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VEDENÍ MĚSTA NYNÍ PLÁNUJE VE 
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V POSLEDNÍCH LETECH SE NA ROLAVĚ 
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01 NEREZOVÉ BAZÉNY NA ROLAVĚ
Vedení radnice plánuje na Rolavě vybudování nerezo-

vých bazénů. Studie kromě bazénu a relaxační části pro 
dospělé obsahuje i několik skluzavek, dětskou část pro 

starší děti, ale i brouzdaliště pro nejmenší. Vše je navrže-
no v moderním nerezovém provedení a mělo by splňovat 

nejvyšší hygienické a uživatelské standardy. 
Více k tématu čtěte na straně 8.
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Milí spoluobčané,
jsme v druhé polovině letních prázdnin, 
máme za sebou po třech letech konečně 
opět další standardní a úspěšný ročník 
filmového festivalu. Kulturní léto ale naplno 
pokračuje i teď v srpnu. Věřím, že si letošní 
ročník užíváte, a to nejen koncerty, ale také 
divadelní představení a muzikály. Těšit se 
ještě můžete na festival vína ve Smetano-
vých sadech nebo například Food festival 
u hotelu Thermal.
Po několika letech jsme zpřístupnili terasy 
Mlýnské kolonády, které jsou pro veřejnost 
aktuálně otevřeny každý den od 11 do 
16 hodin. Novinkou je také znovu každo-
denně přístupná Zámecká věž s interaktivní 
expozicí, která návštěvníkům představuje 
11 Slavných lázeňských měst Evropy, za-
psaných spolu s Karlovými Vary na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Zámecká věž i Mlýnská kolonáda 
vám za skromné vstupné opět nabízí krásný 
a nezapomenutelný výhled na lázeňské 
centrum města.
V karlovarské čtvrti Drahovice ve Východní 
ulici bylo zahájeno rozšíření parkovacích 
míst. Taktéž bude rozšířena a opravena 
doposud úzká komunikace Stará Kysibelská. 
Zahájena byla také stavba nového Festivalo-
vého mostu a oprava konzolové lávky naproti 
hotelu Thermal. Do konce letošního bude pro 
veřejnost otevřena náplavka podél řeky Ohře 
mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem. 
Dobrá zpráva je, že i přes nynější ekonomic-
kou situaci, zachováme v Karlových Varech 
ceny jízdného, stravného na základních 
a mateřských školách a také v jídelně pro 
seniory Kotva.
Přeji Vám krásné léto plné zážitků.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

05 VARY°ZÁŘÍ
Festival světla se blíží, letos proběhne 9. a 10. září. 
Sedmý ročník se ponese v duchu svobodného sně-
ní. Ač mnoho zásadních uměleckých děl vznikalo za 
doby krize, jenom minimum těchto děl mohlo být 
v dobách nesvobody obdivováno a užíváno. 

10 PÁRTY SKONČILA
Přestože v lese posbíráme přibližně 30 tun odpadků 
ročně, zdá se to být marná a nikdy nekončící práce. 
Párty skončila je název nové výstavy řezbářských 
děl, která vznikla během květnového sympozia na 
Linhartu. 

12 ZÁMECKÁ VĚŽ SE OTEVŘELA VEŘEJNOSTI
Po dlouhých letech, kdy byla většina Zámecké věže 
nad Tržní kolonádou nevyužívaná a nepřístupná ve-
řejnosti, se nyní věž probouzí k životu. Při příležitosti 
prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu s dalšími 
10 evropskými městy na Seznam světového dědic-
tví UNESCO připravilo město interaktivní expozici, 
která přibližuje tuto mezinárodní památku. 

13 PRACUJEME NA PROMĚNĚ OKOLÍ DOLNÍHO 
NÁDRAŽÍ
Území širšího centra města, tedy území od soutoku 
řek Ohře a Teplá přes oblast kolem městské tržnice, 
Dolního nádraží až po Plynárenskou lávku a Tuh-
nickou vrbu, je místo, na které již byla zpracovaná 
spousta projektů. Přesto však dodnes leží nevyužité.

18 RUSKÝ CAR PETR I.
Do našeho města zavítalo v průběhu staletí mnoho 
reprezentantů vysoké šlechty, mnoho politiků 
i umělců, kteří dodávali lázním lesk a často šířili 
věhlas jeho léčebných pramenů do celého světa. 
K nejslavnějším patřil ruský car Petr I., zvaný Veliký. 
Od jeho narození uplynulo nyní 350 let.

26 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Hned s koncem prázdnin se na zdejších kolonádách 
opět objeví krojovaní tanečníci a muzikanti z celého 
světa, a to v rámci tradičního Karlovarského folklor-
ního festivalu. Důležitou inovací bude velká scéna 
ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní.
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DOPRAVNÍ PODNIK TESTOVAL ELEKTROBUS
Dopravní podnik Karlovy Vary testoval na několika 
linkách MHD elektrobus. Do ulic města vyrazil vůz 
značky MAN. K vidění byl při slavnostním otevření 
opraveného terminálu Tržnice. Cestující se tichým 
autobusem mohli svést například na linkách 2, 5 a 16 
a vzbudil u nich velkou vlnu zájmu. V testech elek-
trobusů jako alternativy pro doplnění vozového parku 
plánuje DPKV pokračovat.

PARKOVIŠTĚ K+R UPRAVUJE REŽIM 
U ZŠ POŠTOVNÍ
Nové dopravní značení upravuje režim u ZŠ Poštovní 
v Tuhnicích. Přilehlé parkoviště a další místa na 
komunikaci v Šumavské ulici budou fungovat v době 
před začátkem vyučování v režimu K + R (Kiss and 
Ride/polib a jeď). Slouží tedy pro krátkodobé zastave-
ní a bezpečné vystoupení, případně nastoupení osob. 
Jedná se o další opatření pro bezpečnější pohyb dětí 
před areálem školy.

CO ZNAMENÁ PARKOVIŠTĚ K+R 
NEBOLI KISS AND RIDE
Na mnoha místech ve městě najdete parkovací stání 
označená jako K+R (Kiss and Ride, polib a jeď). Nově 
byla vytvořena například u ZŠ Poštovní, na Západní 
ulici nad nádražím nebo v zrekonstruované Varšav-
ské. Jak je možná tato parkoviště využívat? Slouží pro 
vystoupení a nastoupení osob, a to po celý den nebo 
v době vyznačené dodatkovou tabulkou. Za porušení 
dopravního značení, tedy přestupek dle zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích, může být uložena 
pokuta od 1 500 do 2 500 korun, příkazem na místě 
je možné uložit pokutu až 2 tisíce korun.

NAVRHNĚTE SENIORA ROKU
Máte ve svém okolí seniora ve věku minimálně 60 
let a myslíte si, že by měl za své nasazení, činnosti či 
aktivity získat ocenění v anketě Senior roku? Neváhej-
te a nominujte jej prostřednictvím elektronického 
formuláře, který najdete na webu kr-karlovarsky.cz/
php/seniorroku, případně využijte pro hlasování QR 
kód. Čas máte do 15. srpna 2022.

PORTÁL OBČANA - JEDNODUCHÁ CESTA 
K INFORMACÍM
Nedlužíte městu za svoz odpadu? Chcete změnit výši 
poplatku, nebo si prověřit, zda nemáte vůči městu 
nějaký závazek? Pomůže vám Portál občana, který byl 
v rámci modernizace a zkvalitnění služeb zpřístupněn 
na webu Magistrátu města Karlovy Vary. Stav závazků 
a další informace umožňuje získat jednoduchou cestou.
Vstup do Portálu občana je možný několika způsoby, 
například pomocí jména a hesla, které zájemcům 
vygeneruje úřad. Stačí se osobně dostavit na praco-
viště oddělení místních poplatků. Další možností je 
přihlášení za použití občanského průkazu s aktivova-
ným kontaktním elektronickým čipem, prostřednictvím 
služby mojeID, bankovní identity atd. 
Uživatelům se v Portálu klienta zobrazí souhrn závazků 
z oblasti místních poplatků a pokut, například poplatky 
za svoz komunálního odpadu, za psy a další pohledáv-
ky. Je možné zde nahlížet nejen na stav svých závazků, 
ale také na jejich historii, aniž by byla nutná osobní 
návštěva úřadu.
Systém je napojen na platební bránu a platby je tedy 
možné provést pomocí QR kódu nebo online prostřed-
nictvím webové platební brány.
Portál občana a kompletní informace o možnostech 
přihlášení najdou uživatelé na webu Magistrátu města 
Karlovy Vary v sekci Magistrát – zde: https://mmkv.cz/
cs/portal-obcana

FREESTYLE MOTOCROSS SI UŽILY 
I DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Úspěšnou exhibici freestyle motocrossu Podmol Bro-
thers Motivation Show v KV Areně si díky daru města 
užily i děti z Dětského domova Karlovy Vary – Ostrov. 
Vstupenky jim předal člen rady města Václav Skuhravý. 
Před samotnou akcí provedl děti KV Arenou a zázemím 
HC Energie.

MĚSTO NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC ALBÁNIE
Karlovy Vary navštívil velvyslanec Albánie, pan Ilirian 
Kuka. S primátorkou hovořili o současné situaci v lá-
zeňství a cestovním ruchu či o možnostech spolupráce 
v oblasti kulturní a umělecké.

REGISTR VOZIDEL SE DOČASNĚ STĚHUJE
Registr vozidel v budově magistrátu v ulici 
U Spořitelny se bude v srpnu dočasně stěhovat do 
náhradních prostor, aby se na přepážkách mohlo 
vymalovat a vyměnit podlahy. V úterý 9. srpna 
bude z důvodu nezbytného přesunu technického 
zařízení a zázemí pracoviště registru vozidel 
úplně uzavřené. Od středy 10. srpna zhruba do 5. 
září bude agenda registru zajišťována v běžných 
úředních hodinách, ale v omezené kapacitě 
v náhradních prostorách. Čtyři provizorní přepážky 
vzniknou v kancelářích č. 100 a 101 v 1. patře 
úřadu v ulici U Spořitelny. Na přepážky navedou 
klienty směrovky i pracovníci registru. Vyvolávací 
systém pro odbavování klientů bude funkční bez 
omezení, stejně jako elektronický on-line systém 
rezervace termínů, který nejen pro období ome-
zeného provozu registru vozidel doporučujeme 
využít. Dostupný je na webu magistrátu města 
www.mmkv.cz v sekci Úřad on-line.

https://mmkv.cz/cs/portal-obcana 
https://mmkv.cz/cs/portal-obcana 
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Opravu hlavního přestupního uzlu MHD ve 
Varšavské ulici doprovodila i výrazná proměna 
zelené plochy oddělující terminál od budovy 
Tržnice. Další zeleň přibyla na nově vybudo-
vaných ostrůvcích. Pojetí vegetace, která tvoří 
doplněk dopravní stavby, reaguje na proka-
zatelné změny klimatu, oteplování a množství 
srážek. Odráží také současný trend vytvářet 
v městských aglomeracích více nezpevněných 
povrchů. Správa lázeňských parků (SLP) při 
obnově zeleně vsadila na porost odolávající 
suchu. Proto byl zvolen kříženec javoru mléče 
a babyky. „Celý projekt je pak postaven na 
použití trvalek ve směsích doplněných o stromy, 
které tvoří nepravidelné skupiny a remízy 
tak, aby byl zachován průhled na historickou 
budovu Tržnice, zejména její centrální část se 
vstupem. Nechtěli jsme, aby došlo k zadláždění 
celého prostoru terminálu, proto jsme některé 
ostrůvky osázeli trvalkami,“ vysvětluje Hana 
Petrlíková, odbornice na dendrologii a mistr 
střediska parků SLP. 

Ostrůvky mají podobu štěrkových záhonů 
s tisícovkami trvalek a inspirací k nim byly 
luční a stepní porosty. „Jedná se o perspek-

tivní alternativu květinových výsadeb v urbanizova-
ném prostoru. Jsou pouze minimálně náročné, co 
se přísunu vody týče. Dokážou v poměrně dobrém 
reprezentativním stavu přežívat i delší období 
sucha bez zvýšené potřeby zálivky,“ dodává Hana 
Petrlíková s tím, že štěrkové záhony jsou v podstatě 
výsledkem dlouhodobé snahy o řešení problema-
tiky snižování nároků výsadeb na udržovací péči 
ve veřejné zeleni a s měnícím se klimatem se 
jeví jako příjemný bonus jejich minimální nároky 

na závlahu. „První optimalizovaná směs byla 
sestavena v Německu v roce 1999. Od té doby 
vzniklo velké množství různých směsí. My jsme 
v prostoru terminálu použili dvě schémata nazvaná 
Tanec trav a Kvetoucí vlna,“ vysvětluje dendrolož-
ka. Ve směsích jsou použity zejména okrasné trávy, 
třapatky, astry a další hvězdicovité, krásnoočka, de-
nivky, kosatce, řebříčky, šalvěje, rozchodníky, šanty 
a další. U Tržnice byste napočítali šedesát různých 
druhů a kultivarů trvalek, dohromady jich je zde 
šest a půl tisíce rostlin. Zahradníci použili druhy 

snášející takzvané přísušky až extrémní sucha. Pro 
jarní efekt jsou v záhonu vysazeny na jaře kvetoucí 
cibuloviny. Naprosto zásadní je podle vedoucí 
parků použití minerálního mulče, ostrohranného 
štěrku, který chrání povrch záhonu před přehřátím, 
eliminuje zaplevelení, udržuju správnou teplotu, 
v zimě chrání rostliny zejména před vyhníváním, 
případně vymrzáním. „Na štěrkových záhonech je 
půvabné a neodolatelné, že jsou velmi dynamické, 
velmi rychle se mění a v době vegetace je záhon 
v podstatě každý den jiný,“ uzavírá Hana Petrlíková.

Okolí Tržnice probarví záhony 
s tisícovkami trvalek
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Mlýnská kolonáda, Divadelní korzo a Dvorský most 
zabodovaly v 21. ročníku soutěže Stavby Karlovar-
ského kraje. 
Divadelní korzo získalo 1. místo v hlasování 
odborné poroty v kategorii projektů, třetí místo 

v kategorii realizovaných staveb pak odborníci 
přiřkli opravě Mlýnské kolonády. Obnova Dvorské-
ho mostu si vysloužila zvláštní cenu Časopisu sta-
vitelství. Cenou primátorky města Karlovy Vary byla 
odměněna stavba Domova seniorů Karlovy Vary.

Mezi oceněnými Stavbami 
kraje jsou i projekty města

Teplou překlene nový 
Festivalový most
Řeku Teplou překlene zbrusu nový Festivalový 
most. Ten stávající, po kterém se přijíždí ke Grand-
hotelu Pupp, musí být kvůli havarijnímu stavu 
zdemolován. Dočasně se tak bude jezdit po mostu 
provizorním. „Na rekonstrukci mostu se připravu-
jeme dlouho, původně jsme ji chtěli spustit již na 
jaře, ale nakonec jsme se rozhodli nechat ještě 
s co možná nejmenšími komplikacemi proběhnout 
filmový festival a přípravné práce spustili ihned 
po jeho skončení. Dalšího odkladu už ale obnova 
mostu nesnese. Nosná konstrukce je v havarijním 
stavu a ve výrazně nedobré kondici je i spodní 
stavba,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr 
Bursík.

Než bude stávající přemostění zdemolováno, 
vyroste v jeho sousedství provizorní most smon-
tovaný ze čtyř ocelových válcovaných nosníků 
a mostovky z masivního dřeva. Sloužit bude jen 
pro automobilovou dopravu. Pěší budou směřováni 
na okolní lávky Labitzkého a Goethovu. Po novém 
mostě se bude opět jezdit ve dvou pruzích, po 
obou okrajích budou vybudovány chodníky. Zhoto-
vitelem je stavební společnost Strabag a náklady 
bez DPH činí téměř 26 milionů korun. „Je to jedna 
z investičních akcí, na kterých již pociťujeme 
nepříznivou situaci na stavebním trhu, zejména 
rostoucí ceny materiálů a energií. Cena je o 3 
miliony bez DPH vyšší než předpokládal rozpočet 
projektanta,“ konstatuje náměstek primátorky.
Nový Festivalový most se svou podobou přiblíží 
designu původní stavby. „Při plánování a volbě 
provedení mostu jsme přihlíželi k faktu, že se 
nachází ve velmi cenném území Městské pa-
mátkové rezervace Karlovy Vary, v těsné blízkosti 
Císařských lázní. Vzali jsme rovněž v potaz studii 
Divadelní korzo, kterou vypracovala Kancelář ar-
chitektury města, a jež je podkladem pro budoucí 
celkovou proměnu a revitalizaci celé lokality mezi 
Vřídelní kolonádou a Císařskými lázněmi. Soulad 
s touto studií bude v případě Festivalového mostu 
vyjádřen zejména zábradlím a dalšími zdobnými 
prvky, které byly navrženy podle historických 
fotografií a dalších dobových podkladů. Půjde 
v podstatě o věrnou repliku kovového zábradlí pů-
vodního mostu z konce 19. století. Rovněž předpolí 
mostu je navrženo v podobě, která ctí zmiňovanou 
studii Divadelní korzo,“ upřesňuje Petr Bursík.

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE - HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY
STAVBY: 1. místo: Loket – Městská dvorana; 2. místo: Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských 
domů; 3. místo: Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda – dílčí úprava 
Čestné uznání za „realizaci objektu v pojetí současné architektonické tvorby se zřetelem na tradiční 
materiálové pojetí“: Obslužný objekt Skiareál  Hranice Boží Dar
Čestné uznání za „stavbu vysokého společenského významu s vytvořením klidového prostředí v zastavě-
ném území“: Domov seniorů Karlovy Vary

PROJEKTY: 1. místo: Karlovy Vary – Divadelní korzo; 2. místo: Boží Dar – rekonstrukce areálu bývalé 
celnice na muzeum Krušnohoří; 3. místo: Abertamy -  Dům sedmnácti bylin
Čestné uznání za „společenský přínos a otevření tématu dopravního řešení nebezpečného úseku komuni-
kace I/13“: studie 4 pruhové uspořádání silnice I/13 Ostrov – Smilov

CENA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE: Bečov nad Teplou  - rekonstrukce Pluhovských domů 
CENA PRIMÁTORKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY: Domov seniorů Karlovy Vary
CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ: Karlovy Vary – obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři 

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ NA INTERNETU - PRO STAVBY, PROJEKTY A PAMÁTKY
(bylo odevzdáno 8 635 platných a ověřených hlasů)
STAVBA: 1. místo: Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů 
PROJEKT: Abertamy -  Dům sedmnácti bylin
ZACHRÁNĚNÉ A ZACHRAŇOVANÉ PAMÁTKY: Dům Zlatý jelen v Karlových Varech
PROJEKTANT ROKU KARLOVARSKÉHO KRAJE: Ing. Jiří Kovařík
STAVBYVEDOUCÍ ROKU KARLOVARSKÉHO KRAJE: Jan Kubeš
OSOBNOST STAVITELSTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE: Ing. Jan Procházka

Náměstek primátorky Petr Bursík na Festivalo-
vém mostu.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  S R P E N  2 0 2 2
1. 8. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, 
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. 
Meerwalda, V Lučinách, Lipová, Růžová
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
2. 8. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu
3. 8. Komunikace: Vrázova - část, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
4. 8. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásno-
horské, Banskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá, U spořitelny
5. 8. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, 
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu
8. 8. Komunikace: Hřbitovní, 5. května - část, Máchova, 
Polská, Jiráskova - část, Národní - část, Mozartova - 
část, Baarova, Mánesova
Parkoviště: Růžový vrch – u školy Krušnohorská, Kpt. 
Nálepky, Čankov – otočka MHD, Rosnice - U Kaštanu 
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
9. 8. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná - část, Chodská - část, Mozartova, Pod Tvrzí,
10. 8. Komunikace: Nákladní – plato Horní nádraží, 
U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

11. 8. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škrou-
pova, Divadelní, Moravská 
12. 8. Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, 
Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 
za kostelem, Na Výsluní
15. 8. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíko-
va, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením skokem
Noční mytí:  I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky 
16. 8. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové
17. 8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Sokolovská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
18. 8. Komunikace: Pražská silnice - část, K Letišti, 
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt. 
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. 
Krejčího, Na Vrchu
19. 8. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, 
Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, 
Úvalská – zrušeno kvůli rekonstrukci komunikací
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č. p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská 
- Gagarinova, Národní u domů č. p. 527/34, 528/36, 
Lidická u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové 
pod novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, 
St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za 
ubytovnou a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské 
ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova – zrušeno kvůli 
rekonstrukci komunikací
Parkoviště: Gagarinova za domy č. p. 498 – 502 a 509 
a 511 (mimo harmonogram)
22. 8. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská - část, 

Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Parkoviště: Svatošská – u zahrádek
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
23. 8. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, 
Sibiřská, Severní, Konečná
24. 8. Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hranič-
ní, Mlýnská
Komunikace: Lidická - část, Havlíčkova, Jiráskova 
- část, Palackého nám., Vrchlického - část, Italská, 
Americká 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
25. 8. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivec-
ká, Buchenwaldská - část, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská
26. 8. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK 
u čerp. stanice OMV), Chebská (od OK u Kauflandu k OK 
u TESCA)
29. 8. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. 
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 
30. 8. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Dra-
homířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po 
Drahomířino nábř.)
31. 8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, 
Počernická - část, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, 
Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická 
kolonie, Nad Dvorem
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, 
T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižo-
vatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

Rolava by si zasloužila nerezový bazén
Tisíce obyvatel Karlových Varů a okolí celoročně 
využívají volnočasový areál Rolava, který nabízí 
nejen koupání, ale i velké množství sportovního 
vyžití. V posledních letech se město každý rok 
snaží dále rozšiřovat nabídku služeb a zlepšovat 
i jejich kvalitu.  Na své si zde přijdou všichni 
- od dětí po seniory. Areál má již vybudované 
kvalitní sociální zázemí a navíc je dobře dostup-
ný ze všech částí města.

Dle správce volnočasového areálu Rolava  je 
každoročně ke konci léta zaznamenávána 
horší kvalita vody, a to především v malé 

vodní ploše. Do budoucna hrozí také problém s ne-
dostatkem vody. Právě tyto problémy by se však 
mohly vyřešit. Vedení radnice plánuje vybudování 
nerezových bazénů.
„Jsme přesvědčeni, že o tento areál bude mezi 
občany a návštěvníky i v příštích letech stále velký 
zájem. Proto by vedení města chtělo areál i nadále 
rozvíjet a investovat do něj finanční prostředky. 
Nechali jsme zpracovat rozvojovou studii volnoča-
sového areálu Rolava, která počítá i s výstavbou 
relaxačního bazénového komplexu,“ říká karlovar-
ský radní Václav Skuhravý.
Studie kromě bazénu a relaxační části pro dospělé 

obsahuje i několik skluzavek, dětskou část pro 
starší děti, ale i brouzdaliště pro nejmenší. Vše je 
navrženo v moderním nerezovém provedení a mělo 
by splňovat nejvyšší hygienické a uživatelské stan-
dardy.  „Je skvělé, že se podařilo vybudovat bazén 
u KV Arény, ale nemáme ve městě žádné větší 

koupaliště, jako mají v některých okolních městech. 
Myslím si, že by si občané takovýto komplex za-
sloužili. Přestože by se jednalo o nemalou investici, 
věřím, že se nám podaří v budoucnu v rozpočtu 
města finanční prostředky nalézt,“ dodává radní 
Skuhravý.
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Městské policie Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ost-
rov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Chodov 
a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné spo-
lupráci s cílem prohloubení součinnosti v oblasti 
vzdělávání, metodiky, prevence, sdílení dobré 
praxe a případné výpomoci v rámci uzavírání 
veřejnoprávních smluv. 
Městské policie v Karlovarském kraji spolupra-
cují dlouhodobě, v posledním období spoluprá-
ce nabyla na významu. Velitelé MP a OP řeší 
aktuální problémy i dlouhodobé úkoly v rámci 
pravidelných měsíčních online porad. Dvakrát 
do roka pořádají výjezdní zasedání, na která 
v rámci mezioborové spolupráce zvou zástupce 
bezpečnostních složek, státní správy a samo-
správy. Memorandum je tak logickým vyústěním 
užší spolupráce, ke které se nyní přihlásilo osm 
signatářů.  

Prohloubení spolupráce by mělo přispět ke 
sjednocení služebních postupů, odbornému růstu 
strážníků a v neposlední řadě efektivnějšímu 
využití finančních prostředků, což se již proká-
zalo v rámci úzké součinnosti krajské pracovní 
skupiny prevence a dohledu MP. Sdružené 
finance vícero městských policií umožní například 
odborný výcvik s kvalitními lektory. 
Samostatnou kapitolou je uzavírání veřejno-
právních smluv. Městská policie Karlovy Vary 
„vyslala“ své strážníky do Sokolova na akci Hurá 
prázdniny a letos poprvé při pořádání MFF využila 
pomoci sokolovských a chebských kolegů během 
zahájení a ukončení filmového svátku“, uvedl 
velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák. 
Podobných součinnostních opatření bude v Karlo-
varském kraji více, neboť vedle jmenovaných MP 
podepsaly VPS rovněž Ostrov a Rotava.

Městské policie v kraji uzavřely 
Memorandum o vzájemné spolupráci Asistent prevence 

kriminality poskytl 
první pomoc
Při dopolední kontrole dolního nádraží si 24. 
června asistent prevence kriminality všiml 
postarší ženy, která upadla na zem a zů-
stala bezvládně ležet. Přispěchal na pomoc 
a jakmile zjistil, že nedýchá, okamžitě zahájil 
nepřímou srdeční masáž. Jedna z přihlí-
žejících přes mobilní telefon kontaktovala 
záchrannou službu, která na místo vyslala 
jednotku hasičů s přístrojem AED. Možná se 
ptáte proč? Odpověď je jednoduchá, v danou 
chvíli byla nejblíž. Po několikaminutové resus-
citaci si od APK ženu převzali hasiči, kteří 
pokračovali v záchraně života až do příjezdu 
rychlé záchranné služby.

Den záchranářů na Rolavě
V sobotu 18. června, za tropického počasí, 
proběhl ve volnočasovém areálu Rolava už 
13. ročník Dne záchranářů. K vidění byla čin-
nost hasičů, armády, celní správy, záchranné 
služby, horské služby, policistů a samozřejmě 
strážníků. Ti měli pro děti připravené soutěže, 
k vidění byl služební skútr, kolo, segway a ti 
nejmenší mohli usednout do malého elek-
trického autíčka. Prohlédnout jste si mohli 
služební vozidlo sloužící pro převoz podnapi-
lých osob, které si pro jednu takovou dojelo 
při ukázce.

ZPRÁVY Z ULICE 

Stejně jako v předešlých letech, i v tomto roce 
proběhl ve spolupráci s Policií ČR a Týmem silniční 
bezpečnosti další ročník dopravně bezpečnostní 
akce „Na kole jen s přilbou“. A se sluncem nad 
hlavou vyjeli karlovarští strážníci na akci stylově 
na služebních kolech a zároveň symbolicky, neboť 
v květnu roku 1997 vyjely naše cyklohlídky do ulic 
poprvé. Při kontrole kladli strážníci důraz přede-
vším na důležitost nošení a správného upevnění 

přilby. Byť je zákonná povinnost nošení cyklistické 
přilby do 18 let věku, jsme rádi, že i dospělí tuto 
nezbytnou ochrannou pomůcku využívají a jsou 
příkladem pro děti. Na zoubek se strážníci podívali 
i dopravnímu prostředku, zda je řádně vybaven od-
razkami a funkčními brzdami. A aby akce nezůstala 
jen u kontroly, rozdávaly hlídky reflexní doplňky 
v podobě pásků, přívěsků, klíčenek, tkaniček 
a reflexních trubiček do výpletu kol.

Strážníci vyjeli na kolech

MĚSTSKÁ POLICIE

DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK JE ZA NÁMI
Poslední červnový den zakončil další školní 
rok a tím i na chvíli odvál do ústraní naší 
dohlížecí činnost na přechodech pro chodce. 
S karlovarskými strážníky se vy i vaše děti 
potkáváte za každého počasí, každý školní 
den a to především na nejvíce frekventova-
ných přechodech. Městská policie Karlovy 
Vary se bezpečnějšímu přecházení dětí vě-
nuje od samotného počátku vzniku a během 
jednoho školního roku hlídky provedou více 
jak 650 dohledů. Přejeme všem dětem, ať si 
užijí prázdniny, dávají na sebe pozor a v září 
budeme opět připravení na „zebře“.

V samém závěru měsíce června se žáci třetího 
ročníku oboru sociální pedagogika, který studují 
na Střední škole pedagogické, gymnáziu a vyšší 
odborné škole Karlovy Vary, zúčastnili vzdělávací 
akce „Poznej město s městskou policií“ zamě-
řenou na historii. „Poznávačku“ pro ně připravili 
strážníci z oddělení prevence a koná se už od roku 
2003. Studenti rozdělení do tří družstev byli na 
procházku lázeňským městem vybaveni otázkami 

a mapkou, podle které došli ke stanoveným bo-
dům, u kterých hledali odpovědi. Nápovědou mohly 
být historické pozůstatky vryté do budov, například 
datum stavby městského divadla, nebo záznam na 
hotelu Elefant ohledně dosažené výšky povodně, 
která město zasáhla v roce 1890.
Studenti si vedli velmi dobře, všechny otázky 
se jim s nepatrnými bodovými rozdíly podařilo 
rozluštit.

Poznej město s městskou policií
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LÁZEŇSKÉ LESY

Zajímavé kapitoly z historie ochrany přírody 
představí Stanislav Wieser. V Galerii na Svatém 
Linhartu promítne fotografické ukázky péče 
o chráněné rostliny a přírodní vývěry minerál-
ních vod. Na příkladech naznačí smysl ochrany 
kulturní krajiny mezi západočeskými lázněmi 
s důrazem na přírodu Karlovarska. Autor před-
nášky své zkušenosti nasbíral jako dlouholetý 
spolupracovník Správy Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les.
Přednáška s názvem Ochrana přírody v CHKO 
Slavkovský les od jejího vzniku v roce 1974 do 
současnosti se uskuteční 12. srpna od 16 do 18 
hodin a vstup je zdarma.

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů Karlovy Vary

O ochraně přírody ve Slavkovském lese 
pohovoří Stanislav Wieser

Jaký má expozice význam?
Naším úmyslem nebylo pouze přidat něco 
zajímavého do prostoru lesa, kam se často 
vydáváte na procházky, ale hlavně nápadnou 
formou upozornit na to, co nás trápí a co řeší-
me každý den. A to jsou odpadky v lese a také 
krmení zvěře v oboře.
Vystavené předměty – stůl, židle, rozbitá láhev, 
nedopalek cigarety, zmačkaná plechovka nebo 
sáček – tedy názorně ukazují výsledek „párty“ 
neukázněných návštěvníků lesa. Přestože 
v lese posbíráme přibližně 30 tun odpadků 
ročně, zdá se to být marná a nikdy nekončící 
práce.
Rádi bychom návštěvníky naučili dodržovat 
jednoduché pravidlo: „Co si do lesa přinesete, 
to si také odneste! Odpadkové koše do lesa 
umísťovat nebudeme. Představovaly by další 
navýšení nákladů, a hlavně by narušily přírodní 
ráz krajiny. Kontejnery na tříděný odpad najde-
te u lanového centra na Linhartu a u Goethovy 
rozhledny.

Dobrý úmysl často končí tragicky
Uhynulý jelen, který je také součástí expozice, 
má připomenout zákaz krmení zvěře v oboře. 
Mnozí návštěvníci ho bohužel porušují. A tak 
dobrý úmysl přilepšit zvěři nebo zabavit děti 
často končí nadýmáním, nebo i úhynem zvířat. 
Doufáme, že nám vystavené předměty vydrží 
co nejdéle a nepoškozené. Příští rok bychom 
k nim totiž rádi doplnili další. Prosíme proto 
návštěvníky lesa, aby výstavu neničili a na 
exponáty nelezli. Děkujeme!

Martina Nentvichová, projektová 
manažerka Lázeňské lesy Karlovy Vary

Párty skončila – účelem expozice je 
naučit správnému chování v lese
Párty skončila je název nové výstavy řezbářských děl, která vznikla během květnového sympozia na 
Linhartu. V lázeňských lesích ji najdete nedaleko hájovny Diana, u obory s divočáky.



11

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
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UNESCO

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je 
pozůstatkem hradu, který nechal vysta-
vět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je 
možný přístup výtahem na Zámecký vrch. 
Po dlouhých letech, kdy byla většina věže 
nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti, 
se nyní probouzí k životu. Při příležitosti 
prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu 
s dalšími 10 evropskými městy na Seznam 
světového dědictví UNESCO připravilo 
město interaktivní expozici, která návštěv-
níkům přibližuje tuto sériovou mezinárodní 
památku. 

Výstava představuje 11 Slavných lázeňských 
měst Evropy ze 7 zemí, která byla v čer-
venci 2021 společně zapsána na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Každé z nich je jedinečné a společně 
nám poskytují živoucí svědectví o unikátním lá-
zeňském fenoménu. Expozice podtrhuje principy 
zápisu a výjimečnost nejen našeho města, ale 
celého společenství Great Spa Towns of Europe. 
Jedním z cílů organizace UNESCO je také osvěta 
a vzdělávání veřejnosti, což je jedním z důvodů 
vzniku této expozice. 

Otevření Zámecké věže a přípravu výstavy 
zajistila Kancelář architektury města Karlovy 
Vary ve spolupráci s karlovarským Infocentrem, 
které je zároveň provozovatelem této budovy. 
Ke spolupráci jsme si přizvali odborníky různých 
oborů. Vizuální a technickou stránku výstavy 
připravilo kreativní studio 3dsense, které má 
v tomto směru mnoho zkušeností, např. z výstav 
Sluneční králové v Národním muzeu, Institutů 
Paměti národa nebo z pražského Signal festi-
valu. Architektonický návrh zpracoval architekt 
Jan Lebl. 
V rámci expozice jsme vytvořili 3 exponáty. 
Hlavní dominantou je model města vyrobený 
technikou 3D tisku s dynamickým podsvícením 

zvýrazňujícím významná místa. Další exponát 
prezentuje hravou formou všech 11 lázeňských 
měst. Třetí instalace využívá obrazové a zvukové 
terénní záznamy, které jsme pořídili v nejužším 
okolí karlovarského Vřídla, a vytváří nečekaný 
audiovizuální zážitek. 
Vystoupejte nebo vyjeďte výtahem na Zámec-
kou věž a pokochejte se malebným výhledem 
na lázeňskou část města a užijte si unikátní 
expozici. Součástí prohlídky je i historický sklepní 
prostor věže.
 Lucie Sochorková, Nora Dolanská

Zámecká věž se otevřela veřejnosti 
a nabízí interaktivní výstavu o Slavných 
lázeňských městech Evropy

PRAKTICKÉ INFORMACE

Výstava a ochoz jsou otevřeny každý den 
od 10:00 – 18:00. 
Vstupenku zakoupíte přímo na místě: 
50,- Kč dospělí / 25,- Kč studenti, ZTP, důchodci 
a děti do 6 let zdarma.
Přístup na Zámeckou věž je možný výtahem 
z Lázeňské ulice nebo krátkou vycházkou na 
Zámecký vrch.
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KAM KV°

Území širšího centra města, tedy území od 
soutoku řek Ohře a Teplá přes oblast kolem 
městské tržnice, Dolního nádraží až po Plyná-
renskou lávku a Tuhnickou vrbu, je místo, na 
které již byla zpracovaná v minulosti spousta 
projektů. Přesto však dodnes leží nevyužité 
a kromě zmíněného nádraží, které rozvoj místa 
svým uspořádáním spíše blokuje a parkování 
vozidel v ploše za ním je stále prázdné, ačkoliv 
jde o velmi cennou rozvojovou plochu města. 
Proč je vůbec důležité zabývat se zástavbou 
takového území, když mají Karlovy Vary spíše 
sestupnou tendenci, pokud jde o počet obyvatel 
a zcela logicky by se tak dalo říct, že žádná 
další výstavba není nutná?

Podíváme-li se na situaci ve stavebním 
vývoji města, zjistíme, že v posledních letech 
navzdory vylidňování bylo postaveno několik 

bytových domů, všechny však vesměs na okraji 
města, např. lokalita Sedlecká, rezidence Mattoni-
ho nábřeží, rezidence Dubová atd. Je logické, že 
investor zhodnocuje pozemky, které vlastní a že ty 
na okraji města jsou výrazně dostupnější než v jeho 
centru. To je ovšem příklad neřízeného vývoje, kdy 
město roste živelně, aniž by se pokusilo aktivity 
soukromého sektoru jakkoliv směrovat a vytvářet 
mu podmínky, aby mohl své záměry realizovat tam, 
kde to město nejvíce potřebuje. Vzniká tak další 
zábor volné krajiny a velmi řídká městská struktura, 
která má vysoké nároky na dopravní a technickou 
infrastrukturu a nevytváří město dobře prostupné 
pro pěší a ekonomicky udržitelné. Socioekonomické 

studie tvrdí, že ideální hustota zalidnění města tak, 
aby jeho ekonomika dobře fungovala, je cca 100 
obyvatel na hektar. Aktuální stav v Karlových Varech 
je cca 21 obyvatel na hektar, město je tedy velmi 
řídké a poměr jeho příjmů od daňových poplatníků 
vůči výdajům na infrastrukturu a vlastní údržbu je 
tak velmi nevyvážený. Město má v novém územním 
plánu vymezeno několik rozvojových ploch a z nich 
velkou část právě na svých okrajích, což znamená 
další zábor volné krajiny a další výstavbu v místech, 
kde nepřinese žádoucí kvalitu ani pro město ani pro 
nové obyvatele. 
V současnosti Kancelář architektury připravuje ve 
spolupráci s atelierem Jiran a partner, 4ct a Ing. 
Jiřím Oboznenkem územní studii lokality širšího 
centra města. Přípravou takových projektů na roz-
vojové lokality v centru města dělá město první krok 
k řízenému rozvoji, kde může na základě projektově 
připraveného území iniciovat výstavbu tam, kde 
to potřebuje. Může například motivovat soukromý 
sektor k výstavbě v centru formou PPP projektu 
(tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru), 
pro který může být mnohem zajímavější realizovat 
své záměry v hodnotnější lokalitě s vytvořením 
kvality, která je jinde nemožná – například bydlení 
na zeleném nábřeží Ohře s kvalitami dostupného 
městského centra. Město může realizovat vlastní 
bytovou výstavbu a doplnit tak téměř neexistující 
bytový fond, nebo jinak obchodovat s pozemky 
s dlouhodobým výhledem. Pokud bychom zaplnili 
celou lokalitu centra a vodárny, získali bychom ka-
pacitu pro zhruba 8000 nových obyvatel, aniž by se 
město jakkoliv rozrostlo do volné krajiny a muselo 
tak zbudovat další infrastrukturu, zvýšit nároky na 

MHD, údržbu apod. Takovým zahušťováním sleduje-
me zvyšování kvality veřejného prostoru ve městě, 
vytvoření centra, které je příjemně prostupné pěšky, 
tzv. město krátkých vzdáleností a v neposlední řadě 
i rozprostření městských investic hraje důležitou 
roli. Větší efekt budou mít investice provedené na 
menší ploše kompaktního města než stejný objem 
financí rozložený rovnoměrně do jeho celé plochy. 
Dnes území širšího centra představuje hluchý 
prostor, který není parkem ani ničím jiným, co by 
vytvářelo příjemné prostředí, ačkoliv má díky řece 
a své centrální poloze s pěší dostupností služeb, 
dopravní obsluhou apod. nezpochybnitelné kvality 
a potenciál. 
Naším cílem je zacelení historického jádra u měst-
ské tržnice, vytvoření fungující dopravní kostry, 
aby nové komunikace sloužily, ale netvořily bariéru 
pro pěší, abychom se po městě mohli pohybovat 
příjemnými ulicemi na místo podchodů a abychom 
se mohli snadno dostat k řece Ohři, přírodnímu 
fenoménu, který vytváří jedinečné kvality místa. 
V řešeném tématu se nevyhneme otázce integro-
vaného terminálu veřejné hromadné dopravy. Jeho 
konkrétní podoba a pozice je klíčová pro další rozvoj 
místa, neboť nám umožní vytvořit město, ve kterém 
má vyšší přednost hromadná doprava a pohyb pěš-
ky před automobilovou. Tu bychom měli organizovat 
spíše na okraji centra, aby to tak bylo dobře doprav-
ně obsloužené a v příjemné pěší dostupnosti.
V září pro Vás chystáme panelovou diskuzi na toto 
téma a také veřejné představení územní studie tzv. 
širšího centra. 
Pro více informací sledujte náš web www.kamkv.cz, 
nebo nás sledujte na Facebooku či Instagramu. 

Širší centrum - pracujeme na 
proměně okolí Dolního nádraží
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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: www.mvcr.cz/volby. Informace 
k organizaci voleb v Karlových Varech jsou k dis-
pozici na www.mmkv.cz/volby-2022  

PRÁVO VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Do Zastupitelstva města Karlovy Vary má právo 
volit občan města Karlovy Vary za předpokladu, 
že jde o
a) státního občana České republiky, který:

- alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let,

- je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 
v Karlových Varech,

- nemá překážku ve výkonu volebního 
práva,

b) státního občana jiného členského státu 
Evropské unie, který:
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let,
- nejpozději do středy 3. října 2018 do 

16.00 hodin požádá na pracovišti evi-
dence obyvatel Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21 (přízemí) o zápis do 
dodatku stálého seznamu /pokud o tento 
zápis nepožádal již při dřívějších volbách 
do zastupitelstva města/, a platným dokla-
dem zde prokáže, že má povolen trvalý 
nebo přechodný pobyt ve městě Karlovy 
Vary,

- nemá překážku ve výkonu volebního 
práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
- zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu:
a) výkonu trestu odnětí svobody
b) ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva

- výkon služby vojáka z povolání v zahrani-
čí.

Voliči s trvalým bydlištěm v Karlových Varech si 
mohou v případě pochybností ověřit, zda jsou 
zapsáni v seznamu voličů na evidenci obyvatel 
v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 2035/21 do 21. 9. 2022, a to v těch-
to úředních hodinách: pondělí a středa od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.

PRÁVO VOLIT DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
Právo volit ve volebním obvodu č. 1 má státní 

občan České republiky s trvalým pobytem ve 
volebním obvodu č.1, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami v právu volit jsou:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidu 
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ – MOŽNO 
POUZE U VOLEB DO SENÁTU
Voličský průkaz pro volby do Senátu lze vydat 
nejdříve dne 8. září 2022. Vydává se pro každé 
kolo voleb samostatně.
Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE na 
voličský průkaz hlasovat.
Ve volbách do Senátu může lze na voličský 
průkaz hlasovat pouze v rámci volebního 
obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. 

Seznam obcí volebního obvodu č. 1, kde se volí 
do Senátu:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, 
Bochov, Boží Dar, Božičany, Bražec, Březo-
vá, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, 
Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hory, 
Hroznětín, Chodov (okres Karlovy Vary), Chyše, 
Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné 
Údolí, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Mírová, 
Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, 
Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, 
Stanovice, Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, 
Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč, Velichov, Verušič-
ky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Každá volební strana1), jejíž kandidátní listina 
nebo přihláška do Senátu byla zaregistrována, 
může nejpozději do dne 24. srpna 2022 do 
16.00 hodin delegovat jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise.
Nebude-li takto dosaženo minimálního počtu 
členů okrskové volební komise, který je stanoven 
v souladu se zákonem, deleguje členy na neob-
sazená místa primátorka města. 
Za práci v komisi náleží odměna, jejíž výše se 
odvíjí například i od toho, zda se bude konat 
druhé kolo senátních voleb.
Zájemci o členství v okrskové volební komisi, 
které nedelegovaly volební strany, se mohou 
přihlásit:
- elektronickým vyplněním formuláře na webu 

Magistrátu města Karlovy Vary, v sekci volby 
do Poslanecké sněmovny

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

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

- e-mailem: m.kosikova@mmkv.cz
Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství 
v okrskové volební komisi. V případě zařazení do 
komise budeme přihlášené zájemce kontaktovat 
(možno až do volebních dnů, včetně).
Zájemci o členství v okrskových volebních 
komisích, kteří chtějí být delegováni volebními 
stranami, jež při daných volbách mají právo de-
legovat, řeší svůj zájem o členství s jednotlivými 
politickými subjekty.
Na území statutárního města Karlovy Vary je 50 
volebních okrsků, jejichž seznam naleznete na 
úřední desce v sekci volby.
Člen okrskové volební komise, který je v pra-
covním nebo služebním poměru, má nárok na 
pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném 
rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služební-
ho příjmu nebo odměny ve výši průměrného 
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi 
okrskové volební komise, který není v pracovním 
nebo služebním poměru, avšak je výdělečně 
činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku 
za dobu výkonu funkce člena okrskové volební 
komise.

První zasedání a školení okrskových voleb-
ních komisí se uskuteční
Ve čtvrtek 1. září 2022 v Lidovém domě ve 
Staré Roli v těchto hodinách:
od  8.30 okrsky 1 až 25
od 12.00 okrsky 26 až 50.

Na prvním zasedání budou vylosovány funk-
ce předsedy a místopředsedy, komise obdrží 
organizační informace, na které bude navazovat 
školení okrskových volebních komisí. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY 
A  DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2022

VOLBY

http://www.mvcr.cz/volby
http://www.mmkv.cz/volby-2022
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ŠKOLSTVÍ

Město Karlovy Vary ocenilo nejúspěšnější žáky, 
pedagogy a další pracovníky mateřských, základ-
ních a základních uměleckých škol. Pamětní listy 
a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednot-
livých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy 
a nadstandardním přístupem k výuce nebo pracov-

ním úkolům i prací nad rámec povinností. Ocenění 
se dostalo také nejúspěšnější ředitelce. 
Ceremoniál se odehrál v aule ZŠ a ZUŠ Šmeralova, 
jejíž žáci slavnost zpestřili svými vystoupeními.  
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a dě-
kujeme.

Město ocenilo nejúspěšnější 
žáky a pracovníky škol

Nejúspěšnější žáci školního roku 2021/2022
ZŠ 1. máje: I. stupeň - Eliška Burdová; II. stupeň - Vojtěch Parkáni
ZŠ Jana Amose Komenského: I. stupeň - Alžběta Mašková; II. stupeň - Barbora Karásková 
ZŠ Konečná: I. stupeň - Jakub Kosina; II. stupeň - Daniela Jelínková 
ZŠ Krušnohorská: I. stupeň - Jakub Dudl; II. stupeň - Carla Bašistová 
ZŠ jazyků: I. stupeň - Daniel Durdil; II. stupeň - Maxmilián Tyl 
ZŠ Dukelských hrdinů: I. stupeň - Jáchym Vajnar; II. stupeň - Natálie Nejezchlebová 
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení – Mozartova: Matyáš Bauchner  
ZŠ Poštovní: I. stupeň - Anna Hnátková; II. stupeň - Nikola Maštalířová 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: I. stupeň - Jan Marek; II. stupeň - Kateřina Salačová; ZUŠ - Vojtěch Přiklopil 
ZŠ Truhlářská: I. stupeň - Karolína Kučerová; II. stupeň - Adam Kučera 

Nejúspěšnější pedagogové a provozní pracovníci mateřských, základních škol a základních 
uměleckých škol ve školním roce 2021/2022
ZŠ 1. máje: Mgr. Dagmar Randová
ZŠ Jana Amose Komenského: Mgr. Gordana Jelínková 
ZŠ Konečná: Milena Stručková 
ZŠ Krušnohorská: Marie Janoušková 
ZŠ jazyků: Eva Ledinská 
ZŠ Dukelských hrdinů: Mgr. Miriam Čermáková 
ZŠ Mozartova: Mgr. Veronika Mikolášová 
ZŠ Poštovní: PaedDr. Jarmila Lembacherová 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Hana Sarkisovová (za ZŠ), Petr Čamek za (ZUŠ)
ZŠ Truhlářská: Mgr. Světlana Ševčíková  
ZUŠ A. Dvořáka: Antonín Kadeřábek 
1. MŠ Karlovy Vary: Eva Vodová
2. MŠ Karlovy Vary: Lenka Levinská 
Zvláštní ocenění ředitelky školy: Bc. Zdeňka Bečvářová

Zvláštní ocenění od primátorky města A. P. Ferklové a náměstka pro školství J. Kopfsteina obdržela 
Zdeňka Bečvářová.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY  |  LIDÉ

Většina lázeňských míst v Evropě se ráda 
chlubí návštěvami a pobyty významných 
osobností. Připomínají je sochy, pamětní 

desky, pojmenování ulic či jiných míst. Plně to platí 
i o Karlových Varech. Do našeho města zavítalo 
v průběhu staletí mnoho reprezentantů vysoké 
šlechty, mnoho politiků i umělců, kteří dodávali 
lázním lesk a často šířili věhlas jeho léčebných 
pramenů do celého světa. K nejslavnějším patřil 
ruský car Petr I., zvaný Veliký, z rodu Romanovců. 
Od jeho narození uplynulo nyní 350 let.
Syn cara Alexeje a jeho druhé ženy Natálie Na-
ryškinové se narodil 9. června 1672. V lednu 1676 
se car při každoročním žehnání vod řeky Moskvy 
nachladil a 8. února zemřel. Careviči Petrovi se 
zhroutil svět. V říši záhy nastaly zákulisní boje, kdo 
dál povede zemi. Okolnosti donutily Petra předčas-
ně dospět. Svoji sílu a nezávislost dokázal, když se 
v 17 letech zbavil vlády své poručnice – nevlastní 
sestry Sofie a sám se ujal moci. Tehdy začaly 
jeho výboje, které trvaly 30 let a vytvořily z Ruska 
evropskou velmoc. 
V roce 1697 se Petr vydal na svou první cestu do 
západní Evropy, která trvala více než půldruhého
roku. Navštívil Hannoversko, Amsterodam, Londýn 
a Vídeň. Cestoval v hlubokém utajení, poznával 
jinou mentalitu, zvyky a sám se hodně učil. Vyučil 
se několika řemeslům, získával první zkušenosti 
v diplomacii. Mnohé mistry, lékaře, důstojníky 
a námořníky získal pro práci v Rusku. Po návratu 
reorganizoval armádu, byl autorem řady reforem 
státní správy, nezapomněl na zakládání manu-
faktur, škol a budování dopravní sítě. Zasloužil se 
o rozvoj vědy a umění, včetně založení akademie 
věd. Petr kladl na své spolupracovníky vysoké ná-
roky, ale sám se také nešetřil. Při stavění základů 
Petrohradu v roce 1703 pracoval po pás v ledové 
vodě, při válečných taženích spal s vojáky na holé 
zemi. Není divu, že se brzy objevily zdravotní potí-
že. Nemocné ledviny si car odjel léčit do Karlových 
Varů.

O pobytech Petra Velikého v našich lázních se 
psalo mnohokrát. Proto uvádím jen to nejpodstat-
nější. Poprvé přijel 24. září 1711 a pro město to 
bylo překvapení. Nebyl proto vítán se vší oficialitou. 
Podrobil se pokynům lékařů, pil denně 15 až 18 
pohárků vody, později i více. Nevedl žádný luxusní 
život, dovedl odpočívat i relaxovat. Pobyt ukončil 
14. října. Léčba mu prospěla a tak do lázní zavítal 
příští rok znovu. Bylo to 19. října a tentokrát mu 
karlovarští připravili velkolepé uvítání. Druhé léče-
ní, které trvalo do 12. listopadu, dopadlo ještě lépe. 
Petrovo zdraví se upevnilo a jeho lázeňské pobyty 
udělaly velkou reklamu. Do Karlových Varů začala 
jezdit ruská a polská šlechta.
Lázeňští pacienti i turisté najdou při procházkách 
ve městě  i v okolí mnoho dokladů o pobytu ruské-
ho cara. Snad nejznámější je Petrova výšina s bus-
tou Petra a třemi pamětními deskami. V restauraci 
na Jelením skoku je obraz zachycující cara na 
neosedlaném koni, který vyjel na dnešní Petrovu 
výšinu. Dům „Petr“ naproti Mlýnské kolonádě má 
pamětní desku, která připomíná dům „U páva“, při 
jehož stavbě car pomáhal. K této události se vzta-
huje také reliéf, který je ve spodní části pravoslav-
ného kostela Petra a Pavla (v Sadové ulici). Busta 
panovníka je také u konzulátu Ruské federace, 
bronzová jezdecká socha na výšině Aberg. Pamětní 
desky vztahující se k pobytu imperátora jsou také 
na domě „Salvator“ ve Vřídelní ulici a na domě 
„U červeného orla“ na Staré louce, údajně v obou 
bydlel. Karlovarské muzeum uchovává karetní 
stolek, na jehož tvorbě se také podílel, stejně jako 
několik střeleckých terčů. V nedaleké Březové je 
na bývalém železářském hamru pamětní deska 
dokladující carovu řemeslnou zručnost.
Ruský car Petr I. Veliký byl jedním z mnoha vý-
znamných návštěvníků Karlových Varů. Tento stát-
ník, vojevůdce a diplomat přelomu 17. a 18. století 
se do historie světoznámých lázní zapsal zlatým 
písmem. Můj kamarád a historik dr. Burachovič ho 
zařadil na pomyslnou hitparádu slavných hostů – 
podle stupně jejich popularity u Vřídla – na druhé 
místo, ihned za německého básníka Johanna 
Wolfganga von Goethe.
 PhDr. Zdeněk Musil

Ruský car Petr I.
Volnočasový areál Rolava v Karlových Varech 
představí poskytovatele sociálních služeb na 
akci „Pomáhejme s radostí“. O co všechno 
se postarají, co zařídí a s čím vám mohou po-
moci organizace působící v oblasti sociálních 
služeb? Odpovědi na tyto otázky najdete v so-
botu 3. září ve Volnočasovém areálu Rolava, 
kde proběhne zábavný den s poskytovateli 
sociálních služeb. Od 10 do 16 hodin si užijete 
pestrý program, soutěže pro děti, hudební 
vystoupení, ukázku dovedností asistenčního 
psa, divadlo pro děti a představení místních 
organizací, které působí v sociální oblasti. 
Programem provede moderátor Českého 
rozhlasu Karlovy Vary Radim Jehlík. Akci 
pořádá statutární město Karlovy Vary a vstup 
je zdarma. 

Pomáhejme 
s radostí 2022
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ZDRAVÍ

Od předminulého roku mám takový rituál. Večer se 
sejdeme na chvíli se sousedkou, dáme si sklenku 
vína, probereme, co se stalo přes den. A k tomu 
cigaretu za odměnu. Někdy mi přijde, že si bez 
našich „koučovacích“ setkání nedokážu představit 
večer. Manžel mi to už několikrát vyčetl. Jsem 
závislá? Mám to utnout? A jak?    Hana, 45

Alkohol a cigarety jsou silná dvojice – rychle na 
nich vzniká závislost. Podporuji vaši snahu začít 
zdravější život. Vypadá to, že jste spolu s kama-
rádkou nenápadně spadly do stereotypu, který 
vám spíše bere, nežli dává. Domnívám se, že není 
potřebné utnout setkávání se, i když možná stojí 
za to zamyslet se nad četností, ale podstatné je 
vyřadit z nich alkohol a cigarety. 
To, že jste se dostaly do situace, kdy řešíte každo-
denní problémy kouřením a alkoholem není dobrý 

příklad ani pro vaše děti. Mám pocit – z toho jak 
setkání popisujete – jako byste se v té chvíli spolu 
s kamarádkou obě proměnily na pubertální dívky, 
které si potřebují trocha užít a protestovat proti 
pravidlům. Vaše „koučovací“ setkání připomínají 
útěky za školu a kouření v koutě školního dvorku. 
Pokud obě zvažujete seknout s kouřením, máte 
vyřešený důležitý bod. Na odvykání – soustředím 
se teď jenom na kuřácký zlozvyk – máte spojence 
a někoho, kdo má stejný cíl. Společně můžete 
mluvit o tom, jaké jsou vaše motivy pro zbavení 
se závislosti, podporovat a oceňovat se. Proberte 
spolu, čeho se v procesu odvykání od kouření bo-
jíte, co Vám brání začít atd. Buďte upřímné a ne-
bojte se mluvit otevřeně. Oblasti, které vám nejsou 
jasné, konzultujte s odborníky. Vyhledejte někoho, 
kdo procesem odvykání úspěšně prošel. Rozdělte 
si úkoly při získávání informací. A nezapomeňte si 
naplánovat, jak se za úspěchy odměníte. 

Když budete pěvně rozhodnuta, stanovte si datum, 
kdy kouřit přestanete. Skoncovat s kouřením je 
potřebné najednou, postupné omezování počtu 
cigaret nefunguje. V čase, když začnete s odvy-
káním, zkuste zvolit pomalejší pracovní i osobní 
tempo a o pomoc požádejte partnera. Důvěřujte 
jeho zájmu o vás, vaše zdraví a vztah. 
Rozmyslete si, jak budete překonávat chuť 
zapálit si. V dnešní době jsou dostupné alter-
nativní nikotinové výrobky. Neznamenají ale to, 
že jste s kouřením a užíváním nikotinu skončily. 
Jestli se chcete zbavit závislosti, musíte přestat 
konzumovat nikotin úplně. Přeji vám pevnou vůli 
a optimismus!
  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.

Volnočasový areál Rolava se připojuje 
k projektu Karlovy Vary – město bez kouře
Areál Rolava se jako významný volnočasový kom-
plex v Karlových Varech připojil k projektu „Karlovy 
Vary – Město bez kouře“.
Volnočasový areál Rolava slouží pro odpočinek 
a sportovní vyžití nejen obyvatel Karlových Varů. 
Ti zde mají k dispozici in-line dráhu, zcela nové 
dětské hřiště, nebo například plážový volejbal, více-
účelové hřiště, street workout hřiště, tenisové kurty 
či přírodní koupaliště. Pořádá se zde také velké 
množství kulturních akcí. Pro návštěvníky areálu
je v letošním roce připravena novinka, jedná se 
o tzv. wakebording, což je vodní lyžování, které si 
může vyzkoušet téměř každý. 
„Chceme být ještě zdravějším městem i inspirací 
pro ostatní. Proto jsme se také jako první v České 
republice zapojili do projektu ‚Karlovy Vary – Město 
bez kouře‘. Rádi bychom tím zdůraznili zaměření 
našeho města na zdraví, lázeňství, zdravý životní 
styl a aktivní turistiku. Důležitým cílem je i snaha 
motivovat Karlovaráky, aby udělali něco pro své 
zdraví. A to i při aktivním trávení volného času, 
které jim nabízí řada místních sportovišť, desítky 
tras v lázeňských lesích, a také náš areál  Rolava. 
V případě kuřáků, aby udělali zásadní krok směrem 
k odvykání,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová, primá-
torka města.
V celém areálu Rolava platí zákaz kouření s vý-

jimkou tří přesně vymezených míst. Ta jsou jasně 
vyznačena na nových plánech, které byly v rámci 
iniciativy Karlovy Vary – Město bez kouře v areálu 
umístěny.
Na stejných plánech je nyní vyznačena i oblast, kde 
je možné užívat bezdýmné alternativy k cigaretám 
– ať již elektronické cigarety či výrobky na principu 
zahřívaného tabáku. V areálu tak chceme motivovat 
kuřáky, kterým se nedaří přestat kouřit, aby ales-
poň přešli na méně rizikové alternativy.
„V rámci projektu poskytujeme v pravidelné rubrice 

v Karlovarských radničních listech rady, jak přestat 
s kouřením. Na začátku letošního roku jsme také 
slavnostně otevřeli v karlovarské čtvrti Drahovice 
novou adiktologickou ambulanci pomáhající s odvy-
káním kouření. Aktuálně sjednocujeme označení 
nekuřáckých zón v lázeňské části města. V před-
chozích letech jsme také nechali rozmístit v ulicích 
Karlových Varů nové speciální koše – tubusy na 
nedopalky. Součástí těchto aktivit je i zacílení are-
álu Rolava směrem k podpoře nekuřácké kultury,“ 
dodává manažer projektu Tomáš Melč.

KÁMOŠKY: ALKOHOL A CIGARETY
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Filmový svátek po 56.
Filmový festival nabídl po třech letech plnohodnot-
né menu v tradičním termínu. Našemu městu to 
přineslo spoustu kulturních (i nekulturních) zážitků, 
desetitisíce návštěvníků a mediální pozornost. 
A jako vždy jsou občané rozděleni do dvou ne-
smiřitelných táborů – jedni festival milují, druzí ho 
bytostně nesnáší. 
Kromě nepřeberného množství zajímavých filmů 
- ano, stále jsme na filmovém festivalu a filmy 
jsou skutečně základem existence a ano, pořád 
je náš karlovarský festival tím nejpřístupnějším 
z tzv. kategorie A, s trochou snahy lze vidět 
každý promítaný snímek za základní vstupné 2/3 
běžného lístku do kina – si můžete vybrat z celé 
řady koncertů a dalších sponzorských aktivit. No 
a právě ty a jejich obsazení veřejného prostoru, 
přinášejí celou řadu konfliktů. 
Bez sponzorských peněz by festival takové úrovně 
nebyl. Město a kraj poskytují zhruba desetinu 
rozpočtu, stát dalších cca. 20 %. Tedy více než dvě 
třetiny jde za firmami, které pochopitelně chtějí být 
za své peníze vidět. To ovšem naráží na kapacity 
našeho města, které nejsou nafukovací. Celý 
festivalový ruch se dnes odehrává mezi Alžběti-
nými lázněmi a Lázněmi I. Všechny davy a aktivity 
se vměstnají do úzkého prostoru podél Teplé, což 
v kombinaci s obsazením kolonád a parků vedlo 
občas k ucpání údolí. Trochu se tím devalvuje 
ta původní atmosféra, kdy místo korporátních 
staveb v parcích debatovali mladí lidé. Festivalu 
by pomohlo aktivity opět rozprostřít více po celém 
městě, které vážně najde přifouknout jako kinosál, 
který před léty vyrostl vždy u Thermalu. Ideálním 
prostranstvím bylo letní kino a přilehlé parky, 
bohužel, báječný prostor nám opět chátrá. 
Najít rovnováhu mezi vším je obtížné. Všechny 
zúčastněné skupiny nejde uspokojit. Festival je 
významnou kulturní událostí nadregionálního 
dosahu a jistě s sebou kromě celé řady filmových 
nadšenců láká i takové návštěvníky, kteří čas tráví 
rozhodně jinak než v sále. Jako dlouholetý filmový 
návštěvník (a sem tam i nějakého baru) lze asi 
jen poprosit ty, kteří desetidenní filmovou oslavu 
nemusí, i příští rok o trochu shovívavosti.

Jindřich Čermák
zastupitel za Piráty

Chudáci bary v karlovarských ulicích
Zaujal mne článek Karlovarského deníku „Bary 
v Jaltské omezila vyhláška“. Čtenáře informuje 
o tom, že od 1. června nabyla platnosti vyhláška 
města, která prý zásadně omezuje provoz barů 
a rychlého občerstvení podniků v ulicích Dr. Davida 
Bechera, T. G. Masaryka, Jaltská a Zeyerova a to 
přesto, že jejich provozovatelé v měsíci březnu po-
depsali s městem dohodu – vzletně memorandum, 
kde se zavázali, že splní šest podmínek, které mají 
vést ke zklidnění situace v těchto ulicích v nočních 
hodinách.
Ono kulantní označení „zklidnění“, mělo zajistit 
pro obyvatele těchto ulic splnění šesti podmínek 
do konce května. Přeloženo do běžné mluvy 
mělo zajistit, aby návštěvníci uváděných podniků 
v pozdních nočních hodinách nehulákali, nevyřvá-
vali, nepřecházeli z jednoho podniku do dalšího, 
nevynášeli a nepopíjeli alkohol na ulici, neodha-
zovali nedopalky a nezvraceli na chodník. To měli 
zabezpečit informační cedule nebo zaměstnanci 
uvedených podniků. Také měly být určeny vyhra-
zené prostory pro kouření a zajištěn dozor nad 
dodržováním dohodnutých pravidel.
Dle závěrů městské policie i odpovědného radního 
podmínky podnikatelé nesplnili. Šmitec.
Nevím, zda obyvatelé bydlící v uváděných ulicích 
mají vůbec nějakou naději klidného spánku, když 
o nočním klidu bude možné hovořit až od druhé 
hodiny v noci, kdy bary budou zavírat. A jako 
karlovarského specifika si všímám, kdo všechno si 
na tomto problému „přihřívá polívčičku“.
Bydlím v našem městě od roku 1945, to člověk už 
ledacos zažil. Mrzí mne, že současnost upřednost-
ňuje cokoliv, co nazývá „zábavou“, před tak běž-
nou a samozřejmou věcí jakou je spánek. Musím 
také přiznat, že „kňourání“ dotčených podnikatelů, 
že je město finančně ničí, mne nedojímá.
 Petr Chalupa

Děkuji představitelům města za klidné léto
Vážení představitelé města,
velmi Vám děkuji za logické a správné rozhodnutí, 
kterým jste nám obyvatelům Staré Role a sídliště 
Čankovská zajistilo klidné léto.
V loňském roce jsme byli od května do září nedob-
rovolně vystaveni obtěžujícímu hluku z kulturních 

akcí konaných v rámci Kulturního léta. Obyvatelé 
přilehlých lokalit dali jasně najevo, že s koncerty na 
Rolavě nesouhlasí a tisíce jich podepisovaly hned 
dvě petice. 
Nakonec se ukázalo, že tento nápad byl opravdu 
nešťastný, jelikož i návštěvnost koncertů byla 
vskutku tristní. Koncerty navštěvovalo vždy pár 
desítek platících posluchačů. 
Naopak my všichni ostatní jsme celé léto, i několi-
krát týdně, přes den i večer utíkali ze svých zahrad 
a marně zavíraly okna před ohlušující hudební 
projekcí.
Omezeni jsme byli také my pravidelní sportovci, 
kteří od nepaměti využívají volnočasový areál 
Rolava právě ke sportu. Na Rolavu chodím běhat 
už spoustu let i z toho důvodu, že to je jediné 
místo, kam nemají přístup psi. Moje tři děti jsem 
zde naučila jezdit na kole i na bruslích, hrát tenis, 
volejbal… V létě je toto místo naprosto ideální 
ke sportu i ke koupání – jako jediné v Karlových 
Varech.
Loňská, téměř permanentní omezení provozu 
in-line dráhy, vlající plachta z podia zasahující do 
dráhy nám všem provozování sportovních aktivit 
velmi komplikovala. Vjezdy a výjezdy aut převáže-
jící techniku znemožňovaly bezpečný pohyb našich 
dětí. O odpočinku nemohla být ani řeč.
Nejsem odpůrcem živé kultury, naopak, velmi rádi 
koncerty s celou rodinou navštěvujeme. Nechceme 
být ale nedobrovolnými posluchači hudby, i té 
která se nám nelíbí a už vůbec ne v místě vlastního 
bydliště.
Proto bych si ze srdce přála, aby Rolava zůstala 
„areálem pro děti, pro odpočinek, ale zejména pro 
aktivní sport…“ tak jak se prezentuje na oficiál-
ních stránkách. 
Doufám a pevně věřím, že i představitelé města, 
kteří o budoucnosti Rolavy rozhodují, nebo budou 
rozhodovat, si plně uvědomují nutnost zachovat 
nám a našim dětem možnost venkovního spor-
tovního vyžití. Zvláště v této době, kdy životní styl 
naše děti přivedl až k epidemii obezity a dalším 
zdravotním problémům, je zásadní umožnit jim 
aktivní trávení volného času na bezpečném 
a vhodném místě, kterým Rolava vždy byla.
Děkuji a přeji nám všem, aby zdravý rozum vítězil 
i nadále!  Petra El-Kayssi
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KULTURA

Na jevišti Karlovarského městského divadla 
se během prvního červnového víkendu setkali 
nejnadanější mladí tanečníci ze všech koutů 
republiky. Konalo se zde celostátní kolo pře-
hlídky tanečního oboru základních uměleckých 
škol. Jeho organizace se ujala Základní škola 
a Základní umělecká škola Karlovy Vary, které 
se nakonec v soutěži podařilo vybojovat i oce-
nění za tvůrčí pedagogickou práci a interpreta-
ci sólového tanečního partu.

Ústřední kolo přehlídky tanečního oboru ZUŠ 
se obvykle koná pouze jednou za tři roky. 
Jedná se o vyvrcholení soutěže, která probí-

há během celého školního roku nejprve na okresní, 
krajské a posléze na celostátní úrovni. V rámci 
jednoho víkendu se pak divákům představí ti nejši-
kovnější tanečníci, kteří navštěvují lidový, scénický 
či klasický tanec na základních uměleckých ško-
lách a k vidění jsou ty nejzajímavější choreografie, 
které se v posledních letech urodily.
Aby se žáci a pedagogové mohli setkat s různými 
přístupy k tanci a s novým prostředím, koná se 
celostátní přehlídka vždy v jiném městě a organi-
zuje ji jiná škola. V letošním roce zamířila poprvé 
do Karlových Varů a pořádání se premiérově ujala 
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy 
Vary. ,,V minulých letech jsme se scházeli spíše na 
druhém konci republiky - v Kroměříži, Uherském 
Hradišti, Svitavách nebo Poděbradech. Letos umě-
lecká rada chtěla, aby i taneční soubory z Moravy 
poznaly zase krásu západu Čech,“ popsala za 
organizátory karlovarská choreografka Petra Blau.
,,Karlovy Vary jsou turisticky lákavé a zajímavé 
město a zdejší divadlo je nejen nádherné, ale má 
pro tanečníky i skvělé technické zázemí,“ uvedla 
Zora Breczková, předsedkyně taneční sekce umě-
lecké rady ZUŠ ČR a dodala: ,,Důležitá pro nás byla 
i vysoká kvalita pedagogického vedení a tvorby na 
pořádající škole. Věděli jsme, že ZŠ a ZUŠ Karlovy 
Vary organizaci zvládne díky týmové práci a že vše 
nezůstane na bedrech jen jedné učitelky.“
Podle ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Břetislava 
Svobody se navíc škola mohla opřít o celou řadu 
sponzorů a partnerů: ,,Všichni k nám byli neuvěři-
telně vstřícní. Tímto ještě jednou děkujeme všem, 

kteří nám poskytli finanční podporu, zázemí a nebo 
třeba věcné dary, které jsme mohli předat
vystupujícím jako památku na jejich návštěvu 
Karlových Varů.“
Do celostátního kola přehlídky tanečních oborů 
ZUŠ se letos probojovalo 341 žáků a celkem 44 
choreografií. Všechny tance pak byly ve čtyřech 
zhruba dvouhodinových blocích k vidění v sobotu 
4.července v Karlovarském městském divadle. 
Žáci byli podle věku rozděleni hned do šesti kate-
gorií, těm nejmladším bylo sedm let, nejstarším až 
šestadvacet let.
Na přehlídku se nominovala také tři představení, 
která vznikla přímo v Karlovarském kraji. ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary postoupila s choreografiemi Neříkej 
to! a Jsem od Petry Blau a ZUŠ Ostrov se nomino-
vala s choreografií V náladách od Karin Wintrové. 
Obě školy si odnesly Ocenění za reprezentaci 
tanečního oboru v základním uměleckém vzdě-
lávání, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary získala navíc ještě 
Zvláštní ocenění za vynikající tvůrčí pedagogickou 
práci pro choreografku Petru Blau a Ocenění za 
interpretaci sólového partu pro tanečnici Barboru 
Kabešovou. ,,Bylo to pro mě velké překvapení, nic 
takového jsem vůbec nečekala. Radovali jsme se 

z té ceny v celém souboru. Během soutěže se nám 
totiž omylem spustila špatná verze hudby, která 
měla delší úvod a tak jsme museli tančit o trochu 
déle a dost improvizovat. A tahle chybka se pak 
přetavila v tuhle krásnou cenu,“ popsala mladá 
karlovarská tanečnice Barbora Kabešová.
Ačkoli porota rozdala během soutěže několik cen 
vybraným souborům, pedagogům či tanečníkům, 
hlavní smysl ústředního kola už byl hlavně ve 
společném setkání. ,,Šlo o inspiraci, motivaci 
a poznání směrů práce svých kolegů a jiných 
žáků. Bylo to velké setkání té nejlepší pedagogické 
a taneční práce vybraných z jednotlivých krajů,“ 
zdůraznila Breczková.
A i přes to, že přehlídka v minulých letech putovala 
po různých českých městech, nyní není vylouče-
no, že se do Karlových Varů po třech letech opět 
vrátí. ,,Možná se opět podíváme do Uherského 
Hradiště, možná se podíváme do jiného krásného 
města a možná zůstaneme v Karlových Varech. 
Což bychom po letošní zkušenosti byli moc rádi. 
Karlovy Vary se zapsaly do historie ústředních 
kol tanečního oboru ZUŠ nesmazatelnou a neza-
pomenutelnou stopou. Bylo tu opravdu krásně,“ 
zakončila Breczková.

V divadle se představili mladí 
tanečníci ze všech koutů republiky

Play it again – Studio Najbrt
Do konce srpna je v karlovarské galerii k vi-
dění tvorba Studia Najbrt, předního českého 
grafického studia, které již od roku 1994 vytváří 
identity, knihy, plakáty, výstavy, webové stránky 
a aplikace pro české i mezinárodní klienty. 
Dlouhodobě spolupracuje nejen s MFF Karlovy 
Vary, ale i se skupinou Ambiente, městy Praha, 
Ostrava a mnoha dalšími. Do povědomí i laické 

veřejnosti pronikla originální vykřičníková loga 
Ostravy, stejně jako loga Národní galerie v Praze 
či Masarykovy univerzity v Brně. Grafický design 
studia charakterizuje profesionální, výrazný 
a často hravý přístup, který jim přinesl celou 
řadu českých i zahraničních ocenění (mnohokrát 
např. prestižní cenu za Nejkrásnější knihu roku). 
Aktuální výstava Studia Najbrt představuje 28 
let trvající spolupráci s Mezinárodním filmovým 
festivalem Karlovy Vary. Výběr z mnoha podob 

jednotlivých ročníků prezentují především plaká-
ty, tiskoviny, ale i další předměty, které každoroč-
ně pro festival vznikají. Výstava přibližuje tvorbu 
Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, 
Jakuba Spurného a několika dalších designérů 
a s nimi spolupracujících fotografů, architektů 
a režisérů. Přijďte se podívat a třeba i zavzpomí-
nat, některý z hrnků, triček nebo tašek asi budete 
mít doma (pokud tedy patříte k milovníkům filmů 
a festivalu).
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27. Karlovarský folklorní festival je za dveřmi

V srpnu budeme s různými programy od Vivaldi-
ho Čtvero ročních dob po filmové melodie opět 
několikrát v týdnu ke slyšení na Mlýnské kolonádě, 
v případě nepřízně počasí v kolonádě Vřídelní. Vedle 
toho nás ovšem čeká několik mimořádných koncertů 
napříč žánry. V rámci Karlovarského kulturního léta 
se představíme dvakrát na Becherovka stage – 5.8. 
v ojedinělém spojení s DJ a producentem Chrisem 
Kaufmanem jako House Classsics Orchestra. Klasika 
jde ruku v ruce s klasikou. Tak jako klasická hudba, 
i taneční hudba má své historické základy. Devade-
sátá léta jsou považována za kolébku hitů taneční 
scény, a právě aranžmá těch největších house hitů 
zazní pod taktovkou Dominika Svobody. Jako hosté 
se představí Debbie, Albert Černý a Anita Tereza 
Navrátilová. 27.8.budeme součástí koncertu Tribute 
Davida Stypky. Spolu s kapelou Bandjeez a zpě-

vačkou Kateřinou Marií Tichou provedeme skladby 
Davida Stypky, jehož tvorba se v posledních letech 
stala velmi populární. V letošním roce – rok od smrti 
– získal David Stypka s Bandjeez 3 ceny Anděl.
Již několik let jsme součástí Mezinárodního hudební-
ho festivalu J. C. F. Fischera, který probíhá od srpna 
do října na různých místech Karlovarského kraje. Vel-
mi oblíbenou tradicí této spolupráce je v závěru léta 
„Barokní koncert na Dianě“. Kdo jste ještě nezažil at-
mosféru horkého letního večera uprostřed lázeňských 
lesů naplněnou hudbou barokních mistrů, nenechte 
si ji 19.8. ve 20:30 ujít. Koncert bude od cembala řídit 
dirigent Vojtěch Spurný. V ceně vstupenky je zahrnuto 
i jízdné lanovkou, která bude pro návštěvníky mimo-
řádně v provozu po skončení koncertu na cestu zpět. 
Přejeme vám krásné léto.
 Váš Karlovarský symfonický orchestr

Od koncertu s DJ k Baroknímu 
nokturnu na Dianě

K Mezinárodnímu Dni seniorů dostanou dříve 
narození Karlovaráci tradiční dárek v podobě 
divadelního představení. Letos je pobaví Bosé 
nohy v parku. Romantická komedie Agen-
tury Harlekýn bude k vidění v Karlovarském 
městském divadle ve čtvrtek 22. září od 17 
hodin. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 100 
korun už jsou v prodeji. Zájemci si je mohou 
zakoupit nebo rezervovat pouze osobně 
v pokladně divadla.
A na jaký příběh se mohou karlovarští senioři 
těšit? Líbánky skončily a mladí novomanželé 
se vydávají na dlouhou trať každodenní rutiny 
a začínají si budovat společné hnízdečko 
lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc 
v nezařízeném bytě. Následně si odbýt se-
tkání s její konzervativní matkou a exotickým 
sousedem-sukničkářem. Opravdový křest 
ohněm… Skvělá podívaná na první trable 
novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem 
správně jiskří, ať už se hádají či milují. V režii 
Kateřiny Ivákové hrají Anna Kameníková (Lin-
hartová)/ Karolína Vágnerová, Radúz Mácha, 
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský.

Senioři letos 
dostanou k svátku 
Bosé nohy v parku

Hned s koncem prázdnin (od 31. 8. do 4. 9.) se na 
karlovarských kolonádách opět objeví krojovaní 
tanečníci a muzikanti z celého světa, a to v rámci 
tradičního Karlovarského folklorního festivalu. Mezi 
letošními hosty se můžeme těšit na folkloristy ze 
Slovenska, Srbska a Španělska, ale také na české 
soubory jako je Čtyřlístek z Nového Strašecí, Jiskra 
z Plzně, Krušnohor a Skejušan z Chomutova, Stázka 
z Teplé, Marjánek z Mariánských Lázní, Žerotín ze 
Strážnice, pražský Smíšený sbor Josefa Vycpálka 
a domácí organizátorský Soubor Písní a tanců Dyleň.
Vedle tradičních scén Sadové a Tržní kolonády, 
Muzea Karlovy Vary nebo loketského amfiteátru 
budou moci diváci letos také zavítat k Národnímu 
domu, kde budou tanečníci a muzikanti vystupovat 
v rámci Porcelánových slavností. Důležitou inovací je 
pak velká scéna ve Smetanových sadech u Alž-
bětiných lázní, kde se představí nejen folkloristé, 
ale v sobotu večer také místní kapely Jazz Cakes 
a Fonkienz, od pátku do neděle zde bude i divadélko 
pro děti. Součástí festivalu nadále zůstává oblíbený 
sobotní krojovaný průvod a týž den galaprogram ve 
Velkém sále SPA Hotelu Thermal, kde se na jednom 
podiu vystřídají všichni účastníci festivalu. Pokud by 
návštěvník snad byl již folklorem unavený, může se 
zastavit v Jarmarku lidových řemesel či zavítat na 
výstavku historických automobilů před Thermalem. 
Pro aktuální informace můžete sledovat Karlovarský 
folklorní festival na FB či na Instagramu @kffestival 
a na webové stránce kffestival.cz. Hynek Rint
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 
011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

4. 8. 10.00 Prohlídka divadla
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
11. 8. 10.00 Prohlídka divadla
18. 8. 10.00 Prohlídka divadla
25. 8. 10.00 Prohlídka divadla

26. 8. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ 
hudby milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může 
těšit, inspirovat a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary 
Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna Millera, George 
Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. Big 
Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

28. 8. 19.30 Michaela Doleželová, Michal Vencl: 
Když se zhasne
Agentura Nordproduction
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské 
společnosti. Jejich manželství nelze pokládat za ideální – 
vlastně je to hotové peklo na zemi – ale nelze s ním jen 
tak skoncovat. Může za to předmanželská smlouva.
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, 
Miluše Bittnerová/ Světlana Nálepková
Režie: Roman Meluzín

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Sledujte web a Facebook KSO. Změna programu vyhra-
zena.

5. 8. 20.30 House Classics Orchestra – DJ 
Chris Kaufman & KSO
Becherovka Stage, hotel Thermal
Hosté: Debbi, Albert Černý, Anita, Tereza Navrátilová, Sax 
Hrusha
Dominik Svoboda – dirigent

19. 8. 20.30 Barokní koncert ve spolupráci s 
Mezinárodním festivalem Johanna Caspara Ferdi-
nanda Fishera
Areál Diana
Johann Caspar Ferdinand Fischer: Suita č. 5 G dur op. 1
Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 C dur BWV 1066
Arcangelo Corelli / Francesco Geminiani: La Follia
Jan Dismas Zelenka: Simphonie a 8 concertanti ZWV 189
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Vojtěch Spurný – dirigent

27. 8. 20.30 David Stypka Tribute
Becherovka Stage, hotel Thermal
Bandjeez, Kateřina Marie Tichá a KSO
Dominik Svoboda – dirigent

KOLONÁDNÍ KONCERTY NA MLÝNSKÉ KOLONÁDĚ
Vstup volný. V případě nepřízně počasí se kolonádní 
koncerty konají ve Vřídelní kolonádě.

3. 8. 17.00 Á Tre Voci
Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Renata Pitrová – klavír, Petr 
Pitra – violoncello

4. 8. 17.00 Duo Arpeggio

Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Zdislava Melicharová – harfa

5. 8. 17.00 Jazz Cakes
Lucie Víšková – zpěv, Jan Horych – jazz kytara, Jakub 
Vohnout – kontrabass

6. 8. 15.00 a 7. 8. 10.30   Cimbálová muzika Klaret 
z Mikulova

7. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

10. 8. 17.00 Duo Arpeggio
Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Zdislava Melicharová – harfa

11. a 12. 8.   17.00   Karlovarský symfonický 
orchestr
Robert Říšský – dirigent

13. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Martin Peschík – dirigent

14. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Robert Říšský – dirigent

17. 8. 17.00 Trio Piacere
Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Bohumila Trachtová – klarinet, 
Hana Janoušková – violoncello

18. 8. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
Martin Peschík – dirigent

19. 8. 17.00 Duo Arpeggio
Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Zdislava Melicharová – harfa

20. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Martin Peschík – dirigent

21. 8. 15.00 Family Concert
Komorní koncert
Renata Pitrová – klavír, Petr Pitra – violoncello, Magdaléna 
Pitrová – zobcové flétny, violoncello, Daniel Pitra – zobco-
vé flétny, housle, kytara, klavír, bicí nástroje

24. 8. 19.00 Karlovarský symfonický orchestr
Koncert filmových melodií
Jan Kučera – dirigent

25. 8. 17.00 Karlovarský symfonický orchestr
W. A. Mozart: Divertimento D dur
A. Vivaldi: Čtvero ročních období
umělecké vedení Jakub Sedláček – koncertní mistr KSO, 
housle

26. 8. 17.00 a 27. 8. 15.00   Riccio Quartetto
Komorní koncert
Radka Ondráčková – hoboj, Alina Šobíšková – housle, 
Martin Forman – viola, Martin Ondráček –violoncello

28. 8. 15.00 Karlovarský symfonický orchestr
Jan Mikoláš – dirigent

31. 8. 17.00 A Quatro Voci
Komorní koncert
Michaela Petrová – flétna, Martin Petr – hoboj, Renata 
Pitrová – klavír, Petr Pitra – violoncello

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 8. 19.30 Thor: Láska jako hrom
2. 8. 19.30 Top Gun: Maverick (titulky)
3. 8. 17.00 Top Gun: Maverick dabing
 19.30  Elvis
4. 8. 19.30  Střídavka

5. 8. 19.30  Střídavka
6. 8. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  Střídavka
 19.30  Bullet Train
7. 8. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Planeta Praha
 19.30  Střídavka
8. 8. 19.30  Bullet Train
9. 8. 19.30  Střídavka
10. 8. 17.00  Thor: Láska jako hrom
 19.30  Top Gun: Maverick (titulky)
11. 8. 17.00 Jan Koller
 19.30  Jan Koller
12. 8. 17.00  Jan Koller
 19.30  Bestie
13. 8. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Jan Koller
 19.30  Bullet Train
14. 8. 14.30  Planeta Praha
 17.00  Jan Koller
 19.30  Bestie
15. 8. 17.00  Střídavka
 19.30  Elvis
16. 8. 17.00  Projekce pro seniory Promlčeno
 19.30  Jan Koller
17. 8. 19.30  Top Gun: Maverick (titulky)
18. 8. 19.30  Thor: Láska jako hrom
19. 8. 19.30  Top Gun: Maverick (titulky)
20. 8. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  Prezidentka
 19.30  Střídavka
21. 8. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Jan Koller
 19.30  Podezřelá
22. 8. 19.30  Plná 6
23. 8.  19.30  Bullet Train
24. 8. 17.00  Top Gun: Maverick (dabing)
 19.30  Střídavka
25. 8. 19.30  Arvéd
26. 8. 17.00  Arvéd
 19.30  After: Pouto
27. 8. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  After: Pouto
 19.30  Arvéd
28. 8. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Střídavka
 19.30  After: Pouto
29. 8. 17.00  Thor: Láska jako hrom
 19.30  Arvéd
30. 8. 17.00  Projekce pro seniory Řekni to psem
 19.30  Top Gun: Maverick (titulky)
31. 8. 17.00  Jan Koller
 19.30 Arvéd

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 28. 8. 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 
především 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 a 
s nimi spolupracujících fotografů, architektů a režisérů.

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 sbír-
kových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 
bude prezentovat 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.)

KMD karlovarské městské divadlo
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INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
do 11. 9. Maxipes Fík a jiné psí kusy Jiřího Šala-
mouna
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 nejoblíbeněj-
ších u nejen dětských diváků.

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

DALŠÍ AKCE
13. 8. 10.00 Hmyzí domek
V rámci dílny pro děti i dospělé vznikne hmyzí domek.

23. 8. 10.00 Keramický ateliér
Tvůrčí dílna Pavly Vargové zaměřená na práci s keramic-
kou hlínou dle vlastních nápadů či inspirací.

30. 8. 16.00 Bárka
Dílna určená dětem i dospělým se zaměří na výrobu 
drobné dekorace.

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 pohlaví a výška jedince atd.). Prezentována bude 
rovněž metoda superprojekce a kresebná rekonstrukce 
podoby obličeje.

do 31. 8. Z jakých pohárků pily známé osobnosti?
Letní minivýstava v Muzeu Karlovy Vary představuje něko-
lik pohárků, které jsou spojeny se známými osobnostmi. 
Jedná se jak o „někdejší evropské celebrity“ jako byla 
rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sisi, která v Karlových 
Varech pobývala roku 1892 a byla ubytována byla ve Vile 
Teresa, jež je součástí hotelu Bristol, nebo pruský a první 
německý kancléř, Otto von Bismarck - ve Varech pobýval v 
létě 1865 a ubytovaný byl v Helenině dvoře, dnes součásti 
Imperialu - tak i o návštěvníky dnes téměř neznámé, např. 
lékař I. Stanilawsky nebo Dr. Struve. V prvním patře je pak 
ve stálé expozici skleněný pohárek pro císaře Františka 
Josefa I., ze kterého pil při své návštěvě města v roce 
1904.

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

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

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

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  1. - 12. 8.
Pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854 22. - 29. 8.
Drahovice, Drahomířino nábř. 16 1. - 5. 8.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

tel. 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 do-
hodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku.

NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
Nabízíme meziplanetární lety k planetám sluneční sousta-
vy. 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 mezipřistá-
ním u Mezinárodní 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. 

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
KAŽDOU SO do 24. 8.   15.00   Pohádky s hvězdičkou

V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo 
astronomických 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 do 24. 8.   16.15   Komentovaná pro-
hlídka hvězdárny
Nabízíme komentovanou prohlídku spojenou za jasné 
oblohy s pozorováním Slunce. Program uvozuje pořad 
Magie karlovarské krajiny. Program je vhodný pro 
zájemce od 10 let.
12. 8. 21.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Co nám 
létá nad hlavou
Maximum meteorického roje Perseidy nastává 13.8. do-
poledne. V tomto roce nám navíc měsíční úplněk prakticky 
znemožní Perseidy pozorovat očima. Pojďme se podívat 
jak a čím můžeme detekovat průlety meteorů nad našimi 
hlavami 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.
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

1. 9. 19.00 Slavné operní melodie
V programu zazní melodie z děl W. A. Mozarta, J. Haydna, 
Ch. Gounoda, G. Pucciniho, G. Donizettiho a dalších. Vstu-
penky je možné zakoupit ve všech obvyklých předprode-
jích, nebo po tel. domluvě v sídle spolku v Sedleci.
Účinkují: Karolína Žmolíková – soprán, Daniel Klánský – 
basbaryton
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent  Martin Peschík

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

6. 8. Zámek Verušičky – Tvrziště Čichalov -  Žlutice
13. 8. Nová Ves – Podél Prunéřovského potoka 
 na Hasištejn
20. 8. Ovesné Kladruby – Vysočany – Martinov 
 – Lazurový vrch
27. 8. Naučná stezka Jesenice
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých  turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu 
jsou k dispozici na www.fjw.rajce.net.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

26. 8. 9.00 Městské farmářské trhy
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz
Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz
Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz
Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz
Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz
Odbor strategií a dotací
Mgr. Jiřina Orlichová
353 151 163, Moskevská 21
j.orlichova@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
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INZERCE

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.
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