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ZÁMECKÁ VĚŽ. HISTORICKÁ DOMINANTA 
LÁZEŇSKÉHO CENTRA OPĚT OŽÍVÁ

LÁZEŇSKÁ SEZÓNA PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ 
NOVINKY I ŘADU OSVĚDČENÝCH 
PROGRAMŮ



Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.
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01 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Lázeňská sezóna přináší zajímavé novinky i řadu 

osvědčených programů. Mimo jiné znovu ožije i historická 
dominanta lázeňského centra – Zámecká věž, kde může-

te nově navštívit prohlídkovou expozici UNESCO – Great 
Spa Towns of Europe. Více o Karlovarském kulturním létě 

čtěte na stranách 8 a 9 a také na stranách 16 a 17.

18

06

Vážení spoluobčané,
je za námi slavnostní Zahájení lázeňské sezóny, 
které bylo v letošním roce velmi úspěšné. S radostí 
jsem mohla opět po dvou letech předat výjimečným 
osobnostem nejvyšší městská ocenění a vyzna-
menání, a to Cenu města Karlovy Vary a čestné 
občanství. Další významnou květnovou událostí bylo 
po dlouhých šesti letech znovuotevření Vřídelní síně 
s tradičním výtryskem „karlovarského drahokamu” 
Vřídla na svém původním místě. Ojedinělých událostí 
se však v květnu uskutečnilo opravdu mnoho. Na 
Divadelním náměstí byla umístěna nová jezdecká 
socha zakladatele našeho města, krále Karla IV., 
od uznávaného sochaře Michala Gabriela. Dále 
jsme opodál nad říčkou Teplou, poblíž Císařských 
lázní, zdárně usadili repliku původní Goethovy 
lávky, musím říci, že výsledek je skutečně úchvatný. 
Minulé týdny byly taktéž úspěšné pro naše místní 
sportovní kluby, první v dubnovém finále ve florbalu 
zvítězil FB Hurrican, a tak se florbalisté zcela poprvé 
v historii klubu dostali do Superligy. O několik týdnů 
později obhájili domácí titul karlovarští volejbalisté 
klubu VK ČEZ Karlovarsko a získali tak potřetí titul 
mistrů ČR. Oběma klubům gratuluji k obrovskému 
úspěchu. Poděkování za skvělou reprezentaci města 
patří i žákům ZŠ Libušina, kteří uspěli v republiko-
vém kole soutěže First Lego League a vyrazili na 
světové finále do amerického Houstonu. Určitě jste 
si také všimli rozsáhlých výkopových prací ve městě, 
které souvisí s pokládkou sítí. Soukromý investor 
a správce sítí pracují na celém území města. Věřím, 
že práce již brzy skončí a všichni následně oceníme 
zvýšení kvality nabízených služeb.
Aktuálně se pracuje také na rekonstrukci hlavního 
přestupního uzlu Tržnice. Těšit se můžeme na 
opravenou zastřešenou zastávku, nový povrch 
a příjemnější prostředí.
V závěru bych vás ráda pozvala na další červnové 
akce, můžete se těšit například na mezinárodní vo-
jenskou přehlídku čestných stráží Drillfest, která se 
uskuteční na Mlýnské kolonádě. Tu jistě ocení každý 
malý voják, vojačka, rodič i kolemjdoucí.
Milí Karlovaráci, ráda bych vám popřála příjemné 
červnové dny.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

06 CENA MĚSTA A ČESTNÉ OBČANSTVÍ
Udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného ob-
čanství je tradiční součástí oslav Zahájení lázeňské 
sezóny a slavnostního večera, který se letos odehrál 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům. 

10 DOSTUPNÉ DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ
Město připravuje projekt družstevní výstavby. 
Prostředky města jsou omezené, i díky událostem 
posledních let, které ekonomice příliš nepřály. Proto 
je navrženo, aby do projektu vstoupil soukromý 
investor, který přinese finance a stavbu provede.

13 LÁZNĚ JAKO MÍSTA SETKÁVÁNÍ MEZINÁROD-
NÍCH KULTUR
Na zasedání řídící skupiny starostů Great Spa 
Towns of Europe v belgickém městě Spa se všichni 
zástupci usnesli, že plně podporují mravní charakter 
Organizace spojených národů a zvláště UNESCO, 
který je proti všem formám násilí a snaží se udržo-
vat a podporovat celosvětový mír prostřednictvím 
oslav kulturního a přírodního dědictví.

18 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZLEPŠILY EVROPSKÉ 
DOTACE
Projekty zařazené do Integrovaného plánu rozvoje 
území (IPRÚ) a smlouvy s obcemi ležícími v okolí 
lázeňského města výrazně pomohly zlepšit ekono-
mickou situaci Městského zařízení sociálních služeb 
(MZSS) v Karlových Varech.

24 ČERVEN BUDE VE ZNAMENÍ BEETHOVENA
Červnové koncerty Karlovarského symfonického 
orchestru se ponesou ve znamení hudby Ludwiga 
van Beethovena. 2. června odstartuje již 31. ročník 
hudebního festivalu Beethovenovy dny.

30 VOLEJBALISTÉ JSOU POTŘETÍ EXTRALIGOVÝ-
MI MISTRY
Pátý a rozhodující zápas, pátý set. Jedna z nejdra-
matičtějších a nejvyrovnanějších finálových sérií vo-
lejbalové extraligy vyvrcholila v pořádné drama. Vo-
lejbalisté Karlovarska v něm konečně zlomili finálové 
prokletí domácí palubovky a po roce mohli zdvihnout 
nad hlavu pohár pro vítěze nejvyšší soutěže.
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MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
MÁ NOVOU RECEPCI
Na konci dubna byla dokončena kompletní 
rekonstrukce recepce v objektu Městského 
zařízení sociálních služeb na Východní 16. Ote-
vření proběhlo za účasti 1. náměstka primátorky 
města Tomáše Trtka, ředitele organizace Petra 
Myšáka a zástupkyně ředitele Karin Sasákové. 
Recepce je nedílnou součástí utváření prvního 
dojmu u příchozích a zároveň také vizitkou 
a srdcem celé organizace. Kompletní rekon-
strukcí se zvýšil komfort nejen pro klienty MZSS, 
ale i ostatní návštěvníky. 

FLORBALISTÉ POSTOUPILI DO SUPERLIGY
Gratulace karlovarskému florbalovému týmu FB 
Hurrican. Díku triumfu v 1. lize poprvé ve své 
historii postoupili do Superligy, nejvyšší české 
florbalové soutěže. Na tento úspěch čekal kar-
lovarský florbal 25 let. S trofejí, kterou ukořistili 
v 5. zápase finálové série 1. ligy, se pochlubili 
i primátorce města Andree Pfeffer Ferklové 
zástupci týmu Matěj Svatek (vpravo) a Daniel 
Nicklas.

UKLIDILI JSME SI KARLOVY VARY
Duben patřil akci Ukliďme si Karlovy Vary, do 
které se zapojilo na 900 dobrovolníků, žákov-
ských a studentských kolektivů, i nelhostejných 
jednotlivců. Patří jim veliké poděkování, stejně 
jako společnosti Damantech Steel, která poskytla 
úklidové pomůcky a Správě lázeňských parků, 
která odpad odvezla.

 

SPORTOVCI ROKU 2021 KARLOVÝCH VARŮ 
A KARLOVARSKA
Letos se konečně opět mohlo uskutečnit každo-
roční vyhlášení Sportovců roku Karlových Varů 
a Karlovarska. Mezi oceněnými byli jednotlivci 
i týmy, od žáků až po trenéry. Jako jedna 
z mladých karlovarských sportovních nadějí byla 
oceněna i běžkyně na lyžích Anna Peřinová.

VÝROČÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Ples na počest třicetiletého výročí od svého 
vzniku pořádala karlovarská městská policie 
za podpory města Karlovy Vary v Grandhotelu 
Ambassador. Ten zahájila „vrchní velitelka“ a pri-
mátorka města Andrea Pfeffer Ferklová společně 
s velitelem městské policie Marcelem Vlasákem. 
Oba poděkovali strážníkům za jejich skvělou 
práci. Strážníky jistě potěšila i pochvala z úst 
Dagmar Uhlíkové, lékařské ředitelky Karlovarské 
krajské nemocnice.

GOETHOVA LÁVKA JE ZNOVU OTEVŘENÁ
Po zhruba třech desetiletích se znovu otevřela 
Goethova lávka. Původní spojnici přes Teplou 
u Císařských lázní nahradila její replika. Jen 
konstrukce včetně kovaného zábradlí a dalších 
prvků vážila více jak 20 tun a na místo byla 
usazena jeřábem v polovině března. Kompletně 
dokončena byla lávka v polovině května. Stavební 
ruch v blízkosti Císařských lázní ale na dlouho 
neustane. Město se nyní musí vypořádat s ha-
varijním stavem Festivalového mostu vedoucího 
ke Grandhotelu Pupp. Jeho rekonstrukce je 
připravena. Pro průjezd vozidel bude vybudováno 
provizorní přemostění, pěší budou řeku přecházet 
například právě po nové Goethově lávce. 

HLASUJTE V SOUTĚŽI STAVBY 
KARLOVARSKÉHO KRAJE
V letošním ročníku soutěže Stavby Karlovarské-
ho kraje, kterou vyhlašuje Regionální stavební 
sdružení Karlovy Vary, se o hlasy odborné poroty 
i veřejnosti uchází i město se svými dvěma 
projekty. V kategorii stavby se jedná o nově 
vybudovaný Dvorský most unikátní zejména me-
todou realizace, kdy zhotovitel na zadání města 
zajistil vše od projektu přes administrativu až 
po samotnou stavbu. V kategorii projektů hodlá 
město zabodovat studií a projektovou dokumen-
tací takzvaného Divadelního korza (na snímku), 
která řeší vizuální i funkční proměnu veřejného 
prostoru mezi Vřídelní kolonádou a Císařskými 
lázněmi. Do hlasování se můžete zapojit do 16. 
června na webu stavbykarlovarska.cz.

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Férová snídaně se konala 14. května na dvou 
místech ve městě, u Kanceláře architektury na 
náměstí Dr. Horákové a u Domu dětí a mládeže 
na Čankovské. Nádherné počasí přilákalo 27 
„snídaňářů“ k příjemnému posezení, děti využili 
dopoledne pro hry nebo malování křídami. 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE VRÁTILO 
NA SOKOLSKÝ VRCH
Tradiční Pálení čarodějnic se letos konečně opět 
mohlo konat společně na Sokolském vrchu. 
Akce přilákala stovky Karlovaráků všeho věku, 
samozřejmě včetně mnoha dětí.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

665. lázeňská sezóna 
je v plném proudu
Po dvouleté covidové pauze se naše město 
dočkalo slavnostního zahájení 665. lázeň-
ské sezóny. Ulice, parky, kolonády a další 
místa Karlových Varů byly od pátku 6. do 
neděle 8. května plné hudebníků, taneč-
níků, divadelníků a také tisíců obyvatel 
a návštěvníků města. Karlovy Vary poprvé 
zahájily sezónu jako Slavné lázeňské měs-
to Evropy zapsané na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Po letech oprav Vřídelní 
kolonády nejslavnější karlovarský pramen 
vytryskl ve vřídelní síni, zakladatel města 
král Karel IV. se dočkal pocty v podobě 
nové jezdecké sochy. Místním prame-
nům se dostalo požehnání od emeritního 
biskupa plzeňského monsignora Františka 
Radkovského. Město si podmanil král Karel 
IV. a jeho družina v podání členů spolku 
Rytíři Koruny České.
Vydařený květnový víkend si připomeneme 
v obrazovém ohlédnutí.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

DEKOROVÁNY BYLY TYTO OSOBNOSTI:

Cena města Karlovy Vary za rok 2021 
Vlastimil Argman (generální ředitel společnosti 
Thun 1794) za celoživotní práci a úsilí o rozvoj 
společenské, kulturní a ekonomické prosperity 
města Karlovy Vary a regionu Karlovy Vary a dále 
za budování významné značky tradiční výroby 

porcelánu. Karlovarskému porcelánu zasvětil 
téměř pět desítek let svého pracovního života, 
od keramika, normovače a přes další profese se 
vypracoval až v pozici generálního ředitele svě-
toznámého výrobce porcelánu. Svými aktivitami 
se zasloužil o rozvoj kultury a sportu v regionu, 
výrazně se zapojuje do charitativních projektů.
Pavel Reiser (na snímku, vedoucí správy majet-

ku Lázeňských lesů Karlovy Vary) za celoživotní 
práci a významný podíl na obnově lázeňských 
lesů, rovněž za mnohaletou práci v oblasti mlá-
dežnického hokeje a dále za publikační činnost 
popularizující lázeňské lesy a karlovarský hokej. 
Čtyřicet let je profesně věrný karlovarským 
lázeňským lesům, výrazně se podílel na jejich 
obnově, například po vichřici v roce 1990. Je 
také autorem řady publikací a textů nejen o lá-
zeňských lesích. Čtvrtstoletí pracoval s mládeží 
karlovarského hokeje, stal se kronikářem místní-
ho hokejového klubu. 

Čestné občanství města Karlovy Vary v roce 
2022 
Stanislav Burachovič in memoriam (historik, 
publicista) jako zvláštní projev úcty za celoživotní 
dílo v oblasti regionální historie, popularizaci 
lázeňství a balneologie, města Karlovy Vary a ce-
lého regionu. Stanislav Burachovič pracoval přes 
40 let v karlovarském muzeu, které mu v roce 
2020 věnovalo výstavu s názvem Pan Muzeum. 
O karlovarském regionu vydal desítky knih, 
vytvořil muzejní expozice v různých částech Kar-
lovarska. V 90. letech o karlovarském regionu, 
lázeňství a balneologii přednášel v Japonsku. 
Díky této spolupráci se japonské město Kusatsu 
stalo partnerským městem Karlových Varů. 

Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových 
Varech 
Wolfgang Háma za celoživotní práci v oblasti 
lázeňství
Kristýna Špičková za práci pro WINDSOR SPA 
HOTEL Karlovy Vary

Na seznam laureátů nejvyšších městských 
ocenění přibyly další výjimečné osobnosti
Udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství je tradiční součástí oslav Zahájení 
lázeňské sezóny a slavnostního večera. Ten se letos odehrál v Grandhotelu Ambassador Ná-
rodní dům. V jeho průběhu dvě ocenění předalo rovněž Sdružení léčebných lázní v Karlových 
Varech. 

Čestní občané
Na jaře 2020 postihla naši zemi covidová epide-
mie. Velmi ovlivnila také život v Karlových Varech. 
Chyběli lázeňští hosté, turisté, hotely i lázeňské 
domy zely prázdnotou, problémy měli restaura-
ce a obchodníci, omezovaly se a často i rušily 
sportovní a kulturní akce. Po dva roky neproběhlo 
ani tradiční zahájení lázeňské sezóny. Zdá se, že 
pandemická situace se nyní zklidňuje.
I proto vedení města rozhodlo, opět na začátku 
května, lázeňskou sezónu v duchu osvědčeného 
programu zahájit. Znovu proběhne svěcení pra-
menů, slavnostní večer města, na kterém budou 
předány Ceny města a Čestná občanství města.
Institut čestného občanství není novum, má koře-
ny již v minulosti. Zájemci najdou při bádání ve
Státním okresním archivu v Karlových Varech 
mnoho desítek jmen osobností, kterým bylo za 
jejich zásluhy o město čestné občanství uděleno. 
Byli to politici, lékaři, umělci i vědci, jen sami muži. 

Pro zajímavost uvádím některá jména. Starostové 
Johann Peter Knoll a JUDr. Eduard Knoll, lékaři 
Jean de Carro, Rudolf Mannl a Eduard Hlawaczek, 
podnikatel Heinrich Mattoni, mecenáš August Ul-
rich von Lützow, umělci Heinrich Laube, Miroslav 
Horníček a Aram Chačaturjan, prezident Edward 
Beneš atd. Při procházce po hřbitově v Drahovicích 
na mnoha pomnících je často u jména uvedeno, že 
dotyčný je nositelem čestného občanství.
Vrátím se nyní do doby nedávné, do 90. let minu-
lého století. Zákon o obcích v části nazvané „Pra-
vomoc zastupitelstva obce“ uvádí, že zastupitel-
stvu obce je vyhrazeno udělovat a odnímat čestné 
občanství a ceny obce. Také naše zastupitelstvo 
k naplnění tohoto úkolu vždy přijalo obecně závaz-
nou vyhlášku. V současnosti platí OZV č. 9/2015 
„O Čestném občanství, o čestných poctách města, 
primátora a náměstků primátora a o Ceně města 
Karlovy Vary“. V této vyhlášce se mimo jiné říká : 
„Čestné občanství města je nejvyšší čestné osobní 
vyznamenání města. Je udělováno jako výraz 
ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy 

Vary. Je zvláštním projevem úcty významným 
představitelům evropské i světové politiky, vědy 
a kultury, významným občanům, projevem úcty za 
hrdinství. Může být uděleno nejen občanům ČR, 
ale i občanům cizí státní příslušnosti.“ 
Od roku 1994 do roku 2020 obdrželo čestné 
občanství 31 osobností. Bylo to 28 mužů a jen tři 
ženy. Z celkového počtu vyznamenaných bylo osm 
cizinců. Třem osobnostem bylo uděleno čestné 
občanství in memoriam. V některých letech se toto 
ocenění neudělovalo, naposledy v loňském roce, 
kdy řádila epidemie.
Prvním v řadě těchto oceněných byl PhDr. Jindřich 
Konečný, disident, spisovatel a básník, politik, 
který přes perzekuci a věznění byl stále velký 
optimista. Zastupitelstvo mu 29.11.1994 udělilo 
čestné občanství za „aktivní účast v listopadu 
1989 a v následujícím období a za činnost, kterou 
vykonal pro město Karlovy Vary“. Doklad o udělení 
převzal dr. Konečný z rukou tehdejšího primátora 
Ing. Igora Saviče 12.7. 1995, před zahájením 
slavnostního koncertu v GH Pupp. Léta ubíhala, 
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Standa měl rád B. B. Kinga. Jednou mi ho pouštěl 
u něj doma. „Stejně je ale to blues zajímavý, vem si 
jen, kolik se dá třemi akordy vyjádřit bolesti a smut-
ku, někdy přímo zoufalství. Tři akordy a namočíš do 
nich celý svět.“
Znal jsem ho takhle už léta. Na jedné straně vese-
lého šprýmaře, který byl schopen několika větami 
rozesmát plný sál lidí a jemnými vtipy si naklonit 
kdekoho, pábit tak mistrným způsobem, že si to 
lidé pamatovali celé roky, s neutuchajícím zájmem 
se pídit po zapomenutých koutech rodného kraje 
a svými objevy fascinovat široké publikum. Leč 
v jeho srdci vždycky zněly temné, trudné tóny. A já 
je slyšel, i uprostřed bujarého veselí jsem je slyšel. 
„Myslíš… posmutnělé tenory opuštěné krajiny?“ 
Standa zůstal vážný. „Přesně tak. Ty je neslyšíš?“ 
„No, slyším, ale asi jinak než ty. Tobě je všechno 
jasné, jsi s tou krajinou svázán přímo geneticky, 
máma se ti tu narodila, byla to Němka, nesla si 
v sobě odkaz předchozích pokolení, tradice, zvyky, 
písničky, říkanky, pohádky, skřítky, recepty, všechny 
tyhle střípky, které z bydliště teprve udělají domov. 
A tohle všechno ti předala.“
„Ale taky mi brzo umřela.“
„Já vím, jenomže stačila ti to předat. Měl jsi z čeho 
začít. Tady, v tom zvláštním světě, kde ještě celkem 
nedávno žili Němci, se cítíš úplně přirozeně. Jako 
doma.“
„A ty snad ne?“ zvedl překvapeně obočí.
Temné tenory opuštěné krajiny, vylidněného 
a zlořečeného pohraničí, zpívající tesknou píseň 
jazykem, jemuž nerozumím. Jak se v tomhle vyznat. 
Ale Standovi to řeknu, jemu jo:  „No, jasně že je to 
můj domov, ale jako by svým způsobem nebyl. Něco 
jako rozladěné rádio – slyšíš tu stanici, ale pořád 

nějak praská, nemůže se naladit a občas se i ztratí. 
Prostě… už jako děcko, jdu třeba s tátou na houby 
a v houštině narazíme na povalená Boží muka. 
Nebo uprostřed lesa, přímo mezi vysokými smrky, 
narazíš na několik starých planých jabloní a opodál 
leží už jen halda kamení, prostě rozpadlé stavení. 
A jinde v lese zakopneš o patník, a když se podíváš 
pořádně, zjistíš, že je to zarostlá cesta. No a ty 
vesnice celé opuštěné? V kopřivách střepy, rozbitý 
porcelán. Takhle bych mohl pokračovat do večera, 
ale to přece víš sám nejlíp.“
Celou dobu mě Standa bedlivě pozoroval: „Já vím ... 
naši Němci.“
„A to ticho, co po nich zůstalo ... někdy na mě úplně 
křičelo.“
S takovou zpovědí za ním asi nechodili každý den. 
Přemítal, jak je vůbec možné svůj rodný kraj vnímat 
zrovna takhle. A pak řekl: „Domov je strašně důle-
žitý! V bytě nebo v baráku to ještě může fungovat, 
když máš hodný rodiče, knížky a krabici s poklady. 
Jenomže domov by měl samozřejmě pokračovat 
i dál ... měl by být i tam za dveřmi, na ulici, za 
městem, ten domov by měl dýchat z celé krajiny ... 
takže člověk ... by měl vlastně tu lásku cítit i v roz-
valinách vylidněných vesnic nebo na opuštěném 
hřbitově s německými náhrobky, ne?“
„No právě, tohle si taky říkám, ale neumím to 
překonat. Nevím, jak na to.“ 
„Milovat ruiny už tak snadno nejde ... tváří tvář 
tomu zmaru. Je to tak?“ pokračoval.
Zkoumal mě jako doktor zvažující přesnou diagnó-
zu. Dokázal vycítit příčiny téhle podivné nemoci. 
Chápal, jak pilně se snažím vyladit stanici jménem 
Domov, jak strašně je pro mě tohle vysílání důležité, 
protože domov je jedním z nosných sloupů lidské 

identity. Pak došel k jasnému závěru: „Je jen 
jedna cesta, jak to všechno překonat. Přijetí. Musíš 
všechno přijmout tak, jak to je a víc se tím netrápit. 
Narodil ses jako Čech v krajině odjakživa osídlené 
Němci, kteří ze dne na den zmizeli... přijmout jako 
holou skutečnost, že v téhle zemi, kde ses narodil, 
neleží tvoji předkové, děda a babička s jejich 
pohádkami a skřítky... Tohle musíš přijmout... že jsi 
první nová generace vyrůstající na troskách starého 
světa. Jako když vybuchne sopka a pak se na 
vychladlé lávě začnou uchycovat první rostliny.“
A jako bych pohnul kostkami domina, které jedna 
po druhé strhávají dlouhý proud pocitů a myšlenek, 
se mi to najednou začalo pěkně skládat: „Vlastně ty 
Němce, to všechno tady, co vytvořili a zanechali ... 
to všechno přijmout, jako by ti Němci byli mí vlastní 
předci, i když jsem Čech a mí rodiče přišli kdoví 
odkud!“
„Přesně tak.“
„To je teda síla!“
„Já vím,“ usmál se. 
A pak jsme si pustili B. B. Kinga, orchestrálku 
Darlin´ You Know I love You z toho japonskýho alba. 
Tentokrát to však nebyla krásná žena, jíž patřila tato 
píseň, ale zasněně smutná krajina, která se na mě 
usmála. Domov můj, kde voda hučí po lučinách, 
bory šumí po skalinách a v sadě skví se jara květ.
Stando, děkuju, žes mi vždycky tak dobře rozuměl 
a pomohl rozmotat ty uzly...

Rozprava o domově
Vyznání a vzpomínka historika a archiváře Milana Augustina na Stanislava Burachoviče, 
oceněného udělením Čestného občanství města in memoriam

střídali se primátoři a přibývalo jmen těch, kteří 
Čestné občanství města Karlovy Vary z jejich rukou 
obdrželi. Nelze v tomto všechny nositele jmenovat. 
Vybral jsem namátkou jen některé a těm ostatním 
se omlouvám.
Pánové Alois Kačena, Jaromír Kytýř a Jindřich 
Houkal byli v roce 1945 členy Revolučního 
národního výboru v Karlových Varech. Měli velkou 
zásluhu na tom, že se ve městě nebojovalo a RNV 
převzal za pomoci Američanů správu města bez 
krveprolití do svých rukou. (oceněni v roce 1996) 
Msgr. Dr. Giovanni Coppa, arcibiskup ze Serty. 
Od roku 1990 byl Apoštolským nunciem v České 
a Slovenské federativní republice, od roku 1994 
výhradním zástupcem Vatikánu jen pro Českou 
republiku. Svou roztomilou češtinou po několik let 
žehnal pramenům a sloužil slavnostní mši svatou 
při zahajování lázeňské sezóny. (oceněn v roce 
2000) Helga Verspohl a René Achtermann udělali 
obrovský kus práce v propagaci našeho města 
v Německu. Představitelé Baden-Badenu a Bern-
kastelu-Kues se významně zasloužili o rozvoj 

vzájemných vztahů svých měst a Karlových Varů, 
o uzavření smluv o partnerství. (oceněni v roce 
2003) Spisovatelka Masumi Böttcher – Muraki je 
původem Japonka, žijící v Německu. Naše město 
poprvé navštívila v roce 1989 a zamilovala si 
ho. Napomohla uzavření partnerství mezi městy 
Kusatsu a Karlovy Vary, získala finanční prostředky 
na rekonstrukci nástěnných obrazů W. Schneidera 
v Císařských lázních, přivážela k nám japonské 
televizní štáby. Jejím prostřednictvím byla zde 
vybudována krásná zenová zahrada. Za propagaci 
Karlových Varů v Japonsku, Německu i dalších 
evropských zemích obdržela v roce 2013 Čestné 
občanství města.
Středoškolskému profesoru Rudolfu Šimonovské-
mu bylo uděleno Čestné občanství v roce 2015 
in memoriam. Na karlovarském gymnáziu učil 
v letech 1953-99. Byl historik, zeměpisec a znalec 
umění. Práci ve škole dával vždy přednost před 
vlastními zájmy. Byl vždy na studenty náročný 
a důsledný, ale také spravedlivý a lidský. Mnoho-
krát prokázal své výborné organizační schopnosti 

a talent (výlety, maturitní plesy, soutěže, přehlídky, 
výročí školy). Drtivá většina absolventů vzpomíná 
na svého kantora jen v dobrém.
Relativně nedávno město vyznamenalo muže, 
kterého většina čtenářů dobře zná. Marek Eben, 
herec, skladatel, moderátor, textař a zpěvák má 
mimořádné zásluhy při propagaci Karlových 
Varů v naší vlasti i po celém světě. Činí tak nejen 
v rámci Mezinárodního filmového festivalu, ale 
i při mnoha jiných příležitostech. Významné 
návštěvníky města často představoval v pořadu 
„Na plovárně“. (ocenění převzal v roce 2018) Můj 
příspěvek by mohl představit ještě řadu dalších 
osobností. Bohužel to z technických důvodů není 
možné. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, budete 
již nejspíše sami znát jména těch, kteří nově 
převezmou ocenění z rukou primátorky Ing. Andrei 
Pfeffer Ferklové. To dokazuje, že město si stále 
váží lidí, kteří pro Karlovy Vary a jejich věhlas, 
vykonali v různých oblastech mnoho dobrého.
 
 PhDr. Zdeněk Musil 
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Vřídlo je zpět. Nejznámější karlovarský 
pramen už opět burácí síní Vřídelní kolo-
nády, která byla po kompletní rekonstrukci 
slavnostně otevřena 5. května, v předvečer 
zahájení nové lázeňské sezóny. 

Stalo se tak po téměř sedmi letech, kdy 
musela být z důvodu havarijního stavu 
nejatraktivnější část kolonády uzavřena. 

Na jaře roku 2016 pak bylo Vřídlo vyvedeno 
do provizorní venkovní vývěrové mísy. Obnova 
Vřídelní kolonády začala v roce 2019 sanací su-
terénních prostor, na ni navázala náročná oprava 
specifické krenotechnologie. Právě dokončená 
rekonstrukce Vřídelní síně byla zahájena v čer-
venci loňského roku a město do ní investovalo 
zhruba 31,5 milionu korun. Zhotovitelem byla 
společnost BAU-STAV a.s. 
„Vývěr Vřídla je skutečným unikátem, značkou 
města a pro místní ekonomiku založenou na 
lázeňství a cestovním ruchu je tím nejlepším 
marketingovým nástrojem. Proto jsme neváhali 
vynaložit nemalé finanční prostředky na to, 
abychom po technické i stavební stránce ob-
novili Vřídelní síň a vývěr pramene přivedli zpět 
na místo, kde nejen udivuje, ale stará se také 
o klima podporující lázeňské procedury,“ uvedla 
k znovuotevření kolonády primátorka města 
Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.
Předmětem 2. etapy rekonstrukce Vřídelní 
kolonády byla obnova podlahy síně, skleněných 
výplní pláště a také instalace repliky unikátní 

koruny haly s výtryskem ve tvaru osmistěnu. 
Tvoří ji 321 skleněných tabulí vážících až 50 
kilogramů. Vyrobili je a ručně osadili sklářští 
mistři z Nového Boru. Skla jsou věrnou repli-
kou původního zasklení. Vřídlo tryská z nové 
vývěrové mísy vyrobené z nerezu a obložené 
betonovými fragmenty, které byly před instalací 
„pokameněny“ vřídelní vodou.
„Při obnově síně jsme vyvinuli maximální snahu 
o autenticitu. Vizuálně byly zachovány postupy 
z dob výstavby kolonády, samozřejmě za použití 
nejmodernější technologie. Cílem bylo co nejvíce 
se přiblížit původnímu vizuálu a myšlence archi-
tekta Otruby, tedy autora Vřídelní kolonády. Proto 
jsme věnovali extrémně hodně času a námahy 
výběru kamene na dlažbu, díky dronům nechali 
vytvořit 3D scan skleněné koruny a podobně. 
Touto obnovou jsme prodloužili životnost hlavní 
části kolonády na několik dalších desetiletí,“ 
vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík, do 
jehož gescí náleží mimo jiné investiční projekty 
města.   
Vřídelní kolonáda je tedy po dlouhých letech 
opět celá přístupná veřejnosti. Správa přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád provedla opravu pítek 
s pramenem Vřídla. Stojany dostaly nové mísy, 
skleněné plastiky doplnila osvětlením, které 
zvýrazní strukturu litého skla. Počet pítek byl 
zredukován z pěti na tři a budou vydávat pramen 
o teplotě 72 stupňů Celsia. Od dřívější praxe, 
kdy bylo Vřídlo do pítek distribuováno i v nižších 
teplotách, správci pramenů ustoupili, protože 

umělé ochlazování mění chemickou strukturu 
a tedy i kvalitu pramene. 
Otevřením zrekonstruované síně péče o Vřídelní 
kolonádu nekončí. Jak při slavnostním otevření 
pronesl Petr Bursík, nyní bude město zaměřovat 
pozornost na celý komplex budovy. „K tomu 
již máme k dispozici architektonickou studii 
obnovy. Kolonáda reprezentuje architekturu 80. 
let, takzvaný Bruselský styl. Její podoba vzešla 
z architektonické soutěže, autor - architekt 
Jaroslav Otruba, vsadil na moderní design, při 
realizaci byly použity ve své době nejmodernější 
technologie a díky tomu je zejména v odborných 
kruzích Vřídelní kolonáda považována za ikonu 
poválečné architektury Karlových Varů. I my ji 
vnímáme jako otisk své doby a odkaz, o který je 
nutné pečovat,“ uzavírá náměstek pro investice 
města.

Vřídlo je zpět. Nejznámější karlovarský 
pramen se vrátil do nitra kolonády

Vřídlo je zpět    Slavnostního přestřižení 
pásky se mimo jiných ujali primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová a náměstek Petr Bursík
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ZÁMECKÁ VĚŽ – Expozice UNESCO

Historická dominanta lázeňského centra opět ožívá! 
Vystoupejte nahoru, rozhlédněte se po Karlových 
Varech a navštivte prohlídkovou expozici UNESCO 
– Great Spa Towns of Europe. Otevíráme na 
přelomu června / července…

VARY°METRO
Stáhněte si svého mobilního průvodce SmartGuide 
a v tu chvíli se pro vás Karlovy Vary stanou jednou 
velkou procházkou. Pak už jen vyberte trasu podle 
své nálady a naskočte na vám nejbližší zastávce 
VARY°METRA. Trasy Památka, Výlet, Zážitek, Pra-
men či UNESCO Vám budiž inspirací…

Podcasty VARY°ZDRAVÍ 
www.youtube.com/user/KarlovyVaryTV/videos
Chcete se dozvědět, co nového se u nás chystá? 
Chcete se seznámit se zajímavými osobnostmi 
Karlových Varů a poslechnout si jejich názory? 
Přinášíme pravidelný cyklus rozhovorů o lázeň-

ství, kultuře, sportu a hlavně o životě v Karlových 
Varech. Sledujte podcasty VARY°ZDRAVÍ na YouTube 
kanálu KarlovyVaryTV, protože Karlovy Vary vám 
i v tomto roce mají co říct.
Karlovarské kulturní léto

www.mestozazitku.cz
Také letos vás od konce června až do poloviny září 
čeká zajímavý kulturní program. Na své si přijdou 
všechny generace včetně rodin s dětmi. Na kulturu 
se můžete těšit v širším lázeňském centru, koloná-
dách, Becherovka stage u Thermalu. Opět budou 
probíhat velmi populární hrané prohlídky města pod 
taktovkou Viktora Braunreitera. Ve Dvořákových 
sadech na Vás čeká lounge zóna se zajímavými 
workshopy. 

Karlovy VARY REGION CARD

www.karlovyvarycard.cz
Jste aktivní a zvídaví? Chcete výhodně a jednoduše 
poznat vše zajímavé v Karlových Varech i v celém 
Karlovarském kraji? Pořiďte si svou turistickou 
kartu Karlovy VARY REGION CARD. Muzea, gale-
rie, historické i montánní památky, místa tradiční 
regionální výroby, lázně či bazény i mnoho dalších 
turistických zajímavostí čeká na vaši návštěvu…

VARY°ZÁŘÍ

https://varyzari.karlovyvary.cz
Již posedmé rozzáří Karlovy Vary populární Festival 
světla. Také letos se ve dnech 9.-10. září projdete 
večerním lázeňským městem a zažijete jeho 
spojení s nejzajímavějšími současnými technologi-
emi. Čekají Vás světelné instalace, videomappingy, 
interaktivní hry, laserové show a řada dalších 
překvapení. 

VARY°DESIGN SHOP / Infocentrum
Nabízí originální výrobky v nevšedním provedení 
z dílny místních tvůrců a designerů. Ti v nich propo-
jují tradiční karlovarské produkty se soudobým de-
signem. Pokud si chcete odnést zajímavé suvenýry, 
které můžete používat nebo se jimi zdobit, jste na 
správné adrese - Infocentrum města Karlovy Vary 
v ulici Lázeňská 14. 
Samozřejmě se v Infocentru dozvíte i veškeré 
informace o lázeňském městě i jeho okolí.

Vše o Karlových Varech 
www.karlovyvary.cz
Kompletní informace získáte na oficiálním 
turisticko-informačním portálu Města Karlovy 
Vary. Zajímavosti a tipy najdete na instagramovém 
i facebookovém profilu:
https://www.instagram.com/karlovyvarycz/
https://www.facebook.com/karlovyvary

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

VARY°ZDRAVÍ
V květnu slavnostně zahájená lázeňská sezóna přináší v Karlových 
Varech zajímavé novinky i řadu osvědčených programů. Ty budou 
také letos určeny jak lázeňským hostům a návštěvníkům města, 
tak i všem Karlovarákům. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary 
pokračuje v úspěšné marketingové kampani MĚSTO ZÁŽITKŮ 
s podtitulem VARY°ZDRAVÍ. Všem návštěvníkům tak slibuje řadu 
zážitků v průběhu celého roku…

INFOCENTRUM

http://www.youtube.com/user/KarlovyVaryTV/videos
http://www.mestozazitku.cz
http://www.karlovyvarycard.cz
https://varyzari.karlovyvary.cz
http://www.karlovyvary.cz
https://www.instagram.com/karlovyvarycz/
https://www.facebook.com/karlovyvary
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B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Č E R V E N  2 0 2 2
1. 6. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Dra-
homířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po 
Drahomířino nábř.)
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 – 
pouze v případě dokončení rekonstrukce terminálu
2. 6. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Pleši-
vecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská - část
3. 6. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, 
Nádražní
6. 6. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křiží-
kova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, 
U Spořitelny
7. 6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. 
Horákové
8. 6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Sokolovská – pouze v případě dokončení rekonstruk-
ce terminálu
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými 
domy
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 – 
pouze v případě dokončení rekonstrukce terminálu
9. 6. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná
10. 6. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 
Škroupova, Divadelní
13. 6. 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, St. 
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem 
Východní 1-19, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně 
oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky 
MHD Blahoslavova 
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
14. 6. Komunikace: Kolmá, Vyšehradská (pouze 
ruční úklid)
15. 6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, 
Benátská, U Ohře, Řadová, Přímá, Česká, Šikmá, 
Hradištní, U Brodu, Chodovská, Počerny, Starorolská, 
Cihelní 
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 – 
pouze v případě dokončení rekonstrukce terminálu
16. 6. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
17. 6. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 
Polská, Jiráskova - část, Národní - část, Mozartova, 
Baarova, Mánesova
20. 6. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská – část od Sedlecké směr 
Otovice, Železná
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
21. 6. Komunikace: Nákladní – plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská – část od 
Sedlecké směr Sokolovská
22. 6. Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Še-
říková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 
za kostelem, Na Výsluní

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 – 
pouze v případě dokončení rekonstrukce terminálu
23. 6. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky 
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá 
24. 6. Komunikace: Západní (od náměstí Republiky 
k OK u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK 
u TESCA)
27. 6. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., 
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky 
po Drahomířino nábř.)
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábř. J. 
Palacha, Chebský most, nám. Republiky
28. 6. Parkoviště: Růžový vrch – u školy Krušno-
horská, Čankov – otočka MHD, Rosnice - U Kaštanu, 
Svatošská – u zahrádek, Karlovarská - plocha před 
DPS, Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní 
nad zastávkou MHD, Dvořákova, Truhlářská pod OD 
Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi domy 
29. 6. Komunikace: F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, 
Jasmínová, Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční, 
Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
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 – 
pouze v případě dokončení rekonstrukce terminálu
30. 6. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
1. 7. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská 
- část, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, 
Bečovská

MMěsto připravuje projekt družstevní vý-
stavby. Prostředky města jsou omezené, 
i díky událostem posledních let, které 

ekonomice příliš nepřály. Proto je navrženo, aby 
do projektu vstoupil soukromý investor, který 
přinese finance a stavbu provede. Město vloží 
své pozemky do družstva, čímž bude mít nárok 
také na zvolený počet bytů, které může dále pod-
najímat, především buď pro profese, které jsou 
pro město důležité nebo pro ostatní uchazeče 
o družstevní bydlení. Díky participaci města na 
projektu tak vznikne více bytů. Dalším kladem 
je, že si město tímto systémem zajistí vliv nad 
výstavbou v území. Spoluúčastí města na pro-
jektu dojde dále  k vyjednání lepších finančních 
podmínek, než jsou na trhu běžné (např. úvěrové 
podmínky, cena za pozemek bez marže, stlačená 
cena stavebních nákladů a marže developera).To 
všechno umožní snížit cenu budoucích druž-
stevních bytů odhadem o 30 %. Další ohromnou 
výhodou pro občany ucházející se o družstevní 
byt je, že si nebudou muset brát hypotéku, aby 
si mohli byt pořídit. Záměr projektu už schvá-

lilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém 
dubnovém jednání.
Prvním krokem bude výběr budoucího investora 
ve veřejné soutěži, kterou provede město. S tímto 
investorem město založí družstvo. Družstvo 
stanoví pro své budoucí členy pravidla pro přijetí. 
Ta například zajistí, že byty budou určené pro lidi, 
kteří nemají vlastní bydlení a také nemají dluhy 

na daních a odvodech. Pravidla také znemožní 
spekulace s byty, jejich podnájem či převod na 
osoby, které by podmínky nesplňovaly. Město 
si ponechá v případě převodu členství na jinou 
osobu předkupní právo.  
V každé fázi si město zachovává právo od pro-
jektu odstoupit, pokud nebudou ve stanovených 
lhůtách plněny závazné cíle – založení družstva, 
uzavření smlouvy o výstavbě, získání stavebního 
povolení, zajištění financování anebo dokončení 
stavby.
S družstevním bydlením má město dobré zkuše-
nosti, tento model uplatnilo v minulosti u výstav-
by v lokalitě U vysílače ve Staré Roli – dnešní 
ulice Kryzánkova a Nejdlova, kde vzniklo 320 
bytů. Tehdejší zdroj financování byl sice jiný, byty 
stavělo město se státní dotací, která dnes už není 
k dispozici. Ale výsledek byl stejný – dostupné 
družstevní bydlení.
Práce na přípravě právního rámce budoucího 
družstva běží na plné obrátky. Město předpokládá 
vyhlášení veřejné soutěže na partnera – investo-
ra během několika měsíců.

Dostupné družstevní bydlení. 
Město už chystá projekt

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU
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Vedení karlovarské radnice zajistilo svým oby-
vatelům ceny tepla pro letošní rok v dostupné 
cenové hladině. Zatímco v některých městech 

tyto ceny prudce rostou, lidé žijící v lázeňském měs-
tě se výrazného zvyšování cen bát nemusí. Důvodů 
je podle náměstka karlovarské primátorky Tomáše 
Trtka (ANO) hned několik. 
„Tím nejzásadnějším bylo strategické rozhodnutí 
zůstat i nadále příjemcem tepla od Sokolovské 
uhelné, se kterou jsme podepsali memorandum, 
jež nám zajišťuje tuto cenovou stabilitu. Dále jsme 
prodloužili kontrakt s provozovatelem naší teplárny 
o dalších deset let, což vede rovněž k dlouhodobé 
stabilitě jejího provozu,“ vysvětluje Tomáš Trtek 
s tím, že někteří odborníci navrhovali stavbu vlastní 
teplárny vyrábějící teplo ze zemního plynu, což ale 
vedení města odmítlo. 
„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale přizvali jsme 
si řadu odborníků a nechali si poradit. Bylo to velmi 
zásadní a pro obyvatele města dobré rozhodnutí,“ 
doplňuje náměstek.
Ten dále uvádí, že dalším správným rozhodnutím, 
které ochránilo obyvatele Karlových Var od zvýšení 
ceny tepla, byla i sleva na nájemném, kterou Karlovy 
Vary v době nejtěžšího lockdownu poskytly provozo-
vateli teplárny. „Tam jsme samozřejmě zohledňovali 
skutečnost, že hotely, školy a další velcí odběra-
telé byli v době pandemie uzavřeni. Neexistoval 
v podstatě veřejný život a ve většině těchto domů 
se vůbec netopilo. Měli jsme na výběr dvě varianty. 
Buďto nechat dodavatele aby ceny za neodebrané 
teplo rozpočítal do ceny ostatním, tedy zdražil teplo 
hlavně obyvatelům města jako koncovým odběra-
telům, nebo z pozice města poskytnout zmíněnou 

slevu,“ dodává Tomáš Trtek s tím, že poskytnutá 
sleva na nájemném činila zhruba osm milionů korun. 
Jeho slova potvrzuje i prokurista Karlovarské 
teplárny Roman Miarka. Ten zdůrazňuje, že teplo 
dodávané do Karlových Varů je z uhlí, a proto se do 
ceny razantně nepromítá skokové zdražování elek-
třiny a zemního plynu. „Naštěstí se ustálily i ceny 
emisních povolenek, které jsou již delší dobu stabilní 
a kde před časem došlo k nárůstu ceny z osmi na 
čtyřicet a poté na devadesát euro. Jediné co bude-
me muset v ceně tepla postupně promítat je inflace 
a rostoucí provozní náklady, tedy zejména mzdy. To 
se ale bavíme o několikaprocentním nárůstu ceny 
tepla, ne o žádných horentních sumách, jako je tomu 
například v Chebu, kde dochází ke zdražení o téměř 
sto procent,“ vysvětluje ředitel teplárny. 
Správnost rozhodnutí potvrzuje i karlovarský radní 
pro životní prostředí Martin Dušek (ANO). Ten je 
rovněž zastáncem centrálního zásobování teplem 
ze Sokolovské uhelné, což bylo podle jeho slov 
správným rozhodnutím. 
„Už jen studie na novou teplárnu by stála město 
miliony korun. Ty ale naštěstí nikdo neutratil, protože 
v dnešní době by zvažovaná a připravovaná teplárna 
na zemní plyn byly vyhozené peníze. Takto mají 
obyvatelé města zajištěny dodávky tepla za stabilní 
cenu na dalších zhruba deset let a postupem času 
se ukáže, zda se vydat jinou cestou nebo zůstat 
u stávajícího dodavatele, který pravděpodobně bude 
muset změnit technologii výroby tepla sám,“ dodal 
Martin Dušek s tím, že cena tepla je v dnešní době 
v Karlových Varech natolik výhodná, že se od cen-
trálního zásobování teplem nikdo neodpojuje a jen 
málokdo hledá jiné alternativy, které by byly levnější.

Obyvatelé Karlových Varů se 
letos nemusejí bát skokového 
nárůstu ceny tepla

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Dotační peníze jsme 
vyčerpali v maximální 
možné míře, říká 
náměstek karlovarské 
primátorky Tomáš Trtek

Šestileté dotační období Integrovaného plánu roz-
voje území (IPRÚ) využily Karlovy Vary a okolní obce 
k profinancování celé řady zajímavých a pro obyvatele 
přínosných projektů. Podle 1. náměstka karlovarské 
primátorky Tomáše Trtka (ANO) bylo vyčerpáno přes 
sedm set milionů korun, což je devadesát šest procent 
alokované částky. 
„Tato částka je velice dobrým výsledkem a myslím si, 
že je to na městě a jeho okolí znát. Asi nejzásadnější 
částky šly do obnovy vozového parku Dopravního pod-
niku Karlovy Vary, na výstavbu inteligentních zastávek 
a dispečink. Tam šlo sto devadesát milionů korun,“ říká 
náměstek primátorky. 
Vedle dopravního podniku zmiňuje rekonstrukci Horního 
nádraží, terminálu tržnice a připraveného terminálu 
U koníčka. „Jednalo se ale také třeba o stavbu cyklo-
stezky podél Ohře, deset projektů odborných učeben 
v základních školách nebo projekty spojené s rozvojem 
městského zařízení sociálních služeb,“ pokračuje dále 
Tomáš Trtek s tím, že právě oblast sociálních služeb 
byla v závěru programovacího období nejaktivnější a za 
peníze z IPRÚ velmi výrazně pozvedla celou úroveň 
poskytovaných služeb a také výrazně zlepšila pracovní 
podmínky pro pečovatelky a další zaměstnance zařízení.
Oblastí, kde se naopak peníze čerpat nedařilo, byly 
komunikace. Tam se již v minulých letech, tedy v průbě-
hu dotačního období vracelo přibližně dvě stě milionů 
korun, které nemohly být vyčerpány.  „Programovací 
období začalo v roce 2014, my jsme přišli na radnici až 
v roce 2018 a bylo jasné, že peníze na silnice nepůjde 
vyčerpat. Problémy totiž byly se stavebními povoleními 
a hlavně pozemky. To je hrozně složité téma a týká se 
celého Karlovarska. V otázce komunikací nebyla strate-
gie dobře připravena. Ale tyto peníze byly z celkového 
balíku odečteny a vráceny. Zbytek se čerpal téměř na 
sto procent,“ doplňuje radní pro dopravu Martin Dušek. 
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V Den otevřených lesů poznáme život 
v nově vybudovaných tůních i historii

Současný stav přírody i dávno zapomenutá 
minulost se stane tématem procházky v Den 
otevřených lesů v sobotu 18. června. Podíváme 
se, jací živočichové obsadili tůně vybudované za 
poslední dva roky, a zastavíme se u kostela a tvrze 
Svatého Linharta. Lázeňskými porosty nás pro-
vedou zástupce ředitele Lázeňských lesů Karlovy 
Vary a vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu 
Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Zájemci o exkurzi se sejdou u proskleného altánu 
na Linhartu ve 13:30. U jednotlivých tůní proběh-
ne kontrola předem nainstalovaných ponorných 
vrší, díky kterým uvidíme zástupce živočišné říše 
ve vodních nádržích.  
Účastníkům zodpovíme také otázky týkající se 
způsobu hospodaření v lesích a vyhlášené Přírodní 
rezervace Karlův hvozd. Ukončení plánujeme na 
16. hodinu. 
Exkurzí se připojujeme k celorepublikové akci 
pořádané Sdružením vlastníků obecních, soukro-
mých a církevních lesů. Jejím cílem je přiblížit 
veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů, 
ukázat principy trvale udržitelného hospodaření 
v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady 
klimatické změny, a také připomenout, co vlastníci 
prostřednictvím svého majetku poskytují celé 
společnosti.

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů Karlovy Vary

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Chytání ryb na rybníku Linhart v lázeňských 
lesích můžete vyzkoušet každou sobotu. Od 14 
do 17 hodin je na místě rybář, který pomůže 
s navázáním vlasce i nahozením prutu a připraví 
tu správnou návnadu. Prut je možné zapůjčit 
přímo u rybníka za 300 Kč. V ceně je povolenka 
a asistence rybáře.
Rybaření probíhá formou chyť a pusť, případně 
si můžete kapra zakoupit. Chytáme od května do 
podzimu. A pouze v případě velmi nepříznivého 
počasí se rybaření ruší.
Rybník Linhart najdete na poklidném místě v blíz-
kosti obor, mezi Sovovou stezkou a Doubskou 
cestou. Zázemí pro odpočinek tu nabízí altán 
Rybářská bašta stojící hned vedle rybníka.

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů Karlovy Vary

Chyť a pusť 
anebo si kapra 
kup! Rybaříme 
na Linhartu
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Volnočasový areál na Meandru se 
dočká vylepšení sociálního zázemí
Vedení města Karlovy Vary ve spolupráci se společ-
ností Vodakva chystá vylepšení sociálního zázemí 
pro návštěvníky volnočasového areálu na Meandru. 
„Pokud vše půjde dle předpokladů, chtěli bychom, 
aby minimálně od poloviny letních prázdnin došlo 
k razantní změně v rámci hygienického zázemí 
na Meandru. Stávající provizorní toalety nahradí 
velkoobjemový kontejner, který bude připojen na 
vodovodní a kanalizační přípojku. Tím bude možné 
poskytnout návštěvníkům plnohodnotný servis. 
K dispozici budou dámské i pánské toalety s pří-
slušným vybavením a teplou vodou. V chladnějších 
dnech je bude možné i vytápět,“ uvádí radní města 
Karlovy Vary Václav Skuhravý. Provizorní toalety, 
které doposud na Meandru slouží, jsou již nevy-
hovující, a vzhledem k vysoké návštěvnosti tohoto 
areálu bylo potřeba situaci řešit. „Jsem velice rád, 
že se nám podařilo dohodnout se se společností 
Vodakva, a že především ženy a děti se dočkají 
důstojného hygienického zázemí. Stejným způso-
bem jsme situaci řešili na karlovarské Hvězdárně 

nebo na letním táboře na Vladaři, kde se instalace 
kontejnerových toalet velice osvědčila,“ dodává 
Václav Skuhravý. Dle sdělení vedení společnosti 
Vodakva bude kapacita vodovodní a kanalizační 
přípojky do tohoto území realizována tak, aby do 
budoucna bylo možné připojit na toto zařízení 
další objekty bez nutnosti stavebních zásahů, čímž 
město ušetří značné prostředky při dalším rozvoji 
na území Meandru.

         Č�ESKO�ČZEČHIA
SLOVENSKO�SLOVAKIA

RAKOUSKO�AUSTRIA
 MAĎ� ARSKO�HUNGARY

     POLSKO�POLANĎ
    NE� MEČKO�GERMANY
 SLOVINSKO�SLOVENIA

MEZINA� ROĎNI�  
PR� EHLI�ĎKA  EXHIBIČ�NI�ČH  

VYSTOUPENI� JEĎNOTEK  
Č�ESTNY�ČH STRA� Z� I� 

EXHIBITION OF  
INTERNATIONAL  
HONOR GUARĎ  
ĎRILL TEAMS

1. ČERVNA 2022�14.00
KARLOVY VARY�MLÝNSKÁ KOLONÁDA

1ST JUNE 2022�14.00 
CARLSBAD�MILL COLONNADE

PVPRAHA.ARMY.ČZ

DRILLFEST 2022

www.dpkv.cz dpkarlovyvary DPKVas

pohodlně v mobilu

Vary 
Virtual

S novou aplikací

ZÍSKEJ ZDARMA VIRTUÁLNÍ
KARLOVARSKOU KARTU
• Buď v obraze  

s dopravním portálem:

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

• Vyhledej si své spojení
• Nakup si:

časový kupon
jízdenku
parkovací lístek
povolenku k vjezdu  
do lázeňského území

Drillfest. 
Jednotky 
čestných 
stráží vystoupí 
v exhibici
Vojáci čestných stráží z České republiky, Slo-
venska, Rakouska, Maďarska, Polska, Německa 
a Slovinska předvedou své nevšední mistrov-
ství, za nímž se skrývají hodiny tvrdého výcvi-
ku. Drillfest je tradiční mezinárodní přehlídka 
exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží 
středoevropského regionu pořádaná Armádou 
České republiky ke Dni ozbrojených sil. 
Letošní 13. ročník zavítá i do Karlových Varů. Ve 
středu 1. června se odehraje v době od 14 do 
16 hodin přímo na  Mlýnské kolonádě. 
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Lázeňská města byla vždy otevřena ná-
vštěvníkům všech národů, tedy i hostům 
z Ukrajiny a Ruska. Byla přímo spojena se 

sociálními, politickými a kulturními myšlenka-
mi, které pomohly utvářet evropské demo-
kratické tradice a ideály. Lázně byly a jsou 
místy mezinárodního setkávání, pravidelně 
hostily významné osobnosti z oblasti umění 
a humanitních věd a také evropské panovníky, 
politiky a diplomaty, národní elity a mezinárodní 
vysokou společnost. Lázně odrážely klima osví-
cenství, kdy se uvolnily dřívější bariéry mezi 
třídami a pohlavím a převládala náboženská 
svoboda a rovnost.  
27. dubna 2022 se na zasedání řídící skupiny 
starostů Great Spa Towns of Europe v belgic-
kém městě Spa všichni zástupci usnesli, že 
plně podporují mravní charakter Organizace 
spojených národů a zvláště UNESCO, který je 
proti všem formám násilí a snaží se udržovat 
a podporovat celosvětový mír prostřednictvím 
oslav kulturního a přírodního dědictví: „Toto je 
právo celého lidstva. My, primátoři, starostové 
a političtí představitelé jedenácti lázeňských 
měst, která jsou součástí světového dědictví 
Slavná lázeňská města Evropy, plně podporuje-

me obsah dopisu ze 7. dubna Výboru světového 
dědictví podepsaného 46 smluvními státy, 
včetně České republiky, předloženého delegací 
Spojeného království při UNESCO.
Historická účast všech mezinárodních 
návštěvníků včetně ruských návštěvníků, ať 
už se jedná o léčené hosty, královské rodiny, 
slavné spisovatele, umělce či hazardní hráče 
ve Slavných lázeňských městech Evropy, je 
rekordní a chceme zdůraznit, že nechováme 
žádnou zlou vůli proti mírumilovným lidem ze 
všech koutů světa.
V roce, kdy slavíme 50. výročí Úmluvy o svě-
tovém dědictví, která je věnována mírovému 

porozumění a mezinárodní spolupráci, věříme, 
že za současných okolností nemůže 45. zase-
dání Výboru světového dědictví UNESCO v roce 
2022 pokračovat pod ruským předsednictvím, 
ani mu nebude povoleno konat se na ruské 
půdě.“
 Lucie Sochorková, Nora Dolanská

Lázně jako místa setkávání 
mezinárodních kultur

Dopis pro Výbor světového dědictví 
naleznete zde: 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY  |  INZERCE

Sociální služby v Karlových Varech zlepšilo 
a zkvalitnilo čerpání evropských dotací 
Projekty zařazené do Integrovaného plánu 
rozvoje území (IPRÚ) a smlouvy s obcemi ležícími 
v okolí lázeňského města výrazně pomohly 
zlepšit ekonomickou situaci Městského zařízení 
sociálních služeb (MZSS) v Karlových Varech. Na-
prosto jiný pohled na provoz a činnost příspěvko-
vé organizace města přinesla podle 1. náměstka 
karlovarské primátorky Tomáše Trtka změna na 
postu ředitele společnosti.
„Před víc jak dvěma lety jmenovaný MUDr. Petr 
Myšák začal přicházet s novými nápady. Rozši-
řuje nabídku služeb a velmi zásadně změnil chod 
celé společnosti. Nebál se nakoupit pečovatel-
kám automobily, což výrazně zefektivnilo jejich 
práci, neboť se nemusely ke klientům dopravovat 
autobusy městské hromadné dopravy, jako za 
bývalého vedení,“ popisuje jeden ze základních 
faktorů náměstek primátorky.
Automobily navíc umožnily pečovatelkám 
dovézt ke klientům daleko více kompenzačních 
pomůcek, přenosný sprchový kout, zdvihače 
nebo cvičící pomůcky. Podstatně se také zlepšilo 
zázemí pro pečovatelky, které je nyní na čtyřech 
místech.
„Pečovatelky mají své zázemí ve Staré Roli, na 

Růžovém Vrchu, v Drahovicích a na Čankovské. 
To jsou čtyři místa, ze kterých dokáží obsloužit 
celé město a ještě k tomu zajíždějí do obcí, se 
kterými máme uzavřenou smlouvu na poskyto-
vání služeb. Tato síť obcí se stále rozšiřuje, ale 
již nyní zajíždíme například do Dalovic, Otovic, 
Stanovic nebo Březové,“ dodává náměstek 
primátorky Tomáš Trtek.
Většina výše popsaných věcí byla pořízena 
a zajištěna z dotací, o které bývalé vedení 
vůbec nežádalo. Náměstek primátorky i ředitel 
příspěvkové organizace se shodují na tom, že 
dotační peníze mají být jedním z hlavních zdrojů 
určených na rozvoj a modernizaci sociálních 
služeb. 
„Dalším zdrojem financí mohou být i takzvané 
projekty ITI, které nám mohou přispět k dalším 
plánovaným věcem, jako je například komunit-
ní zahrada pro seniory ve Staré Roli, rozšíření 
terénní služby a mnoho dalšího,“ dodává pri-
mátorka města Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že 
v plánu je i výrazné obohacení kulturního života 
seniorů. Vedení MZSS pro ně připravuje řadu 
koncertů, přednášek a dalších možností a příleži-
tostí se pobavit a vzájemně se setkávat. 

středa 22. června | 18.00 
Městské divadlo Karlovy Vary

na cestáchna cestách
HUMORIÁDA

Více na humoriada.cz

 JIŘÍ KRAMPOL | URŠULA KLUKOVÁ | IVA HÜTTNEROVÁ 
PATRIK ROZEHNAL | PAVEL VÍTEK | JANA CHLÁDKOVÁ
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Město Na mýtince
S velkou slávou město zahájilo vlastní varian-
tu participativního rozpočtu. Určitě je potřeba 
v první řadě ocenit skutečnost, že se mohly zapojit 
všechny části našeho města. Také celková suma 
vyhrazená na projekty je rozhodně velkorysá. Tím 
klady bohužel končí. Možnosti, které tento nástroj 
poskytuje, byly trestuhodně nevyužity. Tak trochu 
to připomíná legendární hospodu Na mýtince 
z pera Járy Cimrmana – „Chtěli udělat participativ-
ní rozpočet, ale chodili jim tam lidi.“

Snahou města, které se rozhodne dát část veřej-
ného rozpočtu k rozhodování lidem, by měla být 
snaha o skutečně co nejširší zapojení. Tedy občané 
navrhnou projekty, pak o nich diskutují a v koneč-
né fázi hlasují o těch, které budou podpořeny. Tak 
to funguje v několika stovkách českých obcích 
a měst, leckde mají projekty i desetiletou tradici. 
V našem kraji můžeme úspěšně poukázat na Cheb 
a Mariánské Lázně.
Specifická karlovarská cesta do velké míry právě 
ignoruje zapojení občanů. Ti jsou osloveni jen 

v první fázi, kdy pošlou návrhy, které jsou vhozeny 
do Velkého Tajemného Stroje, který nám přinesl vý-
sledky (v drtivé míře dětská hřiště). Kdo, jak a proč 
rozhodoval je obestřeno tajemstvím.
Je to škoda. Dobrá myšlenka „dát peníze lidem“ 
je poněkud pošlapána slabou exekucí. Je dobře, 
že se projekty dotknou všech čtvrtí a že se leckde 
něco opraví, ale tak trochu si myslím, že hlavní 
motivací byly působivé fotky při přestřihávání 
pásek… 

Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty

HYDEPARK
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Základní umělecké školy mají dlouhodobou tradici
Výuka v základních uměleckých školách má 
v České republice dlouhodobou tradici a vůbec 
jednu z nejrozšířenějších sítí v Evropě. ZUŠ Šme-
ralova byla založena v roce 1992 jako součást 
základní školy s rozšířenou uměleckou výchovou. 
Nejde nám prioritně o vychovávání světových 
umělců, ale především o příležitost naučit žáky 
emočnímu vnímání, trpělivosti a základům 
společenského chování. Hra na hudební nástroj 
má také zdravotní benefity. Může zlepšit vývoj 
dětí s poruchami učení a pozornosti a žáci se učí 
pracovat s jemnou motorikou rukou. Hra na de-
chový nástroj eliminuje příznaky astmatu, alergií 
a jiných dechových potíží.
Pokud si rodiče nejsou jisti, který hudební nástroj 
je pro dítě vhodný, mohou využít možnosti tzv. 
přípravné hudební výchovy. Tyto hodiny probí-
hají jedenkrát týdně pod dohledem Mgr. Pavlíny 
Petříkové a plní funkci nultého ročníku. Děti se 
ještě neučí hrát na konkrétní nástroje. Pomocí 
poslechu, zpěvu, vyťukávání rytmů na tzv. Orf 
nástroje (jistě si všichni ze školy vybavíme hodiny 
hudební výchovy a kufřík s trianglem, xylofonem, 
dřívky apod.) se seznamují se základy hudební 
teorie a až po absolvování jednoho roku je jim 
nástroj doporučen.
Jestliže již máte hudební nástroj vybraný, srdečně 
Vás zveme k zápisu pro rok 2022/2023 dne 
30. a 31. května 2022 v čase od 15 do 18 hodin 
k nám do ZUŠ Šmeralova 15.  Nestihnete-li se 
dostavit v termínu, lze podat přihlášku elektro-
nicky na www.zsazus.cz až do 15. září 2022. 
Přijímáme děti od pěti let, ale rádi přivítáme 
i žáky druhého stupně ZŠ a středních škol, které 
by mohly zaujmout hudební obory jako hra na 
baskytaru, bicí nebo saxofon.
V naší škole lze využít bezpočet možností k umě-
leckému vývoji. Po získání základních dovedností 
se můžete zúčastnit akcí pořádaných v karlo-
varském divadle nebo v sále hotelu Thermal, 
kde pravidelně vystupují naše sbory, taneční 
skupiny, komorní soubory, kapely, školní big band 
nebo školní symfonický orchestr. Jeden z našich 
folklórních souborů se letos účastní výměnného 
pobytu na Islandu. Také v umělecké oblasti se 
lze utkat v soutěžním klání, které bývá tříkolo-
vé, začínající v okresním kole, pokračující přes 
krajské až do ústředního. Nejznámější je soutěž 
ZUŠ, kterou vypisuje Ministerstvo školství a naše 

škola zde pravidelně slaví úspěchy. Letos se jen 
z oddělení dřevěných dechových nástrojů dostalo 
do krajského kola v Chebu dvanáct žáků. Do 
ústředního kola v Praze se probojovala Viktorie 
Pilzová a Anežka Sulková (ze tříd Dušany a Petra 
Čamkových) ve hře na příčnou flétnu a Matyáš 
Týnek (ze třídy Milana Krajíce) ve hře na saxofon. 
Hráčka na zobcovou flétnu Alžběta Čamková se 
stala absolutní vítězkou ve Flautohrách, které 

pořádá konzervatoř v Teplicích. Malý folklórní 
soubor pedagoga Milija Mileva se též v brzké 
době účastní ústředního kola. Náš taneční obor 
vytančil nominaci do 38. celostátní přehlídky 
dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře 
pod vedením choreografky a pedagožky Petry 
Blau. Velmi hezká umístění si v celostátním kole 
v Turnově vyzpívali zpěváci pod vedením Mirosla-
vy Lendělové.

Hráčka na zobcovou flétnu Alžběta Čamková se stala absolutní vítězkou ve Flautohrách, které 
pořádá konzervatoř v Teplicích.

Středisko výchovné péče v Karlových Varech zve 
všechny zájemce v úterý 28. června  na Den 
otevřených dveří do svých prostor ve Sportovní 
28, Karlových Varech - Dolních Drahovicích (za 
areálem ČSAD, konečná autobusu č. 19).
Středisko výchovné péče (SVP) je jediným 
zařízením svého druhu v celém kraji, které se 
věnuje výchovné problematice dětí a mládeže. 

Základní koncepcí je odborná péče speciálně 
pedagogická a psychologická především pro 
děti a mládež s výchovnými obtížemi či ohrože-
né sociálně-patologickým chováním.
Na Dni otevřených dveří se mohou zájemci z řad 
široké veřejnosti i odborně zaměřených organi-
zací seznámit nejen s uvedenou problematikou, 
kterou jim přiblíží odborní pracovníci střediska 

(psychologové, etopedi, speciální pedagogové), 
ale prohlédnout si rovněž ambulantní a pobytové 
oddělení, na němž SVP realizuje dvouměsíční 
diagnostické terapeutické pobyty.
Podrobné informace o SVP lze nalézt na strán-
kách http://svpkvary.cz.
Den otevřených dveří se koná od 14 do 17 
hodin.

Den otevřených dveří ve Středisku výchovné péče

http://svpkvary.cz
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, 
Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Obor Zobcová flétna, klarinet, příčná flétna, hoboj, fagot, saxofon, 
violoncello, housle, klavír, klávesy/keyboard, kytara, baskytara, akordeon, 
trubka, trombon, lesní roh, české dudy, sólový zpěv
Přijímací a talentové zkoušky pro děti od 5 let se konají v pondělí a úterý 30. a 31. května 2022 
od 15:00 do 18:00 hodin.
Adresa: ZŠ Šmeralova 15 (budova 1. stupně) ve 4. patře, elektronické přihlášky: www.zsazus.cz 
(kolonka ZUŠ – hudební obor)

Kontakt: Karel Šimandl, tel: +420 775 852 056, karelsimandl@zsazus.cz, www.zsazus.cz

Přípravná hudební výchova pro děti od pěti let a předškoláčky
Zápis na školní rok 2022/2023 v pondělí a úterý 30. a 31. května 2022 od 15:00 do 18:00 hodin
Adresa: ZŠ Šmeralova 15 (budova 1. stupně) ve 4. patře, elektronické přihlášky: www.zsazus.cz
- Příprava dětí na studium hudebních nástrojů, pomoc s jejich výběrem
- Výuka hravým způsobem – rozvoj hudebního sluchu a citu pro rytmus
- Zpíváme, hrajeme na nástroje, posloucháme, tančíme
- Seznámení s notičkami hravou formou

Kontakt: Petříková Pavlína, Tel.: 776 269 226, e-mail: bauerova.pavlina@seznam.cz

Tančí celý 
druhý stupeň
Když vzpomínáme na léta školní docházky, kromě 
konkrétních spolužáků a učitelů si většinou vybavíme 
pocity, které máme se školou spojené. Někdo svou 
školní docházku prožíval příjemně, jiný méně, něko-
mu se pozitivní a negativní emoce navzájem prolínají. 
Takové pocity zůstávají natrvalo zakotveny v paměti. 
Naše děti nežijí pouze v mikroklimatu své třídy, ale 
tráví svůj život v konkrétní škole. Veškeré své zážitky, 
prožitky a zkušenosti ze styku s učiteli, vedením 
školy a se spolužáky napříč celou školou, si každý z 
nich fixuje a odnáší do svého dalšího života. Proto je 
pozitivní klima školy tak důležité. 
Umožníme-li žákům, aby se aktivně zapojili do škol-
ních aktivit a procesů, prohlubujeme nejen vztahy 
mezi žáky samotnými, utváříme i vztah mezi žáky a 
personálem školy. Co však vidím jako nejdůležitější, 
je vytváření sounáležitosti se školou, ve které se 
vzdělávají. Cítí se v ní bezpečně.
Ve chvíli, kdy při výuce žáci nesedí v lavicích, ale vy-
užívají své pohybové a pěvecké nadání (více i méně), 
zažívají něco jiného, nového, což je pro ně zprvu 
velmi emočně náročné. Postupně se i takové aktivity 
staly běžnou součástí jejich školního dne.
A tak se 20. dubna sešlo 260 žáků v tělocvičně naší 
školy v Poštovní ulici. Dvě vyučovací hodiny společně 
tancovali a zpívali skladby, které v průběhu hodin hu-
dební výchovy a tělocviku nacvičovali již od listopadu. 
Společná sounáležitost, jež mezi žáky vznikla napříč 
ročníky, posílila prožití společného úspěchu, pochvaly 
a uznání od učitelů, ale i spolužáků.
Vždyť každý z nás potřebuje zážitek úspěchu pro 
udržení své motivace! Ještě jednou bych chtěla 
poděkovat všem žákům a kolegům, kteří se na 
této (věřím, že ne ojedinělé) akci podíleli. „Byli jste 
skvělí!“
 Mgr. Štěpánka Steinová

Jedinečného úspěchu dosáhli žáci Základní školy 
jazyků v Karlových Varech, když se jim podařilo 
probojovat se do celosvětového finále v soutěži 
FIRST® LEGO® League (FLL), které se uskutečnilo 
v dubnu v Houstonu v USA. 
FIRST® LEGO® League (FLL) je celosvětová 
soutěž dětských týmů do šestnácti let ve výzkumu 
a robotice. Program rozvíjí technické, prezentační 
a týmové dovednosti. Soutěže se v letošním roce 
účastnilo přes 679 000 dětí ze 110 zemí světa. 
Tým, kterému se podařilo probojovat až do celo-
světového finále, tvořili žáci šestého ročníku: Daniel 
Biskup, Fiona Žáková, Ema Kotěšovcová a Lukáš 
Matějů. I přes velmi nízký věk a omezené zkuše-
nosti dosáhli úspěchu v regionálním kole. Následně 
výborně obstáli také v republikovém finále. To jim 
vyneslo účast na First Championship v USA.
Celosvětové finále soutěže FIRST® LEGO® League 
v George R. Brown Convention Center v Houstonu 
v USA se konalo v termínu 20. - 23. dubna 2022. 
V kategorii FLL Challenge, ve které soutěžil také 
tým ze Základní školy jazyků, bylo 106 týmů 

z 80 zemí světa. Celé soutěže se zúčastnilo přes 
šest tisíc soutěžících.
Soutěžící ze Základní školy jazyků se v takto obrov-
ské konkurenci rozhodně neztratili. Porota ocenila 
neobvyklý design soutěžního robota a způsob 
startovaní programů pomocí barevných senzorů. 
V rámci inovačního projektu bylo oceněno zvolené 
téma a zpracování prezentačního materiálu. Celko-
vě byl tým chválen za schopnost prezentovat svoji 
práci v anglickém jazyce. Týmový duch se také 
projevil při vlastnoruční výrobě triček a vlajky. 
„Pro tým byla důležitá především zkušenost 
s účastí na velké mezinárodní soutěži v anglickém 
jazyce. Seznámení s týmy z celého světa a vzá-
jemné sdílení zkušeností je také nesmírně důležité. 
A to, že mohli prožít něco takového společně, je 
určitě posune dál jako tým,“ říká vedoucí týmu 
učitel Jiří Šebek.
 „Moc jsme si to užili, ostatní týmy byly super 
a určitě jsme se celkově zlepšili. Děkujeme spon-
zorům, kteří nám umožnili se do Houstonu dostat,“ 
hodnotila svůj start na takto prestižní celosvětové 
soutěži čtveřice soutěžících.
Účast na této prestižní celosvětové soutěži by ale 
nebyla možná bez sponzorů, kteří na dalekou cestu 
přispěli. Byli to Witte Automotive, Karlovarský kraj, 
DHL, SKF, Krajská hospodářská komora Karlo-
varského kraje, obec Vintířov, Lukas, ept connec-
tor s.r.o. 
Pokud se chcete o soutěži nebo o cestě do Hous-
tonu dozvědět více, navštivte prezentaci, která je 
dostupná v Krajské knihovně v Karlových Varech.
 Dagmar Svobodová

Žáci základní školy jazyků 
reprezentovali ČR v Americe
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Čím vás projekt Karlovy Vary – Město bez 
kouře oslovil?
Zaujalo mě, že vedení města přišlo s tímto nápa-
dem jako výrazem vůle být opět místem, které má 
silný léčebný potenciál. Oslovilo mě, že pomoci 
kuřákům s odvykáním může právě silné téma, 
které propojí individuální a kolektivní motivaci.
Navíc si myslím, že myšlenka města bez kouře je 
pro Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské 
Lázně, bezpodmínečná nutnost. Musíme vytvářet 
prostředí, které prospívá pacientům. Když město 
podporuje vytvoření takového prostředí má po-
tenciál ovlivnit obyvatele či turisty. Jednoznačně 
projekt Město bez kouře do lázní patří.

Co by měli udělat kuřáci, aby odvykání bylo 
úspěšné?
Rozhodnout se a chtít! Vysvětlím to parafrází 
oblíbené „policejní“ anekdoty: „Kolik psychiatrů 
je třeba na výměnu jedné žárovky? Jeden, ale 
žárovka musí chtít!“ Proto, abyste přestal kouřit, 
stačí, když člověk chce. Je to o chtění. Motivace 
nemůže přijít z venku. Pokud mi manželka říká, že 
je ze mě cítit kouř ať přestanu – je jednoduší zajít 
do drogerie nakoupit žvýkačky, deodorant, parfém 
než přestat kouřit. Tlak z venku bez vlastní vnitřní 
motivace nikoho nepřiměje přestat kouřit.  
Vlastní chtění skoncovat s kouřením je totiž to, 
o co se pacient opírá, když přijdou první chutě 
na cigaretu. Velmi rychle pak začnete mít sám 
ze sebe jiný pocit – po týdnu zajistíte, že se vám 
lépe dýchá., spí, více chutná. Je například neu-
věřitelné, co týden bez cigaret udělá s chuťovými 
buňkami. Do té doby kuřák nevnímá nuance chutí 
– jen do sebe hrne jídlo. Když jsem sám přestal 
kouřit, objevil jsem například chutě různých druhů 
brambor.

Vy sám jste bývalý kuřák? Co byl pro vás 
impuls přestat s kouřením?
Je to náhoda, ale povídáme si na současné 
klinice, která je jen 300 metrů od místa, kde 
jsem přestal kouřit. Seděl jsem na louce, krásné 
dopoledne, sluníčko, kolem pobíhal pejsek a od 
autobusu přichází má partnerka. Já si říkám pa-
rádní život, svoboda… Ale pak jsem si vzpomněl, 
že ráno musím do trafiky pro cigarety. V tu chvíli 
jsem si uvědomil – pokud musím každý den do 
trafiky, není to žádná svoboda.  Chtění svobody 
postačí na to, aby člověk nekouřil. 

Jakou pomoc nabízíte kuřákům, kteří chtějí 
přestat kouřit?
V první řadě nabízím ujištění, že to zvládne úplně 
každý. Neexistuje situace, ve které by byl někdo 
nedobrovolným aktivním kuřákem na věky. 
Každý člověk má v sobě svůj vzorec nekouření. 

Když s kuřáky, kteří chtějí přestat, mluvím, tak po 
chvíli sami začnou nacházet odpovědi na otázky, 
které z počátku kladli mě: „Jak přestat kouřit“. 
Lidé ve skutečnosti sami tuší, jak to udělat, aby 
nekouřili. Rozdíl mezi tím, kdo za mnou přijde 
a tím, kdo nepřijde, je v tom, že nevěří, že by to 
zvládl sám. Každý kuřák má svůj „nekouřící“ pro-
gram. Ale potřebujete to slyšet od někoho jiného. 
Potřebuje to slyšet od autority.  

Lidé se někdy bojí, zda se jim podaří překonat 
fyzické projevy závislost na nikotinu. Jak to 
zvládnout?
To se dá se to zvládnout. Pro běžného člověka to 
není nic dramatického. S fyzickou závislostí lze 
bojovat například pomocí jiných rituálů. Třeba 
taková jednoduchá věc jako posilovací kroužky do 
ruky. Na biochemické úrovni je nutné zpracovat 
dopamin a adrenalin - a to jde nejlépe fyzickou 
činností. Pár dřepů, mačkání posilovacího krouž-
ku. Svalová činnost oba působky zpracuje a tělo 
se uklidní. 

Jaká jsou největší rizika selhání při odvykání?
Jednoznačně ztráta motivace. Proto je důležité 
například počítat s tím, že přijde recidiva. A ne-
brat to jako vlastní selhání. Dívejme se na to jako 
na křižovatku k životu bez cigaret. Pokud došlo 
k recidivě, jednoduše se vydám jinou cestu, která 
mě k cíli dovede.

Mohou pomoc bezdýmné alternativy?
Mohou třeba pomoci změnit rituály, které jsou 
s kouřením spojené. Kuřáci mají často rituál silné-
ho nádechu, „šluku“, který ji dává pocit, že „žijí“. 
Ten hluboký nádech, jim může dát i zahřívaný 
tabák. Nebo jiný častý rituál – káva a cigaretka. 
Pokud jsem přístupný tomu, abych rituál změnil 
a cigaretu vyměnili za alternativu, tak časem 
budu přístupný i tomu vychutnávat si kávu 
samotnou… Je to jako, když dítě odnaučujete 
od dudlíku. Když seberte dítěti dudlík, často ho 
vymění za palec, hračku – ale časem nepotřebuje 
ani tuto náhražku. Změní se jim vzorec chování. 
Bezdýmnou alternativu kouření považuji za vhod-
nou i v rámci snižování rizik u psychóz.

Ordinace pro odvykání kouření MUDr. KARLA MORAVCE 
Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 447/12

Ordinační doba každý čtvrtek od 11.00 až 14.00.
Kontakt: 602 134 470

PŘESTAT KOUŘIT ZVLÁDNE KAŽDÝ
Projekt „Karlovy Vary – Město bez kouře“ rozšířilo město Karlovy Vary o ordinaci pro kuřáky, 
kteří při své snaze přestat kouřit potřebují odbornou pomoc. Ordinaci vede MUDr. Karel Moravec.
Co radí kuřákům, kteří chtějí udělat změnu ve svém životě? 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l /  100 km, 94–115 g/km. Použité obrázky 
jsou pouze ilustrativní.

Nový SEATArona
měsíčně za 4 999 Kč
se SEAT Financial Services.

AUTOSALON Manfred Schöner Křižíkova 1624, 356 01 Sokolov – T. +420 739 933 620
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Strážníci karlovarské městské policie se v polovině 
dubna zaměřili na kontrolu volnočasových areálů 
a dětských hřišť. Hlavním cílem byl sběr injekč-
ních stříkaček, který po sobě zanechávají uživatelé 
návykových látek. I když strážníci kontaminovaný 
materiál sbírají průběžně při své kontrolní činnosti, 
mají tyto zaměřené akce velký smysl. Odklizením 
nálezu se snižuje riziko nakažlivých onemocnění, 
předcházíme nebezpečí, kterému jsou vystaveny 
hlavně naše ratolesti a samozřejmě i domácí 
mazlíčci. Za další připomínají veřejnosti správný 
postup při nálezu tohoto odpadu a strážníkům 
poskytují informace o pohybu drogově závislých 
osob. Za loňský rok nasbírali přes 160 kusů.
Hlídky vybavené detektory kovu, sběrnými boxy, 
kleštěmi a ochrannými rukavicemi vyrazily do 

terénu a zkontrolovaly 48 dětských hřišť a volno-
časových areálů. Soustředěnost kolegy malého 
návštěvníka volnočasového areálu zaujala natolik, 
že si na mohl na vlastní uši vyzkoušet, jak detektor 
funguje.  
Výsledek několikahodinové kontroly čítal dva kusy, 
nalezeny byly v parčíku v Bohaticích.
Do akce Jehla  se kromě karlovarských strážníků 
zapojila i MP Františkovy Lázně, MP Ostrov, MP Aš, 
MP Cheb a MP Sokolov. Tato spolupráce trvá od 
roku 2017.    
A ještě jedna rada na závěr. Jak postupovat 
v případě nálezu? Na injekční stříkačku nesahejte, 
přivolejte na místo městskou policii a pokud mož-
no setrvejte na místě, nebo co nejpřesněji popište 
místo nálezu.

Akce Jehla
Ženy v týmu
Dne 26. dubna po deváté 
hodině dopoledne požá-
dala hlídka Policie ČR o součinnost strážnice 
městské policie, které u střediska KACPU 
prováděly kontrolu. Důvodem byla polonahá 
žena schovaná za bazénovým centrem, která 
nad ránem odešla ze střediska a vykazovala 
známky psychické poruchy. Aby toho nebylo 
málo, reagovala agresivně na přítomnost 
mužů, i těch v uniformách. Vzhledem k tomu, 
že policisté neměli ve službě ženské zastoupe-
ní, bylo o pomoc požádané naše ženské duo. 
Hlídce se podařilo se čtyřiačtyřicetiletou ženou 
navázat kontakt a dovedla jí zpět do středis-
ka. Tam strážnice asistovaly při potřebných 
úkonech a zůstaly na místě až do příjezdu 
přivolané sanity, která si ženu převzala do péče 
a následně odvezla na psychiatrické oddělení 
v Ostrově. Mít v týmu ženy je zkrátka důležité!

Nový čtyřnohý parťák
Naše čtyřnohá dáma Uxa se dočkala čtyřno-
hého kolegy. Téměř dvouletý Oran se svým 
psovodem úspěšně vykonal zkoušku a může 
tak doplnit naše řady. Kurz absolvovali ve vý-
cvikovém středisku ve Volenicích. Osvědčení je 
platné dva roky, pak si musí zkoušku zopako-
vat.  Psovodi se věnují hlavně zahrádkářským 
koloniím, kde se zaměřují na nezvané hosty, 
tedy zloděje, zúčastňují se akcí, kde je předpo-
klad většího počtu osob a vypomáhají kolegům 
v problémových lokalitách. Pokud tedy uvidíte 
strážníka a s ním vlkošedého hafana, je to náš 
nejmladší člen Oran.

ZPRÁVY Z ULICE 

V sobotu 8. května se konalo už 665. Zahájení 
lázeňské sezóny, na které covidem poznamenané 
město Karlovy Vary čekalo dva roky. A návštěv-
nost lidí byla opravdu hojná. Nejedna hlídka tak 
byla zapotřebí na dopolední trase tradičního svě-
cení pramenů, kde museli strážníci zajistit prostor, 
aby se termálním pokladům dostalo požehnání. 
Další velkou událostí byl odpolední příjezd Karla 

IV. a jeho družiny, kterou opět od samého začátku 
doprovázely pěší hlídky i hlídky na osobních 
transportérech segway, které u městské policie 
slouží už 10 let. Po celou dobu konání této 
kulturní akce dohlíželi strážníci městské policie 
na veřejný pořádek i na dopravu. Vše se nakonec 
obešlo bez větších potíží, byť se někdy strážníci 
řádně zapotili.

Zahájení lázeňské sezóny

Víte, že sledovat nás můžete 
také na sociálních sítích?

Čistota města a vraky vozidel
Městská policie Karlovy Vary se do problematiky 
čistoty města zapojuje po celý rok a stejně jako 
v předešlých letech i letos se hlídky zaměří na 
vozidla, kterým už se koně pod kapotou neroze-
běhnou, tedy vraky určené k likvidaci a právně 
nezpůsobilá vozidla, která se ve správných 
rukách mohou stát opět způsobilými k provozu na 
pozemních komunikacích. Za loňský rok postoupili 
strážníci správci komunikace 11 vraků a 68 tech-
nicky nezpůsobilých vozidel a od začátku nového 
roku už mají rozpracováno několik další případů. 
Byť je odtažení s likvidací autovraků odbornými 
firmami zajišťováno zcela zdarma, tohoto nešvaru 
se v ulicích asi jen tak nezbavíme.

MĚSTSKÁ POLICIE

Karlovarští strážníci se také zaměřují na měření 
rychlosti. V současné době má městská policie 

stanoveno od dopravního inspektorátu Policie 
ČR 18 ulic, kde může provádět měření rychlosti. 
Koncem dubna vyjela hlídka do terénu a znovu se 
zaměřila na lokality v blízkosti školských zařízení 
jako je ulice Západní, Bezručova, Lidická a Krále 
Jiřího. Strážníci vyřešili 13 případů překročení 
rychlosti, uložili 12 pokut a jeden případ postou-
pili ke správnímu řízení. Největší překročení rych-
losti naměřili na ulici Lidická, sedmadvacetileté 
řidičce byla naměřena rychlost 70 km/hod.  

Strážníci opět měřili rychlost
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KULTURA

Červnové koncerty Karlovarského symfonického 
orchestru se ponesou ve znamení hudby Ludwiga 
van Beethovena. 2. června v 19:30 v Lázních III 
zahajujeme již 31. ročník hudebního festivalu Beetho-
venovy dny. Program úvodního koncertu nabídne 
Beethovenův Trojkoncert C dur – překrásné dílo pro 
klavír, housle, violoncello a orchestr. Sólových partů 
se ujmou koncertní mistři orchestru houslista Jakub 
Sedláček a violoncellista Martin Ondráček, klavír 
se rozezní pod rukama Jana Šimandla. 9.června 
přivítáme v Grandhotelu Ambassador německé klaví-
risty Floriana Koltuna s manželkou Xi Wang. V jejich 
podání zazní Klavírní koncert pro čtyři ruce a orchestr 
C dur, jehož autorem je Carl Czerny, klavírní virtuos 
a Beethovenův žák, který je dnes znám především 
jako autor didaktických klavírních skladeb. Druhá 
polovina večera bude patřit Beethovenově 7. symfonii 
A dur, koncert řídí dirigent Marek Štilec. 
Součástí festivalu tradičně bývá komorní koncert – 
letos s houslistkou Olgou Šroubkovou a klavíristou 
Miroslavem Sekerou. Olga Šroubková zvítězila v roce 
2017 v soutěži Pražského jara, je umělkyní s tech-
nickou i emocionální suverenitou, kterou vtiskne 
každému interpretovanému dílu. Miroslav Sekera 
je jedním z nejvyhledávanějších klavíristů, mnoho 

úspěchů koncertních i nahrávacích sklidil například 
v USA. Oba umělci se představí v neděli 12. června 
od 18 hodin v Grandhotelu Ambassador a provedou 
Beethovenovy sonáty pro housle a klavír. 
Vrcholem festivalu i závěrečným koncertem sezóny 
bude koncert pod vedením dirigenta Stanislava 
Vavřínka v Grandhotelu Pupp ve čtvrtek 16. června 
v 19:30. Sólistou večera bude koncertní mistr České 
filharmonie Jiří Vodička, který na sebe už v dětství 
upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích. V roce 
2002 získal cenu pro nejlepšího účastníka houslo-
vých kurzů Václava Hudečka, se kterým následně 
absolvoval desítky koncertů po celé České republice. 
Pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha význač-
nými českými i zahraničními orchestry, a to např. 
s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, 
Symfonickým orchestrem FOK a Qatar Philharmo-
nic Orchestra. Je dlouholetým sólistou předního 
čínského orchestru Wuhan Philharmonic Orchestra. 
Mnohé z jeho koncertů byly natočeny Českou televizí, 
Českým rozhlasem nebo německým ARD. S Karlovar-
ským symfonickým orchestrem přednese Beetho-
venův Koncert pro housle a orchestr D dur, večer 
pak završíme jedinečnou a jedinou symfonií Césara 
Francka – Symfonií d moll.

Bulšitem se loučí se sezónou

POEZIE & JAZZ   
Mladé víno, 
almanach nových 
jmen české poezie 
v roce 1961
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Dra-
homíra a hudební skupina Jazz Apetit básnickou ge-
neraci almanachu Mladé víno, vydaného v roce 1961. 
Autorky a autoři v almanachu zastoupení nevytvořili 
stejnorodý, programově ucelený celek, jejich dílo bylo 
zprvu spíše nevyhraněné, mnohdy eklektické. Patrná 
je však jejich reakce na básníky starší generace.
„Básníci, jejichž verše budete číst v této knížce, nebyli 
ještě přijati do dějin české literatury. Budoucnost naší 
poezie však pozvolna přejde do jejich rukou. Nejmlad-
šímu z nich je osmnáct let a nejstarší již překročili 
třicítku. Na věku však nezáleží. Všechny je spojuje da-
tum daleko důležitější. Datum narození jejich prvních 
veršů, “ napsali v předmluvě básníci Josef Brukner 
a Miroslav Florian, kteří almanach sestavili. Antologie 
obsahuje básně šestadvaceti básnířek a básníků, 
mezi nimi jsou budoucí velcí a významní autoři jako 
Antonín Přidal, Jiří Gruša, Josef Hanzlík, Petr Kabeš, 
Lída Sedláčková, Ivan Wernisch, Věra Sládková, Jan 
Zábrana, Miloň Čepelka a Milan Uhde
Almanach vydalo nakladatelství Československý 
spisovatel v edici Klub přátel poezie. Kniha vyšla 
v nákladu 6 000 výtisků.
Pořad Poezie & Jazz se koná 8. června od 18 hodin 
za podpory Města Karlovy Vary.

V rámci přehlídky výjimečných amatérských sou-
borů Karlovarský Harlekýn si Divadelní studio D3 
pozvalo na zakončení letošní sezóny Rádobydiva-
dlo Klapý s jejich groteskou 
Bulšit aneb podezřelý analfabet v režii Jaroslava 
Kodeše, a to už 12. června od 18.00 hodin na 
Husovce. Žertovně absurdní představení v sobě 
spojuje jednoaktovku Analfabet a rasantní úpravu 
grotesky s téměř detektivním názvem Podezřelá 
osoba. 

Sólistou závěrečného večera 
bude koncertní mistr České 
filharmonie Jiří Vodička.

Červen bude 
ve znamení 
Beethovena

www.historicky-park.cz
Váš bezpečný výletní cíl!
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777 940 555, www.softwarovaskola.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
 soukromé školení nebo ve skupince
 práce s PC, tabletem nebo mobilem
 školení ve škole nebo u klienta doma

Iva Kulatá
lektorka
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INZERCE

Hledáte novou práci? 
Přemýšlíte, co po ukončení studia? 

Máte problémy v současném 
zaměstnání v Německu?  

Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail 
Nabízíme zaměstnání například v těchto oborech: 

kuchař/ka / číšník/servírka,  CNC strojník/ce, svářeč, 
dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér kuchyní, 

pomocník stavitelství   
A nejen v příhraničí!  

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi 

Hovořím i česky 
Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz 
 Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de 

Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni. 
 

www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 
https://europa.eu/europass/cs 

www.eures.cz 
 

druhé

DIOPTRICKÉ

BRÝLE

jako dárek

MĚŘENÍ
ZRAKU ZDARMA

www.OptikDoDomu.cz

Dr. Davida Bechera 30,  Karlovy Vary
NA OBJEDNÁNÍ        725 508 845

INZERUJTE V KRL 
info@mediaas.cz       +420 739 544 446
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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, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

4. 6. 9.00 až 17.00   Ústřední kolo přehlídky taneč-
ního oboru ZUŠ ČR - pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

6. 6. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Zaoralová – soprán, Roman Krebs– tenor, 
Vladimír Jelen – bas

7. 6. 19.30 John Graham: Hexenšus
Umělecká agentura Nordproduction
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová/ Jaroslava Strán-
ská, Daniel Rous, Hana Čížková, Jan Antonín Duchoslav/ Ivo 
Kubečka, Tomáš Juřička, Gábina Hyrmanová
Režie: Petr Kracik

9. 6. 17.17 Koncert sborů - pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

10. 6. 9.00 a 10.30 Václav Čtvrtek, Jana Galinová: 
Loupežník Rumcajs – představení pro školy
Docela velké divadlo
Hrají: Petr Erlitz, Markéta Velánová, Lenka Lavičková, Lucie 
Randáková/ Jana Galinová, Lukáš Masár, Petr Kozák, Michal 
Žižka/ Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin

12. 6. 19.30 Francis Veber: Blbec k večeři
Divadlo Bez zábradlí
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk 
Žák/ Petr Pospíchal, Hana Heřmánková/ Jana Boušková, Jana 
Švandová/ Vlasta Žehrová, Režie: Jiří Menzel

16. 6. 19.30 Emmerich Kálmán: Čardášová prin-
cezna
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Účinkují: Petr Matuszek, Pavlína Senič / Valeria Vaygant , Jan 
Ondráček / Milan Vlček, Tereza Mátlová / Zuzana Ballánová, 
Michal Bragagnolo/ Jakub Hliněnský/ Milan Vlček, Monika 
Sommerová / Jakuba Šeniglová, Tomáš Christian Brázda, 
Martin Matoušek/ Jaroslav Kovacs, Miloslav Nechyba / 
Vladimír Štěpka, Radek Krejčí, Miloslav Nechyba/ Vladimír 
Štěpka, Miloslav Nechyba/ Vladimír Štěpka, Julius Zajac, Hana 
Zimina, Tereza Cromwell, Tereza Kašová, balet a orchestr 
Severočeského divadla
Choreografie: Vladimír Gončarov
Sbormistr: Jan Snítil
Dirigent: Miloš Formáček/ Milan Kaňák
Režie: Michal Lieberzeit

18. 6. 19.30 Matthieu Delaporte, Alexandre de la 
Patellière: S pravdou ven
Divadlo Kalich
Hrají: Petr Rychlý, Luboš Veselý
Režie: Ondřej Rychlý

19. 6. 19.30 Můžem i s mužem
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková, Režie: Vít Karas

24. 6. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha
Cena vstupenky: 390,- 350,- 300,- 250

DIVADLO HUSOVKA

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

1. 6. 19.00 Teatro Pinocchio: 
  Hrajeme si na klauny
2.6. 17.00 Kocour v botách – hudební pohádka 
  pro děti
5.6. 15.00 Vladislav Vančura: 
  Kubula a Kuba Kubikula
9.6. 19.30 The Primitives Group
12. 6. 18.00 Bulšit aneb Podezřelý analfabet 
  - v rámci Karlovarského Harlekýna
probíhá Výstava: Deleo Locus Insectum

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či 
prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontak-
tovat telefonicky na čísle 777 744 893.

31. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU BEETHOVENOVY DNY
2. 6. 19.30 Sellars, Beethoven
Lázně III
James Sellars: Identity and Difference
Ludwig van Beethoven: Wellingtonovo vítězství op.91
Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle, violon-
cello a orchestr C dur op. 56
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle
Martin Ondráček, koncertní mistr KSO – violoncello
Jan Šimandl – klavír
David Robert Coleman – dirigent

9. 6. 19.30 Vranický, Czerny, Beethoven
Grandhotel Ambassador 
Pavel Vranický: Předehra ke zpěvohře Mitgefühl (Soucit)
Carl Czerny: Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr C dur 
op. 153
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op.92
Florian Koltun & Xin Wang – klavír, Marek Štilec – dirigent

12. 6. 18.00 Komorní koncert
Grandhotel Ambassador
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír B dur, 
KV 378
Ferenz Liszt: Útěcha č. 3 Des dur
Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír – II. Appassionato
Ludwig van Beethoven: Sonáta pro housle a klavír op. 47
Olga Šroubková – housle, Miroslav Sekera – klavír

16. 6. 19.30 Závěrečný koncert festivalu Beetho-
venovy dny
Grandhotel Pupp
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur 
op.61
César Franck: Symfonie d moll
Jiří Vodička – housle, Stanislav Vavřínek – dirigent

26. 6. 19.00 Komorní koncert filmových melodií
areál Rolava | Vstup volný
Tradiční koncert KSO na Rolavě v altánku na ostrůvku. Mode-
ruje Viktor Braunreiter, Jan Mikolášek – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

Web: http://www.kinodrahomira.cz/
Vstupenky na https://vstupenky.karlovyvary.cz/cs/ 

1. 6. 17.00  Tři Tygři ve filmu: Jackpot
 19.30  Filmový klub Ocelové dámy
2.  6. 19.00  Až zařve lev
3.  6. 17.00  Pánský klub
 19.30  Top Gun: Maverick
4.  6. 14.30  Zakletá jeskyně
 17.00  Pánský klub
 19.30  Tři Tygři ve filmu: Jackpot
5.  6. 14.30  Zakletá jeskyně
 17.00  Vyšehrad: Fylm
 19.30  Pánský klub
6. 6. 17.00  Vyšehrad: Fylm
 19.30  Promlčeno
7. 6. 17.00  Projekce pro seniory: Známí neznámí
 19.30  Mára jde do nebe
8. 6. 18.00  Poezie And Jazz -  Mladé víno
 19.30  Filmový klub: Všichni to vědí
9. 6. 16.30  Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
10. 6. 16.30  Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
11. 6. 14.30  Zakletá jeskyně
 16.30  Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
12. 6. 14.30  Zakletá jeskyně
 16.30  Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
13. 6. 16.30 Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
14. 6. 17.00  Projekce pro seniory Poslední závod
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
15. 6. 19.30  Filmový klub Divoch
16. 6. 17.00  Pánský klub
 19.30  Kdyby radši hořelo
17. 6. 17.00  Rakeťák

 19.30  Kdyby radši hořelo
18. 6. 14.30  Rakeťák
 16.30  Jurský svět: Nadvláda
 19.30  Kdyby radši hořelo
19. 6. 14.30  Rakeťák
 17.00  Rakeťák
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
20. 6. 17.00  Kdyby radši hořelo
 19.30  Jurský svět: Nadvláda
21. 6. 17.00  Projekce pro seniory: Po čem muži touží 2
 19.30  Kdyby radši hořelo
22. 6. 19.30  Filmový klub: Moje slunce Mad
23. 6. 17.00  Párty Hárder
 19.30  Párty Hárder
24. 6. 17.00  Párty Hárder
 19.30  Párty Hárder
25. 6. 10.00  Burza LP
 14.30  Rakeťák
 17.00  Prezidentka
 19.30  Párty Hárder
26. 6. 14.30  Mimoni: Padouch přichází
 17.00  Párty Hárder
 19.30  Prezidentka
27. 6. 17.00  Mimoni: Padouch přichází
 19.30  Párty Hárder
28. 6. 17.00  Mimoni: Padouch přichází
 19.30  Párty Hárder
29. 6. 17.00  Mimoni: Padouch přichází
 19.30  Filmový klub C´mon C´mon
30. 6. 17.00  Mimoni: Padouch přichází
 19.30  Mimoni: Padouch přichází

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 26. 6. Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
Obrazy, plastiky, happeningy a instalace generace umělců 
narozených v letech 1939 – 1953. Výstava představuje tvor-
bu, která v reakci na krize moderní doby hledala a objevovala 
nové možnosti výtvarného umění. Prezentována budou díla K. 
Gebauera, I. Kafky, M. Knížáka, J. Kovandy, J. Načeradského, 
J. Sopka, V. Stratila, J. Svobodové, M. Šejna, P. Štembery, ad.
Stálá expozice: 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů

DALŠÍ AKCE
1. 6. 10.00 – 17.00   Naše mírová planeta budouc-
nosti
Přehlídka výtvarných prací dětí od 6 do 14 let konaná v rámci 
Mezinárodního dne dětí.

19. 6. 15.00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
do 26. 6. Zbyněk Sekal – Kresby a komorní plastiky
Výstava představí tvorbu sochařského solitéra Zbyňka Sekala 
(1923-1998) jako originální osobnost české moderny 60. 
let minulého století a tvůrce kreseb, reliéfů, nástěnných 
komponovaných asambláží, koláží, fotografií a knižní grafiky. 
Výběr z pozůstalosti v majetku Christine Sekalové z Vídně 
bude prezentován v Čechách exkluzivně.
Historie objektu: V architektonicky cenných prostorách 
Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba 
budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE
2. 6. 16.00 Vonné pytlíčky
Tvořivá dílna, při kterém si děti a dospělí vyrobí vonný 
pytlíček.

16. 6. 16.00 Nevšední a všední batikování
Dílna pro děti i dospělé zaměřená na textilní batiku. Vlastní 
bavlněná trička, tašky a látky si přineste s sebou.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 28. 8. Markéta Lemberk – Four Seasons
Jihočeská výtvarnice představuje ilustrace z cyklu věnované-
ho ročním obdobím i své nové obrazy s přírodní tématikou.

8. 6. 18.00 POEZIE & JAZZ: Mladé víno, almanach 
nových jmen české poezie v roce 1961

KMD karlovarské městské divadlo
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GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 660 ⁄ 8, 360 09 Karlovy Vary
telefon: +420 608 335 902
e-mail: galerie.husarikova@gmail.com
www.galerie-husarikova.cz

Každou ST 18.00   S Pavlem Šimkem, kazatelem 
církve adventistů sedmého dne. Pravidelný audiovizuální cyk-
lus přednášek a besed na téma: Jak chápat bibli, co je to víra, 
jak rozpoznat pravdu mezi mýty a mnoho dalších biblických 
témat.

Pokračování výstavy Lenky Husárikové.

6. 6. 19.00 Bluetet Bluegrass Band
Koncert bluegrass kapely.
16. 6. 19.00 Poslední vagon
Koncert moderní trampské kapely.
30. 6. 19.00 Eldar
Koncert netradiční folkové hudby.

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 12. 6. Obnovená krása – restaurované sbírky Muzea 
Karlovy Vary

29. 6. 17.00 Vernisáž: Detektivky, četníci a sběra-
telé kostí
Výstava připravená ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem 
v Praze a Barrandov studiem, a.s. představí návštěvníkům 
kostýmy ze starých českých kriminálních filmů, ve kterých 
vystupovali četníci a kriminalisté. Potrvá do 31. 8.

DALŠÍ AKCE
2. 6. 15.00   workshop: Restaurátorská dílna

26. 6. 17.00 - 18.30   přírodovědná exkurse: Tradič-
ní výprava za sysly na golf

Nová stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska
Knihovna Muzea Karlovy Vary: Studovna pro odbornou 
veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, 
ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy 
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod 
Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé: tel. 353 221 365/27
Čítárna: tel. 353 221 365/23
Dětské odd. : tel. 353 221 365/21

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

1. – 30. 6. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli.
1.– 30. 6.  Pastely
Výstavu obrazů Ireny Šímové najdete na pobočce MěK KV ve 
Staré Roli.
1. – 29. 6. Praha
Výstava plakátů je věnována různým částem Prahy. Autor 
fotografií George Thompson.

Každé ÚT 14.00 a 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. 
Kapacita míst je omezena, pro aktuální informace volejte na 
tel. č. 728 640 099.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory
2. 6. – 28. 6. 1. MŠ Karlovy Vary: Devatero pohádek
Výtvarné práce dětí mateřské školy.
Kavárna

do 27. 6. Jitka Ertelová: (Ne)známá místa
Výstava fotografií.
 
Pobočka Lidická
6. 6. 17.00 Vernisáž: Třeťáci z prváku
Výstava prací žáků třetího ročníku grafického designu Střední 
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových 
Varech. Potrvá do 30. 6.

Hlavní budova Dvory. Společenský sál
3. 6. 19.00 - 22.00   Beseda s Robertem Vanem
8. 6. 17.00 - 19.00   Beseda s Olgou Krumlovskou
13. 6. 17.00 – 19.00   Aleš Palán: Robinsoni a donki-
choti

Počítačová učebna
4. 6. 9.00-13.00   Focení mobilem
7. 6. 14.00-19.00   Testování IQ
 15.00-15.30   Vstupní test pro děti (věk 5-8)
 15.30-16.15   Vstupní test pro děti (věk 9-13)
 16.15-17.15   Vstupní test pro dospělé (věk 14+)

HUDEBNÍ POŘAD
Oddělení pro handicapované
3., 10., 17., 24. 6. 16.00 - 19.00   Hra na kytaru s Rena-
tou

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
7., 14., 21., 28, 6. 16.00 - 18.00   Relaxujeme při pletení 
a háčkování

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý ČT 15.00 Herní klub pro zájemce o hraní strategic-
kých, logických a společenských deskových her.

LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická
2. 6. 10.00 - 11.30   Literární klub seniorů
9. 6. 18.00 - 19.30   Evropské drama přelomu 19. 
a 20. století
16. 6. 10.00 - 11.30   Literární klub seniorů
30. 6. 10.00 - 11.30   Literární klub seniorů

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti druhého 
stupně ZŠ). Hlásit se můžete na www.knihovnakv.cz/unikovky.

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí, www.wlastovka.cz Vás 
zve na:

30. 6. 14.00 - 20.00   Svatojánská slavnost
Přijďte s námi oslavit příchod léta na tradiční svatojánské 
slavnosti. Uvaříme si svatojánský čaj, vzplane svatojánský 
oheň, přivítáme budoucí prvňáčky a rozloučíme se s našimi 
absolventy a dalším školním rokem. Součástí budou prodejní 
stánky místních řemeslníků a umělců, hudební vystoupení 
a bohaté občerstvení.

KOSTEL SV. ANNY

5. 6. 19.00 End of Scream - akustický koncert
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec

10. 6. 18.00 Noc kostelů
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Program: 18.00 – 19.00 Prohlídka kostela s výkladem, 
19.00 – 19.30 Hudební program – Sbor Collegium Vocale 
Jiřího Štrunce, 19.30 – 20.00 Prohlídka kostela s výkladem, 
20.00 – 20.30 Hudební program – recitál zpěvačky Heleny 
Tašnerové (soprán) a jejích hostů, 20.30 – 21.00 Prohlídka 
kostela s výkladem
Celovečerní program: kreativní dílna pro děti (tvorba písko-
vých mandal aj.)

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

1. 6. Den dětí – společné tvoření
8. 6. Hrneček na svatojánský čaj
15. 6. Vyšívání na plátěný pytlíček

22. 6. Svatojánský věneček
29. 6. Procházka do přírody

Dílničky se konají každou středu od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou 
lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, 
Petra Zemanová aEva Plesníková. Cena za pobyt v MC je 
70 Kč/rodina (materiál v ceně). Zájemci prosím hlaste se na 
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. Nabízíme 
možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy 
nejpozději v pondělí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

4. 6. Českolipsko: Modlivý důl a Skalní hrad Sloup
11. 6. Bečov: Za minerálními prameny
18. 6. Karlovy Vary – Turistický pochod KV50
25. 6. Krušné hory – Údolí Grünen Graben

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

17. 6. 9.00   Městské farmářské trhy

OSTATNÍ AKCE

KULTURNÍ SERVIS
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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

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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty
a úřední hodiny

KONTAKTY   |   SPORT

Volejbalisté Karlovarska jsou 
potřetí extraligovými šampiony

Pátý a rozhodující zápas, pátý set. Jedna z nejdramatičtějších a nejvyrovnanějších finálových sérií volejbalové extraligy 
vyvrcholila v pořádné drama. Volejbalisté Karlovarska v něm konečně zlomili finálové prokletí domácí palubovky a znovu 
po roce mohli zdvihnout nad hlavu pohár pro vítěze nejvyšší soutěže. Stejně jako první finálový zápas, i rozhodující pátý 
duel proti pražským Lvům dospěl do tie-breaku, který po dramatické zápletce rozhodl „prasátkem“ domácí univerzál 
Patrik Indra. „Znamená to pro mě strašně moc, protože to s velkou pravděpodobností byl poslední bod tady v Karlovar-
sku. Jsem rád, že jsem se tu rozloučil vítězně. Obrovsky si toho vážím, protože Lvi hráli výborně a nenechali nám nic 
zadarmo,“ řekl Indra.
V rozhodujícím finále pomohl Karlovarsku vyrovnaný výkon útočníků, kdy se na čtrnácti bodech sešli Indra, smečař 
Lukáš Vašina a nejlepší hráč zápasu - blokař Adam Zajíček.
Také díky jejich výkonům získali volejbalisté Karlovarska už třetí titul v relativně krátké historii klubu. Vedle loňska uspěli 
také v roce 2018. Stejně jako loni proti Českým Budějovicím vyhráli svěřenci trenéra Jiřího Nováka pátý duel finálové 
série, stejně jako loni si tak zajistilo místo v příštím ročníku Ligy mistrů. „Finále se hraje trochu jinak, většinou se to ne-
urve individuálními výkony, vždycky se to urve týmově. I když jsme dnes nebyli tak úspěšní na útoku, tak jsme to urvali 
jinými věcmi,“ ocenil po rozhodujícím utkání pro Českou televizi trenér vítězů Jiří Novák.
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

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

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



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



TAKÉ VÁM DLUŽÍ
Mgr. Petr Osladil, Drahovice?

Napište nám na info@mediaas.cz.




