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01 VARY°ŽIJOU
Od 22. července se u hotelu Thermal můžete každý pátek 

a sobotu těšit na koncerty hvězd českého hudebního 
nebe. Zahraje Dyk, Prachař, Maxián, Marie Rottrová, David 

Koller, Krhut & Kozub, Paulie Garand, Calin, Dan Bárta 
a mnoho dalších. Oproti minulému roku si můžete v před-
prodeji ulovit vstupenky se slevou. Program Karlovarské-

ho kulturního léta najdete na stranách 16 a 17.

18

05

Milí Karlovaráci,
s koncem školní výuky nastaly letní prázdniny 
a s jejich začátkem tradičně startuje i nejvýznamněj-
ší filmový svátek u nás. Opět se ve svém tradičním 
termínu vrací do města Mezinárodní filmový festival 
a já věřím, že si všichni naplno užijeme festivalovou 
atmosféru kolem hotelu Thermal, hollywoodské 
hvězdy na červeném koberci a desítky skvělých 
filmů. S létem přichází i třetí ročník Karlovarského 
kulturního léta. Jsem moc ráda, že jsme s tímto 
projektem před 3 lety přišli a povedlo se nám 
z kulturního léta vytvořit novou karlovarskou tradici. 
I letos se hlavní program odehraje u lázeňského 
hotelu Thermal. Těšit se však na rozdíl od loňských 
let můžete nově i na divadelní představení nebo na-
příklad muzikály. Pro mladší ročníky jsou připraveny 
koncerty s interprety jako je Yzomandias nebo Viktor 
Sheen, pro starší například Marie Rottrová nebo také 
koncerty Karlovarského symfonického orchestru. 
Všechny koncerty jsou opět za zvýhodněné ceny. 
Zdarma můžete vyzkoušet nordic walking s pro-
fesionálním instruktorem nebo divadelní pouliční 
prohlídky Viktora Braunreitera a s dětmi navštívit 
workshopy ve Dvořákových sadech. Léto bude nadu-
pané kulturou a každý si zde najde skutečně to své.
Návštěvníkům se již konečně otevřel bazénový 
komplex hotelu Thermal, včetně nové restaurace 
s unikátním výhledem na město. Letošní sezóna 
je opravdu plná novinek, například nová jezdecká 
socha Karla IV., nová Goethova lávka, znovuotevřená 
Zámecká věž, výtrysk Vřídla na původním místě 
a mnoho dalšího.
Jsem velmi ráda, že se dokončila rekonstrukce 
dopravního terminálu Tržnice. Rekonstrukce byla se 
zpožděním, z důvodu špatně položených a označe-
ných sítí nebo kabelů elektrického vedení, ale nako-
nec tento původně dlouhodobě zanedbaný prostor 
opět září novotou. Nyní v létě se také zahájí realizace 
nové Náplavky podél řeky Ohře, začneme opravovat 
Bezručovu ulici a stavět sebude nový Festivalový 
most poblíž hotelu Pupp.
Milí spoluobčané, vychutnejte si sluneční letní dny 
v našem městě, městě zážitků.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

05 DOPRAVNÍ TERMINÁL JE ZREKONSTRUOVANÝ
Rekonstrukce hlavního přestupního uzlu MHD je 
zdárně dokončena. Stavební úpravy stály bezmála 
třicet milionů korun, významnou část ale pokryjí 
dotace z prostředků v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje území.

12 TRAVEL TRADE DAY
Svět se snad znovu vrací do normálních kolejí a lidé 
mají opět chuť cestovat, poznávat nové krajiny 
a neznámé destinace. V Karlových Varech se sešli 
nákupčí z nejrůznějších zemí, kteří o Česko a příjez-
dový cestovní ruch mají profesní zájem.

13 VARY°PARK A MEANDR. JAK TO VIDÍTE? 
Jak vidíte VARY°PARK? O jaké aktivity byste rádi 
rozšířili Meandr? Na to jsme se vás ptali v dotaz-
níku, do kterého se zapojilo takřka 300 Karlova-
ráků. Jednoznačně chceme nejvíce času trávit na 
náplavce s výhledem na řeku a přitom mít možnost 
si pochutnat na dobré kávě nebo jídle z kaváren 
a poboček občerstvení nebo uspořádat piknik.

18 INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO UPRCHLÍKY
Integrační centrum pro uprchlíky najdete na nábřeží 
Jana Palacha. V přízemí se nachází výdejní sklad 
humanitární pomoci, kanceláře jsou ve druhém 
poschodí. Vchod do centra je pro veřejnost z boku. 
Ve třetím poschodí jsou dětské skupiny, které vede 
Mateřské centrum Karlovy Vary.

24 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se chystá 
na svůj už 56. ročník, který v lázeňské metropoli 
letos proběhne mezi 1. a 9. červencem. Festival už 
také představil tituly vybrané do dvou soutěžních 
sekcí a sekce Zvláštní uvedení.

30 EVROPSKÁ ŠLECHTA ZVE NA DOSTIHY
Poslední červencový víkend si Karlovy Vary pro své 
tradiční setkání vybrali potomci evropských i zámoř-
ských šlechtických rodů společně s významnými 
osobnostmi vědy, kultury a obchodu z celé Evropy. 
Bude se zde konat 23. Karlovarský víkend – setkání 
evropské šlechty.
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REKONSTRUKCE VYŠEHRADSKÉ ULICE 
PROBĚHNE PŘÍŠTÍ ROK
Město plánuje na příští rok rozsáhlou rekonstrukci 
Vyšehradské ulice. V předstihu je ale nutné provést 
rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynového potru-
bí, což zajistí vlastníci jednotlivých sítí. Město v rámci 
přípravných prací odstraní dlažbu z celé šíře komuni-
kace a následně zajistí provizorní úpravu povrchu do 
doby rekonstrukce komunikace. Vyšehradská zůstane 
zhruba do konce listopadu úplně uzavřená, chodníky 
a přístupy do jednotlivých objektů budou zajištěny.

MĚSTO OPĚT OCENILO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY 
A PRACOVNÍKY ŠKOL
Za vynikající výsledky a vzornou reprezentaci obdrželi 
nejúspěšnější žáci i pracovníci škol letos od města 
znovu pamětní listy a drobné dárky. Hostitelem 
slavnostního ceremoniálu byla ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 
jejíž žáci slavnostní ceremoniál doprovodili svým 
vystoupením. Přehled oceněných přineseme v příštím 
vydání Karlovarských radničních listů.

BRONZ PRO MĚSTO ZA TŘÍDĚNÍ ELEKTROODPADU
Obyvatelé města se zasloužili o bronzovou medaili. Tu 
získaly Karlovy Vary v soutěži EZ-LIGA 2021 pořádané 
společností ASEKOL, v níž se obce a města v kraji 
poměřují ve sběru drobného elektra. Děkujeme, že 
stále více využíváte červené kontejnery určené pro 
sběr drobného elektra nebo vysloužilá elektrozařízení 
odkládáte na sběrné dvory. Ocenění pro město Kar-
lovy Vary převzal na slavnosti na hradě v Lokti radní 
Martin Dušek.

 

NOVÁ ULICE MÁ NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ A VOZOVKU
Nové vozovky a nového veřejného osvětlení se dočkali 
obyvatelé Nové ulice v Doubí. Lampy umístěné na 
domech nahradily stožáry s úspornými LED světly. 
Chodníky zatím opravou neprošly. V nadcházejících 
měsících tam svá zařízení budou opravovat vlastníci 
inženýrských sítí. Až pak bude opraven i povrch 
chodníků. 

NA MLÝNSKÉ KOLONÁDĚ SE PŘEDSTAVILY 
JEDNOTKY ČESTNÝCH STRÁŽÍ
14. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystou-
pení jednotek čestných stráží středoevropského a jiho-
evropského regionu s názvem DrillFest 2022 zavítal do 
Karlových Varů. V prostorech Mlýnské kolonády se 1. 
června představili vojáci z České republiky, Maďarska, 
Německa, Polska, Slovenska a Slovinska.

ČESKO-SASKO-BAVORSKO-RAKOUSKÝ 
STOMATOLOGICKÝ DEN
V Grandhotelu Pupp se 27. května konala lékař-
ská konference Česko-sasko-bavorsko-rakouský 
stomatologický den. Zástupci stomatologických komor 
zúčastněných zemí debatovali nejen o moderních 
trendech ve svém oboru, ale také například o systému 
úhrad zdravotní péče v jednotlivých státech. Účastníky 
v Karlových Varech přivítal náměstek primátorky Tomáš 
Trtek.

KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL SE BLÍŽÍ
Tradiční kulturní událost se letos uskuteční v termínu 
31. srpna až 4. září. Také tentokrát se budou festi-
valu účastnit folklorní soubory z celého světa, z těch 
vzdálenějších je v plánu například Izrael či Španělsko. 
Sobotní galaprogram se letos po dvou letech vrátí do 
Velkého sálu SPA Hotelu Thermal. Návštěvníci festivalu 
také budou letos moci ochutnat piva z pivovarů na 
jarmarku lidových řemesel, jenž festival doprovází. Ak-
tuální informace najdou návštěvníci na webu kffestival.
cz či na Facebooku. 

BOHATICE MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ
Jeden z prvních projektů z ankety Čtvrti sobě už 
slouží. Obyvatelé Bohatic mají k dispozici nové dětské  
volnočasové hřiště s umělým povrchem, jehož úpravu 
v rámci ankety navrhli. Vedle vybudování nové spor-
tovní plochy zajistilo město úpravu a prořezávky okolní 
zeleně, úklid a další drobné úpravy prostoru v ulici S. 
K. Neumanna.
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Omezení a dopravní komplikace u Tržnice 
jsou minulostí. Rekonstrukce hlavního 
přestupního uzlu MHD je zdárně dokonče-

na. Obnova nástupišť a přilehlých komunikací se 
oproti plánu protáhla ze sedmi měsíců na celý rok. 
Důvodem byly komplikace s inženýrskými sítěmi. 
Stavební úpravy stály bezmála třicet milionů korun, 
významnou část ale pokryjí dotace z prostředků 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje území.
„Vzhledem k tomu, že nás jako město čeká 
v následujících měsících a letech strategické 
rozhodnutí o lokalitě a podobě hlavního dopravního 
terminálu a také o celkové proměně a dopravním 
řešení v centru města, rozhodli jsme se přestupní 
uzel u Tržnice pouze opravit a zachovat stávající 
dopravní řešení. Samozřejmě k dílčím úpravám 
došlo, abychom zajistili větší komfort a bezpečí lidí, 
kteří se v lokalitě terminálu a okolí pohybují. Re-
konstrukcí okolních komunikací jsme splatili dávný 
dluh vůči motoristům, protože vozovky ve Varšav-
ské a Horově ulici byly prvotřídním tankodromem. 
Zároveň jsme dali řád parkování v této lokalitě, 
které je vyhrazeno zejména rezidentům,“ vysvětlu-
je zvolený způsob rekonstrukce Tržnice Petr Bursík, 
náměstek primátorky města pro investice.
Přístřešky jsou opravené, nástupiště, vozovky 
i chodníky mají nový povrch, v lokalitě terminálu 
a na navazujících komunikacích byly vybudovány 
nové přechody a ostrůvky pro bezpečný pohyb 
chodů. Proměnou prošla i zelená plocha mezi 
terminálem a objektem Tržnice, kde byly vytvořeny 
dvě nové cesty navazující na bezpečná místa pro 
přecházení vozovky. Správa lázeňských parků se 

postarala o revitalizaci zeleně, nahradila několik 
nekvalitních stromů novými, vysadila další keře 
a stovky trvalek. 
Práce na rozsáhlé rekonstrukci Tržnice byly 
zahájeny v polovině června loňského roku. Jak 
už bylo uvedeno, protáhly se nakonec na celý 
jeden rok. „Již v průběhu první etapy nám výrazné 
komplikace způsobily inženýrské sítě, které byly 
uloženy jinak, než bylo uvedeno v dokumentaci. 
Řešení ze strany vlastníků sítí si vyžádalo poměrně 
dlouhý čas. S ohledem na tento fakt a také nástup 
zimního období jsme museli neplánovaně upravit 

harmonogram prací. Ve finální fázi přišla další 
komplikace v podobě mělkého uložení kabelu pod 
vozovkou v Horově ulici, tedy další výkopové práce 
navíc a další měsíc zdržení,“ upřesňuje Petr Bursík 
a dodává: „Jsme si vědomi, že zejména cestující 
autobusové dopravy a obyvatelé okolí Tržnice se 
v předchozích dvanácti měsících museli strpět 
značné nepohodlí a komplikace, a chtěl bych jim 
za jejich trpělivost poděkovat. Děkuji i Dopravnímu 
podniku Karlovy Vary za to, jak se s celou situací 
dokázal vypořádat a nastavit organizaci obsluhy 
autobusových linek.“

Dopravní terminál u Tržnice 
je zrekonstruovaný

KARLOVY VARY HLEDAJÍ NOVÉ MÍSTO PRO VZNIK ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE
Je to již několik let, co město Karlovy Vary 
zajistilo a zafinancovalo na vlastních pozemcích 
vybudování zahrádkářské kolonie v městské části 
Čankov. Přestože zde vzniklo asi padesát nových 
zahrádek, byly okamžitě obsazeny. Tato lokalita 
nebyla vybrána náhodou, noví uživatelé zahrádek 
mohli totiž ocenit dobrou dostupnost MHD a sku-
tečnost, že v dlouhodobém horizontu několika 
desítek let by se zde nemělo stavět. 
Vedení města počítá do budoucna s rozvojem 
dalších zahrádkářských lokalit. Na jejich plánová-
ní by mohlo spolupracovat s územním sdružením 
Českého zahrádkářského svazu. Zahrádky byly ve 
městech vždy, na Růžovém vrchu nebo v Draho-
vicích existovaly i před válkou, přičemž výrazný 
boom zažily v šedesátých letech. V posledních 
letech vzrostl zájem o zahrádky natolik, že město 
není schopno zájemce uspokojit.
Podle náměstka primátorky Josefa Kopfsteina 
zahrádky do Karlových Varů patří, jsou součástí 

ekosystému města. „Při zahradničení si lidé 
vytvářejí kladný vztah k přírodě a přispívají tak 
k udržitelnému rozvoji a k samozásobitelství 
lokálními potravinami. Zahrádkaření má navíc 

v našich podmínkách dlouhou tradici a je pevnou 
součástí volnočasového spektra činností,“ říká 
náměstek Kopfstein.
V roce 2021 město otevřelo pro své seniory ven-
kovní komunitní zahradu v bývalém zahrádkářství 
„Flora“ v Drahovicích, které se nachází v areálu 
Správy lázeňských parků. Místo se stalo během 
několika měsíců velmi oblíbeným, navíc je dobře 
dostupné městskou hromadnou dopravou linkami 
číslo 3 a 15. V blízkosti se dá také zaparkovat, 
prostor je bezbariérový, má příjemné zázemí 
a nechybí ani nové sociální zařízení. 
„V současné době město Karlovy Vary připravuje 
projekt nové zahrádkářské kolonie na Zlatém 
Kopečku ve Staré Roli, kde vznikne až 70 zasíťo-
vaných pozemků pro zahradničení. Noví uživatelé 
zahrádek si budou moci postavit i menší zahradní 
chatku do 20 metrů čtverečních, navíc zde město 
plánuje zřídit i parkovací plochu pro 79 vozidel,“ 
uzavírá Josef Kopfstein.
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V Karlových Varech skončil už třetí kurz Pod-
nikni to!, jehož pilotní běh proběhl na podzim 
2021. Pro účastníky je jeho konec zároveň 
novým začátkem. Jejich podnikatelské plány 
a nápady mají konečně příležitost naplno 
a bezpečně odstartovat. 

Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání funkční-
ho potenciálu svých projektů, nápadů v hlavě 
a zkoumání podnikatelského myšlení? Absol-

venty kurzu jsou obyvatelé města i okolních obcí, 
začínající i pokročilí podnikatelé. Každý v aktuální 
fázi svého podnikání hledal cesty jak začít, jak 
odbourat překážky a obavy, získat informace, nový 
vítr do plachet nebo jiný pohled na věc.
Díky finanční podpoře města Karlovy Vary byl kurz 
pro účastníky zdarma. Spolupráce města a Ino-
vačního centra INION s projektem Podnikni to! tak 
umožnila účastníkům proměnit jejich podnikatel-
ské sny v reálné příležitosti.  
Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo nastavit 
systematické a konkrétní kroky, na jejichž základě 
lze nastartovat projekty bez rizika a s minimem 
financí. Nešlo jen o zcela nové podnikatelské 
plány, ale i projekty, které měly obohatit aktuální 
podnikání. 
Účastníci se pod vedením zkušené podnikatelky 
naučili odhalit potenciál svého nápadu, postupně 
ho budovat, hledat rizika, která jej ohrožují, ko-
munikovat se zákazníky, prezentovat projekt před 
jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou vazbu.
Jedna z našich absolventek Eliška popisuje svou 
zkušenost: „Přínos kurzu vidím v reálném pohledu 
na podnikání, seznámení s podnikatelským 
prostředím i podnětné připomínky k vlastnímu 
projektu.“

Kurzem to ale nekončí, naopak začíná. Absolventi 
pokračují v rozvíjení sebe a svých projektů v nava-
zující komunitě Klubu podnikavců. Klub je otevřen 
nejen jim, ale všem zájemcům z města a okolních 
obcí, kteří mají chuť získat nové aktuální informace 
a budovat efektivní a funkční podnikání.
Představte si, že máte k dispozici plnou pozornost 
podnikavých lidí z vašeho města, kteří aktivně 
hledají odpovědi na otázky, které v podnikání právě 
řešíte. Přesně o tom je Sraz podnikavců, komunitní 
setkání 1x měsíčně v menší skupině pod vedením 
zkušeného podnikatele. Kromě diskusí a sdílení 
know-how zde zažijete i tematická setkávání, 
zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu.

„Každé podnikání se skládá z toho, že člověk po-
třebuje po čase řešit marketing, finance a dostává 
se do různých oborů a odvětví,“ říká člen komunity 
Jarda. „Klub mi pomáhá v tom, že se můžu zeptat 
ostatních podnikatelů jak, řeší například sociální 
sítě, finance nebo účetnictví a můžu tak získa-
né informace rychleji využít pro sebe a vlastní 
podnikání.“
A ještě jeden tip na závěr. Díky příspěvku města 
Karlovy Vary můžete vyzkoušet testovací členství 
na 3 měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 
Kč (190 Kč/měsíc). Navíc, pokud během tohoto 
období zjistíte, že Klub pro vás není, vrátí vám bez 
řečí všechny peníze zpět.  Eva Košťáliková

Podnikni to! Kurz odstartoval 
reálné podnikatelské projekty

KARLOVARSKÝ BYZNYS MIXER CÍLIL NA PROPOJOVÁNÍ STARTUPŮ
Propojování startupů se zkušenými podnikateli 
a službami. Přesně na to byla zaměřena první 
konference Inovačního centra INION – Karlovar-
ský byznys mixer, které se zúčastnily dvě stovky 
zájemců o podnikání z řad studentů, firem, ale 
i měst nebo organizací podporujících podnika-
vost.
„Účastníci si povídali o podnikání, navazo-
vali nové formy spolupráce, získali zajímavé 
informace o tom, jak vylepšit svůj byznys a to 
všechno v neformální atmosféře,” říká Radka 
Murasová, zakladatelka Inovačního centra INION 
a organizátorka karlovarské konference, s tím, 
že událost by se měla opakovat každoročně 
vždy měsíc před prázdninami. „Je otázka, zdali 
nebude akce putovní. Jako další místa se nabízí 
Sokolov či Cheb,” dodává Radka Murasová.
V Karlových Varech se událost konala v maje-
státních Alžbětiných lázních, jež se staly tím 

pravým místem pro přednášky, ale také networ-
king, kurátorskou výstavu digitálního umění pod 
taktovkou Crypto Portal: NFT Gallery, virtuální 
realitu a mnoho další zábavy. 
„Svého konkurenta můžeme porazit jedině tak, 
že budeme mít focus na svého zákazníka a to, 
co mu dáváme. Spousta firem zkrátka opomíjí 
bezproblémový obchodní zážitek, častokrát se 
dívají ke konkurenci a řeší, že ještě něco nemají. 
A to není správně,” radil v panelu s názvem 
“Příběh podnikatele” všem zúčastněným Tomáš 
Havryluk, karlovarský rodák a CEO Alza.cz.
Konference se zúčastnili i jiné známé tváře ze 
světa byznysu jako například spolupořadatel 
události Dalibor Pulkert ze StartupBoxu (digitální 
průvodce startupovým ekosystémem), s nímž 
si mohli následně podnikatelé vyzkoušet tzv. 
speed mentoring a ověřit si, zdali má jejich 
podnikatelský nápad šanci uspět na trhu. 

Nakopnout karlovarskou startupovou scénu se 
podařilo i Pavlíně Zychové, CEO Mystay.cz, jejíž 
přednáška byla zaměřená na umění veřejného 
projevu, rétoriku a vystupování: „Každý může 
pitchovat jako Bůh, důležité je trénovat, trénovat 
a trénovat,” motivovala publikum Zychová. 
A co můžete udělat pro to, abyste se i vy 
zviditelnili na příštím Karlovarském byznys 
mixeru stejně jako projekt “Edukačky” od 
Kateřiny Hankové a Terezy Vlašímské z Gale-
rie SUPERMARKET wc, který vyhrál v prvním 
ročníku Inkubačního programu? Do individuálně 
a systémově vedeného programu pro rozvoj 
podnikatelských projektů se můžete přihlásit už 
nyní. Kromě tříměsíčního programu nejen pro 
začínající podnikatele INION nabízí také pravi-
delné mentoringové služby formou konzultací 
nebo podnikatelskou ambulanci (bezplatnou 
hodinovou poradnu pro podnikatele).
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V Karlových Varech byla slavnostně otevřena 
zrekonstruovaná Goethova lávka. Spojnice pro 
pěší od Císařských lázní na Goethovu stezku byla 
léta v havarijním stavu a uzavřená. Město do její 
obnovy investovalo zhruba 4,7 milionu korun. Zho-
tovitelem rekonstrukce byla společnost Bauing KV, 
která břehy řeky Teplé propojila replikou původní 
lávky z konce 19. století. 
Jak při slavnostním otevření připomněla primá-
torka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová, 
předchozí lávka byla dlouhá desetiletí uzavřená 
a opomíjená. „Jsem ráda, že už to neplatí. Myslím, 
že vynaložené finanční prostředky byly investicí 
významnou pro celou tuto lokalitu, pověst města 
a naše závazky vůči organizaci UNESCO.“
Obnova Goethovy lávky byla zahájena v červnu 
loňského roku. Nosná ocelová konstrukce byla 
silně zasažena korozí, proto bylo navrženo její 
odstranění. Po stavebních úpravách části opěr, 
říms a úložných prahů byla osazena nová ocelová 

konstrukce lávky. Most je 20 metrů dlouhý a 3,5 
metru široký. Konstrukce včetně kovaného zábradlí 
a litinových bočnic s ozdobnými prvky vážící zhru-
ba 20 tun byla na místo usazena letos v březnu. 
Nová lávka je replikou předchozí stavby.
„Obnovou lávky jsme se rozhodli přispět k cel-
kové revitalizaci lokality kolem rekonstruovaných 
Císařských lázní. Jsme si totiž vědomi potenciálu 
této lávky, jejího významu jak z pohledu funkce, 
tak z pohledu estetického. Proto jsme nevolili 
jednoduchou, levnou stavbu, která by plnila pouze 
funkci spojnice obou břehů. S ohledem na význam 
a celkové vzezření lokality jsme vsadili na repliku, 
aby souzněla s okolím,“ uvedl při slavnostním 
otevření náměstek primátorky města Petr Bursík. 
„V nadcházejících týdnech a měsících bude lávka 
sloužit jako alternativní spojnice pro pěší mířící 
ke Grandhotelu Pupp, protože nás čeká kompletní 
rekonstrukce Festivalového mostu,“ dodal Petr 
Bursík.

Zrekonstruovaná Goethova 
lávka byla slavnostně otevřena

Bezručovu ulici čeká 
nezbytná rekonstrukce

Bezručovu ulici, jednu z hlavních dopravních tepen 
ve městě, částečně uzavře nezbytná rekonstrukce. 
Technicky i finančně náročný zásah čeká úsek od 
křižovatky s ulicí Havlíčkova až k objektu Karlovará-
kům známému jako Jaro. „Že je komunikace, stejně 
jako přilehlé svahy, ve špatném stavu, je zřejmé na 
první pohled. Nyní již ale zásah v podobě kompletní 
rekonstrukce nesnese odkladu. Uvědomujeme si, že 
stavební činnost významně ovlivní plynulost průjezdu 
lokalitou, zvlášť když začne v období vrcholné 
turistické sezóny. Jiné načasování ale s ohledem na 
rozsah prací možné není. Aby dopad na dopravu ne-
byl tak citelný, bude po dobu rekonstrukce zachován 
průjezd vždy jedním pruhem. Ve směru na Vyhlídku 
se bude jezdit Bezručovou ulicí, v opačném směru 
bude doprava přesměrována přes ulici 5. května,“ 
vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík.
Rekonstrukce Bezručovy ulice vyjde na zhruba 
40 milionů korun bez DPH a patří tak k největším 
investičním akcím města v letošním roce. Vedle 
kompletní obnovy samotné komunikace a chodníků 
musejí stavbaři provést sanaci opěrných zdí a svahů. 
Proměnou projde křižovatka s Havlíčkovou ulicí 
a v její blízkosti budou vybudována nová místa pro 
přecházení se středovými ostrůvky pro bezpeč-
nější pohyb chodců. Obnoveno bude také zábradlí 
a veřejné osvětlení. Stavební práce potrvají zhruba 
30 týdnů.

Prostor před ZŠ Poštovní v Karlových Varech 
doznal několika změn. Důvodem bylo posílení 
bezpečnosti pohybu školáků.
„K realizaci řady opatření v místě vjezdu do 
areálu školy a v přilehlé křižovatce ulic Šumavská 
a Moskevská jsme přistoupili na základě četných 
podnětů rodičů, jejichž děti tuto školu navštěvují 
a také podnětů místních obyvatel. Před začátkem 
vyučování a po jeho skončení zde docházelo ke 
značně nebezpečným situacím. Rodiče, kteří 
přiváželi děti do školy, nerespektovali dopravní 

značení, zastavovali nebo parkovali v křižovatce, 
často i v několika řadách, při výjezdu a otáčení 
ohrožovali děti i další osoby přicházející do are-
álu,“ vysvětluje radní pro dopravu Martin Dušek, 
podle nějž byl soubor úprav a opatření navržen 
po konzultacích s městkou policií, Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a vedením školy.
Na výjezdu z přilehlého parkoviště byly nainstalo-
vány zpomalovací polštáře, hranice křižovatky je 
osázena plastovými sloupky. „Takzvané balisety 
důkladněji, fyzicky i opticky, označují profil kři-

žovatky a místo, kde platí zákaz zastavení a tedy 
i parkování,“ upřesňuje Martin Dušek.
Z prostoru před vchodem do areálu byly od-
straněny nádoby na separovaný odpad, které 
byly přesunuty na nově vytvořené stanoviště 
v nedaleké Bečovské ulici u prodejny nábytku. 
V prostoru před bránou školy je budován nový 
úsek chodníku. „Tímto chodníkem umožníme 
dětem i ostatním pěším bezpečnější průchod 
z areálu školy k nedaleké zastávce MHD,“ uzavírá 
radní města.

Město posílilo dopravně bezpečnostní opatření u školy v Tuhnicích
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B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Č E R V E N E C  2 0 2 2
11. 7. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezva-
lova, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
12. 7. Komunikace: Smetanova, Školní, Hláv-
kova, Družstevní, Třešňová, Kladenská, 
Kryzánkova
13. 7.  Komunikace: Scheinerova, Tyršova, 
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
14. 7.  Komunikace: Sokolská, Jahodová, 
Svatošská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, 
Keřová, Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, 
Spálená, Cihelny
15. 7.  Komunikace: U Trati - část, Teplárenská, 
Fr. Halase - část, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – 
včetně parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, 
Příkopní - část
18. 7.  Komunikace: Lidická - část, Havlíčkova, 

Jiráskova - část, Palackého nám., Vrchlického - část, 
Italská, Americká
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
19. 7. Komunikace: Krokova, Lidická - část, 
Národní - část, Gagarinova, Maďarská, Jungmanno-
va, Viktora Huga, Čechova, Chodská - část, Kollárova
20. 7.  Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana 
Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, 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
21. 7.  Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudo-
va, Svobodova
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1,2 a 3, Krym-
ská za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská u Meteoru, 
Šumavská za prodejnou nábytku včetně příjezdové 
komunikace, Západní – parkoviště u FÚ
22. 7.  Komunikace: Požární, Mládežnická, 
U Koupaliště, Čankovská

25. 7.  Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením 
skokem
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
26. 7.  Komunikace: Svahová, Moskevská - 
část, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové
27. 7.  Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Sokolovská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, 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
28. 7.  Komunikace: Celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská - část
29. 7.  Komunikace: B. Němcové, Švermova, 
Vrchlického (od křižovatky s 5. května na konec 
ulice), 5. května (část pod Lidickou ul.), Anglická, 
Rumunská

Věděli jste, že samotný čip bez registrace vám při 
hledání ztraceného mazlíčka nejspíš nepomůže?
Již od roku 2020 platí povinnost označovat psy na 
území České republiky mikročipem. Většina majitelů 
psů tuto zákonnou povinnost dodržela a čip je obvyk-
le evidován v databázi místního úřadu, kde majitel 
psa do evidence přihlásil a platí za něj příslušný 
místní poplatek. Pokud se tedy vaše zvíře ztratí na 
území obce, kde je evidováno, máte relativně vyhrá-
no. Útulky a městská policie mají k dispozici čtečky 
mikročipů a dle patnáctimístného kódu lze obvykle 
ve spolupráci s místním úřadem majitele dohledat. 
I tak ovšem může váš mazlíček strávit zbytečně noc 
v psím útulku. Problém nastává v případě, že se zvíře 
ztratí na území jiné obce.
Centrální evidence psů (CEP) měla vzniknout k 1. 1. 
2022. Vzhledem k tomu, že legislativní proces novely 
veterinárního zákona nebyl do konce kalendářního 
roku 2021 dokončen (v Poslanecké sněmovně byla 
v minulém volebním období projednána do stadia 
druhého čtení návrhu), původně plánovaný registr 
k 1. 1. 2022 nevznikl.
Řešení tu ovšem je. Registrujte mikročip v některém 
již existujícím registru nebo rovnou v několika. Regist-
race je obvykle zpoplatněna částkou od 200 do 350 
korun, při načtení čipu lze majitele zvířete dohledat 
téměř okamžitě, a to bez ohledu na to, zda se zvíře 
ztratilo v místě bydliště svého páníčka. 
Registrace i vyhledávání v registrech čipů a tetování 
je snadné Registry je možno použít pro kontaktování 
majitele v případě nalezení ztraceného (toulavého) 
zvířete. V uvedených registrech lze vyhledávat podle 
čísla čipu, nebo tetování.
Vřele tuto drobnou investici doporučuji, ušetříte si tak 
stres a zoufání při ztrátě Vašeho mazlíčka. 
  Martin Čermák

Samotný čip bez registrace vám 
ztracené zvíře domů nevrátí!

Kam putuje tříděný odpad 
z barevných nádob? 

Jistě jste se již setkali s nějakým „odpado-
vým mýtem“. Obvykle slýcháme, že třídění je 
zbytečné, protože svozový vůz stejně sesype 
obsah barevných kontejnerů na jednu hroma-
du. Jak to tedy je doopravdy? 
V našem městě sváží tříděný odpad již několik 
let společnost Resur. Velké kontejnery se spod-
ním výsypem, takzvaná iglú, se sváží vozem 
s hydraulickou rukou. Sváží se vždy dva druhy 
odpadu najednou – obvykle papír a plast nebo 
sklo čiré a sklo barevné. Na svozovém vozidle 
je umístěn velkoobjemový kontejner, který je 
uprostřed rozdělen přepážkou na dvě komory. 
Do jedné komory kontejneru se tedy vsypává 
například papír a do druhé plast. Oddělený 
obsah iglú je následně svezen přímo do sídla 
firmy v Otovicích u Karlových Varů, kde dochází 
k jeho ručnímu dotřídění. Svozová společnost 
má vlastní třídící linku v místě sídla. Díky 
tomu není odpad převážen do jiných regionů 
k další úpravě. Na třídící linku jsou instalovány 
zásobníky s automatickým propojením na 
moderní lisovací zařízení, které svým výkonem 
dokáže výrazně zhutnit materiál a šetřit životní 
prostředí při přepravě. Po dotřídění a slisování 
putuje materiál už jen k přímé recyklaci. Třídit 
odpad tedy má smysl.

Registry čipů

www.backhome.cz

www.help4pet.cz

pet2me.eu/

www.identifikace.cz

www.czpetnet.cz

www.cmku.cz

www.petmaxx.com

www.evidencepsu.cz
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V závěru měsíce května úspěšně proběhlo v Centru 
zdraví a bezpečí zakončení již dvanáctého ročníku 
Senior akademie, který trval od září loňského roku. 
Předešlé dva ročníky neproběhly, neboť je narušila 
covidová pandemie. Tak jako v předešlých letech 
i tento ročník byl plně obsazený. Zúčastnilo se ho 
přes dvacet seniorů a ti, kteří se mohli dostavit, 
převzali z rukou primátorky města certifikát či pa-
mětní list. Batoh ukrývající propisku, bloček a pra-

vítko pak předal velitel Městské policie Karlovy 
Vary. Strážníci z oddělení prevence připravují pro 
tuto věkovou kategorii vhodný program. Absolventi 
tak zavítali do psího útulku, navštívili hasičskou 
stanici v Karlových Varech a také operační středis-
ko naší městské policie. Strážníci se věnují také 
přednáškám na téma osobní bezpečí a zvyšování 
právního vědomí. Další ročník proběhne od září 
a přihlášky budou k dispozici v polovině srpna.

Senior akademie úspěšně 
zakončila už 12. ročník Ocenění strážníků

V pondělí 10. května 
si strážníci z městské 
policie převzali z rukou primátorky města 
Karlovy Vary ocenění za léta, která u naší 
složky odsloužili. Už 15 let v naších řadách 
slouží Pavel Palouš, o pět let déle pak Zdeněk 
Kočí, Jaroslav Bára, Miroslav Plechatý, Jan 
Vávra a Břetislav Šmat, který, byť má svá 
povinná léta odpracovaná, tu s námi čas tráví 
dál a rád. Tuto mužskou převahu, za to však 
s nejdéle odslouženými roky, překonala Alice 
Justýna Jánská, která má, coby zaměstna-
nec, na starosti personální agendu městské 
policie už čtvrt století.

Den dětí ve Staré Roli
V sobotu 4. června proběhl ve Staré Roli Den 
dětí. K vidění byli příslušníci Celní správy ČR, 
Vězeňské služby ČR, Zdravotnické záchranné 
služby, policisté, strážníci a starorolští hasiči,  
kteří akci pořádali. Od strážníků děti dostaly 
pexeso, rozvrh hodin, nebo omalovánky.

Mattoni 1/2 Maraton 
Karlovy Vary je za námi
Sobota 21. května patřila v lázeňském městě 
Mattoni 1/2 Maratonu, který se tu konal 
už po deváté a přilákal na 4500 českých 
i zahraničních běžců. Součástí víkendového 
odpoledne byl i rodinný běh na 3 kilometry, 
kterého se mohli zúčastnit nejen rodiny 
s dětmi, ale i ostatní rodinní příslušníci. 
Zajištění této sportovní akce však s sebou 
neslo i řadu dopravních omezení, neboť trať 
byla dlouhá přes 21 kilometrů a vedla nejen 
lázeňským územím, ale i samotným centrem 
města. Strážníci z městské policie, policisté, 
zdravotníci, organizátoři závodu, pracovníci 
bezpečnostní služby, dobrovolníci a spousta 
dalších se podíleli na tomto jedinečném 
sportovním zážitku, který tento elitní běh 
světového charakteru nabídl.

ZPRÁVY Z ULICE 

Také letos se na Základní škole Poštovní v Karlo-
vých Varech uskutečnil program Svět práce – volba 
povolání, kterého se zúčastnili žáci osmé třídy. 
Poprvé však zaměstnanci několika vybraných po-
volání vyrazili za žáky přímo do tříd. Hlavním cílem 
bylo dětem přiblížit náplň své profese.  Osloven byl 
i náš strážník z Městské policie Karlovy Vary, Karel 
Hoch, který měl téměř hodinu na to, aby dětem co 

nejvíce přiblížil svět strážníků. Rozpovídal se nejen 
o tom, co vše je potřeba před nástupem do řad 
městské policie splnit, ale i o tom, jak různorodé 
povolání to vlastně je. A proč jeho kroky vedly právě 
k městské policii? „Na ulici můžu pomáhat lidem,“ 
zněla odpověď. Kromě strážníka představil své po-
volání například policista České republiky, kuchař, 
fyzioterapeut a doktorka ze záchranné služby.

Svět práce – volba povolání

MĚSTSKÁ POLICIE

Již dvě Dopravní soutěže mladých cyklistů 
proběhly v Centru zdraví a bezpečí v Karlových 
Varech. Na začátku května se uskutečnilo okresní 
kolo pro základní školy a v úterý 17. května 
proběhlo krajské kolo pro základní školy. Strážníci 
se společně s kolegy z Policie ČR, zdravotníky ze 
záchranné služby a pracovníky BESIPu podíleli 
na průběhu soutěží, při kterých děti prokazují své 
znalosti v pravidlech silničního provozu, poskyto-
vání první pomoci a dovednosti při jízdě zručnosti. 
V některých školách se dopravní výchově věnují 
přímo pedagogové, jinde využívají školy možnost 
navštěvovat dopravní hřiště s odbornými lektory 
z řad strážníků městské policie, policistů nebo 
BESIPu. Rozdílné výkony dětí prozradí, která škola 
se na dopravní výuku pečlivě zaměřuje. Základní 
škola Karlovy Vary – Truhlářská získala už něko-
likátý rok po sobě první místo ve starší kategorii, 

tedy děti 12 až 16 let. První místo v mladší kate-
gorii, děti 10 až 12 let, vybojovala Základní škola 
Sokolov, Rokycanova. Gratulujeme!

Dopravní soutěž mladých cyklistů

PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane veliteli, dovolte mi jménem Sbo-
ru dobrovolných hasičů Karlovy Vary – Stará 
Role Vám poděkovat za účast hlídky Městské 
policie Karlovy Vary na Dni dětí, který se ko-
nal dne 04. 06. 2022 v areálu hasičské zbroj-
nice ve Staré Roli. Myslím si, že o vaší práci, 
kterou děláte pro naše občany, byl ze strany 
návštěvníků veliký zájem. O strážníky bylo 
z naší strany pečlivě postaráno. Ještě jednou 
děkuji, budeme se těšit na další spolupráci.
 DSH Karlovy Vary – Stará Role
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VOLBY

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary a do 
1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin, 
a
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin,
případné 2. kolo voleb do Senátu 30. září a 1. 
října 2022.

Všeobecné informace k volbám jsou k dispozici 
na internetových stránkách Ministerstva vnitra 
na adrese: https://www.mvcr.cz

KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO ZASTU-
PITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva 
města mohou podávat volební strany, kterými 
mohou být registrované politické strany nebo 
politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastave-
na, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení 
nezávislých kandidátů, anebo sdružení politic-
kých stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů.

PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI PRO VOLBY 
DO SENÁTU

Kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašo-
vat registrované politické strany, politická hnutí, 
jejichž činnost nebyla pozastavena, a koalice, 
a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávis-
lý kandidát podává přihlášku k registraci sám.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandi-
dáta, činí úkony ve volebních věcech prostřed-
nictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo 
jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto 
označena na kandidátní listině. Úkony zmocněn-
ce je volební strana vázána. Svého zmocněnce 
může volební strana písemně odvolat; zmocnění 
zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání 
registračnímu úřadu. 
Náhradník zmocněnce uvedený na kandidátní 
listině nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, 
je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněn-
ce není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li 
zmocněnec např. na dovolené.

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže 
být:
■	osoba mladší 18 let, 
■	osoba s omezenou svéprávností, 
■	kandidát
 
Podrobné informace k volbám do zastupitel-
stev obcí i do Senátu Parlamentu ČR včetně 
náležitostí kandidátních listin a jejich příloh, 
přihlášek do Senátu a příloh jsou zveřejněny na 
webu Magistrátu města Karlovy Vary na adrese: 
https://mmkv.cz/cs/volby.

Doporučujeme všem volebním stranám, aby 

využily zveřejněné vzory formulářů (vyhnou se 
tím následnému odstraňování závad v podané 
kandidátní listině či přihlášce k registraci do 
Senátu  na základě výzvy registračního úřadu). 
Veškeré vzorové formuláře jsou zveřejněny 
v aplikaci Word a volební strany si je mohou 
upravit dle vlastních potřeb.  
 
Volby do zastupitelstev obcí | Magistrát měs-
ta Karlovy Vary (mmkv.cz)
 
■	Přehled termínů a lhůt pro komunální volby 

v roce 2022
■	 Informace k podávání kandidátních listin 

(kontakty, úřední hodiny)
■	Podrobné informace k podávání kandidátních 

listin pro volební strany
■	Seznam obcí, pro které je Magistrát města 

Karlovy Vary registračním úřadem
■	Potřebný počet podpisů na peticích (pro voleb-

ní stranu typu: nezávislý kandidát / sdružení 
nezávislých kandidátů)

■	Členění obcí na části (údaj uváděný na kandi-
dátní listině)

■	Počet volených členů zastupitelstev obcí 
(údaje, kterými registrační úřad disponuje ke 
dni redakční uzávěrky)

■	Vzor prohlášení kandidáta
■	Vzor kandidátní listiny pro volební stranu typu: 

nezávislý kandidát
■	Vzor kandidátní listiny pro volební stranu typu: 

sdružení nezávislých kandidátů
■	Vzor kandidátní listiny pro volební stranu typu: 

politická strana / politické hnutí
Vzor kandidátní listiny pro volební stranu typu: 

sdružení politické strany / politického hnutí 
a nezávislých kandidátů

■	Vzor kandidátní listiny pro volební stranu typu: 
koalice politické strany / politického hnutí

■	Vzor petice pro volební stranu typu: nezávislý 
kandidát / sdružení nezávislých kandidátů

■	 Informace o volbách do Zastupitelstva města 
Karlovy Vary pro státní občany jiných člen-
ských států EU

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
| Magistrát města Karlovy Vary (mmkv.cz):
 
■	Seznam obcí, kde se bude konat 1. kolo voleb 

do Senátu v roce 2022
■	Přehled termínů a lhůt pro senátní volby 

v roce 2022
■	 Informace k podávání přihlášek k registraci 

pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
■	Přihláška k registraci pro volby do 1/3 ■	

Senátu Parlamentu ČR
■	Prohlášení kandidáta
■	Určení zmocněnce
■	Vzor petice podporující kandidaturu nezávislé-

ho kandidáta
■	Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení 

kauce
■	 Informace k vydávání voličských průkazů pro 

volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
■	Žádost o vydání voličského průkazu pro volby 

do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev 
obcí, pro něž je Magistrát města Karlovy Vary 
registračním úřadem i přihlášky do Senátu za 
volební obvod č. 1 je možné podat či doručit Ma-
gistrátu města Karlovy Vary – odboru vnitřních 
věcí v budově Moskevská 2035/21 nejpozději 
v úterý 19. července 2022 do 16.00 hodin. 
Pokud bude kandidátní listina doručována poš-
tou, je rozhodující den jejího doručení registrač-
nímu úřadu, nikoliv den jejího podání u provozo-
vatele poštovních služeb. 
Tuto zákonnou lhůtu nelze prodloužit ani nelze 
prominout její zmeškání.

Úřední hodiny:
pondělí a středa:
8.00 – 12.00 hodin, a 13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek:
8.00 – 12.00 hodin, a 13.00 – 14.00 hodin 
(v úterý 19.7.2022 do 16.00 hodin)
pátek: 8.00 – 12.00 hodin.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY 
A  DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2022
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Vážený pane šéfredaktore,
dovoluji si poslat pár řádků týkajících se mého 
nedávného pozorování v Karlových Varech.
K lázním patří romantická Goetheho stezka. Ke 
stezce skála-památníček zarůstající mechem. 
Tady v Karlových Varech jistě mech provází 
kouzelnou přírodu už od nejstarších dob, aby 
i pohled do jeho zeleně pomáhal léčit.
Při své návštěvě v dubnu t.r. jsem si všimla, že 
na skále, právě kde je mech nejpěknější, někdo 
polštářky rostliny (asi za pomoci nože) odřezal 
a vytrhal. (Např. pod deskou věnovanou Chor-
vaty.) Při své návštěvě 7.května v den zahájení 
lázeňské sezony jsem na místě dokonce narazi-
la na trojici mladíků. Jeden nesl velkou krabici, 
druzí dva olupovali mech, ukládali do krabice. 
Jaké byli národnosti, nevím. Slova nepromluvili. 
"Odehnala" jsem je anglicky. Obávám se ovšem, 
že ne dost daleko.
Mech: jedna z nejstarších zachovaných rostlin 
na naší planetě. "Živá fosilie" starší než dino-
sauři, rostlinka - pionýr. Mech: Japonci se o něm 
zmiňují ve své národní hymně. Svět udivuje 
krása mechových japonských zahrad. V Moskvě 
např. se po mechu jmenuje jedna z hlavních 
tříd. Nasbírané rostliny se tu prodávaly na 
trhu k utěsňování obydlí před tuhou zimou. 
V Karlových Varech, tady ve slavných lázních? 
Jakou hodnotu má mechem pokrytá skála nad 
Goetheho stezkou a jaký je lázeňský potenciál 
místa? Jak návštěvníkům snad ještě lépe ukázat 
estetickou a meditativní krásu Goetheho stezky 
- stezky básníka?
Tolik tedy k mému nedávnému pozorování 
a zamyšlení, o něž jsem se chtěla podělit. Děkuji 
mnohokrát za pozornost a přeji úspěšnou novou 
sezonu do Karlových Varů.
S pozdravem

Běla Janoštíková

Připravme město na klimatické změny
Zásobárny vody v krajině jsou potřeba – ob-
zvláště v nebývale dlouhých obdobích sucha. 
Ta se vzhledem k probíhajícím klimatickým 
změnám budou často opakovat. Proto je velmi 
důležité chytat vodu, kde se dá. O to více pak 
musíme chránit vodu ve stále více ohřívajících 
se městech.
Naše město je opravdu zelené. Máme hodně 
lesů, stromy a travnaté plochy na sídlištích 
a spoustu velkých lesů přímo ve městě. Mohli 
bychom ale dělat pro zadržení vody v krajině 
ještě víc. 
Jistě jste si všimli, že v posledních letech jsou 
u stromů v centru města zavlažovací vaky. 
Jde o skvělý způsob jak před suchem ochránit 
městskou zeleň. Stromy, které je nemají, se 
ještě silou vůle drží nebo schnou a v nejhorším 
případě už jsou uschlé úplně. 
O naše rozsáhlé parky a louky se stará Správa 
lázeňských parků. Je výborné, že před pár lety 
začali některé travnaté plochy sekat mozaiko-
vitě neboli postupně. Ve velkých vedrech je tak 
ve městě dostatek zeleně, která není vyschlá 
a je zde i značně menší teplota než na holých 
vysečených trávnících. 
Jak ale vodu přímo zadržovat?
Jednoduše lze řešit zadržování vody přímo 
v půdě výstavbou nových zasakovacích rýh 
neboli svejlů. Je to levné a účinné řešení, které 
už ve spoustě měst provádějí. Osazení svejlu je-
telotravní směsí pak navíc funguje jako přívětivé 
prostředí na podporu včelstev a dalšího hmyzu.
Dříve bylo v krajině množství mokřadů, které 
velmi účinně zadržovaly vláhu v krajině a byly 
tudíž i útočištěm mnoha rozmanitých živočichů 
a rostlin. Jenže už za první republiky se mokřa-
dy začaly odvodňovat ve prospěch zeměděl-
ských lánů.

Bylo by dobré opět začít budovat tůňky 
a mokřady, které umí odtékající vodu zadržet. 
Do krajiny se opět vrátí hmyz, obojživelníci, 
podpoří se biodiverzita a třeba i znovu začnou 
hnízdit chráněné druhy ptactva.
Prostě je třeba změnit hospodaření na více 
šetrné k životnímu prostředí. Vysázet sady, aleje, 
remízky, vysít květinové louky. Na tyto projekty 
by mohlo město vyhlásit dotační program.
Musíme se naučit vodu zadržovat a využívat 
v zástavbě i ve volné krajině.

Daniela Bílá,
předsedkyně karlovarských Pirátů

Pobočka infocentra na třídě T. G. Masaryka
Od 1. ledna 2020 je uzavřena pobočka info-
centra na třídě T. G. Masaryka. Pro návštěvníky 
i místní tak funguje pobočka jediná – ta u Mlýn-
ské kolonády. Důvod? Pobočku v centru města 
prý využívali pouze místní k nákupu vstupenek 
a i vzhledem ke snižování stavu zaměstnanců 
se městské vedení rozhodlo ji uzavřít, uvedla 
tehdy paní primátorka v reportáži pro Český 
rozhlas. Nyní prý z důvodu jejich nedostatku je 
komplikované tuto službu poskytovat a pobočku 
(klidně i na jiném místě) znovu otevřít. Nejdříve 
tedy počty zaměstnanců snižujeme, abychom 
ušetřili, a pak je nemáme kde vzít? A kde jinde 
kromě infocentra u Mlýnské kolonády mají 
místní vstupenky kupovat, to jsme se od té doby 
také nedozvěděli… A přitom by to bylo velmi 
jednoduché: pokud by se recepce na magistrátu 
vybavila potřebnou tiskárnou, mohla by tuto 
službu občanům nabídnout téměř okamžitě. A ti 
by to jistě ocenili. Žádní zaměstnanci by se tak 
shánět nemuseli.
 Michaela Tůmová

HYDEPARK
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UNESCO

Svět se snad znovu vrací do normálních ko-
lejí a lidé mají opět chuť cestovat, poznávat 
nové krajiny a neznámé destinace. Také proto 
se po dvouleté pauze, způsobené nepříznivou 
pandemickou situací na všech kontinentech, 
opět sešli nákupčí z nejrůznějších zemí, kteří 
o Českou republiku a příjezdový cestovní 
ruch mají profesní zájem. Za organizační 
přípravou stojí agentura CzechTourism.
Koncem května proběhla v kraji a našem 
krajském městě významná akce, podporující 
příjezdový cestovní ruch a to nejen z „kla-
sických“ destinací, ale právě ze zemí, pro 
něž je české lázeňství zatím jednou velkou 
neznámou. Celkem přijelo 71 zahraničních 
zástupců se zájmem dohodnout s českými 
partnery zajímavé kontrakty.

Czech Republic Travel Trade Day byla 
úspěšnou platformou pro obchodní jednání 
českých podnikatelů, regionů a dalších sub-

jektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezi-
národními nákupčími. Je bezesporu nejvýznamnější 
B2B (business to business) networkingovou akcí. 
Letos byla připravena také ve spolupráci s Desti-
nační agenturou pro Karlovarský kraj – Živý kraj za 
podpory Karlovarského kraje a s městem Mariánské 
Lázně.
CzechTourism tento incomingový workshop pořádá 
pravidelně každý rok již od roku 2016, s výjimkou 
let 2020 a 2021, kdy situace ohledně COVID 
-19 neumožnila workshopové setkání uskutečnit. 
B2B workshopy s nákupčími, kteří přijíždějí na 
pozvání agentury CzechTourism z celého světa, 
probíhají formou předem sjednaných schůzek. Už 
měsíc předem se mohly hlásit obě „strany“, tedy 
čeští účastníci a zahraniční nákupčí v internetové 
platformě a připravit i konkrétní termín schůzky, ty 
pak v 10 minutových intervalech v sálu Grandhotelu 
Pupp probíhaly vždy s konkrétní nabídkou.
Druhá část Travel Trade Day byla věnována přímé 
spolupráci českých podnikatelů, regionů a partnerů 
s řediteli jednotlivých zahraničních zastoupení 
CzechTourismu (představení nových produktů 
a jejich možností pro zahraniční trhy, vzájemná 
synergie v podnikání cestovního ruchu). I tady mů-
žeme být pyšní, další setkání zahraničních ředitelů 
v Karlových Varech (loni na podzim zde probíhal 
jejich pracovní výjezd) jen dále podpořil významnost 
našeho města pro propagací lázeňství v zahraničí. 
Opět si odnesli nejnovější informace o možnostech 
příjezdového turismu a rádi vyslechli zprávu, že KVI-

FF se bude opět letos konat v pravidelném termínu 
počátkem července. Společenským závěrečným ve-
čerem v hotelu Ambassador pro všechny účastníky 
vyvrcholila odpočinková část programu, kdy Karlovy 
Vary představily v kulturním programu Karlovarský 
symfonický orchestr a plzeňskou akrobatickou 
skupinu Žongléros Ansámbl.
Účastníci přijeli z celého světa: z Rakouska, Finska, 
Francie, Německa, Itálie, Holandska, Litvy, Polska, 
Španělska, Velké Británie, ale přijeli také obchodníci 
z Dálného východu nebo Argentiny, Brazílie, Chile, 
Kanady, Mexika, Singapuru, Jižní Koreje, Taiwanu 
a 5 zástupců z USA. Zastupovali firmy v cestovním 
ruchu, cestovní kanceláře a subjekty v turistickém 
průmyslu. Nepřijeli sice jen kvůli Karlovým Varům 
a Mariánským Lázním, ale jejich přítomnost v tomto 
regionu už předpokládala, že pobyt zde bude využit 
k úspěšné propagaci a nabídce programů pro 
nejrůznější klientelu. Před samotným dvoudenním 
jednáním v Grandhotelu Pupp připravila destinační 
agentura Živý kraj a TIC Karlovy Vary čtyři tematické 
poznávací cesty, které zahrnovaly široké spektrum 
turistické nabídky Karlovarského kraje. Zapojily se 
do ní celé řady partnerů od poskytovatelů ubytování, 
dopravce, průvodce, provozovatele památek až po 
volnočasové areály. V některých objektech sice ještě 
chyběly znalosti angličtiny nebo vícejazyčné textové 
podklady, to vše bude ještě v konkrétních nabídkách 
precizováno.
První dvě z tematických cest se zaměřily na „Spa 

and History“ a představily lázeňská města zapsaná 
na Seznamu UNESCO s důrazem na jedinečné 
přírodní zdroje a ukázku léčebných procedur, ale 
také na širokou nabídku historických i přírodních 
památek v okolí. Třetí z cest s názvem „Experien-
ces“ doplnila poznávací cestu po Karlovarském kraji 
o regionální zážitky v podobě ukázek tradiční výroby 
nebo ochutnávku místních specialit. Čtvrtý program 
„Active Holiday“ nabídl aktivní vyžití v Karlovarském 
kraji od cyklistiky v Krušných horách, nordic walking 
až po rafting na řece Ohři. 
Akce s významnou mezinárodní účastí sledova-
la dva hlavní cíle: přispět k rozvoji obchodních 
aktivit českých podnikatelů a propagovat bohatou 
turistickou nabídku ČR. Travel Trade Day se proto 
každý rok organizuje v jiném regionu. V roce 2016 
byl organizován tento odborný veletrh v Olomouci, 
v roce 2017 v Plzni, o rok později v Liberci a zatím 
naposledy v roce 2019 jej hostily České Budějovice, 
v příštím roce nákupčí navštíví Brno.
Letos bylo při workshopu realizováno 1750 pracov-
ních schůzek, některé cestovní kanceláře hledaly 
nové trhy za Rusko, jiné (zejména ty z USA) se 
přesvědčily, že v této části Evropy opravdu válka ne-
hrozí a společné aktivity destinační agentury, měst-
ských organizací Karlových Varů, Mariánských Lázní 
a CzechTourismu ukázaly na výhodnou a úspěšnou 
spolupráci, jež se určitě odrazí ve větším turistickém 
zájmu o celý západočeský lázeňský kraj.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Travel Trade Day. Město 
hostilo obchodní setkání 
nákupčích z celého světa

Foto: Jan Malý
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To jsou otázky, které jsme vám položili v dub-
novém čísle Karlovarských radničních listů a na 
sociálních sítích. Děkujeme za váš zájem zlep-
šovat veřejný prostor města Karlovy Vary a za 
Vaše zapojení do dotazníku, který měl za úkol 
zmapovat, jak byste rádi trávili čas v území Staré 
vodárny, tedy v bezprostředním okolí meandru. 
Jaké jsou výsledky dotazníku? 

Jakými aktivitami byste chtěli trávit čas ve VA-
RY°PARKu? Co z vybraných aktivit preferujete 
nejvíc a co naopak nejméně? Na to jsme se 

vás ptali v dotazníku, do kterého se zapojilo takřka 
300 Karlovaráků. Jednoznačně chceme nejvíce 
času trávit na náplavce s výhledem na řeku a přitom 
mít možnost si pochutnat na dobré kávě nebo jídle 
z kaváren a poboček občerstvení nebo uspořádat 
piknik s vlastním jídlem. Těsně za těmito možnostmi 
se umístilo letní kino, které bylo na konci dubna 
již provizorně ozkoušeno díky spolupráci spolku 
KultiVary a kavárny Limetka. Z dotazníku je také 
patrné, že VARY°PARK by měl být opravdu hlavně 
místem setkávání. Nejradši bychom zde trávili volný 
čas se svou rodinou nebo přáteli. Mezi konkrétními 
náměty obyvatel se nejčastěji opakovala malá scéna 
pro pořádání kulturních akcí a přírodní relaxační 
zóna. Komerční záměr v podobě projektu Futura 
nová vodárna byl ze všech dotazovaných doporučen 
šesti hlasy.  
V polovině dubna také proběhlo veřejné předsta-
vení územní studie lokality Staré vodárny a jejího 
okolí, kde jsme s vámi diskutovali možnosti jejího 

naplňování. Z diskuze vzešla řada podnětů, které 
bychom rádi do studie ještě rádi přidali. Výsledky 
výše zmíněného dotazníku zapracujeme do projektu 
VARY°PARK, který nyní připravujeme. Územní studie 
bude sloužit pro postupné naplňování jednotlivými 
městskými i soukromými projekty. Mezi prvními 
můžeme jmenovat například revitalizaci území Staré 
vodárny a přípravu území na budoucí možnou zá-

stavbu, která je již projednávána ohledně možnosti 
uplatnění dotačních výzev specializovaných na rege-
neraci území brownfield, nebo také městský projekt 
výstavby záchytného parkovacího domu a nové 
služebny městské policie v areálu Kattenbeck, na 
který bude KAM KV° připravovat architektonickou 
soutěž. Záznam veřejného představení této územní 
studie najdete na našem webu www.kamkv.cz. 

Jak vidíte VARY°PARK? 
O jaké aktivity byste 
rádi rozšířili Meandr?
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„Dopravní podnik se v soutěži Sodexo zaměstna-
vatel roku pravidelně umísťuje na medailových 
pozicích již od roku 2017, takže i letos jsme měli 
medailové ambice,” sdělil Lukáš Siřínek, místo-
předseda představenstva pověřený řízením DPKV. 
Vzápětí dodává: „Jsem přesvědčený, že pravidel-
ná ocenění naší práce a personální politiky není 
náhoda. Naším hlavním cílem v rámci lidských 
zdrojů je vytvářet stabilní a kvalitní zázemí 

s možností osobního rozvoje, růstu a vzdělávání. 
Koneckonců metodika Saratoga, kterou používá 
mezinárodní elitní daňový a poradenský dům 
Pricewaterhouse Coopers pro srovnání ukaza-
telů mezi jednotlivými společnostmi, toto moje 
přesvědčení potvrzuje”.
„Pokud jsme vloni říkali, že nás uznání práce 
v oblasti lidských zdrojů potěšilo, letos můžeme 
říci, že jsme hrdí na to, že jsme se i tentokrát 

umístili na medailové pozici. Rok 2021 byl velmi 
náročný a navíc je obhajoba získané pozice vždy 
těžší. Druhé místo vnímám jako obrovský úspěch 
a hlavně udržení vysoce nastavené laťky,“ říká 
Jiří Vaněček, předseda představenstva DPKV.
Podle slov prvního náměstka karlovarské pri-
mátorky Tomáše Trtka je tento výborný výsledek 
důkazem skvělého fungování managementu 
a představenstva DPKV. „Je třeba se na celou 
situaci dívat i z pohledu obrovské konkurence 
a to zejména ze soukromého sektoru. I proto mne 
další skvělé umístění v této soutěži těší dvojná-
sob.“ 
“DPKV přečkal v minulých dvou letech složité 
období. Díky strategickému plánu rozvoje, jasné 
koncepci a vize ho dokázal zvládnout a přesto se 
choval koncepčně,” uvádí k ocenění předseda 
představenstva DPKV Jiří Vaněček.
„Bez zaměstnanců a jejich každodenního pra-
covního nasazení bychom takové ocenění nikdy 
nezískali. Všem proto patří můj obrovský dík. 
Právě týmovost a dobrý kolektiv nám pomáhá po-
souvat společnost správným směrem,“ dodal Jiří 
Vaněček s tím, že DPKV bude i nadále pokračovat 
v rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomu-
je, že právě zaměstnanci jsou tím nejcennějším, 
co společnost má.

Karlovarský dopravní podnik opět 
zabodoval v prestižní celostátní soutěži
Po loňském prvním místě v celostátní soutěži Sodexo Zaměstnavatel regionu 2021 si i v letošním 
roce zajistil karlovarský dopravní podnik medailové umístění. Prestižní ocenění získal znovu, tento-
krát v podobě stříbrné medaile jako Zaměstnavatel regionu 2022 v Karlovarském kraji v kategorii do 
500 zaměstnanců.

Hledáme
řidiče a řidičky
autobusu
MHD a linkové
dopravy

Řidičský průkaz
 sk.D ZDARMA

Náborový příspěvek

50 000,- Kč

nebo

U nás získáte:

kariera@dpkv.cz dpkv.czDopravní podnik Karlovy  Vary

Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců

2022

SODEXO ZAMĚSTNAVATEL ROKU

K nejviditelnějším patří ocenění udělované již 
20 let na základě mezinárodní metodiky PwC 
Saratoga, která podrobně vyhodnocuje základní 
firemní ukazatele od nákladů na odměňování, 
či vzdělávání, až po společenskou odpovědnost 
a zisk na jednoho zaměstnance. Kromě celo-
státního pořadí je důraz při vyhlašování výsledků 
kladen také na regiony, kde jsou oceněni vždy 
nejlepší zaměstnavatelé v daném kraji.
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Prohlídka 
minizoo v DDM
Rádi bychom s dětmi touto cestu poděkovali a pochváli-
li Dům dětí a mládeže ve Staré Roli. S třídou druháčků 
jsme se vydali ze ZŠ Moudrá sova pěšky z Nové Role 
kolem Kozodoje do Staré Role. Výlet byl krásný a na zá-
věr nás právě v DDM čekala velmi pěkná a inspirativní 
prohlídka minizoo s vtipným výkladem pana Miroslava 
Kocka, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat. 
Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o zvířatech, 
zasmály se a pohladily si užovku červenou, činčilu 
i želvu. Na závěr nám pan Kocek připravil zdarma 
ohniště, kde si hladoví turisté doplnili energii. Prohlídku 
pořádá pan Kocek pro školy zdarma, ale děti ze svého 
kaštanového fondu dobrovolně přispěly na zvířata. Velmi 
se těšíme, že se do minizoo ještě vrátíme.
 Mária Gernerová, třídní učitelka 2.A

V projektu MAP Karlovarsko proběhl druhý ročník 
soutěže v tvůrčím psaní v angličtině a němčině. 
Letos byly tři kategorie v angličtině: pro žáky 
prvního stupně acrostic poem, žáci druhého 
stupně mohli psát esej nebo tvořit komiks. 
Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého 
stupně ZŠ, kteří mají němčinu jako druhý cizí 
jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie 
v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení 
Goethe-Institutu Praha. Hodnocení prací v an-

gličtině prováděla odborná čtyřčlenná komise, 
součástí komise byli dva rodilí mluvčí. Do sou-
těže v němčině se zapojilo 5 škol, celkem jsme 
obdrželi 16 prací. Do části soutěže v angličtině 
přišly práce od 7 škol, v kategorii acrostic poem 
to bylo 6 prací, komiksů přišlo 14 a esejí bylo 
celkem 13. Oceněné práce zveřejníme na webu 
projektu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/
aktualni/map-karlovarsko-iii/
 Markéta Hendrichová

MAP Karlovarsko: Výsledky soutěže žáků 
v tvůrčím psaní v angličtině a němčině

O pohár primátorky

Sedmého června hostil fotbalový 
stadion karlovarské Slavie neob-
vyklý turnaj – změřit síly v soutěži 
O pohár primátorky přišlo osm 
týmů z karlovarských mateřinek. 
Hodně štěstí přišel popřát malým
sportovcům náměstek primátorky 
Tomáš Trtek.

DOBROVOLNÍCI ZE ZŠ JAZYKŮ NA KARLOVARSKÉM PŮLMARATONU
Přes 130 žáků ze Základní školy jazyků 
Karlovy Vary se zúčastnilo, jako dobrovolníci, 
Karlovarského ½ maratonu. Tento úctyhod-
ný počet dobrovolníků pomáhal s přípravou 
trati, dohledem během závodu a následným 
úklidem. 
Pro řadu z nich to byla zkušenost zcela 
nová. Někteří ale pomáhali již několikátý rok 
a objevili se dokonce i tací, kteří, ač již dávno 

nejsou žáky ZŠ jazyků, pomáhají na této akci 
od roku 2016. Nováčky si vzali většinou na 
starosti jejich starší spolužáci, aby jim pomohli 
s plněním různých úkolů spojených s orga-
nizací závodu. Všichni si navzájem pomáhali, 
a pokud mezi nimi byla kdy nějaká „rivalita“ 
ve školním prostředí, při společné práci, jako 
mávnutím kouzelného proutku, zmizela.  
Pro žáky je to výborná škola, kdy se naučí 

zodpovědnosti a týmové spolupráci, kterou 
nemají šanci vyzkoušet si v praxi, mimo školní 
lavice. Práce dobrovolníka je může mnohému 
naučit a přináší řadu zajímavých a nevšedních 
zážitků. Všem proto patří veliké poděkování, 
protože svoji práci odvedli téměř jako profe-
sionálové, a pokud se vyskytl nějaký problém, 
dokázali ho vždy vyřešit.  
 Dagmar Svobodová
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Integrační centrum pro uprchlíky v Karlových va-
rech na nábřeží Jana Palacha v prostorách bývalé 
základní školy spustilo svou činnost 2. května 
2022.
V přízemí se nachází výdejní sklad humanitární 
pomoci, naše kanceláře jsou ve druhém poschodí. 
Vchod do centra je pro veřejnost z boku. Ve třetím 
poschodí jsou dětské skupiny, které vede Mateřské 
centrum Karlovy Vary.
Náš tým  je tvořen 8 pracovnicemi z Ukrajiny. Jejich 
koordinátorem je náš kolega Martin Fulop, který 
pracuje pro Člověka v tísni přes 5 let jako terénní 
pracovník, takže má bohaté zkušenosti a odborné 
znalosti sociální problematiky.
Tři z našich pracovnic zde žijí trvale a dalších 
pět kolegyň bylo přijato přímo z řad ukrajinských 
uprchlic. Naše nové kolegyně jsou vysoce kvalifi-
kované, jedná se o psycholožky pro děti, mládež 
i dospělé, dále pedagožky. Důležitost jejich profesí 

spočívá právě v poskytování odborné pomoci 
v mateřském jazyce pro uprchlíky.  Na náš tým se 
obracejí nejčastěji lidé, kteří potřebují vyřešit změ-
nu bydlení. Bydleli na hotelích, nebo penzionech, 
kde jim končí smlouvy z důvodů začínající lázeňské 
sezony. Denně se tedy potýkáme s nedostatkem 
trvalých ubytovacích kapacit na území města Karlo-
vy Vary. Mnoho z nich tak končí zpět v KACPU, kam 
je doprovázíme, abychom se ujistili, že neskončí 
na ulici.
Pomáháme mapovat situaci zájemkyň o  umístění 
do mateřských škol. Zápisy bohužel proběhnou až 
na začátku června, takže je velmi reálné, že se ne-
podaří zajistit umístění všech dětí. Naše adaptační 
skupina pro ukrajinské děti vedená MC KV má již 
celou kapacitu plně využitou.
Vzhledem k odbornosti našeho týmu jsme schopni 
zajistit první psychologickou pomoc v mateřském 
jazyce a krizovou intervenci, což vidíme do budouc-

na jako potřebnou prioritu. Co se týče doprovodů na 
úřady, poskytování OSP a terénní práce, jsou zde 3 
kolegyně, které hovoří nejen ukrajinsky, ale i česky, 
takže jsou schopny pomoci i s tlumočením.
Uprchlíkům, kteří se nechtějí nebo nemohou vrátit 
zpět do své země, pomáháme najít i pracovní uplat-
nění. Přestože mnozí z nich jsou odborníci a držitelé 
titulů, vezmou za vděk jakoukoli nabízenou prací. 
Mnoho z nich se zajímá i o možnosti podnikat 
a aktivně si vše zařizují sami, k nám tak přijdou pro 
odborné poradenství.
Závěrem lze říci, že vytvořený tým pod vede-
ním zkušeného koordinátora je schopen zajistit 
kompletní sociální poradenství v tomto rozsahu: 
orientace v sociálním systému, orientace ve 
školském systému, orientace na trhu práce, pomoc 
s vyhledáváním ubytování, doprovody na úřady, 
psychosociální podporu.
 Gabriela Štěrbová

Integrační centrum pro uprchlíky 
najdete na nábřeží Jana Palacha

Šestileté Toničce s mozkovou obr-
nou pomůže neurorehabilitace
Šestiletá Tonička vyrůstá se svým dvojčetem 
Maruškou. Tonka bohužel nemá to štěstí být 
zdravá jako její sestřička. Dívka se narodila 
s mozkovou obrnou v kvadruspastické formě 
a má několik přidružených diagnóza. Rodiče 
se snaží s holčičkou pravidelně cvičit, aby se 
její stav zlepšil, proto dojíždí na rehabilitace do 
různých měst v ČR. Neurorehabilitace, které by 
malé bojovnici pomohly, však zdravotní pojiš-
ťovna nehradí. Rodiče proto na jejich úhradu 
shání finanční prostředky přes dárcovskou 
platformu Donio.

Tonička přišla na svět akutním císařským řezem 
ve 37. týdnu spolu se svým dvojčetem Maruškou. 
Maruška byla v pořádku. Tonička vážila pouze 
1340 gramů a byla diagnostikovaná jako těžký 
hypotrof. „Bohužel hodinu po porodu přestala dý-
chat. Musela být napojena na kyslík, měla nulovou 
hladinu cukru, nepřijímala a netrávila potravu,” 
uvedla maminka Toničky. 
Měla i další diagnózy včetně nezhoubného nádoru. 
Po dvou měsících dvoukilová Tonička odjela z ne-
mocnice v pražském Motole konečně domů. Ještě 
předtím absolvovala všechna možná lékařská 
vyšetření.

Mozkovou obrnu Toničce diagnostikovali v půl 
roce

Když Tonce bylo šest měsíců, stále ležela. Její 
sestra Maruška se zvládla přetáčet na bříško 

a pérovat na kolenou. Proto začala s maminkou 
docházet na rehabilitace. Na vyšetření u očního 
lékaře zjistili, že kvůli oboustrannému šedému 
zákalu děvče velmi špatně vidí. „Okamžitě ji 
objednali k vyšetření v celkové narkóze s možností 
okamžité operace. K operaci ale nedošlo, Tonička 
měla opět obrovský problém s hladinou cukru 
a těžký hypo šok,” popsala její maminka.
Po sérii nejrůznějších vyšetření byla Toničce 
diagnostikována dětská mozková obrna v kva-
druspastické formě, atrofie mozku, poškození 
na malém mozečku, které má vliv na koordinaci 
pohybu, a změny na bílé kůře mozkové. „Slyšeli 
jsme to, co si nikdo nechce vyslechnout,” konsta-
tovala maminka.

Toničce pomáhají rehabilitace i stejně stará 
sestřička

Dvojčatům je dnes šest let. Tonka našla velký 
hnací motor ve své sestře Marušce a zejména 
díky ní má velkou chuť do života. Marie je velice 
empatická, proto dobře chápe stav a potřeby své 
sestřičky, hraje si s ní a pomáhá, jak může. „Často 
jezdíme s Toničkou na různé rehabilitační pobyty. 
Pokud to jen trochu jde, jezdí obě děvčata. Někdy 
to ovšem možné není. Na obou je patrné, jak od-
loučení těžko snášejí. Jsou spolu propojené, jako 
jakákoliv jiná dvojčata,” řekla maminka dívek.
Některé rehabilitace hradí pojišťovna, některé 
musí rodiče uhradit sami. Absolvovali už také 
neurorehabilitace v libereckém rehabilitačním 
centru Sarema, které Toničku významně posunuly. 
„Ve všech aktivitách, pomáhajících Toničce v jejím 
nelehkém údělu, bychom velmi rádi pokračovali, 
protože vidíme obrovský posun, který má díky své 
píli a houževnatosti za sebou. Všechna cvičení 
stojí nemalé finanční prostředky, které zajišťujeme 
všemi dostupnými cestami,” uvedli rodiče.
Tonička má velkou šanci žít plnohodnotný život. 
Rodiče si přejí, aby byla sestře Marušce parťač-
kou, aby si spolu mohly hrát a dělat lumpárny. 
„Věříme, že se nám díky usilovné práci podaří To-
ničku dostat co nejdále,” dodávají rodiče závěrem.

Na rehabilitace Toničky můžete přispět ve sbírce 
na Donio.cz, kterou najdete na tomto odkazu 
https://www.donio.cz/PomocTonicce

https://www.donio.cz/PomocTonicce
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Vždy si vezu na dovolenou i kartony cigaret. 
Nechci shánět, přepočítávat cenu, poslouchat od 
ženy, jak jsou cigarety drahé. Akorát si sám připa-
dám jako závislák. I děti mají poznámky k mému 
proviantu… Od začátku roku sbírám odvahu 
k rozhodnutí. To by všichni koukali, kdybych s tím 
přestal. Ale vždy se zaseknu na otázce: Mám na 
to?   Mára, 46

Léto, cestování, pobyt na čerstvém vzduchu, spor-
tování…to vše vyvolává chuť na změnu životního 
stylu. Je dobré, že i vy sám chcete něco změnit. 
Pravděpodobně máte pravdu v tom, že se u vás na 
nikotin vytvořila závislost. To, že jste „závislák“ ale 
nemusí znamenat, že jste taky i „zoufalec“. 
Nedoporučoval bych vám však začít s odvykáním 
přímo na dovolené. Je taky svým způsobem stre-
sem a zažívat na ni náročné chvíle odvykání není 

snadné. Spíše zkuste volné chvíle věnovat sbírání 
odvahy, představám, jak se spokojeně budete cítit, 
když s kouřením přestanete. 
Odkud se berou vaše pochybnosti? Zkoušel jste už 
někdy přestat? Jestli ano a nevyšlo to, nevzdávej-
te se. Obvyklých je i pět pokusů, které nakonec 
vedou k vítěznému konci. Vzpomeňte si na 
situace, které byly pro vás náročné a připravte si 
možná řešení a způsoby, jak je zvládnout. Můžete 
tedy volný čas využít k přemýšlení o vašich důvo-
dech, plánech jak postupovat apod. Věnujte se co 
nejvíce pohybu a fyzickým aktivitám. Představujte 
si, co všechno vám život bez cigaretového dýmu 
přinese. Kromě svobody a nezávislosti od nikotinu 
to bude lepší fyzické a psychické zdraví.  Zkuste 
nezůstat ve vašem snažení sám. Máte v okolí 
někoho, kdo taky plánuje přestat, nebo dokonce 
s kouřením skončil? Nebo je někdo, kdo by vás 

podpořil ve vašem rozhodnutí i ve chvílích, když 
budete váhat a uvažovat o tom, že to opět vzdáte? 
Když váháte, obraťte se na odborníky a zkonzul-
tujte situaci s nimi. Zdá se, že vás láká představa, 
jak vás okolí bude obdivovat, až se zlozvykem 
skončíte. Je to skvělá představa. Zkuste přijít 
i na další důvody, které budou více vaše osobní. 
Mohou se týkat zdraví, kondice, pocitu nezávislo-
sti apod. 
Přeji vám, ať vám léto přinese odpočinek a sílu 
a odhodlání skoncovat se závislostí na nikotinu. 
  Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

Poradna je součástí projektu „Karlovy Vary – Město bez kouře“, který podporuje zdravý životní styl obyvatel 
i návštěvníků města, chce podpořit ochranu lázeňského prostředí a pomoci kuřákům přestat kouřit cigarety.

Kuřákům je nyní v rámci projektu k dispozici ordinace pro odvykání kouření MUDr. Karla Moravce. Zájemci ji najdou 
v Recoveryclinic na adrese Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 447/12. Objednat se je možné prostřednictvím tel.: 602 

134 470 nebo webu www.recoveryclinic.cz. Ordinační doba je každý čtvrtek od 11.00 až 14.00 hodin.

Mladší žákyně VK Karlovy Vary jsou vicemistryněmi ČR
Mistrovství ČR mladších žákyň se konalo v Táboře 
o víkendu ve dnech 13. - 15. května. Celkem se 
do boje o účast přihlásilo 72 týmů z celé republiky. 
Díky velkému počtu týmů se musely hrát 2 kvalifi-
kace a jen 16 nejlepších z nich se mohlo zúčastnit 
mistrovství ČR. Konkurence byla veliká a všechny 
týmy hrály volejbal na vysoké úrovni.
Karlovarská děvčata měla v základní skupině 
Příbram, Nové Veselí a Stoky. Všechny tyto týmy 
porazily. Druhý den je čekaly zápasy proti Chodo-
vu, Orionu Praha a SVBC Praha. S Chodovem si 
žákyně hladce poradily. S Orionem po velké bitvě 
prohrály.
V neděli pak odehrály v semifinále urputný boj 
s výborně připraveným týmem z Turnova, který 
Karlovy Vary vyhrály 2:1 na sety.
Do samotného finále dívky nastoupily opět proti 
pražskému Orionu.
Utkání mělo úžasnou a velkou atmosféru, o kterou 
se postarali hlasití fanoušci. Finálové utkání bylo 
komentované a pro karlovarské hráčky to bylo 
první životní finále, které bylo doprovázeno silnými 
emocemi a napětím. Děvčata bojovala jako lvice, 
ale nakonec v třetím a závěrečném rozhodujícím 
setu prohrála 12:15.
Pro VK Karlovy Vary je druhé místo na Mistrov-
ství České republiky mladších žákyň obrovským 
úspěchem.
Jeho hráčky obdržely hned několik individuálních 
ocenění. Nejlepší blokařkou celého turnaje se stala 
Stella Winterová a nejlépe podávající hráčkou byla 

vyhlášena kapitánka týmu Lucie Teturová.
Trenérem týmu mladších žákyň je Milan Bican 
a asistentkou trenéra je Dana Mazůrková.
Vicemistryněmi se pro letošní volejbalovou sezónu 
jmenovitě staly kapitánka týmu Lucie Teturová 
a její spoluhráčky: Tereza Mazůrková, Stella Winte-
rová, Julie Štatská, Veronika Jarošová, Marie Zed-

níková, Kateřina Grbanová, Nikola Rysková, Lucie 
Přerostová, Justýna Černá, Karolína Johnová.
Stříbrné medaile a výborné reprezentace si také 
velmi váží město Karlovy Vary i náš kraj a proto 
děvčata přijal ve svém úřadu hejtman Karlovar-
ského kraje Petr Kulhánek i primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.

MUŽ, CIGARETA A DOVOLENÁ
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Životní cestu Hildegardy Kortusové 
ovlivnilo historické dění v Evropě
Mezi karlovarské jubilanty, kteří oslavili krásné 90. 
narozeniny, se na začátku června zařadila Hilde-
garda Kortusová. Její životní cestu do jisté míry 
ovlivnilo historické dění v Evropě. Paní Kortusová 
se narodila v jižním Tyrolsku, poblíž věhlasného 
Brixenu. Kdysi býval součástí rakouské monarchie, 
po jejím pádu se ale tato oblast stala územím Itálie 
a to bylo podle paní Hildegardy později důvodem, 
proč se rodina s pěti dětmi rozhodla pro odchod. 
„Tatínek získal práci lesníka u Schwarzenberga, 
tak jsme se přestěhovali na Šumavu,“ vzpomíná 
na přesídlení do nového domova ve Vimperku. 
„Všichni jsme mluvili německy, rodiče se ani nikdy 
česky nenaučili. Mně už bylo 13 a do české školy 
mě nevzali, tak jsem se česky naučila od ostatních 
dětí,“ vypráví paní Kortusová. Mládí strávila v lese, 
kde pomáhala tatínkovi, později si našla práci ve 
vimperské tiskárně. Na Šumavě se také vdala 
a přivedla na svět dvě dcery. Díky nim později našla 
svůj třetí domov v Karlových Varech. „Nejprve sem 
přišla s manželem starší dcera a já se na důchod 
přistěhovala za ní. Později se tu ocitla i mladší 
dcera, a tak jsme zase všechny pohromadě. Jsem 
za to moc ráda, protože je moc hezké mít kolem 
sebe rodinu. Dřív jsem jim pomáhala jí, dnes se 
o mě postarají ony,“ chválí si pevné rodinné pouto 
oslavenkyně, jinak také dvojnásobná babička a čer-

stvě i prababička. V Karlových Varech žije třináct 
let, ještě před pár lety si užívala krás města i okolí 
ve společnosti „Šlapáků“ jak si říká parta místních 
turistických nadšenců. „Byla jsem jim vděčná, že 

jsem díky nim poznala ty krásné chaty a vyhlíd-
ky v okolí,“ vyznává se Hildegarda Kortusová, 
k jejímuž jubileu ještě jednou přejeme pevné zdraví, 
životní pohodu a spoustu nejen rodinných radostí.

Svou vychovatelku v ní pozná několik generací
Úctyhodné 95. narozeniny oslavila na začátku 
června paní Věnceslava Bornová. Svou vycho-
vatelku ze školní družiny v Drahovicích v ní 
jistě pozná hned několik generací Karlovaráků. 
V drahovické školní družině, i když několikrát 

změnila adresu, pracovala od začátku 50. let 
až do odchodu do důchodu.  Paní Věnceslava 
pochází z Berounska a dodnes na rodný kraj 
a dětství v něm s jiskrou v oku vzpomíná, i když 
ho narušila 2. světová válka. „Okolí Berounky je 

nádherné, moc jsme si jako děti užívali tamní 
přírodu, dokonce i za války. Hráli jsme volej-
bal, lyžovali, když zamrzla Berounka, tak jsme 
bruslili,“ vypráví jubilantka. Přidává ale i bolestné 
vzpomínky. „Zažili jsme válku, viděli jsme žár, 
když nacisti vyhlazovali Lidice, zažili jsme bom-
bové nálety na Beroun…“ Od Berounky, ze sou-
sední vesnice, pocházel i manžel paní Bornové. 
Díky němu se v roce 1945 stala Karlovaračkou. 
„On tehdy jako učitel dostal příkaz ministerstva 
školství jít do pohraničí a budovat tady školství. 
Tak jsme se vzali a přestěhovali se sem. Jinak 
bych se nevdávala,“ líčí s úsměvem, jak se 
poprvé a navždy ocitla v Karlových Varech. Když 
se na začátku 50. let začaly zakládat školní dru-
žiny, rozhodla se paní Bornová, že svou profesní 
kariéru spojí s dětmi. Jako absolventka obchodní 
akademie dálkově vystudovala pedagogickou 
školu a zakotvila v družině v Drahovicích. Vedle 
stovek školních dětí vychovala i své vlastní – dva 
syny, díky nimž je dnes pětinásobnou babičkou 
a pětinásobnou prababičkou.
Mezi gratulanty k jubileu se zařadil i náměstek 
primátorky města Tomáš Trtek, který oslaven-
kyni potěšil květinou a dárkovým košem. Paní 
Bornové ještě jednou přejeme, ať jí co nejpev-
nější zdraví, pohoda a dobrá nálada vydrží ještě 
dlouhé roky.
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se 
chystá na svůj už 56. ročník, který v lázeňské 
metropoli letos proběhne mezi 1. a 9. červencem. 
Festival už také představil tituly vybrané do dvou 
soutěžních sekcí a sekce Zvláštní uvedení. Mezi 
třiatřiceti tituly uváděnými ve světových (27), 
mezinárodních (3) a evropských (3) premiérách 
budou k vidění filmy z pěti světadílů. Třináct tvůrců 
snímků zařazených do letošního hlavního progra-
mu už v minulosti v Karlových Varech soutěžilo, 
zatímco pro své debuty si MFF KV vybralo hned 
devět režisérů a režisérek.
V žánrově pestrém výběru se objeví melodrama, 
dystopická sci-fi, romantická komedie nebo 
dokumentární esej. „Z přibližně patnácti set 
přihlášených filmů jsme s kolegy vybrali tři desítky 
zbrusu nových kinematografických děl, která kom-
plexním způsobem odrážejí náš vkus. Ten vychází 
z přesvědčení, že smysluplná provokativnost 
a snaha zkoumat nové cesty filmového vyjadřo-
vání se nemusí vylučovat s diváckou vstřícností,“ 
řekl Karel Och, umělecký ředitel festivalu.
V sekci Zvláštní uvedení se představí pět domá-
cích a čtyři zahraniční filmové tituly. Pět z nich 
bude mít na festivalu světovou premiéru, tři 
evropskou a jeden mezinárodní premiéru.
Organizátoři MFF Karlovy Vary zároveň rozšířili 
portfolio aktivit zaměřených na systematickou 
podporu filmových tvůrců, kterou již řadu let 
představují tvůrčí dílny nebo prezentace projek-
tů ve stadiu vývoje sdružené pod festivalovým 
labelem KVIFF Eastern Promises. Novou aktivitou 
je v letošním roce pilotní ročník projektu KVIFF 
Talents. Celoroční program má za cíl nacházet 
talentované tvůrce a podporovat vznik kreativních 
audiovizuálních projektů s vysokou mírou originali-

ty a mezinárodní ambicí. V rámci programu budou 
vybraným tvůrcům poskytnuty finanční prostředky 
na vývoj, mentoring od odborníků i možnost pre-
zentovat na MFF Karlovy Vary projekt potenciálním 
producentům, partnerům a investorům.
Na 56. MFF Karlovy Vary se poprvé představí nová 
soutěžní sekce Proxima, exkluzívní prostor pro 
filmaře čekající na objevení i pro renomované au-
tory hledající nové definice své tvorby. Na rozdíl od 
své předchůdkyně, soutěže Na východ od Západu, 
je Proxima otevřená tvorbě celého světa. Všech 
12 soutěžních titulů bude mít na karlovarském 
festivalu světovou premiéru. Snímky reprezentují 
tvorbu filmařů pěti kontinentů, Českou republiku 
budou v soutěži zastupovat dva filmy.
Karlovarský festival také podpoří ukrajinské filma-
ře a zdejší filmový průmysl jedinečnou spoluprací 
s Mezinárodním filmovým festivalem v Oděse 
(OIFF). Bezprecedentní válečná agrese na Ukrajině 
má za následek také zásadní omezení kulturního 
života. Karlovarský festival vyjadřuje plnou podpo-
ru ukrajinským filmařům a festivalovým organizá-
torům, a proto bude hostitelem programu Works 
in Progress 13. ročníku filmového festivalu Oděsa, 
který se vzhledem k válce na Ukrajině nemůže 
konat. Na karlovarském festivalu proběhne pod 
názvem OIFF WIP Selection „Jsme přesvědčeni, 
že široká solidarita s válkou zasaženou Ukrajinou 
musí zahrnovat i podporu jejího kulturního života, 

který byl v této chvíli téměř zastaven. Jako filmový 
festival jsme proto hledali cesty, jak podpořit ukra-
jinskou kinematografii a jsme rádi, že se podařilo 
společně s filmovým festivalem v Oděse najít 
formu spolupráce, která má smysl,“ uvedl Hugo 
Rosák, vedoucí Industry oddělení MFF KV.
Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary určenou pro 
výrazné osobnosti české kinematografie získá na 
56. ročníku MFF KV herec, dramatik, scenárista 
a režisér Bolek Polívka. Karlovarský festival uvede 
jako poctu Boleslavu Polívkovi film Zapomenuté 
světlo.
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary bude 
také pokračovat v dlouholeté tradici premiér 
klasických českých filmů, které byly vybrány pro 
digitální restaurování. Pro letošní rok je připraveno 
uvedení dalšího zásadního titulu českosloven-
ské nové vlny, filmové adaptace románu Milana 
Kundery Žert, kterou natočil v roce 1968 režisér 
Jaromil Jireš.
Festival připomene i dlouholetou uměleckou 
ředitelku MFF Karlovy Vary Evu Zaoralovou výsta-
vou fotografií, která přiblíží její celoživotní sepětí 
s filmem, působení v čele karlovarského festivalu 
i jedinečné spojení s prezidentem MFF Karlovy 
Vary Jiřím Bartoškou. Součástí výstavy budou 
i fotografie mimořádných setkání s desítkami 
světových filmařských osobností.

Mezinárodní filmový festival 
se chystá na svůj 56. ročník

Herec Ethan Hawke s Cenou prezidenta MFF Karlovy Vary, kterou obdržel v rámci loňského ročníku 
festivalu. Foto: kviff.com
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V letních měsících se přesouváme z koncertních 
sálů na Mlýnskou kolonádu, kde nás od poloviny 
července můžete slyšet téměř denně. Ale i v průbě-
hu Mezinárodního filmového festivalu na kolonádě 
nebudeme chybět – ve dnech 8. a 9. července od 
17 h zahrajeme koncerty s programem složeným 
stylově z filmových melodií. V rámci kolonádních 
koncertů se s námi představí i mladí dirigenti. 
Poskytnout koncertní příležitosti a cenné zkuše-
nosti umělcům na prahu kariéry považujeme za 
zásadní, proto jsme navázali spolupráci s Praž-
skou konzervatoří a v týdnu od 17.7. s námi řada 
mladých dirigentů – studentů vynikající pedagožky 
a dirigentské osobnosti Miriam Němcové – vystou-
pí. Abychom naše kolonádní koncerty nemuseli 
z důvodu nepřízně počasí rušit, neboť vlhkem 

i střídáním teplot vzácné hudební nástroje velmi 
trpí, dohodli jsme se nově se Správou přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád pro takové případy na 
přesunech do kolonády Vřídelní.
V pátek 22. 7. chystáme mimořádný večerní 
koncert, který se v loňském roce setkal s velkým 
ohlasem – od 21 h uvedeme slavné dílo Antonia 
Vivaldiho Čtvero ročních dob se sólistou Jakubem 
Sedláčkem a jednotlivé části dotvoří nasvícení, 
které v potemnělé kolonádě vytváří jedinečnou 
atmosféru. Poslední čtyři červencové dny budeme 
tradičně ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým 
centrem Antonína Dvořáka součástí Letního hu-
debního festivalu a těšíme se na koncerty slavných 
operních a operetních árií. 
Přejeme Vám krásné léto!

Letní koncerty na kolonádách

Komu patří nalezené kosti? Muži nebo ženě? Co 
všechno se z nich dá vyčíst? Nastupuje práce 
specialistů. Takové scény znají všichni z kriminálek, 
detektivek a nepřeberné řady krimiseriálů. 
Práci specialistů, ale rovněž kostýmy ze starých čes-
kých kriminálních filmů, v nichž vystupovali četníci 
a kriminalisté, nabízí v Muzeu Karlovy Vary výstava 
„Detektivové, četníci a sběratelé kostí“, která potrvá 
celé léto.
Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s Kriminali-
stickým ústavem v Praze a Barrandov studiem. Vedle 
„filmové“ části výstavy, kterou reprezentují zmíněné 
kostýmy,  představuje skutečnou profesionální práci 
při vyšetřování zločinů prezentace Kriminalistického 
ústavu v Praze, konkrétně oddělení antropologie. 
Prostřednictvím exponátů přibližuje vědecké metody 
při nálezu kostí, co vše je možné z nich vyčíst, co je 
důležité pro identifikaci, jak se určuje pohlaví a výška 
jedince atd. Návštěvníci výstavy se rovněž seznámí 
s metodou superprojekce a kresebnou rekonstrukcí 
podoby obličeje.
Výstavu v době konání mezinárodního filmového fes-
tivalu doplní i přednášky, první z nich s názvem „Fo-

renzní antropologie aneb Smrt je teprve začátek“ se 
uskuteční 4. července. Přednášející kpt. Mgr. Kateřina 
Pospíšilová a kpt. Mgr. Nikola Sál z Kriminalistického 
ústavu v Praze vysvětlí, v čem spočívá identifikace 
lidských pozůstatků či ostatků, která je jedním ze zá-
kladních požadavků v kontextu forenzní antropologie. 
Nejedná se o jednoduchý úkol, jelikož vyhodnocení 
kosterního materiálu je ovlivněno mnoha faktory. Mezi 
ně patří např. stupeň zachovalosti materiálu, způsob 
jeho uložení, typ prostředí, ve kterém se nacházel, či 
limity samotných antropologických metod.
Návštěvníci přednášky se mimo jiné také dozvědí, 
jaký je rozdíl mezi pozůstatky a ostatky, na základě 
čeho lze z kosterního materiálu odhadnout pohlaví 
a dožitý věk jedince i jaký je princip metody super-
projekce a rekonstrukce obličeje. Chybět nebude 
i několik zajímavých příkladů z praxe.
Ve druhé přednášce „Vraždy na západě očima 
kriminalisty“, která se uskuteční 7. července, přiblíží 
přednášející plk. Mgr. Rudolf Flaška, vedoucí odboru 
obecné kriminality na Krajském ředitelství Policie 
ČR Karlovarského kraje případy ze své bohaté praxe 
kriminalisty.

Výstava Detektivové, četníci 
a sběratelé kostí potrvá celé léto

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka 
ve spolupráci s Karlovarským symfonickým 
orchestrem a společností Bohemia Lázně 
připravilo v rámci Karlovarského kulturního léta 
zajímavé koncerty na Tržní kolonádě a terase 
hotelu Kriváň. Pravidelné koncerty Karlovarského 
symfonického orchestru a komorních hudebních 
sdružení vystřídají v lázeňské zóně operní árie, 
operetní a populární melodie. Sólisté českých 
operních scén Gabriela Kopperová, Petra Vondro-
vá, Juraj Nociar a Bohdan Petrović za dopro-
vodu Karlovarského symfonického orchestru 
zazpívají árie z Dvořákovy Rusalky, oper Giacoma 
Pucciniho, ale také z operet Netopýr Johanna 
Strausse, Hraběnka Marica a Čardášová prin-
cezna Emericha Kálmána, Polská krev Oskara 
Nedbala a dalších. Na programu jsou na konci 
července. O týden později přivítáme Cimbálovou 
muziku Klaret z Mikulova. Jejím primášem je 
Ing. Jiří Vrbka, ředitel Základní umělecké školy 
v Mikulově. 
Zvláštností Letního festivalu jsou večerní hudební 
medailonky - v červenci s krásnými populárními 
melodiemi na terase hotelu Kriváň od 20 hodin 
a při srpnových setkáních si na své přijdou 
milovníci moravských a slovenských lidových 
písní, které si mohou při sklence s cimbálovkou 
zazpívat.
Při předchozích pěti ročnících festivalu byla Tržní 
kolonáda i terasa hotelu Kriváň plná spokojených 
posluchačů. Letní hudební festival je úspěšnou 
novodobou hudební a společenskou tradicí Kar-
lových Varů. Je realizován díky finanční podpoře 
Města Karlovy Vary a přízni společnosti Bohemia 
Lázně, zejména jejího ředitele pana Jiřího Sluky.

PROGRAM
Operní, operetní a populární repertoár 
Čtvrtek 28. 7. od 17.00 hodin - Tržní kolonáda
Pátek 29. 7. od 17.00 hodin - Tržní kolonáda, 
od 20.00 hodin - terasa hotelu Kriváň   
Sobota  30. 7. od 15.00 hodin - Tržní koloná-
da, od 20.00 hodin - terasa hotelu Kriváň
Neděle 31. 7. 2022 od 10.30 hodin - Tržní 
kolonáda
Gabriela Kopperová, Petra Vondrová, Juraj 
Nociar a Bohdan Petrović – zpěv
Augustin Kužela – klavír, Karlovarský symfo-
nický orchestr – dirigent Jiří Štrunc 

Cimbálovka hraje a zpívá moravské a slo-
venské lidové písně
Pátek 5. 8. od 20.00 hodin - terasa hotelu 
Kriváň 
Sobota 6. 8. od 15.00 hodin - Tržní kolonáda, 
od 20.00 hodin - terasa hotelu Kriváň
Neděle 7. 8. od 10.30 hodin - Tržní kolonáda
Cimbálová muzika Klaret z Mikulova

Na kolonádě zazní 
opera, opereta 
i cimbálová muzika
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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.

1. 7. – 9. 7. Mezinárodní filmový festival – projekce 
http://www.kviff.com

14. 7. 10.00 Prohlídka divadla
Karlovarské městské divadlo
Rádi byste věděli, jak to v karlovarském divadle vypadá? 
Zajímá vás architektura a historie nejkrásnějšího divadla 
v Čechách? Připravili jsme pro vás několik komentovaných 
prohlídek. Dozvíte se nové informace a zajímavosti z historie 
města a poznáte nečekané souvislosti. Těšíme se na vás!
Provádí: Viktor Braunreiter nebo Martin Lenděl

17. 7. 15.00 Jana Galinová: Za brankou je drak
Docela velké divadlo Pohádka plná legrace a písniček, ve 
které se spolu utkají dva herci o to, kdo vlastně má pohádku 
o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstami hrát. Drak 
se chce oženit s princeznou, ale vždycky narazí na takovou, 
která se mu nezamlouvá. Je moc zlá, je ubrečená… A když 
konečně najde krásnou a hodnou, musí se o ni utkat s prin-
cem. A ta poslední je ke všemu ještě chytrá! To už je i na 
tříhlavého draka moc.
Hrají: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Režie: Jurij Galin

20. 7. 19.30 The Backwards: World Beatles Show
Agentura September
Košická kapela The Backwards zahájila svou kariéru v roce 
1995 a přistupuje k hudbě Beatles s respektem, úctou a sna-
hou ji nejen kopírovat. Neméně důležitý je pro ně také image, 
look, souhra a produkce, vedoucí k výsledku, který přesvědčí 
i nejkritičtějšího fanouška. K dosahování co nejvěrnějšího zvuku 
používají členové kapely originální hudební aparaturu kvalitních 
značek Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig atd.
Účinkují: Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko 
(Paul McCartney), František Suchanský (George Harrison), 
Daniel Škorvaga (Ringo Starr)
Cena vstupenky: 490,- 440,- 370,- 300,-

27. 7. 19.30 Ray Cooney: 1+1=3 … Aneb kecy, 
kecy, kecy
Agentura Nordproduction
John Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, že 
má dvě manželky. Vše klape kvůli přísně dodržovanému 
harmonogramu. Jednoho dne se však kvůli okolnostem 
dostane do nemocnice a na policii, časový harmonogram se 
zhroutí a rozjíždí se velký kolotoč lží. Zajímavé to začne být, 
když se ke všemu přiznává a poprvé říká pravdu, nikdo mu 
však nevěří….
Hrají: Barbora Mottlová/ Ivana Jirešová, Veronika Arichteva/ 
Anna Kulovaná, Ernesto Čekan/ Daniel Rous, Juraj Bernáth/ 
Jiří Chvalovský, Jan Antonín Duchoslav, Tomáš Juřička/ David 
Schneider, Evžen Hájek, Režie: Tomáš Juřička

28. 7. 10.00 Prohlídka divadla
Karlovarské městské divadlo

30. 7. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních 
umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí 
hudební život a propagovat české hudební umění v zahraničí. 
Hraje nejslavnější operetní melodie a evergreeny F. Lehára, J. 
Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala a dalších a již doprovázel 
mnoho slavných umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je diri-
gentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím i moderátorem 
tohoto tělesa.
Účinkují: Miriam Čížková/ Venuše Zaoralová – soprán, Martin 
Slavík/ Roman Krebs – tenor, Vladimír Jelen – bas

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KOLONÁDNÍ A KOMORNÍ KONCERTY | VSTUP VOLNÝ
KONCERTY SE KONAJÍ NA MLÝNSKÉ KOLONÁDĚ

8. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

9. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

13. 7. 17.00 Komorní koncert
Jazz Cakes

14. 7. 17.00 Komorní koncert
Jazz Cakes

15. 7. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Martin Pešík – dirigent

16. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

17. 7.  15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Miriam Němcová– dirigent

18. – 21. 7.   17.00   Masterclass pod vedením Miriam 
Němcové
dirigují studenti Pražské konzervatoře

22. 7. 21.00 Koncert v nasvícené kolonádě
Mozart: Divertimento d dur
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
recitace Vladimíra Vítová
koncert pod vedením Jakuba Sedláčka

23. 7. 17.00 Komorní koncert
Prima Vista Quintet

24. 7. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš– dirigent

27. 7. 17.00 Komorní koncert
Duo Arpeggio

28., 29. 7.   17.00   Letní hudební festival OPERA 
A OPERETA
Koncert KSO ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým 
centrem A. Dvořáka
Jiří Štrunc – dirigent

30. 7. 15.00 Letní hudební festival OPERA A OPE-
RETA
Koncert KSO ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým 
centrem A. Dvořáka
Jiří Štrunc – dirigent

31. 7. 10.30 Letní hudební festival OPERA A OPE-
RETA
Koncert KSO ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým cent-
rem A. Dvořáka, Jiří Štrunc – dirigent

V případě nepřízně počasí se kolonádní koncerty konají ve 
Vřídelní kolonádě.
Sledujte web a Facebook KSO. Změna programu vyhrazena.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. – 9. 7. 56. MFF Karlovy Vary
10. 7. 19.30  Prezidentka
11. 7. 17.00  Thor: Láska jako hrom
 19.30  Top Gun: Maverick
12. 7. 17.00  Mimoni 2: Padouch přichází
 19.30 Thor: Láska jako hrom
13. 7. 17.00 Thor: Láska jako hrom
 19.30 Promlčeno
14. 7. 19.30  Elvis
15. 7. 19.30  Pánský klub
16. 7. 14.30  Rakeťák
 17.00  Thor: Láska jako hrom
 19.30  Prezidentka
17. 7. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Prezidentka
 19.30  Řekni to psem
18. 7. 19.30  Hádkovi
19. 7. 17.00  Projekce pro seniory: Ženy a život
 19.30  Řekni to psem
20. 7. 19.30  Řekni to psem
21. 7. 19.30  Thor: Láska jako hrom
22. 7. 19.30  Prezidentka
23. 7. 14.30  Rakeťák
 17.00  Řekni to psem
 19.30  Hádkovi
24. 7. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Prezidentka
 19.30  Top Gun: Maverick
25. 7. 19.30  Velká premiéra
26. 7. 17.00  Projekce pro seniory: Pánský klub
 19.30  Hádkovi

27. 7. 19.30  Velká premiéra
28. 7. 19.30  Kdyby radši hořelo
29. 7. 19.30  Řekni to psem
30. 7. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Hádkovi
 19.30  Top Gun: Maverick
31. 7. 14.30  Rakeťák
 17.00  Prezidentka
 19.30 Promlčeno

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
2. 7. 16.30 vernisáž: Play it Again! – Studio Najbrt
Výstava Studia Najbrt představí 28 let trvající spolupráci 
s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Výběr 
z mnoha podob jednotlivých ročníků bude prezentován pře-
devším plakáty, tiskovinami, ale i mnoha dalšími předměty, 
které každoročně pro festival vznikají. Výstava přiblíží tvorbu 
Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba 
Spurného a několika dalších designérů.
(potrvá do 4. 9. 2022)

2. – 9. 7. během MFF otevřeno denně 10 - 19 hodin

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

DALŠÍ AKCE
6. 7. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Play 
it Again!
O výstavě i dlouholeté spolupráci na grafické podobě Mezi-
národního filmového festivalu pohovoří Aleš Najbrt, zakladatel 
Studia Najbrt.

18. – 22. 7. 9.00 – 16.00   Výtvarné léto v galerii
18. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté 
děti seznámí účastníky s klasickými i méně obvyklými výtvar-
nými technikami, ke kterým je budou inspirovat díla českého 
umění 20. století.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
2. 7. 11.00 vernisáž: Maxipes Fík a jiné psí kusy 
Jiřího Šalamouna
Výstava volně navazuje na loňskou expozici v Museu Kampa, 
kdy byl Jiří Šalamoun (1935–2022) prezentován takřka ve 
všech polohách jeho autorské tvorby, tedy jako ilustrátor 
nejen knížek pro děti, autor plakátů a volné grafiky, ale 
především jako originální tvůrce animovaných pořadů, 
z nichž Maxipes Fík se stal jedním z nejoblíbenějších u nejen 
dětských diváků.
(potrvá do 11. 9. 2022)

2. – 9. 7. během MFF otevřeno denně 10 - 19 hodin

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

DALŠÍ AKCE
19. 7. 10.00 Keramický ateliér
Tvůrčí dílna Pavly Vargové zaměřená na práci s keramickou 
hlínou dle vlastních nápadů či inspirací.

21. 7. 16.00 Náš Fík
Poskládejme si společně Maxipsa Fíka. Dílna určená dětem, 
které mají rády skládačky z papíru.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: PO až NE, 14.00 – 20.00

do 28. 8. Markéta Lemberk – Four Seasons

KMD karlovarské městské divadlo
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KULTURNÍ SERVIS

Jihočeská výtvarnice představuje ilustrace z cyklu věnovaného 
ročním obdobím i své nové obrazy s přírodní tématikou. 
Příroda vždy byla hlavním tématem jejích děl, které výtvarnice 
tvoří ilustracemi na papíře tvořenými kombinovanou technikou 
a art printy, tak olejovými malbami a reliéfními malbami vyu-
žívajícími originální techniku linkrusty. Výstavu doplňuje svými 
obrazy několik hostů z nejbližšího okolí Markéty Lemberk.

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 31. 8. Detektivky, četníci a sběratelé 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.
Skutečnou profesionální práci při vyšetřování zločinů zastoupí 
na výstavě prezentace Kriminalistického ústavu v Praze, 
konkrétně oddělení antropologie. Prostřednictvím exponátů 
přiblíží vědecké metody při nálezu kostí, co vše je možné 
z kostí vyčíst, co je důležité pro identifikaci, jak se určuje po-
hlaví a výška jedince atd.). Prezentována bude rovněž metoda 
superprojekce a kresebná rekonstrukce podoby obličeje.
V průběhu MFF budou výstavu provázet přednášky a diskuze 
s vědeckými pracovníky z Kriminalistického ústavu v Praze.

DALŠÍ AKCE
4. 7. 17.00 přednáška: Forenzní antropologie 
aneb Smrt je teprve začátek
Přednášející kpt. Mgr. Kateřina Pospíšilová a kpt. Mgr. Nikola 
Sál z Kriminalistického ústavu v Praze vysvětlí, v čem spočívá 
identifikace lidských pozůstatků či ostatků, která je jedním 
ze základních požadavků v kontextu forenzní antropologie. 
Vyvsětlí, jaký je rozdíl mezi pozůstatky a ostatky, na základě 
čeho lze z kosterního materiálu odhadnout pohlaví a dožitý 
věk jedince, ale také jaký je princip metody superprojekce 
a rekonstrukce obličeje.

7. 7. 17.00 přednáška: Vraždy na západě očima 
kriminalisty
Přednášející plk. Mgr. Rudolf Flaška, vedoucí odboru obecné 
kriminality na Krajském ředitelství Policie ČR Karlovarského 
kraje přiblíží případy ze své bohaté praxe kriminalisty.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, 
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní 
život lázeňského města a historii mezinárodního filmového 
festivalu. Expozice ve druhém patře představuje přírodu 
a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla 
a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 
20. století. Celou expozici doplňuje množství multimediálních 
prvků – prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících 
projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž 
možné vyzkoušet vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, 
tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou 
veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, 
ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské 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

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz

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. 7. - 29. 8. Benátky
Výstava olejomaleb Jindřišky Kühnové bude k vidění na 
pobočce MěK  KV ve Staré Roli, Truhlářská 19

4. 7. - 30. 9. Před pódiem za pódiem
Výstava autorských fotografií karlovarského fotografa Šimona 
Fuksy. Přijďte nasát atmosféru letních festivalů a koncertů 
trochu jinak. Výstavu můžete navštívit v půjčovně pro dospělé, 
1. p.
 
28. 7. 17.00 Za karlovarským geniem loci
Mezi karlovarské pamětihodnosti patří i pozoruhodný 
Schillerův pomník od architekta Friedricha Ohmanna. Přijďte 
si s námi poslechnout zajímavý příběh místa spolu s originální 
autorskou poezií, přednáší PhDr. Běla Janoštíková.
Místo konání: Pomník Friedricha Schillera, Goethova stezka 
1215/6, Karlovy Vary

PRÁZDNINOVÁ ÚPRAVA půjčovní doby
I. P. Pavlova 7, čítárna, půjčovna pro dospělé, dětské odd.
PO, ÚT, ČT, PÁ  9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00
ST   zavřeno
Pobočky MěK KV
PO, ÚT, ČT  9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00
ST   zavřeno
PÁ   12.00 – 16.00

PRÁZDNINOVÉ UZAVŘENÍ KNIHOVEN
I. P. Pavlova 7
Čítárna - otevřeno
Půjčovna pro dospělé 4. - 8. 7.
Dětské odd.  18. - 24. 7.
Pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854 4. - 15. 7.
Drahovice, Drahomířino nábř. 16 4. - 8. 7., 25. 7. - 5. 8.
Růžový vrch, Sedlecká 4  otevřeno
Stará Role, Truhlářská 19 11. - 22. 7.

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA

náměstí Dr. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary
telefon kanceláře: +420 353 151 480, telefon asistentka: 
+420 601 175 698, e-mail: info@kamkv.cz

28. 6. - 17. 7. Výstava: Česká cena za architekturu
Venkovní výstava ve veřejném prostoru je k vidění bez omeze-
ní celý den 24/7 na náměstí Dr. M. Horákové před Kanceláří 
architektury města Karlovy Vary, vstup zdarma.
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž 
vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Výstava představí 
díla, která letos do užšího výběru nominovala mezinárodní 
porota z celkem 201 přihlášených realizací, a která se na 
podzim utkají o hlavní cenu. Výstavu do Karlových Varů přivez-
la Kancelář architektury města, která se tímto snaží oživit 
veřejný prostor náměstí Dr. M. Horákové, kde organizace sídlí.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

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

KAŽDÝ DEN Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. Zavolejte každý den mezi 
13. a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a dohodněte si 
večerní pozorování hvězdné oblohy největším dalekohledem 
na Karlovarsku. 
NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
Nabízíme meziplanetární lety k planetám sluneční soustavy. 
Zaregistrujte včas na našem webu termín vlastního letu 
do vesmíru s naší kosmickou agenturou VOSA z nově budova-
ného kosmodromu v Karlových Varech. Získáte tak minimálně 
hodinový prostor pro individuální návštěvu hvězdárny. Cesta 
v naší jednomístné kabině kosmické lodi Sojuz Bee-1 se 
inspiruje lety prvních kosmonautů na oběžnou dráhu kolem 
Země. Let trvající 40-80 minut, s mezipřistáním u Meziná-
rodní kosmické stanice (ISS) nově pokračuje k vybraným 
planetám ve sluneční soustavě. U nich pilot plní první vědecká 
měření a může si v praxi vyzkoušet, jak by jako kosmonaut-
-výzkumník obstál. Cesta je určitě zážitkem nejen pro děti ale 
i pro dospělé.

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
KAŽDOU SO od 1. 7. do 24. 8. (mimořádně také 5. a 6. 
7.)   15.00 Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14:00 do 15:00 nabízíme pásmo astronomic-

kých pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. Úvodní pohádku 
si vyberete sami přímo na místě. Také si prohlédnete 
hvězdárnu a bude-li jasno, podíváte se i na oblohu. Programy  
jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.

KAŽDÝ DEN od 1.7. do 24. 8.   16.15   Komentovaná 
prohlídka hvězdárny
V uvedenou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou pro-
hlídku všem zájemcům. Nabízíme komentovanou prohlídku 
spojenou za jasné oblohy s pozorováním Slunce. Program 
uvozuje pořad Magie karlovarské krajiny. Program je vhodný 
pro zájemce od 10 let.

15. 7. 21.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Ženy 
v kosmu
Znáte první ženy ve vesmíru i jejich následovatelky? Pokud 
ne, tak tato přednáška je pro vás. Dozvíte se, co měly společ-
ného Valentina Těreškovová a Světlana Savická.

24. 7. 21.30 Přednáška Milana Halouska: John 
Glenn a začátky americké pilotované kosmonautiky
Před 60. lety, v úterý 20. února 1962 vzlétl do kosmu první 
americký astronaut John Glenn. Před ním jen na pár minut 
nahlédli do vesmíru v kosmických lodích Mercury šimpanzi 
Ham a Enos a astronauté Alan Shepard a Virgil Grissom. 
John Glenn obletěl jako první Američan Zemi třikrát a po 4 
hodinách a 55 minutách dlouhém letu úspěšně přistál ve 
vlnách Atlantiku. Tím začala americká cesta, která vyvrcholila 
přistáním prvních lidí na Měsíci v roce 1969. Co letu Johna 
Glenna předcházelo, co po něm následovalo a proč se 
astronaut po 36 rocích ještě jednou do vesmíru vrátil, zjistíte 
na přednášce Milana Halouska z České astronomické 
společnosti.
 
12. 8. 21.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Co nám 
létá nad hlavou
Maximum meteorického roje Perseidy nastává 13.8. 
dopoledne. V tomto roce nám navíc měsíční úplněk prakticky 
znemožní Perseidy pozorovat očima. Pojďme se podívat jak 
a čím můžeme detekovat průlety meteorů nad našimi hlava-
mi v době maxima meteoritických rojů. Jak noční (ale i denní) 
oblohu sledovat pokud z nebe „prší“ Perseidy.

TÁBORY
Máme ještě volná místa na několika táborech, pokud by 
někdo měl zájem třeba na last-moment, bude možné se ještě 
přihlašovat. Míst není sice mnoho, ale přeci jen bychom je 
rádi nabídli místním obyvatelům pro jejich děti.
10. – 16. 7. Mise k Jupiteru a měsíci Europa
7 denní pozorovatelský pobytový astronomický tábor
18. – 22. 7. Mise k Saturnu a měsíci Titanu
Příměstský astronomický tábor (1.BĚH)
8. – 12. 8. Mámo, táto, já chci radioteleskop!
Příměstský tábor kosmologický (2.BĚH)
15. – 19. 8. Mise k ledovým světům
Příměstský astronomický tábor (3.BĚH)

KOSTEL SV. ANNY

7. 7. 19.00 Koncert Imperial College Symphony 
Orchestra
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Účinkují: Imperial College Symphony Orchestra & Sinfonietta 
(Symfonický orchestr Královské univerzity v Londýně), 
dirigent - Oliver Gooch
Program: Antonín Dvořák –  Karneval, koncertní předehra, 
Reinhold Glière – Koncert pro lesní roh a orchestr, Jean 
Sibelius – Symfonie č. 2 D dur

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

9. 7. Bečov – Výšlap po Panoramatické stezce
16. 7. Mariánské Lázně 
 – Vycházka k prameni Smraďoch
23. 7. Netradiční Vánoce v Čankově
30. 7. Mariánské Lázně 
 – Putování za Medvědím pramenem

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

1. 7. a 29. 7 9.00 Městské farmářské trhy



30

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

Evropská šlechta zve na dostihy
Poslední červencový víkend si Karlovy Vary pro své tradiční setkání vybrali potomci evropských i zámořských šlechtic-
kých rodů společně s významnými osobnostmi vědy, kultury a obchodu z celé Evropy. Bude se zde konat 23. Karlovar-
ský víkend – setkání evropské šlechty.
Účastníci setkání jsou rozpoznatelní na první pohled. Jejich elegantní oblečení, u dam nádherné barevné klobouky, 
rozesmáté tváře – vždyť se přece přijeli bavit – a velmi milé a zdvořilé chování přináší na karlovarské kolonády závan 
starých dob, kdy etiketa byla základem výchovy v rodinách i ve školách.
Organizátoři setkání připravili pro své hosty tradiční třídenní program, plný tance a zábavy. Lahůdkou letos jistě bude 
dostihový den na závodišti ve Dvorech, na který se již těší všichni hosté.
Pro pobavení přítomných dam je připravena soutěž o nejkrásnější klobouk, dlužno podotknout, že všechny dámy berou 
svou účast v soutěži velmi vážně – jejich modistky pracují naplno již několik měsíců. Mladí muži pak trénují na dostih 
dřevěných koní, kdy každý z deseti mužů - závodníků obdrží do rukou dřevěného koně a s ním závodí na dostihové 
dráze.¨
A samozřejmě na návštěvníky čeká šest regulérních rovinových dostihů.
Pořadatelé setkání Karlovarský víkend 2022 srdečně zvou všechny občany Karlových Varů v sobotu 30. 7. 2022 od 
10.00 hodin na společné sledování letošních prvních dostihů na dostihové dráze v Karlových Varech - Dvorech.
Na tomto dostihovém dni nebude vybíráno vstupné a všichni občaně města jsou vřele vítáni!



31

INZERCE

  v
od

a k
v alit

n

vo
dak

va

www.vo
da

kva
.cz

Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

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

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



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



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

TAKÉ VÁM 
DLUŽÍ

Mgr. Petr Osladil, 
Drahovice?

Napište nám na info@mediaas.cz.




