových Varů, Chebu, Sokolova, Ostrova 
a Mariánských Lázní. Pro děti byly připraveny 
soutěže o ceny. Celá akce byla zároveň pojata 
jako připomenutí 20 let existence oddělení pre-
vence a dohledu Městské policie Karlovy Vary. 

Nepustila ho dovnitř, ustlal si na balkoně
Dlužno dodat, že alkohol hraje svoji roli v na-
šich příbězích velmi často. Tady je další. V noci 
6. září před druhou hodinou ranní vylekal maji-
telku přízemního bytu ve Staré Roli muž, který 
si ustlal na jejím balkóně. Nejspíš inspirován 
Rudolfem Hrušínským nejml. ve filmu Disco-
příběh, si muž který v současné době bydlí 
v Německu a jemuž neotevřela známá, ustlal na 
nejbližším lehce dostupném balkónu. Po zásahu 
strážníků muž místo okamžitě opustil.

Chci na záchytku! 
Aneb neodbytná bezdomovkyně
Všemu předcházelo oznámení, že nejspíše 
vlivem vlahého romantického podvečera 
babího léta, se dva lidé oddávají ve Staré Roli 
na městské zeleni sexu. Zjištění strážníků 
bylo prozaičtější, šestadvacetiletá bezdomov-
kyně z Rumburka spolu se svým kumpánem 
odpočívala po náročném slunném dni. Během 
zjišťování totožnosti se dotyčná opakovaně 
dožadovala převozu na záchytku, neboť neda-
leko tohoto sokolovského zařízení přebývá. Po 
vysvětlení, že systém nefunguje jako bezplatný 
hotel s dopravou zdarma a její stav nevykazuje 
známky pro její umístění v tomto zařízení, byla 
spolu se svým parťákem vykázána z místa. 
Jenže příběh záhy pokračoval. Za hodinu se 
na strážníky obrátili kolegové z Policie ČR se 
žádostí o převoz osoby na záchytku, vůči níž 
prováděli služební úkony. Jaké bylo překvapení, 
když onou osobou byla alkoholem znavená 
posila místních bezdomovců z Rumburka.

ZPRÁVY Z ULICE 

Začátek školního roku je neodmyslitelně spjat s pra-
videlnou službou, kterou Městská policie Karlovy 
Vary již téměř třicet let poskytuje svým občanům, 
zejména pak dětem a jejich rodičům. Dohled na 
přechodech pro chodce v blízkosti základních škol 
má za úkol zajistit dětem bezpečné přecházení a ro-
dičům lepší pocit, že na jejich děti někdo dohlédne. 
Účelem určitě není přebírat zodpovědnost za chod-
ce, ale kontrolovat dodržování pravidel silničního 
provozu, jak ze strany přecházejících, tak ze strany 
řidičů motorových vozidel. Strážníci se zaměřují na 
nejfrekventovanější komunikace a dohled zajišťují 
v průběhu celého školního roku.

Bezpečná cesta do školy

V průběhu srpna došlo k rozšíření Městského 
kamerového dohledového systému o kamerový 
bod na Sokolovské ulici. Zároveň byl systém 
posílen o dvě klientské stanice pro lepší správu 
dat. Finanční prostředky městská policie obdržela 
od MVČR v rámci úspěšného dotačního projektu 
na situační prevenci. V posledních letech se daří 
investovat pravidelně do MKDS finanční prostředky, 
jak z rozpočtu města, tak i z rozpočtu státního.
Odpověď na otázku, proč další kamerový bod na 
Sokolovskou ulici, jsme poskytli nedávno v článku 
věnovaném obecně závazné vyhlášce zakazující 
konzumaci na vybraných místech města Karlovy 

Vary. Právě Sokolovská ulice má prim v uložených 
pokutách za tento typ přestupku. Hemisférická 
kamera postihuje nejproblematičtější část městské 
části Rybáře, která v průzkumech pocitu bezpečí 
prováděných městskou policií opakovaně zaujímá 
nelichotivý primát. Migrace mobilního kamerového 
setu určeného pro monitoring lokalit, kde dochází 
k odkládání odpadu mimo určená místa, nese stále 
své ovoce. Naposledy strážníci „ulovili“ přestupce 
na Krokově ulici, kam před bránu městského depa 
vyhodil nemalé množství bio odpadu. Výsledek? 
Odvoz odpadu z místa, tedy dvojí práce a navíc 
pokuta připomínající nesprávné chování.  

MKDS posílil a jeden kamerový bod migruje
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INZERCE

Oblékáme Vaše oči
Axis Optik: Karlovy Vary – Moskevská 22, OC Globus
www.axis-optik.cz

Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub 
a určených brýlových čoček HOYA. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. 

Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci 
našich optik. Nabídka je platná od 20. 9. do 14. 11. 2021.

JEDNO 
SKLO

ZDARMA
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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.

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 zaregistro-
vanou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
V Karlovarském kraji kandiduje 17 volebních stran. 
Hlasovací lístky jsou seřazené vzestupně podle 
vylosovaného čísla. Číselná řada 1 až 21 není 
úplná, neboť některé volební strany v našem kraji 
nekandidují.

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 h., 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, kancelář č. 120, 
 tel. 353 151 154
 Bc. Petra Pudilová, kancelář č. 120, 
 tel. 353 151 148

v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
(ve středu 6. října 2021 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 
pátek 8.00 – 12.00.

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 žáda-
jícího 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, diplomatickým nebo služebním 
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.

Žádosti o hlasování do přenosné schránky lze 
domluvit telefonicky:
• Bc. Martina Košíková tel. 353 151 223
• Ing. Věra Ježková tel. 353 151 250

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 přenosnými 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. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
VOLBY
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VOLBY

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.

Realizace volebního práva občanů s úřední 
adresou na ohlašovně
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, kterou je  Základní škola Dukelských 
hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.

Zvláštní způsoby hlasování pro osoby v karan-
téně a izolaci

Zvláštní zákon (celé znění na www.mmkv.
cz) upravuje zřízení volebních stanovišť, které 

umožňují hlasování z motorového vozidla, zvláštní 
způsob hlasování při pobytovém zařízení sociálních 
služeb při jeho uzavření z důvodu ochrany před 
onemocněním covid-19 pro osoby v karanténě 
a izolaci. Komise pro hlasování a volební stanoviště 
zřizuje krajský úřad. Zákon o zvláštních způso-
bech hlasování řeší podmínky a způsob hlasování 
u volebního stanoviště, podmínky a hlasování při 
pobytovém zařízení, evidenci oprávněných voličů, 
i hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Okrskové volební komise
Na místa neobsazená volebními stranami deleguje 
členy komise primátorka města z řad úředníků 
a občanů. První zasedání komisí proběhlo již 17. 
září 2021, nyní se pouze obsazují volná místa 
v komisích.
Odměna předsedy okrskové volební komise činí 
2 700 Kč, místopředsedy 2 600 Kč a člena komise 
2 300 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).

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Od 1. srpna 2021 již nelze vydat tzv. „volební 
občanský průkaz na počkání“. 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 již zhotovených 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
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Projekt studentek z Ostrova na 
Karlovarsku vyhrál Vodafone 
AR Challenge, vyvinou vlastní 
aplikaci využívající rozšířenou 
realitu.
Speciální digitální brýle využije projekt Slyším 
očima, který vyhrál v soutěži Vodafone AR 
Challenge. Tým studentů z Ostrova, který za 
vítězným návrhem stojí, bude mít nyní možnost 
za pomoci Vodafonu a dalších partnerů uvést 
svůj nápad do praxe – v následujících měsících 
budou studenti pracovat na vývoji aplikace, která 
bude sloužit jako inteligentní překladač pro lidi 
se sluchovou poruchou a umožní jim bez problé-
mů komunikovat s okolím. Příležitost realizovat 
své návrhy ovšem čeká i na další dva studentské 
týmy z Gymnázia Jeseník, které se umístily na 
druhém a třetím místě s projekty zaměřenými na 
lázeňství a sociální služby.
„Studentky Střední průmyslové školy v Ostro-
vě vytvořily unikátní projekt v rámci rozšířené 
reality, se kterým rovnou vyhrály I. místo ve 
studentské soutěži Vodafone AR Challenge. 
Soutěž je součástí projektu 5G a naše město je 
jejím partnerem. Jsem moc ráda, že první místo 

obsadily právě studentky z našeho kraje. Jejich 
projekt Slyším očima převádí zvuk do vizuální 
formy a uživatelům využívající aplikaci neunikne 
nic z okolí. Aplikace bude propojena s brýlemi, 
které slouží jako překladač pro lidi se slucho-
vou poruchou. Studentkám Pavle Adamcové 

a Janě Kaškové srdečně gratuluji a věřím, že se 
jejich projekt povede dále prosadit a vyvine se 
k němu vlastní aplikace. Děkuji také společnosti 
Vodafone CZ za podporu studentských projek-
tů,“ dodává Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka 
Karlových Varů.

Slyším očima
ŠKOLSTVÍ

Vzdělávání dětí a žáků ve školním roce 2020/2021 
probíhalo ve znamení opatření proti covidu. Opat-
ření a jejich změny způsobovaly a způsobují kom-
plikace ředitelům škol, kteří neustále museli měnit 
organizaci výuky a sledovat nové pokyny. Práce 
učitelů byla logisticky náročnou, neboť učitelé se 
i několikrát za den přepínali mezi dálkovou výukou 
přes obrazovky a prezenční výukou žáků, kterým 
zrovna byla ve škole dovolena osobní přítomnost. 
Toto období bylo komplikované i pro průběh 
projektu MAP Karlovarsko II. Děkujeme ředitelkám 
a ředitelům škol, že i v tomto hektickém období 
si našli čas na plánování a reflexi ve své škole 
a věnovali čas strukturovaným rozhovorům s členy 
týmu projektu MAP.
Během školního roku 2020/2021 jsme postupně 
navštívili ředitele všech zapojených škol. Souhrn 
našich zjištění opět zveřejňujeme na webu projektu 

(v sekci dokumenty). S řediteli škol jsme probírali 
čtenářskou a matematickou gramotnost a pregra-
motnost, investiční projekty škol a další potřeby 
rozvoje škol. 
Vzhledem ke specifičnosti vzdělávání v době covid 
omezení jsme se hodně zabývali fungováním škol 
při výuce na dálku. Zjistili jsme například, že oproti 
jaru 2020 došlo na podzim 2020 na většině škol ke 
sjednocení nástrojů a postupů a většímu používání 
synchronní online výuky. Většina škol učila na dálku 
všechny předměty, přičemž u výchov se jednalo 
zejména o nabídku činností a motivační výzvy. 
Přibližně polovina škol hodnotila i v době výuky 
na dálku pomocí známek. Nicméně známky příliš 
neodpovídají skutečným znalostem žáků a velkou 
roli hraje rovněž skutečnost, že žáci nemají doma 
stejné podmínky a podporu. Většina zástupců vede-
ní škol si myslí, že na základě zkušeností s výukou 

na dálku dojde k nějaké změně v českém vzdělá-
vacím systému. Převažuje názor, že se to promítne 
do využívání digitálních technologií ve školách 
a obecně v přístupu k online světu. Distanční výuka 
by mohla být i v budoucnu využita pro žáky, kteří 
jsou dlouhodobě nemocní či pobývají dlouhodobě 
v zahraničí. Mělo by také dojít ke změnám v obsahu 
učiva, ve způsobu práce s informacemi a měl by 
být kladen větší důraz na rozvoj kompetencí.
V neposlední řadě jsme se ředitelů škol ptali také 
na jejich názory na podporu práce ředitelů škol 
prostřednictvím tzv. středního článku a na náborový 
příspěvek k příchodu nových pedagogů do Karlo-
varského kraje. 
Celý dokument, který představuje sondu do života 
škol na Karlovarsku, je zveřejněn na webu projektu 
v sekci dokumenty.
 Ing. Markéta Hendrichová

V MAP Karlovarsko II jsme 
zjišťovali názory ředitelů škol
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moderní poznatky o mozku a paměti
paměťové techniky
efektivní poznámky a myšlenkové mapy
strategie učení se
jak dětem pomoci, aby je učení bavilo

Seminář je pro rodiče žáků základních škol.
Lektor: Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti

Témata semináře:

PAMĚŤ  A EFEKTIVNÍ UČENÍ, 
ANEB JAK POMOCT DĚTEM S UČENÍM

V případě dotazů pište na 
admin@mas-sokolovsko.eu

MAP KARLOVARSKO II ZVE NA SEMINÁŘ

Vyberte si dle svých možností prezenční seminář nebo
online webinář:
Kdy: prezenčně čtvrtek 14. 10. 2021 od 16 h do 19 h
Kde: aula ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19
nebo 
Kdy: online čtvrtek 4. 11. 2021 od 16 h do 19 h
Registrace nutná: https://1url.cz/8Kaq4

ÚČAST ZDARMA

Montessori třídy fungují po celém světě a od 
1. září 2021 je mohou nově navštěvovat děti 
i v Karlových Varech. S novým školním rokem 
se poprvé otevřely dveře Carlsbad Montessori 
School, bilingvní školy založené na autentických 
principech Marie Montessori. Láska ke vzdělání, 
vlastní odpovědnost, připravené prostředí, 
podpora přirozené zvídavosti, rozvoj dětské 
osobnosti a samostatnosti jsou tu prioritou.
Škola bude nové žáky do prvních pěti ročníků 
přijímat i po začátku školního roku, a to až do 
naplnění kapacity. Podporuje také domácí vzdě-
lávání, a proto je vhodná jako kmenová škola 
pro žáky v individuálním vzdělávání.
„Věříme, že i tady jsou a budou lidé podporu-
jící radost a úspěch svých dětí a dopřejí jim 
kvalitní vzdělání, moderní metody a respektující 
jednání, s nadstandardními možnostmi v případě 
pokračující pandemie.“ říká Miroslava Brožová, 
zakladatelka a ředitelka Carlsbad Montessori 
School v Karlových Varech. 
Tato nově vzniklá organizace se připojí k 65 
školám, které již v České republice fungují 
a mají mnoho úspěšných absolventů. Na světě 
již existuje více než 30 000 Montessori škol, 
první vznikla již v roce 1907. Od té doby se tato 
metoda stala nejrozšířenější ucelenou pedagogi-
kou na světě. Je založena na znalosti vývojových 
fází – děti mají v různých časových obdobích 
svého života různé potřeby. Maria Montessori 
naznačila, že pokud podpoříme přirozený vývoj 
dětí, zajistíme tím nejlepší výsledky.
„Jsme školou zapsanou v rejstříku škol 
a školských zařízení a nabízíme plnohodnotné 
vzdělávání s vysvědčením na konci školního 
roku. Chceme dosáhnout toho, že se v naší škole 
budou děti učit rády a samy se budou chtít dál 
vzdělávat,“ konstatuje Miroslava Brožová, která 
má bohaté zkušenosti s prací ředitelky a uči-
telky v Montessori školách. Pedagogiku Marie 
Montessori studovala mimo jiné v Princetonu, 
USA. „V Montessori škole jsem našla sama sebe, 
již vím, že klid a otevřená mysl pomůže dětem 
při učení více než omezování a trvání na jediné 
„správné“ cestě,“ doplňuje Nikol Dědková, 
učitelka Carlsbad Montessori School.

V Karlových Varech 
je nová bilingvní 
základní škola

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

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

+420 353 360 822
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Simulátor letu vesmírem je program vlastního 
vývoje a výroby naší hvězdárny. Nejedná se tedy 
o zakoupený simulátor, ale o výukový doplněk 
kompletně vyrobený spolupracovníky hvězdárny, 
s postupně se navazující a rozšiřující se nabídkou 
vesmírných cest. Chceme vám nabídnout „živý 
zážitek“ z letu vesmírem prozatím v jednomístné 
kabině kosmické lodi, ale nikoli ve 3D počíta-
čových brýlích, ale v reálném světě. Chceme 
vám nabídnout možnost řešit situace a překážky 
v kabině, která letí, stejně jako každá jiná kos-
mická loď na nějaké konkrétní dráze vesmírem, 
bez možnosti zastavení či přistání, a její pilot 
se musí spolehnout jen sám na sebe. Výlety do 
vesmíru jsme zahájili v neděli 16. května 2021. 
Od té doby se můžete registrovat. Registraci lze 
učinit nejpozději zhruba tři dny před zamýšlenou 
návštěvou. Prozatím z hygienických důvodů nabí-
zíme pouze některé dny v týdnu, ale naše nabídka 
se bude do budoucna nepochybně rozšiřovat. 
Primárně je tato aktivita hvězdárny určena dětem 
ve věku 9-15 let, ale zážitek z podobného letu 
může být stejně zajímavý a hluboký i pro starší či 
mladší věkové kategorie. Už proto jsme se poku-
sili všechny naše letové trasy přizpůsobit různým 
věkovým kategoriím tak, aby návštěva simulátoru 
jim byla dostupná. Inspirací a předlohou naší kos-
mické lodi nám byla kabina jednomístných lodí 
Vostok či Mercury z prvopočátku letů do vesmíru 
v šedesátých letech minulého století. Kosmo-
naut tehdy viděl ven z lodi jen malým průzorem 
a často neměl ani žádný graficky vyvedený displej 
k ovládání. Lety ovládaly jen jednoduché počítací 
stroje a před velitelem letu se rozprostíral pult 
s množstvím tlačítek, jejichž funkci museli znát. 
Kabina byla jednomístná a velitel i pilot v jedné 
osobě se musel spoléhat sám na sebe. S dostup-
nými technickými prostředky jsme pochopitelně 
prostředí naší kosmické lodi přizpůsobili současné 
době, a proto má v kabině pilot podstatně lepší 
vybavení, než měli tehdejší kosmonauti a astro-
nauti.
Co Vás vlastně u nás čeká? Samotného pilota po-

prvé trenažér v podobě naší kosmické lodě Soyuz 
Bee 2021-1. První start z Kosmodromu Karlovy 
Vary a let na orbitu Země. Pilotův doprovod pak 
sledování letu z pozemského centra letů v našem 
audiovizuálním sále. Předpokládáme, že zájemci 
o lety na hvězdárnu sice rádi přijdou opakovaně, 
ale je takřka nemožné v tak krátkém čase před 
samotným letem provádět pilotní kurs a výcvik 
a vysvětlovat obsáhlé zákonitosti meziplanetár-
ních letů. Protože chceme, aby při první návštěvě 
každý pilot kabinu a její ovládací prvky dobře 
poznal, budeme vždy poprvé volit výhradně trasu 
na orbitu kolem Země TRASY A, B a C k poznávání 

všech zákonitostí, které při tomto letu mohou 
nastat. Teprve při zvládnutí jedné z uvedených 
tras, umožníme skutečné lety do kosmického 
prostoru. Na všech trasách volíme jednoduchou 
formu znalostních testů, proto bude pilot často 
nucen odpovídat na vědomostní otázky úměrné 
svému věku.
A jak se do naší malé kosmické kabiny dostat? 
Prozatím je možno vybírat jen úvodní základní 
trasu, aby se každý pilot mohl seznámit během 
prvního letu s prostředím lodi a jejím ovládáním 
a základními možnostmi. Stačí vyplnit registrační 
formulář na našich stránkách a potom již počkat, 
až se vám ozveme a dohodneme všechny podrob-
nosti. Dovolíme si ještě upozornit, že při první 
návštěvě našeho simulátoru lze zvolit jen jednu 
z námi nabízených tras. Pokud přijdete poprvé, je 
nutno počítat s určitým zácvikem a seznámením 
se s funkcemi naší kosmické lodi. To umožňuje 
pouze TRASA A, TRASA B a TRASA C, což je od-
stupňováno podle věku. Je to stejné jako v životě. 
Kosmonauta, který nemá za sebou výcvik a ná-
sledně ani zkušenosti z orbitálního letu, mohou 
stěží poslat na cestu do vzdálenějšího vesmíru. 
Během letošního roku pak v nabídce přibude 
několik dalších, náročnějších tras, které umožní 
létat sluneční soustavou a ocitnout se ve vzdále-
ném vesmíru. Nabídneme také možnost navštívit 
hvězdy z programu Adopce hvězd, což je součástí 
bonusového programu. Pokud zvládnete první tra-
su, můžete si pro další návštěvu zvolit kteroukoli 
trasu další. Toto začne platit od 1.listopadu 2021, 
kdy budou zveřejněny další možné trasy Výletů do 
vesmíru. Pro menší děti do 8 let zůstane nadále 
k dispozici pouze trasa C, pro starší od 9 let bude 
v budoucnu platit že první účast při výletu zname-
ná absolvovat výhradně základní trasy A nebo B 
a teprve poté bude účastník moci absolvovat jiné, 
složitější trasy. Abychom však předešli zmatkům, 
je nutné mezi návštěvami ponechat určitou dobu 
a teprve potom vyslat pilota na další průzkumnou 
misi. Z tohoto důvodu je pro případnou opakova-
nou návštěvu a výlet do vesmíru vhodné nechat 
pauzu několika dnů.
V každé variantě cesty má pilot možnost kabinu 
otáčet v dráze letu a seznámit se s pohledy na 
Zemi či směrem od ní dál do vesmíru. Prozatím 
tedy nabízíme jen jedinou, jednoduchou letovou 
trasu, také z důvodů, abychom získali zpětnou 
vazbu od návštěvníků a podle ní připravili další 
trasy do vzdálenějšího vesmíru. Již dnes ale pro 
vás tyto trasy připravujeme a veřte, že se v bu-
doucnu podíváte do vesmíru možná i celá rodina. 
Očekávejte tedy celou řadu dalších zajímavých 
tras letu.

Cestování do vesmíru 
je konečně dostupné všem
Karlovarská hvězdárna má nový interaktivní výukový program

VÝLETY DO VESMÍRU
TRASA A: KOSMICKÉ MANÉVRY NA ORBITÁLNÍ DRÁZE
náročnější pilotovaná plná verze od 13 do .. let. Celkem 35 minut

TRASA B: POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
základní pilotovaná verze pro děti od 8 do 13 let. Celkem 25 minut

TRASA C: PROHLÉDNI SI NAŠI PLANETU
automatická verze letu pro děti od 5 do 8 let. Celkem 15 minut
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Každý trochu staví sochu
Karlovy Vary nabízely v létě tradičně netradiční zábavu. 
Vyrazit za kulturou a zároveň postavit sochu! Program 
Karlovarského kulturní léta, které odstartovalo 25. 
června, nabízelo široký repertoár vyžití - hudbou 
počínaje, workshopy a divadlem konče.
Ovšem také skrývalo jednu zvláštnost. Každý návštěv-
ník, který si zakoupil vstupenku na karlovarskou kul-
turu, přispěl, ať už vědomě či nevědomě, 50 korunami 
na realizaci jezdecké sochy Karla IV. A z tohoto důvodu 
také letos vstupné podražilo. Že jste o tom nevěděli? 
Nebojte, nejste sami.
Na červnovém jednání zastupitelstva města jsme 
vedení upozorňovali na fakt, že tímto krokem dostávají 
každého návštěvníka s platnou vstupenkou pod nepří-
jemný tlak, kdy prakticky nemá na výběr, zda přispět 
na sochu chce či nechce. Odpovědí bylo, kdo nechce 
přispět, ať na koncerty nechodí.
Člověk by snad nic nenamítal proti soše takové, pokud 
se však jedná o iniciativu  soukromého subjektu, 
kterým Rotary klub bezesporu je, je správnou cestou 
přispívat z veřejných peněz, nota bene takovým 
způsobem? O motivaci občanů a návštěvníků našeho 
města svědčí také transparentní účet, na němž v srpnu 
2021 bylo cca jeden a půl milionu korun z potřebných 
osmi milionů. Infocentrum jako hlavní pořadatel léta se 
prostě rozhodlo, že 450 tisíc korun z výtěžku ze vstup-
ného poputuje na pomník, o kterém jste dost možná 
ani do této doby neslyšeli, neměli jste možnost se 
vyjádřit, zda sochu ve městě, kde již máme tři sochy 
Karla, chcete. Našemu městu chybí připomínky dalších 
slavných rodáků nebo těch, kteří pomohli s rozvojem 
lázeňského údolí. Chybí dobrovolnost a diskuze s ob-
čany. Před Thermalem se sice dozvíte, kam můžete 
přispět, že už jste ale přispěli se tam nedočtete.
Je jisté, že zájem o sochu v poslední době opadl. 
Rotariáni se proto řadou akcí snaží zájem o jezdeckou 
sochu oživit. Ovšem tento způsob zdá se mi poněkud 
nešťastný. 
 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Nedostatek zubařů v Karlových Varech
V Karlových Varech chybí zubaři. Můj zubař, který 
ještě v roce 2019 sloužil, přestože již byl několik let 
v důchodu, však nedávno ukončil svou praxi. Najít si 
nového zubaře je pro mě téměř nemožné. Nikdo nové 
pacienty nepřijímá. Pokud navštívíte v Karlovarské ne-
mocnici oddělení lékařské služby zubní první pomoci, 
zpravidla vám napíšou zprávu, že jste byli akutně ošet-
řeni, pokud vůbec, zaplatíte 90 Kč, a řeknou vám, že 
zde na to a to ošetření nejsou zavedeni. Prý je to vaše 
vina, že máte zkažené zuby, že nemáte zubaře, dejte 
si brufen, nebo jeďte za ošetřením do Chomutova, 
Plzně, či Prahy. Ve Varech nejsou volní zubaři! Dočkat 
se tohoto faktu v 21. století, je šokující. Patrně brzy 

budeme muset vzít do rukou své vrtačky, vyvrtat si 
zuby sami, či je vyrvat kombinačkami, a pak je zalepit 
pryskyřicovými lepidly, a pak se budeme modlit:

Zubaři náš,
jenž nejsi k sehnání,
vystuduj rychle a zveřejni jméno své,
přijď v ordinaci svou,
buď ochotný pomoci,
v ordinaci i v životě,
ošetři a zaplombuj zuby naše,
a odpusť nám,
že je nás tolik pacientů,
jako i my odpustíme tobě,
že na nás máš málo času,
a nechtěj, aby nás zuby bolely,
ale zbav nás našich zubních bolestí.
Neboť tvá je ordinace, i nástroje tvé,
na věky věků. Amen!

Děkuji tímto panu MDDr. Petriskovi za akutní ošetření, 
když mi nebyli schopni pomoci a ošetřit mě v Nemoc-
nici Karlovy Vary. Jana Marková

Betonové UNESCO
Konečně máme, co jsme chtěli a o co jsme řadu let 
usilovali. Lázeňský trojúhelník je v UNESCO a my 
doufáme, že to do našeho regionu přivede více 
hostů, turistů a návštěvníků, kteří se zde budou léčit 
a obdivovat krásy lázeňských měst. Otázkou je, zda 
máme co nabídnout. Konkrétně mám na mysli Karlovy 
Vary. Výstavní a upravené centrum plné zeleně končí 
za Thermálem, pak už se naskýtá pohled na rozkopané 
ulice a městské části plné betonu. Ostatně už dlouhou 
dobu jsou naše největší lázně spojované s termínem 
navoněná bída a není se čemu divit. Vedení města 
totiž postupně likviduje to, co je součástí každého 
moderního města a to, čeho bychom si měli vážit. 
Městskou zeleň. Zde si dovolím připomenout, že před 
jedenácti lety, v březnu 2010 byl schválen zastupitel-
stvem města seznam neprodejných pozemků. Z tohoto 
seznamu se postupně se vybírají pozemky a nabízejí 
se bez jakéhokoliv zdůvodnění k prodeji. Do této ka-
tegorie patří pozemek p.č. 83/1 v katastrálním území 
Drahovice. Po mnoha letech zamítavých stanovisek 
se najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, 
probudilo vedení Lázeňských parků a souhlasilo 
s prodejem části pozemku v ulici Kollárova a navíc 
nijak neprotestuje proti záměru soukromé společnosti, 
která zde hodlá vybudovat parkoviště pro svá auta. 
Místo toho, aby město využilo pás zeleně v bezpro-
střední blízkosti základní a střední školy a zkultivovalo 
ho, nechá zde privátní firmu postavit parkoviště, které 
ani nebude sloužit veřejnosti. Karlovy Vary prostě 
musí mít vždycky něco extra. Zatímco ostatní města 

rozšiřují pásy zeleně, vysazují parky, snaží se omezit 
automobilovou dopravu, naše radnice to dělá přesně 
obráceně. Demo verze ještě nedávno celkem dobře 
fungující MHD, donutila lidi vytáhnout auta. Zeleň, 
kterou našemu městu ostatní závidí, se nenápadně 
mění v beton.  V konečném důsledku zmizí to, co 
významným způsobem dotváří lázeňskou atmosféru. 
Totiž zdravý vzduch, klid, pohoda a příroda. Připomíná 
mi to prodej Lázní Jáchymov. Přes kladný hospodářský 
výsledek a překonání obtíží spojených s koronavirem 
byly lázně prodány zahraničnímu zájemci.
Nic se prý nezmění, říká ředitel Lázní Jáchymov, 
o čemž velmi pochybuji. A pochybuji též o zdravém 
uvažování vedení Lázeňských parků. Tyto dvě sku-
tečnosti totiž značně kalí pohled na vstup do světové 
organizace UNESCO.
 Jaroslav Borka, zastupitel za KSČM

Letní kino bylo 
a je fenoménem Karlovaráků
Ještě jednou se vrátím k Letnímu kinu. Letní kino bylo 
a je fenoménem Karlovaráků. Zejména pro nás dříve 
narozené je to srdeční záležitost. Zážitky z prvních 
zahraničních filmů, první lásky, různé rošťárny, ….
A dneska nám je chtějí zbourat. Prý postaví lepší na 
Rolavě nebo kde? Jenže i kdyby postavili tři nová letní 
kina, nic to nevyřeší. Problémem letního kina není jeho 
technický stav, jeho umístění, jeho neekonomičnost. 
Problémem karlovarského letního kina je neschopnost 
města (nebo koho) zajistit náplň, tedy program a hos-
podaření. A to nevyřeší žádné nové kino.
Podívejme se kolik letních kin v republice je ve 
zdárném provozu. Třeba letní divadlo v Lokti. Daleko 
primitivněji vybavené, ale funguje. Je neustále plné. 
My máme Letní kino luxusně postavené a vybavené 
a nic. Snaha ho zrušit a postavit nové budí dojem, že 
o místo má kdosi zájem, a ten kdosi má na magistrátu 
svého nebo své zastánce. Možná že se mýlím, ale co 
kdyby. Podívejme se na karlovarskou situaci trochu 
z nadhledu. Máme jedno z nejkrásnějších divadel 
v republice, ale jsme jediné krajské město, které nemá 
divadelní soubor. Máme historicky jeden z nejstar-
ších symfonických orchestrů, který nemá vlastní 
prostory a je vlastně putovní po Varech. Alžbětiny lázně 
potřebují rekonstrukci, ale nejsou na ní peníze. Jako 
jedno z mála měst nemáme centrální náměstí, které by 
sloužilo vlastním obyvatelům jako jinde. Atd, atd.
Zvykli jsme si zbytečně a neekonomicky vyhazovat 
peníze za kde co. Nechme Letní kino tam kde je a sou-
střeďme se na programové naplnění. Nekoukejme se 
na něj jenom jako na kino, může zároveň sloužit jako 
divadlo, koncertní prostor, společenský prostor atd. 
Přece jsou v Karlových Varech lidé, kteří by byli schop-
ni to zajistit. Nebo ne? Či už je rozhodnuto a prodáno?
 Lumír Hubínek

HYDEPARK
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Obojživelník Jiří Feureisl

Podle naučného slovníku jsou obojživelníci 
třídou čtyřnohých obratlovců. Toto pojmeno-
vání se vžilo pro muže, kterého vám násle-

dujícími řádky představím. Jeho jméno nejspíše 
mladší ba i střední generaci dnes mnoho neříká.
Jiří Feureisl se narodil 3. října 1931 ve Strašicích 
na Rokycansku jako třetí syn v rodině tesaře
Karla Feureisla. Tam také jako kluk se sportem 
začínal. Na hřiště ho přivedli o dva roky starší bra-
tři – dvojčata. Hráli fotbal nebo házenou, v zimě 
hokej. Do Karlových Varů přišel v roce 1946
do Staré Role, jako učeň Karlovarského porcelá-
nu. Po vyučení pokračoval ve studiu na Střední 
keramické škole v Rybářích. Stal se z něj nejen 
malíř porcelánu, ale také vynikající sportovec. Již 
na internátu hrál se spolužáky fotbal, více ho ale 
přitahoval hokej. Skutečností bylo, že na co ve
sportu sáhl, to se mu dařilo. Hrál závodně stolní 
tenis, volejbal i českou házenou, ale hlavně pak již 
vzpomínaný fotbal a hokej.
Ve Staré Roli hrál kopanou v dorostu i v A-týmu II. 
třídu. V devatenácti přestoupil do Slavie Karlovy 
Vary. Velmi dobře se předvedl v mužstvu, které 

hrálo jen krajský přebor. Brzy se o něj začali 
zajímat v centru fotbalového dění - v Praze. 
Základní vojenskou službu nastoupil v roce 1953 
k tankistům do Milovic. Parta záklaďáků - fotba-
listů vytvořila mančaft, se kterým se dostali až do 
finále armádního přeboru. V něm porazili Tábor 3:1 
a Feureisl dal dva góly. Hned druhý den přišel roz-
kaz a Jiří si balil kufry do Tankisty Praha. Hrál pak 
rok první ligu. Po vojně se vrátil do karlovarské, již 
druholigové, Slavie. I když měl nabídky hrát zase 
první ligu, lanařili ho z Prahy, Brna, Teplic, dokonce 
i z Bratislavy, vždy odmítl. Zůstal našemu městu 
věrný po celou dobu svého sportovního působení. 
Nechtěl se stěhovat z Varů, ani zanechat svého ře-
mesla. Z pozice malíře porcelánu časem přešel na 
ředitelství Karlovarského porcelánu, kde pracoval 
na útvaru práce a mzdy.
Slavie změnila jméno na Dynamo a Jiří okamžitě 
patřil mezi nejlepší druholigové hráče. Většinou se 
stal nejlepším střelcem mužstva a patřil k nej-
lepším kanonýrům celé druhé ligy. Jeho výkony 
neunikly pozornosti trenérů reprezentace. Antonín 
Rýgr a Karel Kolský ho poprvé nominovali v květnu 

1956. Československou republiku reprezentoval 
se lvíčkem na prsou v letech 1956-58. Bylo to 
v A mužstvu 11x (dal sedm gólů), v B mužstvu 7x. 
Ve své premiéře při utkání Mezinárodního poháru 
v Ženevě vstřelil Švýcarsku čtyři góly (konečný 
výsledek byl 6:1). Rád vzpomínal na velký zájezd 
našeho národního týmu do Jižní Ameriky. Repre-
zentace tam sehrála pět zápasů a on nastoupil 
ve čtyřech. Důrazný útočník, který dobíhal každý 
míč a agresivní hrou platil na každou obranu, si 
splnil svůj klukovský sen. Startoval na mistrovství 
světa v roce 1958 ve Švédsku. Ze čtyř utkání ve 
skupině nastoupil ve třech. Mezi jeho spoluhráče 
v reprezentaci patřili například Pluskal, Borovička, 
Popluhár, Masopust a další známá jména.
Jiří Feureisl s fotbalem skončil v 35 letech a plně 
se věnoval hokeji. V sestavě karlovarské hokejové 
Slavie hrál 1. a 2. ligu na pravém křídle. Jeho troj-
ka byla: Náprstek – Šinágl – Feureisl. S hokejem 
končil ve 45 letech. Dvacet let hrál fotbal a hokej 
dohromady na vrcholné úrovni. Zůstaly vzpomínky 
a také zničené nohy. Sám často říkal, že měl raději 
hokej, ten ho víc bavil.
V anketě o nejlepšího fotbalistu okresu Karlovy 
Vary ve 2. polovině 20. století, kterou vyhlásily 
Karlovarské noviny a Sportovní unie Karlovarska 
na začátku roku 2001, vyhrál Feureisl suverénně. 
Zastupitelstvo města na svém jednání 6.12.2001 
v hotelu Imperial rozhodlo o udělení čestného 
občanství města panu Jiřímu Feureislovi jako 
zvláštní projev úcty. Ocenění mu předal osobně 
ještě v prosinci první náměstek primátora Mgr. 
Zdeněk Roubínek. Bylo to poprvé v historii, kdy 
bylo toto ocenění uděleno sportovci. V únoru 2002 
mu Českomoravský fotbalový svaz udělil Cenu 
Václava Jíry za dlouholetou a obětavou práci pro 
český fotbal. V březnu téhož roku převzal skvělý
fotbalista a hokejista z rukou hejtmana Karlovar-
ského kraje JUDr. Josefa Pavla porcelánový pohár
jako „Sportovní osobnost“.
Jiří Feureisl ještě řadu let fandil sportu jako divák. 
Dokud mu to zdravotní problémy dovolovaly, 
chodil na hokej, na fotbal Buldoků do Dvorů nebo 
na nohejbal do Doubí. Jeho životní dráha se uza-
vřela 12. května letošního roku. Tímto článkem si 
připomínáme jeho nedožité devadesátiny.
Čest jeho památce!
 PhDr. Zdeněk Musil
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V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básně  
ze III. svazku Básnických spisů Egona Bondyho 
(1930–2007). Svazek obsahuje básně z let 1976 
– 1994, včetně mnoha nalezených či zrekonstruo-
vaných textů.

Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer,  je jedním 
z nejvýznamnějších českých básníků, prozaiků 
a filosofů 20. století. Patří k „otcům zakladatelům“ 
českého undergroundu, stal se guruem několika 
generací nonkonformní mládeže, jeho dílo má 
ovšem dodnes zásadní vliv na českou kulturu jako 
celek. Bondy byl rozporuplnou postavou. Vystudo-
val Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, později 
získala doktorát z filosofie a vědeckou hodnost 
kandidát věd. Ve svých textech byl vytrvalým kriti-
kem poúnorového komunistického režimu, přitom 
s přestávkami téměř tři desetiletí spolupracoval se 
Státní bezpečností.
Poezii psal od dětství, jeho básnické dílo čítá 
na čtyřicet sbírek, převážně ne příliš obsáhlých, 
teprve později řazených do větších celků. Jeho 
básně i próza měly velký vliv na formující se 
underground. Napsal rovněž kolem dvaceti titulů 
prozaických a řadu děl filosofických, díky kterým 
se stal jedním z nejoriginálnějších, ale též nejkon-
troverznějších filosofů.

Pořad Poezie & Jazz se koná za podpory Města 
Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ 
Egon Bondy – Básně III (1976 - 1994)

7. 10. 2021 / 19:30  Jazzfest Karlovy Vary 
21. 10. 2021 / 19:30  Francouzský večer  – Debussy, Wissmer, Saint-Saëns
29. 10. 2021 / 19:30   Má vlast
(Všechny koncerty se konají v Grandhotelu Ambassador) 

KSO a hudebně barevný podzim
Po festivalu Dvořákův karlovarský podzim, jehož 
63. ročník proběhl v druhé polovině září a který 
se řadí k nejstarším evropským hudebním fes-
tivalům, čeká Karlovarský symfonický orchestr 
také velmi pestrý říjen. Zazní hudba soudobá 
i klasická od českých i zahraničních skladatelů 
a sólově se publiku představí klavír, housle nebo 
saxofon. 
KSO se již tradičně účastní festivalu Jazzfest Karlo-
vy Vary, pořádaného spolkem Jazzový kruh Milana 
Krajíce. Letos přiveze své úpravy písní legendárních 
Beatles pro sólové piano a smyčce jazzman Milan 
Svoboda, druhá půlka koncertu bude patřit kompo-
zicím dirigenta koncertu Kryštofa Marka: Komor-
nímu koncertu pro housle a komorní orchestr Klíč 
k zahradám, kde se sólového partu ujme koncertní 
mistr KSO Jakub Sedláček a ve světové premiéře 
bude uvedena Suite No. II. pro soprán, saxofon, 
piano a komorní symfonický orchestr. 
Francouzským večerem můžeme nazvat hned 
následující koncert, na kterém zazní hudba Clauda 
Debussyho, Camilla Saint-Saëna  a francouzského 
skladatele švýcarského původu Pierra Wissmera. 
Jeho klavírní koncert č. 2 přednese francouzsko-
-americká pianistka Anne de Fornel, dirigovat bude 
Ondřej Vrabec. 
Závěr října patří každý rok cyklu symfonických 
básní Bedřicha Smetany Má vlast, který KSO uvádí 

u příležitosti Dne vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Mou vlast, která se řadí ke svrcho-
vaným symbolům české hudby, přijede dirigovat 
Jiří Štrunc, který ji s orchestrem provede nejen 
v Karlových Varech, ale také v Sokolově a Horním 
Slavkově. 

Pěvecká soutěž oslaví 
letos 55. jubileum
Karlovy Vary jsou již odedávna centrem významných 
společenských kulturních setkání, festivalů a soutěží. 
Hudební aktivity jsou často zaštítěny jménem Antonína 
Dvořáka, který měl k městu mimořádný vztah.  Je 
tomu tak i u mezinárodní pěvecké soutěže, která ve 
dnech 5. - 12. listopadu 2021 oslaví 55 let svého 
trvání. Mělo tomu tak být již v minulém roce, kdy vět-
šina připravovaných akcí v celé společnosti nemohla 
být díky pandemii coronaviru uskutečněna. Meziná-
rodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka se proto 
rozhodlo připomenout tradici soutěže slavnostním 
operním koncertem Adama Plachetky a jeho hosty 
Eliškou Zajícovou, Evou Kývalovou, Karlovarským sym-
fonickým orchestrem s dirigentem Jiřím Štruncem, 
ovšem bez posluchačů.   
Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka se stala za dobu 
svého trvání významnou kulturní událostí. Objevila pro 
operní scény u nás i v zahraničí řadu nových talentů, 
ze kterých se staly i díky vítězství nebo laureátství 
v soutěži vyhledávané a slavné operní hvězdy.  Svůj 
úspěch slavili v Karlových Varech Gabriela Be-
ňačková, Magdaléna Hajóssyová, Peter Mikuláš, 
Dagmar Pecková, Eva Urbanová, René Pape, Jana 
Sýkorová, Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka a Petr 
Nekoranec. To jsou hvězdy, kterým vzdává hold a úctu 
mezinárodní publikum.   
Umělecká spolupráce s Karlovarským symfonickým 
orchestrem garantuje zajímavost a jedinečnost 
soutěže i Slavnostních koncertů, v minulých letech 
s dirigenty Josefem Herclem, Josefem Chaloupkou, 
Františkem Drsem, dnes s Jiřím Štruncem, dirigentem 
Národního divadla v Praze a opery plzeňského diva-
dla. Kromě soutěžících pěvců ve čtyřech kategoriích 
Operní naděje, PÍSEŇ, JUNIOR a OPERA přivítáme 
členy odborných porot, mezi kterými budou pěvecké 
hvězdy, ředitelé operních scén nebo zkušení pedago-
gové - například Eva Randová, Gabriela Beňačková, 
Magdaléna Hajóssyová, Zdeněk Šmukař a další v čele 
s osobností českého a slovenského pěvectví Peterem 
Dvorským.
Dá s nadsázkou říci, že je to slavná minulost i přítom-
nost, které vzdala čest mj. i naše první scéna v roce 
50. výročí soutěže koncertem v Národním divadle 
v Praze s přímým přenosem České televize. 
Každý rok přijíždělo soutěžit přes sto mladých pěvců 
od 17 do 35 let z mnoha zemí světa. Přejme si, 
aby tomu bylo letos také tak a aby žádná pandemie 
nenarušila naše konání.
Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval na ne-
všední setkání s krásnou hudbou a množstvím nových 
operních nadějí. 
 Alois Ježek
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Již poosmnácté se o prázdninách v karlo-
varské galerii umění konala tradiční akce 
pro 16 tvořivých dětí, které baví výtvarné 

aktivity. Galerie umění Karlovy Vary připravila 
formou příměstského letního tábora s denním 
docházením týdenní Výtvarné léto v galerii. Děti 
se seznámily s různými výtvarnými technikami, 
ke kterým je pod vedením Jitky Barochové moti-
vovala výstava jednoho z nejvýznamnějších sou-
časných umělců Františka Skály nazvaná Hnědá 
duha. Nevšední malby poskytly dětem celou řadu 
obsahových i formálních inspirací. Během dopo-
ledních výtvarných aktivit si tak děti vyzkoušely 
malbu přírodními hnědavými pigmenty z hlín 
i kaolínu, malovaly kořením, kávou i čajem a vy-
tvořily tak krajiny s příběhem i podivuhodné světy 
rozličných bytostí. Protiskem vznikly kresebné 
záznamy inspirované australskými skalními mal-

bami, suchým pastelem pak nezapomenutelné 
vzpomínky krásné i ty smutné. Vznikla také velká 
společná malba na plátno inspirovaná monumen-
tálními díly autora. Po výborném obědě v hotelu 
Richmond byl čas i pro dětské hry v přilehlém 
parku. Odpolední činnosti vedené Janou Buriano-
vou se soustředily na rukodělnou práci s materi-
álem – tentokrát především s drátem a textilními 
provázky. Děti vyzkoušely drátkování, ohýbání 
drátů, vytvořili i šperk z kamínku, háčky a anděly, 
peříčka z macramé i drhané závěsy na květináč. 
Letošní poněkud chladné a ubrečené Výtvarné 
léto v galerii bylo ukončeno odpolední vernisáží, 
která se uskutečnila v pátek 20.8.2021 a její 
součástí byla vydařená aukce 19 dětských prací 
– výtěžek 11.750 korun byl věnován na tornádem 
poškozenou mateřskou školku v Mikulčicích.

Výtvarné léto v galerii

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ: Josef Rybáček
Narozen 21. 12. 1951 v Plané u Mariánských Lázní
V současnosti žije a tvoří v Karlových Varech – Staré Roli

Dětství prožil v malé vesničce Dehetná na jihu okresu Tachov. Obecnou školu navštěvoval v Bernaticích 
a dokončil ve Stráži u Tachova. Díky velké zálibě v malování se rozhodl v roce 1967 nastoupit do učeb-
ního oboru malíř porcelánu pro Karlovarský porcelán, a to na tři roky do učiliště ve Staré Roli. Po vyučení 
pracoval ve zdejší porcelánce jako malíř a také jako dělník v expedici.
V roce 1989 nastoupil po konkurzu na místo malíře krajinných a květinových motivů do porcelánky 
Pirken Hammer Březová, kde působil deset let. Po uzavření se vrátil jako ruční malíř porcelánu do por-
celánky Moritz Zdekauer ve Staré Roli, kde navázal na tvorbu z porcelánky Březová. Do svého odchodu 
(roku 2014) tvořil řadu unikátních maleb na porcelán, které se dostaly do celého světa.
Jeho láska k malování ho provází celým životem, a i nyní v době zaslouženého odpočinku se dál věnuje 
malbě, a to převážně krajinných motivů.

Díla z tvorby Josefa Rybáčka si můžete prohlédnout v pobočce Městské knihovny Karlovy Vary 
ve Staré Roli v Truhlářské ulici.

KULTURA

POZVÁNKA NA KONCERT 

Karlovarský pěvecký 
sbor slaví 60 let vého 
trvání
Ke svému významnému jubileu uspořádá Karlovar-
ský pěvecký sbor slavnostní koncert, který se bude 
konat 16. 10. 2021 od 18 hodin v kostele sv. Anny 
v Sedleci.
Na koncertě uvede KPS skladbu Karla Jenkinse: The 
Armed Man. Dílo provede za účasti sólistů Národního 
divadla Praha, spolupracujících sborů a za doprovodu 
Karlovarského symfonického orchestru. 
Karl William Pamp Jenkins se narodil v roce 1944 
ve Walesu ve Velké Británii. Svou hudební kariéru 
začal jako hobojista v Národním jazzovém orchestru 
welšské mládeže. Vystudoval Universitu v Cardiffu 
a poté postgraduálně Královskou akademii hudby. 
Stal se známým hráčem jazzu a jazzrocku (hrál na 
saxofon, klávesy a hoboj) a hudebním skladatelem. 
V roku 2005 obdržel Řád britského impéria za 
„služby hudbě".
The Armed Man je mše s podtitulem "Mše za mír". 
Dílo bylo objednáno Královským zbrojířským muzeem 
pro oslavy milénia. Je to v podstatě protiválečná 
skladba založena na katolické mši, kterou Jenkins 
kombinuje s jinými zdroji, především lidovou písní. 
Kromě výňatků z obvyklé mše obsahuje text slova 
z jiných náboženských a historických pramenů, 
včetně islámského volání k modlitbě.
Dílo ukazuje hrůzy, které válka přináší a končí nadějí 
na mír v novém tisíciletí, kdy "zármutek, bolest a smrt 
mohou být překonány". 
Skladba je jedním z nejoblíbenějších Jenkinsových 
děl a pravidelně ji předvádí profesionální i amatérští 
hudebníci. Jedná se o rozsáhlé současné dílo, zpívá 
se ve třech jazycích.
První část se zpívá francouzsky, klasické části mše 
latinsky, ostatní anglicky.
Všichni občané i hosté Karlových Varů jsou srdečně 
zváni.
 Helena Bulková
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KULTURNÍ SERVIS

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace a prodej 
vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042, objednávky vstupenek: 
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
V současné době lze vstupenky pouze rezervovat (platnost 
rezervace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený 
režim platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

12. 10. – 24. 11. 
XII. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 10. 17.00 Ivan Vyskočil: Příběh jednoho hradu
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni senio-
rů. Předprodej vstupenek v pokladně Karlovarského městského 
divadla. Agentura Nordproduction
Zcela srozumitelná bulvární komedie, která potěší diváka, i když 
ji zahlédne jen koutkem oka. 
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Jan Antonín Duchoslav, 
Veronika Arichteva, Anna Kulovaná
Režie: Ivan Vyskočil

3. 10. 19.30 Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn
Hrají: Václav Vydra/ Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Martin 
Zahálka, Lenka Skopalová/ Jana Boušková, Eva Janoušková, 
Simona Postlerová/ Eva Režnarová, Malvína Pachlová/ Jana 
Pidrmanová/ Lenka Zahradnická/ Kateřina Sedláková
Režie: Jan Novák

4. 10. 19.30 4TET – KONCERT, verze V.
Účinkují: David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár

6. 10. 19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott 
Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber Malíková, 
Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, 
František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

8. 10. 19.30 Adolphe Charles Adam: Korzár
Divadlo J. K. Tyla v Plzni Klasika baletní historie, balet-panto-
mima francouzského skladatele A. Ch. Adama vznikla podle 
básnické povídky lorda Byrona. 
Účinkují: Mami Hagihara/ Sara Aurora Antikainen/ Magdalena 
Matějková, Karel Audy/ Gaëtan Pires/ Justin Rimke, Sara 
Aurora Antikainen/ Afroditi Vasilakopoulou, Karel Audy/ Joshua 
Lee/ Gaëtan Pires, Karel Audy/ Richard Ševčík, Justin Rimke/ 
Richard Ševčík, Karel Audy/ Grzegorz Mołoniewicz/ Richard 
Ševčík, Baletní soubor Divadla J. K. Tyla Plzeň
Režie: Jiří Pokorný

1. festivalové představení
12. 10. 19.30 Boleslav Polívka: Šašek a syn
Divadlo Bolka Polívky
Hrají: Boleslav Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, 
Ondřej Klíč, Jaromír Barin Tichý, David Rotter, Jiří Fretti Pfeifer
Režie: Boleslav Polívka

14. 10. 19.30 Pavel Šporcl Paganiniana Generali – 
Česká pojišťovna – Tour 2021
Účinkují: Pavel Šporcl, Lukáš Sommer

2. festivalové představení
15. 10. 19.30 Jean-Marie Chevret: Pusťte mě ven!
Divadlo Kalich
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová
Režie: Sabina Remundová

3. festivalové představení
16. 10. 19.30 Henrik Ibsen: Přízraky
Dejvické divadlo Ibsenův naturalistický kus je hrou o zakrývání 
pravd, maloměšťáctví, neupřímnosti a povrchnosti. 
Hrají: Klára Melíšková, Martin Myšička, Vladimír Polívka, Veroni-
ka Khek Kubařová, Pavel Šimčík, Režie: Jiří Pokorný
Vstupenky z původních termínů 5. 10. 2020, 9. 12. 2020 a 24. 
2. 2021 jsou platné.

17. 10. 15.00 Jana Galinová, Jan Turek: Kocour v 
botách
Docela velké divadlo

Hrají: Michal Žižka, Markéta Velánová, Robert Stodůlka, Petr 
Kozák, Lenka Lavičková, Petr Erlitz a další
Režie: Jurij Galin

4. festivalové představení
20. 10. 19.30 Rostislav Novák ml., Vít Neznal: 
Runners
Cirk La Putyka
Pohybově-novocirkusové představení ve společné režii 
Rosti Nováka a Víta Neznala a s unikátní scénografií tvořenou 
obrovským běhacím pásem, který byl vyroben na míru ve Velké 
Británii. 
Účinkují: Tina Afiyan Breiová, Sabina Bočková, Viktor Černický, 
Ethan Law, Jan Čtvrtník, Veronika Linhartová, Daniel Hajtl
Režie: Rostislav Novák ml., Vít Neznal

21. 10. 19.30 Irská taneční show – Rytmus v srdci
Taneční soubor Merlin (SK)

24. 10. 15.00 Vlasta Špicnerová: Jak si Míša hledal 
kamaráda
Divadlo Alfa Theatre
Medvídek Míša bydlí s maminkou a tatínkem v útulném čistém 
domečku a je mu moc dobře. 
Hrají: Martin Sádlo Bartůšek, Petr Borovský, Martina J. Hartma-
nnová, Tomáš Jereš, Marie Mrázková
Režie: Tomáš Dvořák

27. 10. 19.30 Ray Cooney: 1+1=3 … Aneb kecy, 
kecy, kecy
Agentura Nordproduction
Hrají: Barbora Mottlová/ Ivana Jirešová, Veronika Arichteva/ 
Anna Kulovaná, Ernesto Čekan/ Daniel Rous, Juraj Bernáth/ 
Jiří Chvalovský, Jan Antonín Duchoslav, Tomáš Juřička/ David 
Schneider, Evžen Hájek
Režie: Tomáš Juřička

30. 10. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary

DIVADLO HUSOVKA

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

7. 10. 19.30 Vašek Koubek

8. 10. 19.30 Keltské písně (Velmi malý komorní orche-
str Varvary Divišové)

10. 10. 18.00 Roland Schimmelpfenig: Zlatý drak – v 
rámci Karlovarského Harlekýna
Vynikající inscenace pražského divadla Radar.

14. 10. 19.30 Kolektivní halucinace
Kolektivní Halucinace, tři duše, jedno tělo, tři přátelé, hudebníci, 
zpěváci. 

15. 10. 19.30 BCW – rock v ženském hávu!

21. 10. 19.30 BraAgas
Převážně ženská kapela zaměřená na lidovou hudbu z různých 
částí Evropy, především písně Sefarditů, Balkánu, nebo 
Skandinávie. 

22. 10. 19.30 Cocotte Minute 
  – podzim akustic tour 2021

24. 10. 15.00 Vladislav Vančura: Kubula a Kuba 
Kubikula – PREMIÉRA
Něžná pohádka o medvědáři Kubovi, nezbedném medvídkovi 
Kubulovi a strašidýlku Barbuchovi. 

30. 10. 19.30 Sun Apollo (support: China Soup)

KINO DRAHOMÍRA

říjen 2021
Výstava galerie Drahomíra: Tvořivé snění
Výtvarná skupina z Mariánských Lázní.

1. 10. 17.00 Zbožňovaný
 19.30  Není čas zemřít
2. 10. 14.30  Tlapková patrola ve filmu
 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Karel - předpremiéra
3. 10. 14.30  Tlapková patrola ve filmu
 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Karel – předpremiéra
4. 10. 17.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 19.30  Zbožňovaný
5. 10. 17.00  Zátopek
 19.30  Není čas zemřít
6. 10. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Filmový klub
7. 10. 17.00 Karel
 19.30  Karel
8. 10. 17.00 Karel
 19.30  Karel
9. 10. 14.30  Myši patří do nebe
 17.00 Karel
 19.30  Karel
10. 10. 14.30  Myši patří do nebe
 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Karel
11. 10. 17.00 Karel
 19.30  Karel
12. 10. 17.00  Karel
 19.30  Zbožňovaný
13. 10. 17.00  Karel
 19.30  Filmový klub
14. 10. 17.00  Zátopek
 19.30  Karel
15. 10. 17.00  Karel
 19.30  Není čas zemřít
16. 10. 10.00  Burza CD
 14.30  Myši patří do nebe
 17.00  Cesta domů
 19.30  Karel
17. 10. 14.30  Myši patří do nebe
 17.00  Karel
 19.30  Zátopek
18. 10. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Karel
19. 10. 17.00  Karel
 19.30  Supernova
20. 10. 18.00  Jazz And Poezie - E. Bondy Básně III.
 19.30  Filmový klub
21. 10. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Duna
22. 10. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Festival pana Rifkina
23. 10. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 19.30  Zbožňovaný
24. 10. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00  M. Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
 19.30  Karel
25. 10. 17.00  Karel
 19.30  Duna
26. 10. 17.00  Projekce pro seniory Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
 19.30  Festival pana Rifkina
27. 10. 17.00  Každá minuta života
 19.30  Filmový klub
28. 10. 17.00  Zátopek
 19.30  Kurz manželské touhy
29. 10. 17.00  Zbožňovaný
 19.30  Kurz manželské touhy
30. 10. 14.30  Myši patří do nebe
 17.00 a 19.30 Kurz manželské touhy
31. 10. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00 a 19.30 Kurz manželské touhy
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.

7. 10. 19.30 Jazz Meets Symphony
Grandhotel Ambassador
v rámci festivalu Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov 2021

KMD karlovarské městské divadlo
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Milan Svoboda: Hommage aux Beatles
Výběr slavných písní v úpravách Milana Svobody.
Kryštof marek: Suite No. II. pro soprán, saxofon, piano a komor-
ní symfonický orchestr světová premiera
Klíč k zahradám – koncert pro housle a komorní symfonický 
orchestr
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle
Milan Krajíc – saxofon, Milan Svoboda – piano
Kryštof Marek – dirigent, piano
Koncert je pořádán ve spolupráci s Jazzovým kruhem

21. 10. 19.30 Debussy, Wissmer, Saint-Saëns
Grandhotel Ambassador
Claude Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni
Pierre Wissmer: Koncert pro klavír a orchestr č. 2
Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 2 a moll op.55
Anne de Fornel – klavír, Ondřej Vrabec – dirigent

29. 10. 19.30 Bedřich Smetana: Má vlast
Grandhotel Ambassador
Jiří Štrunc – dirigent

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 31. 10. Tvořivé snění
Na výstavě představuje svou tvorbu skupina mariánskolázeň-
ských výtvarnic soustředěných kolem Ateliéru MV. V dílech se 
objevují motivy krajin, zátiší, květin a potrétů. Mezi použitými 
výtvarnými technikami jsou zastoupeny akryl na plátně, soft 
pastel, akvarel a olejomalba. Autorské šperky jsou vytvořené z 
různých materiálů od vyšívaných s drahokamy přes polymerové, 
cínované, skleněné až po látkové. Skupina má za sebou řadu 
úspěšných výstav po celé republice.

20. 10.  POEZIE & JAZZ: Egon Bondy – Básně III 
(1976 - 1994)
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a 
hudební skupina Jazz Apetit básně  ze III. svazku Básnických 
spisů Egona Bondyho (1930–2007). Svazek obsahuje básně z 
let 1976 – 1994, včetně mnoha nalezených či zrekonstruova-
ných textů.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

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

do 5. 10. Pokračování výstavy Jindra Husáriková, Šárka 
Mrázová Cagliero, Lenka Husáriková a David Szalay

2. 10. 19.00 Koncert: Kaufband
Koncert ostrovské skupiny pěti muzikantů. 

6. 10. 17.00 Zahájení výstavy malířky Ludmily 
Charlamové a Olega Baulina
Hudební doprovod violistka Eva Hrubá. Slovem provází Petr 
Husárik.

13. 10. 19.00 Koncert: Duo nostalgie

19. 10. 18.00 Miloslava Rutová: One Brain
Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové na téma kineziologie a 
metody One Brain. Tato přední lektorka a terapeutka z Plzně 
Vám předvede jak je možné metodou „jednotného mozku” řešit 
např. nespavost, obezitu, sebevědomí, stres, deprese strach, 
fobie a další.

23. 10. 19.00 Koncert: Purles Cleavband
Karlovarská skupina hrající převážněmuziku rockovou a 
bluesovou hudbu.

30. 10. 19.00 Koncert: Sejfy – Ponka
Pražská trampská skupina Sejfy – Ponka, původně s názvem 
Vagony, pochází z karlovarského kraje a je již na naší folkové 
hudební scéně s přestávkami známá několik desetiletí. 

GALERIE SUPERMARKET wc

Aktuální program najdete na www.supermarketwc.cz nebo na 
FB či IG.
PO - PÁ 13.00 až 18.00 Galerijní designový obchod
Každým nákupem podpoříte práci designérů z ČR a vzdělávací 
akce ve Varech.

Výstava Superior Type - Vojtěch Říha
Jedna z nejvýraznějších osobností současného českého 
designu fontů a typografie se věnuje také grafickému designu 
a spolupráci s umělci z různých oborů. Mladý typograf Vojtěch 
Říha (1989) pochází z Ostrova, vystudoval SUPŠ KV a poté 
pražské UMPRUM. Jeho práce přesahují hranice typografie 
směrem k sochařství a designu. Výstava z cyklu Návraty, v 
němž prezentujeme tvorbu mladých designérů, kteří vyrostli 
nebo studovali v Karlových Varech. Doprovodný program: info 
na webu.

11. - 15. 10. 15.30 - 18.30 Design Camp 
tvůrčí kurz pro mládež
Chcete jít na uměleckou školu a nevíte jaký obor si máte 
vybrat? Přijďte si vyzkoušet práci designéra, poznat různé krea-
tivní obory a zjistit, co by vás nejvíc bavilo. Neváhejte a přihlaste 
se na náš podzimní kurz. Každý den vás čeká jiná profese, jiný 
lektor, jiný přístup. Kemp je určen pro mládež od 12 let, která 
uvažuje o studiu na umělecké škole. Přihlášky a bližší info na 
www.supermarketwc.cz

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

1. - 18. 10. Prodejní výstava uměleckých děl 
českých výtvarníků

20. 10. - 2. 11. Lidé v čase koronaviru
Výstava obrazů a soch Andrey Baumgärtner z Baden-Badenu.
Vernisáž v úterý 19. 10. v 17.00 hodin.

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 14. 11. Malíři světového jména – Jiří Georges Kars a 
Otakar Kubín-Coubine
Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr 
tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představi-
telů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole. Oba 
patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno 
má světový zvuk. Ve 20. a 30. letech vystavovali v proslulých 
galeriích a jejich díla se dostala do významných sbírek po 
celém světě. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. 

DALŠÍ AKCE
8. 10. 19.30 Petr Mazoch, Anna Ruth – Gray Scales
Hudební večer skladatele a pianisty Petra Mazocha, který ve 
své tvorbě reflektuje současné tendence elektro-akustické 
ambientní hudby spolu s písničkářskými vlivy, zpěvem doprovází 
Anna Ruth.

19. 10. 19.30 Nikde jinde není lépe, než na tomto 
světě
Komorní pořad s inspirativní a poutavou knihou Masanobu 
Fukuoky Revoluce jednoho stébla slámy, čte Jan Slovák, na 
flétnu šakuhači hraje Jan Burian ml.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
do 31. 10. Lenka Sárová Malíská - Přesahy
Výtvarnice a designérka Lenka Sárová Malíská (1981) patří k 
výrazným osobnostem karlovarského regionu, které se etablo-
valy především v oblasti autorské porcelánové tvorby. Její práce 
v porcelánu (vázy, sady nádobí, šperky, lázeňské pohárky, upo-

mínkové předměty) jsou harmonické, estetické a vyprecizované 
i z hlediska funkčnosti. Výstava představí i autorčinu volnou 
tvorbu, zejména malby a kresby orientující se na krajinu, 
přírodu či osobní vzpomínky a vazby na domov a rodinu.

MUZEUM KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY
do 28. 11. Loutky z ateliéru Václava Lokvence a 
divadla Antonína Neumayera
Výstava představuje veřejnosti autorské loutky, zasazené do 
původních kulis, jejichž autorem byl mimo jiných akademický 
sochař Václav Lokvenc. Expozice mapuje fenomén Loutkového 
divadla Antonína Neumayera od jeho založení v 60. letech 20. 
století coby průkopnického černého divadla a pantomimy, i 
další období, kterým byla čtyřicetiletá dráha divadla pro děti. 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
10. 10. 15.00 Loutkové divadélko Kahánek
Loutkové divadlo z Habartova existuje již od roku 1954. V jeho 
souboru hrají jak dospělí loutkáři, tak děti z místní základní 
školy. Soubor má v repertoáru desítky pohádek.

23. 10. 15.00 Bylo nás deset
Speciální uvedení filmové komedie z roku 1963, kde hrají a 
zpívají Jiří Suchý a Jiří Šlitr, pantomima Antonín Neumayer. Film 
je uveden k aktuální výstavě Loutky.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, 
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní 
život lázeňského města a historii mezinárodního filmového fes-
tivalu. 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 vyzkou-
šet vlastníma rukama.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní.

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2021

www.jazzfest.cz

7. 10. 19.30 Kryštof Marek & Milan Svoboda & 
Karlovarský symfonický orchestr
Grandhotel Ambassador Národní dům
Kryštof Marek: Suite No. II pro sopránsaxofon, piano a komorní 
symfonický orchestr (světová premiéra)
Kryštof Marek: Klíč k zahradám – koncert pro housle a komorní 
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

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

4. 10. – 9. 10. Týden knihoven v Krajské knihovně 
Karlovy Vary
Jako každý rok naplánovala Krajská knihovna Karlovy Vary na 

KULTURNÍ SERVIS
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Týden knihoven akce pro nejrůznější věkové i zájmové skupiny 
čtenářů tak, aby byli stávající čtenáři spokojeni a noví, potenci-
ální uživatelé, si mohli vyzkoušet, co vše knihovna nabízí.
Čtenářská amnestie: V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit 
všechny knihovní jednotky, které mají půjčeny, beze strachu 
ze sankcí za pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem 
čtenářům, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy, časopisy atd., 
budou prominuty poplatky za upomínky a zpozdné.
Roční registrace zdarma: Pro všechny nové čtenáře, kteří se v 
Týdnu knihoven poprvé zaregistrují.
Vyhlášení 15. ročníku literární soutěže
Festival knihy: Program pro rodiče a děti ve všech odděleních 
knihovny, tvoření přednášky, hry a kvízy. 3D tisk, virtuální realita, 
Muzikohrátky, Slam Poetry.  Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny 5.10. 2021 od 9 do 18 hodin 
Osudy Romů za II. světové války: fotografická výstava ve vstupní 
chodbě (7. 10. až 30. 10.)

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory, Centrální hala
4. 10. 17.00 Vernisáž: Fotografie Vladimíra Rade-
chovského
potrvá do 30. 10.

Vstupní chodba
7. 10. 17.00 Vernisáž: Osudy Romů za druhé světo-
vé války
Putovní fotografická výstava - Osudy Romů za druhé světové 
války - fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské 
genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou v roce 
2019. Každý z portrétů doprovází stručné biografické shrnutí, 
přibližující osudy pamětníka za druhé světové války a jeho 
aktuální životní situaci. Sérii fotografií doplňuje informační 
panel zasazující fenomén romské genocidy do historického a 
mezinárodního kontextu. 
potrvá do 30. 10., odborná přednáška s následnou diskusí na 
téma romské genocidy proběhne 15. 11. od 17.00

Pobočka Lidická
4. 10. - 5. 11. Kverulanda
Výstava fotografií.

PŘEDNÁŠKY
Hlavní budova Dvory
21. 10. 17.00 Zločin na západě
Představení regionální publikace V. Buržeňáka Zločin na západě

26. 10. 16.00 Tuktukem z Thajska až na Moravu
Povídání o zemích, jejich tradic a kultur, které Tomík na roční 
cestě (2017 – 2018) navštívil s thajskou rikšou (tuktukem) z 
Bangkoku do České republiky. (Navštívené země jsou: Thajsko, 
Myanmar, Indie, Nepal, Írán, Turecko, Evropa…).

18. 10. 9.00 Život s hendikepem
Tématický den, pro studenty, zdravotně handicapované a 
zdravou veřejnost

HUDEBNÍ POŘAD
sál
5. 10. 18.:00  Slam Poetry
Akce v rámci Dne knihy. Vystoupí Dr. Filipitch, Pangumpán, 
Michal Kubala a NotTheOne.

A – Klub
5. 10. 16.00 Muzikohrátky s Leonem Havlíčkem

Odd. pro handicapované
1., 8., 15., 22., 29. 10. 16.00 - 19.00
Hra na kytaru s Renatou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, 
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
5., 12., 19., 26. 10. 16.00 – 18.00
Relaxujeme při pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. 
. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodicko-
va@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
ČT 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 

deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická
7. 10. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

8. 10. 18.00  Martina Zlatohlávková: Ves - mírná 
láska
Křest nové básnické sbírky regionální autorky.

21. 10. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

PRO DĚTI
Odd. pro děti
11., 18., 25. 10. 17.00 Babička Míla čte 
dětem

Areál Krajského úřadu
1.9. – 31.10. Stezka přírody
Naučná stezka pro děti i rodiče. Seznamte se s našimi stromy, 
ptáky a hmyzem. Splňte úkoly, vyluštěte tajenku a přijďte si k 
nám do knihovny pro odměnu.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé, čítárna tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
ST 9.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00

Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO  12.30 - 17.00
ST  12.30 - 15.00
PÁ  12.30 - 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, vstup zezadu od hřiště), 
tel. 353 562 715

Všechny pobočky Městské knihovny KV mají stejnou půjčovní 
dobu:
PO, ÚT, ČT  9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00
ST z avřeno
PÁ  12.00 - 16.00

1. 10. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV 
ve Staré Roli. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní 
škole - Truhlářská, a společnou četbou upevňuje vztah mezi 
nejmladší a nejstarší generací našich čtenářů.

4. – 8. 10. Karlsbader Kurliste
Výstava vzácných archiválií. Nahlédnutí do života Karlových Varů 
před 100 lety. Půjčovna pro dospělé.

4. – 8. 10. Ohlédnutí za historií
Výstava regionálního tisku v čítárně.

4. – 8. 10. Obal si svou oblíbenou knihu
Jak si obalit knihu se děti naučí pod vedením zkušené knihovni-
ce na všech pobočkách MěK KV.

4. – 29. 10. Výstava regionální literatury
Půjčovna pro dospělé, čítárna a všechny pobočky MěK KV.

4. – 29. 10. Kresby
Výstava obrazů s různými motivy Zuzany Slavíkové, studentky 
Střední živnostenské školy v Sokolově. Zahájení výstavy 
proběhne 4. října v 17.00 v půjčovně pro dospělé.

4. 10. – 31. 12. Olejomalby Josefa Rybáčka III.
Výstava nových obrazů karlovarského malíře Josefa Rybáčka, 
jehož tématem je především krajina a příroda. Pobočka MěK 
KV ve Staré Roli, Truhlářská 19. Výstava potrvá do konce roku 
2021.

7. 10. 17.00 Filmové hvězdy první republiky
PhDr. Daniel Švec se na své přednášce zaměřuje nejen na 
nejznámější herce a herečky, jejichž osudy jsou mnohdy na 
hony vzdáleny těm rolím, ve kterých je známe ze slavných fil-
mů dodnes,  ale také připomene filmy, ve kterých se zachovaly 
záběry letecké techniky první republiky. Komentovány budou i 
jednotlivé letouny ve filmech a u některých záběrů představeni 
letci, kteří je ve filmu mohli pilotovat. Půjčovna pro dospělé.

14.00 a 15.00 Jóga pro seniory
Každé úterý pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 
7. Kapacita míst je omezena, zájemci hlaste se na tel. č. 353 
221 365/27

8.30 Jóga s hankou
Každý pátek pod vedením Hany Bartošové, Truhlářská 19, Sta-
rá Role, pobočka MěK KV. Kapacita míst je omezena, zájemci 
hlaste se na tel. č. 353 562 715.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

https://www.farnoststararole.cz/prednasky

1.10. 18.00 Přednáška: Cizinci mezi námi
Fara v Rybářích
Přednáší Mgr. Petr Baroch, právník Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, několik let zajišťuje podporu pro žadatele o 
mezinárodní ochranu v České republice, zabýval se pracovní 
migrací a dále vede semináře věnující se uprchlictví v součas-
ném světě

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

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

Každý DEN Hvězdy na telefon
REGISTRUJTE se denně na pozorování

ÚT až NE 13.00, 15.00, 17.00 a 19.00
Navštivte kosmodrom Karlovy Vary
Zaregistrujte si na našem webu termín vlastního letu do 
vesmíru s naší kosmickou agenturou VOSA z budovaného 
kosmodromu v Karlových Varech. 

PROGRAM BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
Každou SO v 15.00 a v 16.00   Magie karlovarské krajiny
V uvedenou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou 
prohlídku všem zájemcům. Nabízíme komentovanou prohlídku 
spojenou za jasné oblohy s pozorováním slunce. Úvod progra-
mu vyplníme zajímavým pořadem.
Přesně po 25 letech totiž obnovujeme premiéru tohoto audio-
vizuálního pořadu autorů - historika Stanislava Burachoviče 
a fotografa Stanislava Wiesera. Námětem pořadu je zajímavý 
pohled na dějiny osídlení Karlovarska, přednesený na IV. 
Historickém semináři Karla Nejdla v Karlových Varech 27. 
listopadu 1994.
Každou SO ve14.00 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.

22. 10. 20.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Jupiter a 
Saturn - obří planety
Aneb tyto planety právě vidíme na večerní obloze. Přijďte si 
poslechnout novinky o objevech kosmických sond na těchto 
největších planetách sluneční soustavy a za jasné oblohy si je 
i prohlédnout.
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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.

8. – 10. 10. ASTRONOMICKÝ VÍKEND - ŘÍJEN
9. 10. 1. až 4. Schůzka astronomického kroužku, 
začátečníci
Základní přehled astronomie, stavba vesmíru, typy vesmírných 
objektů, přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro 
účastníky víkendovky pak pozorování letně-podzimní oblohy 
díky prodlužující se noci, planet Jupiter a Saturn a také letních a 
podzimních deep-sky objektů.

22. – 23. 10. ASTRONOMICKÝ VÍKEND - ŘÍJEN
23. 10. 1. - 2. Schůzka astronomického kroužku, 
pokročilí
Začínáme v pátek 22. 10. ve 20.30 úvodní přednáškou Jupiter 
a Saturn obří planety právě na obloze. V sobotu pak zahájíme 
kroužek těmito tématy: Vznik vesmíru. Co je to astronomie a 
základy kosmologie. Důležité milníky v historii astronomie. Co 
zkoumá moderní astronomie.
27. – 31. 10. PODZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR
Pětidenní podzimní astronomický pozorovací tábor pro děti od 8 
do 14 let v termínu podzimních prázdnin zaměřený na Sluneční 
soustavu, pozorování noční oblohy, ale i lety do vesmíru v na-
šem simulátoru na nových trasách. Maximální kapacita 10 dětí.

KOSTEL SV. ANNY

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

2. 10. 17.00 Benefiční koncert V. Hudečka a KSO
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Program: koncerty pro housle a orchestr barokních skladatelů 
Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a Edvarda Griega

16. 10. 18.00 Slavnostní koncert k 60. výročí Karlo-
varského pěveckého sboru

Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Koncert pro nadaci ANDĚLSKÁ KŘÍDLA
23. 10. 19.00 Helena Tašnerová a Jar. Chán - zpěv
Lázně III

STUDIO ŽIVA

Jógové a relaxační studio pro ženy, Varšavská 1197/6, Karlovy 
Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, t.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz

PO 17.00, ST 8.15, ČT 18.30   Jemná jóga pro ženy
6. 10. 18.00 Žena BLAŽENÁ – začátek kurzu pro ženy
19. 10. 18.00 Hormonální jóga pro ženy – začátek 
měsíčního kurzu
23. 10. 18.00 Pánevní dno pro maminky a dcery - 
seminář
27. 10. 18.00 Léčivé prameny jsou tu pro nás – setká-
ní s MUDr. Miladou Sárovou

JÓGACENTRUM

Lidická 64 (budova pošty v Horních Drahovicích, 1. patro)
e-mail: karlovy.vary@joga.cz; FB: Jóga v denním životě Karlovy 
Vary; www.joga.cz; tel: 603 216 940
Jedna zkušební lekce zdarma.

PO 18.00  Začátečníci a mírně pokročilí
ÚT 18.30 Jóga proti bolestem v zádech 
ČT 8.45 Začátečníci a mírně pokročilí 
  (pro seniory od 65 let zdarma)
ČT 18.30 Začátečníci a mírně pokročilí

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

6. 10. Tvoříme s listím
13. 10. Podzimní větrohra
20. 10. Dýně z vlny
27. 10. Podzimní prázdniny – dílnička se nekoná
Dílničky se konají každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. 
Zájemci prosím hlaste se na pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 
737 857 249. Nabízíme možnost společného oběda, ten je 
třeba objednat vždy nejpozději v pondělí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

2. 10. Karlovarsko: Bochov – Údrč – Ratiboř - Žlutice
9. 10. Jáchymovský tolar 
 20. ročník. 501 let tolaru v Jáchymově
16. 10. Český les: Z Lokte 
 na Třídomí - Krudum - Sokolov
23. 10. Zaniklé Chebsko V.: 
 Železná hůrka – Bad Neualbenreuth
28. 10. Východní Čechy IV. – Orlické hory (4 dny)
30. 10. Krušné hory: Boží Dar – Pašeráckou 
 stezkou do Suché

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, orga-
nizuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, 
tel. 774434525.

8. a 22. 10. 9.00 Městské farmářské trhy
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz
Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz
Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz
Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz
Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz
Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz
Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz
Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz
Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz
Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz
Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz
Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz
Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz
Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

SPORT | KONTAKTY

Už popáté přivítalo lázeňské centrum 
Karlových Varů prestižní závod Svě-
tového poháru triatlonistů! Ve fan-
tastické atmosféře, kterou vytvořily 
tisícovky fanoušků, zvítězili Němec 
Nygaard-Priester a Švýcarka Derrono-
vá. „Pro mě je to jednoznačně největší 
vítězství v kariéře! Byl to teprve můj 
druhý závod Světového poháru a hned 
se mi podařilo získat vítězství,“ smál 
se po závodě Priester. „Ohromně jsem 
si ten závod užil. Byla tu skvělá atmo-
sféra, hodně náročná trať a podél ní 
stála spousta fanoušků.“
Lázeňské centrum Karlových Varů přivítalo účastníky olympijských her, elitní světové triatlonisty i jedenáctku českých 
reprezentantů. Čekalo je 1500 m plavání v jezeře areálu Rolava, 40km cyklistika se sedmi tvrdými výjezdy na Zámecký 
vrch, které dělají z karlovarského závodu jeden z nejtěžších olympijských triatlonů na světě. A nakonec absolvovali 10km 
běh vedoucí po kolonádách podél říčky Teplá.
Z jedenácti českých reprezentantů si při závodu City Triathlon Karlovy Vary nejlépe vedl Jan Volár na 15. místě. „V po-
sledních letech se mi tu nedařilo, tak doufám, že jsem to dnes prolomil. I když plavání mi tu zase nevyšlo, protože jsme 
se hodně mlátili. A cyklistika je pro mě v kopcích náročná, když mám přes 80 kilo,“ říkal Jan Volár. „I když je pravda, že 
tu v letošním roce pár nejlepších lidí chybělo, tak startovní pole bylo kvalitní a snad ten dnešní výsledek ukazuje, že už 
patřím do širší světové špičky a když budu takto pokračovat, prosadím se i na větších závodech.“
Jen o jedenáct vteřin horší byl Radim Grebík, který finišoval jako devatenáctý. „Na běžeckém výkonu se sice podepsaly 
zdravotní komplikace, které jsem měl, ale myslím, že jsem to s nimi docela zvládl,“ řekl Grebík. „Oproti loňskému roku 
i minulým závodům je to pro mě výsledkový i výkonnostní posun, za který jsem moc rád. Mám velkou radost i ze všech 
českých výsledků tady.“ 
Pro své nejlepší umístění v závodech Světového poháru si doběhl David Martin na 29. příčce. Konečnou 42. příčku si ze 
třetí cyklistické skupiny zajistil Lukáš Červenka. Tomáši Zikmundovi patří ve výsledkové listině 45. pozice, Tomáš Kříž je 
v ní na 50. místě. Filip Václavík doběhl při své premiéře ve Světovém poháru na 52. místě.

České ženy se trápily
Dvojnásobnou vítězku závodu Vendulu Frintovou nepustilo na start onemocnění. Ze čtyř českých reprezentantek, které 
letos figurovaly na startovní listině, proběhla cílem na zaplněném Divadelním náměstí nakonec pouze Alžběta Hrušková, 
která šla z vody s minutovou ztrátou na nejrychlejší plavkyně. Při cyklistické části se pohybovala okolo 30. místa – do 
druhého depa přivedla na 31. pozici skupinu pěti závodnic. Cílem proběhla na 33. příčce. „Karlovarský závod je nádherný 
a jsem moc ráda, že se na nás přišlo podívat tolik lidí, ale zároveň jsem hrozně zklamaná, protože jsem dneska neměla 
z čeho brát a vůbec nevím, jak jsem se dostala do cíle,“ řekla po svém výsledku zklamaně.
Vítězství si z Karlových Varů odváží Švýcarka Julie Derronová, která šla z vody na 15. pozici, ale na kole se brzy propra-
covala do vedoucí skupiny. Ta při příjezdu do druhého depa čítala 13 triatlonistek. Ze druhého depa vystřelila jako osmá, 
rychle se dostala na čelo, kde nejprve sváděla souboj s Italkou Seregniovou, ale dokázala se osamostatnit a poslední 
okruh už běžela sama.

Světový pohár ovládli 
Nygaard-Priester a Derronová 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



31




