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01 VARY°ZÁŘÍ
Festival světla se blíží, letos proběhne 9. a 10. září. Sedmý ročník se 

ponese v duchu svobodného snění. Ač mnoho zásadních uměleckých 
děl vznikalo za doby krize, jenom minimum těchto děl mohlo být 

v dobách nesvobody obdivováno a užíváno. Teď máme štěstí nacházet 
se v období svobodném, tak pojďte s námi snít a žít naplno v krásném 

a zdravém městě! Průvodce letošním ročníkem najdete uprostřed 
vydání na stranách 16 a 17.
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Milí spoluobčané,
konec letních prázdnin, děti po dvou měsících 
zpět ve školních lavicích a pomalu přicházející 
podzim. Jedno z nejkrásnějších období, které 
naše již tak kouzelné město zbarví do hřejivých 
tónů. Ani v září město nespí a koná se zde 
mnoho významných společenských, sportovních 
a kulturních akcí. Začátek měsíce patří tradičně 
Karlovarskému folklornímu festivalu, který oživí 
hudbou a tancem centrum a zákoutí města. Již 7. 
ročníkem pokračuje jeden z největších festivalů 
světla v ČR - Vary Září, na který vás srdečně zvu. 
V letošním roce se můžete těšit na novinku, do 
festivalu světla bude zapojena také nově zpřístup-
něná Zámecká věž nad Tržní kolonádou. Sportovní 
fanoušci se mohou těšit na ty nejlepší světové 
triatlonisty, kteří zamíří právě do našeho města ve 
dnech 9. – 11. září.
V měsíci září nás také čeká jeden z nejdůležitěj-
ších úkolů a rozhodnutí, a to hlavně z pohledu 
občanů. Je téměř neuvěřitelné, že jsou za námi už 
čtyři roky na radnici. Celé volební období uteklo 
jako voda a máme tu čas komunálních voleb. 
V termínu od 23. – 24. září můžete přijít k vol-
bám. Podrobnosti najdete uvnitř tohoto vydání.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a zahájili další 
důležité investiční akce. Jednou z těch větších je 
oprava Bezručovy ulice. O obnovu této důležité 
komunikace jsem již dlouho usilovala a jsem ráda, 
že byla zahájena. Dalším významným zahájeným 
projektem je náplavka v Tuhnicích, který bude 
zrealizován do konce letošního podzimu. Vybudu-
jeme tam pro vás relaxační zónu, pláž, víceúče-
lové hřiště, vodní prvky, venkovní work-outové 
hřiště, ale také místa pro relaxaci a grilování. Jak 
víte, karlovarské mosty a lávky byly dlouhodobě 
zanedbány. Jsou skutečně v dezolátním stavu, 
ale pracujeme na nápravě. Tři mosty jsme již 
postavili, čtvrtý most opravili, nyní jsme zahájili 
stavbu dalšího, tentokrát Festivalového mostu a 
opravu konzolové lávky naproti hotelu Thermal. 
Každé velké město má problémy s parkovacími 
kapacitami, a proto jsem ráda, že se ještě na 
podzim dokončí oprava parkoviště ve Východní 
ulici, kde přibude dalších 30 parkovacích míst. 
Vyslyšeli jsme také vaše prosby o navýšení počtu 
laviček ve zrekonstruovaném prostoru nástupiště 
Tržnice. Zatím bylo osazeno několika provizorními 
lavičkami, které budou později nahrazeny novými 
v jednotném stylu.
Milí spoluobčané, přeji vám všem pohodový 
podzim a pevné zdraví!
Vaše primátorka
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

05 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Po loňské úspěšné premiéře se vracejí do kalendáře 
velkých kulturních akcí a jejich dějištěm budou na 
přelomu září a října opět Smetanovy sady. Od 28. 
září do 1. října se v rámci programu na podiu vystří-
dá celá řada místních a regionálních umělců.

06 ČTYŘI ROKY VE VEDENÍ MĚSTA
Každé čtyři roky se na podzim konají komunální 
volby do městských a obecních zastupitelstev. Ani 
v letošním roce tomu není jinak. Co se za pře-
dešlé čtyři roky pod dosavadním vedením města 
v Karlových Varech podařilo, to se dočtete v našem 
stručném přehledu.

09 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Třetí zářijový víkend bude v Karlových Varech opět 
ve znamení památek. V rámci Dnů evropského 
dědictví otevřou své dveře tři zajímavé objekty. 
Prohlédnout si je můžete zdarma. Připraven bude 
odborný výklad historiků i doprovodný program.

10 TAJEMNÝ OBRAZEC V DLAŽBĚ
Turisté okolo něj přejdou téměř nevšímavě, šlápnou 
na něj a pokud jej vůbec zaregistrují, přisuzují mu 
praktickou úlohu ukazatele jednoho z karlovarských 
pramenů, tzv. Václavova -  který vyvěrá jako devátý 
v řadě jen metr od něj uprostřed Mlýnské kolonády. 

11 DEN ARCHITEKTURY
“Nebourej, transformuj!” je mottem dvanáctého 
ročníku festivalu Den architektury  - nejrozsáhlejší 
festival o architektuře u nás ve dnech 30. 9. až 6. 
10. opět nabídne stovky zdarma přístupných akcí 
ve stovce měst a obcí po celé České republice i na 
Slovensku. 

30 CITY TRIATHLON KARLOVY VARY
V lázeňském centru se už pošesté uskuteční závod 
Světového poháru v olympijském triatlonu, kterého 
se zúčastní i hvězdy z her v Tokiu a Riu. Triatlonový 
závod na nejkrásnější trati na světě zvládnou ovšem 
také úplní začátečníci. 
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MĚSTO NAVŠTÍVILA VELVYSLANKYNĚ GRUZIE
Karlovy Vary navštívila velvyslankyně Gruzie 
Mariam Rakviashvili. S primátorku Andreou Pfeffer 
Ferklovou hovořila především o podpoře vzájemné-
ho cestovního ruchu, možnostech zřízení pravidel-
ného leteckého spojení mezi Batumi a Karlovými 
Vary, i o možnostech spolupráce na poli lázeňství.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ U SOCHY TGM
Česká republika si 14. září připomene výročí úmrtí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní shromáždění 
u příležitosti tohoto výročí se uskuteční u sochy 
prvního československého prezidenta na třídě TGM 
ve středu 14. září v 15 hodin.

DEN EVROPSKÉ ŠLECHTY
Den Evropské šlechty se po dvouleté pauze vrátil 
do Karlových Varů. Během víkendového pobytu si 
pozvaní návštěvníci užili šarmantní plesy, poetické 
koncerty, dramatické dostihy, golfová klání a mno-
ho dalších kulturních a společenských akcí. Do 
Karlových Varů dorazili také zástupci české šlechty, 
záštitu nad pořádáním převzal Dr. Otto von Habs-
burk. Podobné akce se každý rok kromě Karlových 
Varů odehrávají také ve Vídni, Mnichově či Paříži.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
V sobotu 23. července se v Karlových Varech kona-
la výstava historických vozidel, kterou pořádal Klub 
Muzeum techniky Sokolov. K vidění bylo na 90 
kusů aut včetně několika motocyklů. Krásné počasí 
výstavě přálo a přilákalo spoustu velkých i malých 
návštěvníků. Na klidný průběh akce dohlíželi 
strážníci městské policie. 

ZAČALA DEMONTÁŽ FESTIVALOVÉHO MOSTU
Řeku Teplou překlene zbrusu nový Festivalový most. 
Ten stávající, po kterém se přijíždí ke Grandhotelu 
Pupp, je již uzavřený a postupně demontovaný. Přes 
říčku Teplou mohou nyní vozidla využít provizorní 
most smontovaný ze čtyř ocelových válcovaných 
nosníků s mostovkou z masivního dřeva. Slouží 
pouze pro automobilovou dopravu, pěší mohou vyu-
žít okolních lávek Labitzkého a Goethovu. Po novém 
mostě se bude opět jezdit ve dvou pruzích, po obou 
okrajích budou vybudovány chodníky.

30 LET MIROSLAVA KUČERY VE SPRÁVĚ 
LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
Ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučeru 
přijala Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města 
Karlovy Vary, aby mu poděkovala za jeho třicetiletou 
práci pro tuto městskou organizaci.

93. CENA MĚSTA KARLOVY VARY
Pětice čtyřletých a starších středotraťařů se sešla 
v neděli 24. července v 93. Ceně města Karlovy Vary, 
která byla jako hlavní dostih uváděná již při slavnost-
ním zahajovacím mítinku v roce 1899. Dlouhá léta 
dostih nosí přívlastek Memoriál Josefa Dolejšího na 
počest karlovarského rodáka a úspěšného žokeje 
z 80. let minulého století. Čestné ceny vítězům 
předávali zástupci jeho rodiny. V početně skromném, 
ovšem kvalitativně vyrovnaném poli, měl šanci na 
vítězství kterýkoliv z účastníků, ale nejvíce se věřilo 
Rex Of Thunderovi, který svoji třídu potvrdil čtvrtým 
místem v Českém a třetím ve Slovenském derby. 
Svěřenec trenéra Jana Demeleho měl sice pomalejší 
rozjezd, ale mohutným zrychlením v cílové rovince 
z vítězné pozice lehce o tři délky odsunul bělouše 
Australiena. Ve velmi kvalitním čase, kdy za rekor-
dem dostihu zaostal pouhých 35 setin sekundy, i svůj 
druhý letošní start proměnil v prvenství. Na třetím 
místě doběhla jediná klisna v poli Sparkle Shout.

MEZINÁRODNÍ VÝZKUM DOSPĚLÝCH PIAAC
Během září 2022 až července 2023 bude v Karlo-
vých Varech probíhat prestižní Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká 
republika se výzkumu účastní společně s více než 
30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní 
pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva 
školství. Na vybrané domácnosti se v této době 
obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK 
a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně 
dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve 
výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch 
výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených 
domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané 
právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou 
být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně 
důvěrná, budou zpracována hromadně a použita vý-
hradně pro účely výzkumu. Cílem výzkumu je zjistit, 
jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni 
na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu 
práce či rostoucí využívání digitálních technologií 
v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní 
zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých 
dovedností v každodenním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, 
ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je 
vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo 
našim současným potřebám.

https://mmkv.cz/cs/portal-obcana 
https://mmkv.cz/cs/portal-obcana 
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Také letos si v Karlových Varech užijeme 
Svatováclavské slavnosti. Po loňské úspěšné 
premiéře se vracejí do kalendáře velkých 
kulturních akcí a jejich dějištěm budou na 
přelomu září a října opět Smetanovy sady. Od 
28. září do 1. října se v rámci programu na po-
diu vystřídá celá řada místních a regionálních 
umělců. Hlavními taháky pak budou koncerty 
Tomáše Kluse, Petra Bendeho či Ondřeje Havel-
ky s jeho Melody Makers. Kompletní program 
najdete na webu magistrátu města a v příštím 
vydání Karlovarských radničních listů. V rámci 
Svatováclavských slavností se uskuteční také 
velmi oblíbený jarmark. Na pískových cestách 
budou umístěny prodejní stánky s tradičním 
řemeslným sortimentem a také s drobným 
občerstvením. 

Svatováclavské slavnosti

Na loňských Svatováclavských slavnostech vystoupila také kapela Čechomor.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Každé čtyři roky se na podzim konají komunální 
volby do městských a obecních zastupitelstev, 
ani v letošním roce tomu není jinak. Co se za 
předešlé čtyři roky pod dosavadním vedením 
města v Karlových Varech podařilo, to vám 
přinášíme v následujících odstavcích.

POSTAVILY SE ČI OPRAVILY NOVÉ MOSTY 
A LÁVKY
Po havarijním stavu se musel demolovat Dvorský 
most a most na parkoviště KOME, ty byly nahra-
zeny zcela novými. Svoji repliku získala také nová 
Goethova lávka naproti Císařským lázním. Opraven 
byl také Koptův most na Čertově ostrově. Zahájena 
byla demolice Festivalového mostu u hotelu Pupp, 
který bude ještě do konce letošního roku nahrazen 
zcela novým. Konzolová lávka naproti Thermalu je 
již v opravě.

KOLONÁDY JSOU JAKO NOVÉ
Havarijní části budovy Vřídelní kolonády, její 
technologie jímání a zpracování vřídelní vody byly 
konečně opraveny. Tradiční a známý výtrysk Vřídla 
se tak po 6 letech vrátil na své původní vnitřní 
místo.
Rekonstrukcí a repasí veškerých prvků prošla 
Sadová kolonáda. Asfaltová plocha před koloná-
dou byla nahrazena dlažbou z kamenné mozaiky. 
Doplněno bylo také osvětlení.
Pseudorenesanční Mlýnská kamenná kolonáda, 
vystavená v letech 1871 až 1881, prošla další 
rekonstrukcí. Nedílnou součástí prací v kolonádním 
prostoru byla také úprava přelivných váz jednotli-
vých pramenů, kdy byly zrepasovány původní ka-
menné podstavce a do nich osazeny nové nerezové 
vaničky s pítky. Práce v nadzemní části objektu 

spočívaly v opravách, zrestaurování či výměnách 
nosných a ozdobných prvků vnitřních i vnějších 
prostor, balustrád, pískovcových obkladů a sloupo-
řadí kolonády a obnově žulových a mramorových 
ploch kolonádních prostor. Restaurován byl také 
Zítkův pavilon včetně hlavní terasy kolonády.

KILOMETRY CHODNÍKŮ A SILNIC PROŠLY 
OPRAVOU
Letos na jaře také skončila oprava nástupišť 
a komunikací na Tržnici, centrální přestupní stanici 
karlovarské MHD. Přínosem je mimo jiné nová 

centrální stanice MHD bez zvlněných a propad-
lých komunikací. Vizuálně i koncepčně zůstalo 
prostranství před Městskou tržnicí prakticky stejné, 
jsou zde však nové ostrůvky, upravené tak, aby 
vyhovovaly potřebám hendikepovaných či nevido-
mých. Další výraznou proměnou prošel předná-
dražní prostor na karlovarském Horním nádraží. 
Nová je vozovka včetně příjezdové komunikace, 
vznikly zde nové chodníky, schodiště, nástupiště 
pro autobusy a 62 parkovacích míst. Stavební 
práce zahrnovaly také rekonstrukci opěrné zdi, vy-
budování kanalizace a drenáže. Výrazným prvkem 
prostoru je úplně nové veřejné osvětlení. Prostor 
byl doplněn o nový mobiliář včetně přístřešku pro 
umístění kol. 
Nové povrchy dostaly v Karlových Varech desítky 
komunikací a chodníků po celém městě. Celoploš-
ná oprava povrchu se týkala například karlovarské 
čtvrti Drahovice v ulici Hřbitovní. Celkovou rekon-
strukcí prošla Jízdárenská ulice v centru města. 
Štúrova ulice v Bohaticích dostala nový povrch. 
Frekventovaná komunikace v Tuhnicích - Šumav-
ská ulice v úseku mezi ZŠ Poštovní a Bečovskou 
ulicí také prošla rekonstrukcí - opraveny byly 
chodníky u autobusových zastávek, zastávkové 
zálivy. Opraveny byly rovněž ulice Sportovní, Petra 
Velikého, Sibiřská, Východní, Konečná, Šeříková, 
Vrchlického, Nová ulice v Doubí a Česká ulice 
v Tašovicích, část ulice Nákladní, kde práce nyní 
pokračují. Revitalizován byl také vnitroblok Druž-
stevní-Svobodova.
Po několika desítkách let došlo ke komplexní 
rekonstrukci ulice Moravská a náměstí Svobody 
u kostela sv. Máří Magdalény. Začaly přípravné 
práce na kompletní rekonstrukci ulice Vyšehradská.

Ohlédnutí do minulosti aneb Co se 
za poslední čtyři roky povedlo
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PÉČE O SENIORY
Speciální pracoviště Senior Pointu bylo zřízeno 
v budově karlovarského magistrátu na Moskevské 
ulici. Klientům z řad seniorů zde vyškolený personál 
pomůže s orientací na úřadu a v jeho jednotlivých 
agendách, poradí kde a s kým řešit konkrétní zále-
žitosti jako poplatek za psa nebo svoz komunálního 
odpadu, pomůže s vyplněním formulářů, objedná 
termín návštěvy na příslušných pracovištích a po-
dobně. Klienti zde získají i informace o kulturních 
a volnočasových aktivitách, zvýhodněném jízdném 
a službě Senior Expres. 
Na začátku loňského roku vznikla v Drahovicích 
nová komunitní zahrada pro seniory tzv. Zahrada 
seniorů. „Chtěli jsme pro naše seniory připravit 
něco, co tu dosud nebylo, místo, kde by se mohli 
scházet, komunikovat, zahradničit a třeba se zapojit 
do dalších aktivit,“ vysvětluje primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová. Přístup do zahrady je pro 
její členy, seniorského věku, zdarma.
Městské zařízení sociálních služeb vytvořilo novou 
odlehčovací službu. Jedná se o zajištění kvalitní 
a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je 
pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby 
v základních životních oblastech.

KARLOVY VARY JSOU 16. PAMÁTKOU UNESCO
Karlovy Vary byly společně s ostatními Slavnými 
lázeňskými městy Evropy zapsány v loňském roce 
na seznam Světového dědictví UNESCO. Společně 
s Mariánskými a Františkovými Lázněmi jsou tak 
16. památkou UNESCO v České republice. „Pro 
Karlovy Vary to je historický milník. Nyní nás čeká 
další práce, musíme se poprat s tím, že je to obrov-
ská značka, ale zároveň také velký závazek, který 
nám říká, že je zapotřebí vše, co máme, chránit 
a zanechat pro budoucí generace,“ říká primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová.

CO SE JEŠTĚ 
POVEDLO?
■ pro seniory, děti, žáky a studenty jsme 

zavedli zdarma městskou hromadnou 
dopravu

■ vyřešili jsme problémy s ubytovnou v Tuh-
nicích

■ podpořili jsme finančně v době pandemie 
koronaviru cestovní ruch „Vary Vouche-
rem“

■ připravili jsme zcela nové vánoční trhy 
uprostřed lázeňského centra na Mlýnské 
kolonádě

■ začali jsme řešit družstevní bydlení a mož-
nost stavby nových dostupných bytů

■ podpořili jsme finančně opravy kulturních 
památek, sportovní spolky a kulturní akce

■ přišli jsme s novým projektem Karlovarské 
kulturní léto za zvýhodněné ceny vstupné-
ho

■ opravili jsme kremační pec a opět zpro-
voznili karlovarské krematorium

■ občané našeho města mají zajištěné teplo 
za přijatelnou cenu, v rozumných mezích 
se budou v letošním roce držet ceny tepla 
pro obyvatele Karlových Varů napojené na 
jeho centrální zásobování

■ v projektu Čtvrti sobě jsme karlovarským 
čtvrtím rozdali 5,25 milionu korun na 
zlepšení veřejného prostoru téměř v každé 
karlovarské čtvrti

■ na frekventovaná místa v Karlových Varech 
jsme nechali  umístit nové defibrilátory, ty 
nyní najdete např. na Tržnici, Rolavě nebo 
u Lidového domu

■ začali jsme modernizaci veřejného 
osvětlení výměnou starých svítidel za LED 
světla

■ zmodernizovali jsme vozový park městské  
hromadné dopravy

■ desítky milionů byly investovány do oprav 
mateřských a základních škol v Karlových 
Varech
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B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Z Á Ř Í  2 0 2 2
1. 9. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na 
Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická, Konečná, Krušnohorská u domu č. 2, 
Čankovská (p. p. č. 796, křižovatka), U Koupaliště 
(u obchodního domu), Třeboňská (u Rolavy), Sever-
ní, Nákladní (plato u Horního nádraží)
2. 9. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Nezvalova, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
5. 9. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením 
skokem
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 
6. 9. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. 
M. Horákové
7. 9. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horo-
va, Sokolovská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní pře-
stupní stanice MHD
8. 9. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnero-
va, Na Vyhlídce, Bezručova
9. 9. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
12. 9. Komunikace: Krokova, Lidická - část, Ná-
rodní - část, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, 
Viktora Huga, Čechova, Chodská - část, Kollárova
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 

Republiky 
13. 9. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové 
Domky, Dvořákova – včetně parkovacích zálivů, 
Truhlářská, Nejdlova
14. 9. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Party-
zánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, 
Suková, V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI PČR) 
Spojovací
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, 
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad 
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – vnitroblok mezi domy, Závodu Míru 760 
– za prodejnou Jana Horse  
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní pře-
stupní stanice MHD
15. 9. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská – část od Sedlecké směr 
Otovice, Železná
16. 9. Komunikace: Celní, Majakovského, Kos-
monautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, 
Buchenwaldská - část
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1,2 a 3, 
Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení 
včetně příjezdové komunikace, Moskevská u Me-
teoru, Šumavská za prodejnou nábytku včetně 
příjezdové komunikace, Západní – parkoviště u FÚ
19. 9. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Pa-
lacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 
20. 9. Komunikace: B. Němcové, Švermova, 

Vrchlického -  od křižovatky s 5. května, 5. května 
-  část pod Lidickou ul., Anglická, Rumunská
21. 9. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky 
Krásnohorské, Banskobystrická, Roháče z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny, Kolmá + 
Vyšehradská – pouze ruční úklid
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní pře-
stupní stanice MHD
22. 9. Komunikace: Vrázova - část, Myslbekova, 
Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská - část, 
Moskevská - část
23. 9. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, 
Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hra-
dištní, U Brodu, Chodovská, Počerny, Starorolská, 
Cihelní 
Parkoviště: Česká za panelákem
26. 9. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením 
skokem
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 
27. 9. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové
29. 9. Komunikace: Západní (od nám. Republiky 
k OK u čerp. stanice OMV), Chebská (od OK u Kauf-
landu k OK u TESCA)
30. 9. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Sva-
tošská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, 
Keřová, Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, 
Spálená, Cihelny

Náplavka se už staví
Letošní podzim už si obyvatelé města budou 
moci užít na zbrusu nové náplavce. Projekt, 
který loni uspěl u odborné veřejnosti a získal 
stříbrnou medaili v soutěži Stavby Karlovarské-
ho kraje, dostává reálnou podobu. Hotovo bude 
na podzim.

„Parky s občanskou vybaveností na březích řek 
jsou v poslední době velkým hitem a velmi vyhledá-
vaným cílem obyvatel i návštěvníků měst. V lokalitě 
mezi lávkou v Tuhnicích a Chebským mostem je 
pro takový volnočasový areál ideální prostor. Bude 
se tu líbit každému, kdo zatouží strávit chvíle 
v centru města a přitom v přírodě, zasportovat si či 
jen tak posedět, zajít na malé divadlo nebo koncert, 
ugrilovat si, zabavit svého psa… To všechno si 
tam lidé budou moci užít,“ popisuje projekt města 
náměstek primátorky pro investice Petr Bursík.
Relaxační zóna se bude rozprostírat na kilometr 
dlouhém úseku pravého břehu Ohře mezi Plyná-
renskou lávkou a Chebským mostem. Mezi řekou 
a současnou stezkou vznikne nová mlatová cesta. 
Na ní budou navazovat různorodé relaxační zóny 
jako třeba pláž, víceúčelové hřiště, vodní prvky 

pro děti, plochy pro občerstvení, venkovní cvičební 
stroje, místa pro piknik a grilování, agility hřiště 
pro psy. Na několika místech budou vybudována 
schodiště a podesty, které usnadní přístup do řeky 
samotné. Nové prvky a vylepšení čekají i na vodáky. 
Součástí je i úprava zeleně. Ke kácení byly po 
důkladném dendrologickém průzkumu určeny 
zhruba tři desítky stromů, mnohé z nich již byly 
velmi poškozené nebo suché a tedy i nebezpečné. 
Dřeviny, které stavbě ustoupily, ale budou velkoryse 
nahrazeny padesátkou vzrostlých stromů a keřů, 
které nejen dotvoří krajinu, ale také poskytnou 
útočiště ptákům. Vysazeny zde budou duby, javory, 
vrby, jilmy a další dřeviny. Správa lázeňských 

parků navíc prostor vyšperkuje i skupinami trvalek 
a travin. 
„Přírodní charakter zůstane zachován, taky proto 
jsme opravdu hodně lpěli na minimálním zásahu do 
zeleně. A také proto a zároveň z toho důvodu, že se 
pohybujeme v záplavovém území, tam nebudujeme 
žádné stálé objekty pro občerstvení. Budou tam 
ale vytvořeny plochy pro takzvané foodtrucky, tedy 
pojízdné prodejny občerstvení, které jsou ostatně 
v poslední době také velkým hitem,“ dodává Petr 
Bursík. 
Úprava náplavky bude stát 37,6 milionu korun 
bez DPH. Autorem projektu je GEOprojectKV s.r.o., 
zhotovitelem VIDEST s.r.o. 
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Dny evropského dědictví 
2022, Den památek 2022

Město musí být 
energeticky soběstačné, 
říká náměstek Josef 
Kopfstein

Energie, jejich dostupnost a jejich ceny pro konco-
vé uživatele. To je velké téma nejen kvůli současné 
energetické krizi v Evropě. I Karlovy Vary a vedení 
města se touto problematikou zabývají. Již před 
několika lety zavedlo město systém hospodaření 
s energiemi v městských budovách. Cílem je 
dosažení co možná nejhospodárnějšího využívání.
„Bohužel město dosud nemá zpracovanou měst-
skou energetickou koncepci, s kterou by mohlo 
spustit projekty na využití energií z obnovitelných 
zdrojů. Jedná se například o umisťování foto-
voltaických elektráren na střechách městských 
budov (včetně areálu KV Arény), efektivní využití 
vodíku nebo i vřídelní vody,“ říká náměstek primá-
torky Josef Kopfstein.
Vedení města již oslovilo městské organizace 
a požádalo je o spolupráci při zjišťování dalších 
možností. „Na základě rozhodnutí rady města 
dostala KV Arena za úkol připravit podklady které 
určí, zda by bylo možné na plochách střech arény 
a v jejím nejbližším okolí umístit fotovoltaickou 
elektrárnu, která by vedla k větší míře nezávislosti 
na energetických zdrojích. V letních měsících 
bychom navíc mohli levně zásobovat městské 
budovy energií,“ říká ředitel KV Arény Roman 
Rokůsek.
Současná legislativa je však podle vedení města 
v této oblasti nedostatečná a komunitní energetika 
není doposud v České republice podporována 
tak, jak by bylo zapotřebí. Což by mělo být brzo 
vyřešeno schválením energetického zákona, který 
bude definovat nejen komunitní energetiku jako 
takovou, ale i podmínky jejího fungování.
„Přitom princip energetických komunit je jednodu-
chý – obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se 
dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. 
Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli 
vyrobené energie a případné přebytky prodávají 
buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce 
a blízkého okolí. Navíc výnosy z vyrobené energie 
mohou podpořit rozvoj obce, potažmo celého re-
gionu. Investované peníze totiž zůstávají v lokální 
ekonomice. Cílem ale hlavně je, aby bylo město při 
výrobě energií soběstačné a občané nemuseli pla-
tit za energie zbytečně. A o to nám jde na prvním 
místě,“ uzavírá náměstek Kopfstein.

Třetí zářijový víkend bude v Karlových Varech opět ve znamení památek. V rámci Dnů evropského dědictví 
otevřou své dveře tři zajímavé objekty. Prohlédnout si je můžete zdarma. Připraven bude odborný výklad 
historiků i doprovodný program. 
Sobota 17. 9. 2022
Podzemí chrámu svaté Máří Magdalény - Karlovy Vary
Památka bude přístupná: od 10:00 do 12:00 hodin
Odborný výklad: průvodce z příspěvkové organizace SPLZaK
V podzemí chrámu sv. Máří Magdalény stojí za pozornost nejen založení celé barokní stavby, ale také 
jedinečný Boží hrob, sbírka usazenin z vřídelní vody nebo zachovalá cesta, která vedla kolem původního 
gotického kostela. V takzvané kryptě jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova, který býval 
v dřívějších dobách okolo kostela.  

Kostel svaté Kateřiny - Olšová Vrata
Památka bude přístupná: od 14:00 do 16:00 hodin
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák
Původně opevněný gotický kostel sv. Kateřiny s přilehlým hřbitovem byl založen patrně již roku 1246 
uprostřed obce Olšová Vrata. Současnou podobu získal kostel po částečné barokní přestavbě a prodlou-
žení v letech 1838-1843. V letech 1840-1849 byl pořízeno nový inventář kostela od loketského sochaře 
Johanna Wildta a karlovarského štafíře Johanna Viereckla. V roce 1972 byla střecha kostela pokryta 
novou šindelovou krytinou.

Neděle 18. 9. 2022
Rusalka - vyhlídkový altán - Karlovy Vary
Procházka: od 10:00 do 12:00 hodin
Odborný výklad: Pavel Reiser
V roce 1810 nechal hrabě Chotek na místě dnešního altánu poblíž nové lesní promenády na krásném 
odlesněném místě nad říčkou Teplá v lázeňských lesích zřídit vyhlídku Belveder.
Altán byl oblíbeným místem spisovatele Vladimíra Párala, který se atmosférou chaty „pod buky“ inspiro-
val ve své „Knize rozkoší, smíchu a radosti“. Lázeňskými hosty často navštěvovaná chata Rusalka prošla 
roku 2008 celkovou rekonstrukcí, svah pod altánem byl vykácen, čímž byl obnoven výhled do údolí říčky 
Teplé.

Procházka na téma Baroko a klasicismus - Karlovy Vary
Procházka: od 14:00 do 16:00 hodin
Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman
Procházka po nejstarších domech z éry baroka a klasicismu z období 17. a 18. století.
Z gotického a renesančního období se bohužel nedochovaly žádné stavby, protože téměř celé město bylo 
zničeno povodní v roce 1582. Tato živelná pohroma nebyla bohužel poslední. Nově vybudované Karlovy 
Vary shořely při požáru v pátek 13. srpna 1604. Z tehdejších 102 domů zbyly jen 3. V 17. a 18. století se 
město vyvíjelo již v barokním duchu.  S rozvojem lázeňství a medicínských znalostí se začaly stavět nové 
druhy staveb, jako byly nemocnice, pohodlnější lázeňské budovy s vanovými lázněmi a kolonády. Po roce 
1800 pokračoval vývoj města četnými novými stavbami v klasicistním slohu. 
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Turisté okolo něj přejdou téměř nevšímavě, 
šlápnou na něj, a pokud jej vůbec zaregis-
trují, přisuzují mu praktickou úlohu ukaza-
tele jednoho z karlovarských pramenů, tzv. 
Václavova, který vyvěrá jako devátý v řadě 
jen metr od něj, uprostřed Mlýnské koloná-
dy s termální vodou. Téměř nikdo nepozná, 
co vlastně znamená.

Měděný emblém ve tvaru vnějšího kruhu 
a uvnitř kosočtverce, zasazený do 
dlažebních kostek na Mlýnské kolonádě 

nedaleko plastického reliéfu I Love VARY, je ne-
nápadným a trochu tajemným svědkem slavné 
současnosti města.
A přesto stačí přijet do Českého Krumlova, 
Holašovic, do Třebíče nebo třeba na Zelenou 
Horu a stejný obrazec se tam také najde. Je to 
snad nějaké tajné znamení? Nikoliv. Jedná se 
totiž o identifikační emblém Světového dě-
dictví UNESCO u památek, které jsou do jeho 
Seznamu oficiálně zapsané. Česká republika jich 
má v současnosti už šestnáct. 24. července to 
byl přesně rok, kdy byly Karlovy Vary zapsány 
na Seznam UNESCO v rámci společenství Great 
Spa Towns of Europe a tento emblém znázorňuje 
jejich výjimečnost. Město se inspirovalo jinde 

v Evropě, v centru belgického Bruselu jich na 
dlažbě najdete hned několik.
Pro označení míst světového dědictví se totiž na 
celém světě používá stejný obrazec - symbolicky 
vyjadřuje vzájemný vztah mezi přírodou a kul-
turními památkami: středový na koso postavený 
neuzavřený čtverec představuje formy vytvořené 
člověkem, kruh vyjadřuje přírodu a obě části tvo-
ří jediný propojený celek. Má podobně jako náš 
svět tvar kruhu, který zároveň vyjadřuje i ochra-
nu poskytovanou organizací UNESCO. Emblém 
přijal Výbor světového dědictví na zasedání ve 
Washingtonu v roce 1978.
Jeho autorem je belgický umělec Michel Olyff, 
který o formě symbolu dlouho přemýšlel a nako-
nec navrhl to nejjednodušší vyjádření, které bylo 
přijato jako oficiální znak Úmluvy o světovém 
dědictví. Symbol znázorňuje hodnotu místa a lidé 

na celém světě vědí, že právě toto místo je to 
„vyvolené“.
Emblém je chráněn a jeho použití podléhá 
přísným pravidlům. Označení je regulováno 
a určováno Výborem pro světové dědictví, 
přičemž pokyny pro jeho použití jsou definovány 
v kapitole VIII a přílohách provozních pokynů. 
Je chráněno mezinárodním zákonem Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO), nikdo 
jej nesmí používat bez vědomí České kanceláře 
UNESCO a nesmí jej nijak upravovat. Česká 
republika přistoupila k Úmluvě ještě jako součást 
Československa v roce 1991 a už od té doby 
směla používat emblém tam, kde památky byly 
oficiálně zapsány.
V letošním roce se podařilo do začátku 
července, tedy do doby konání mezinárodního 
filmového festivalu, označit město alespoň 
jedním emblémem. V příštím roce přibydou ještě 
dvě místa – jedno v prostoru mezi Císařskými 
lázněmi a Grandhotelem Pupp a jedno ve správ-
ním centru, zejména pro Karlovaráky. A to proto, 
aby si i místní mohli připomenout, že město patří 
mezi ta vyvolená, která se mohou chlubit svě-
toznámou architekturou, lázeňským prostředím 
i nádhernou přírodou v okolí a vítat návštěvníky 
z celého světa.
 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Tajemný obrazec v dlažbě
UNESCO
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„Nejen v rámci Dne architektury dlouhodobě 
sledujeme téma udržitelnosti v architektuře, se 
kterým souvisí letošní hlavní festivalová sekce i 
další festivalová linka věnovaná zelené architek-
tuře. Jednou z cest k udržitelnosti jsou pro nás i 
renovace staveb a odklon od bourání odkazu 20. 
století. Napříč republikou jsme svědky mazání 
paměti tohoto období, jejíž nahrazování nepřináší 
větší hodnotu. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní 
rekonstrukce či revitalizace mohou být větším 
přínosem nejen pro investora, ale i pro veřejnost,“ 
vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektu-
ry, Marcela Steinbachová.
Za architekturou známou i neznámou se mohou 
zájemci vydat pěšky, za běhu nebo na kole, ale i 
třeba na skatu, a to vždy s odborným výkladem. 
Pod tradičním názvem Hurá dovnitř! se otevřou 
veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov. 
Festival představuje jak současné zajímavé 

stavby, tak architekturu 20. století, a na některých 
místech zamíří i hlouběji do historie. „V Karlových 
Varech se můžete těšit v rámci festivalu na dvě 
akce, a to komentovanou procházku po lokalitě 
Staré vodárny v blízkosti meandru řeky Ohře, 
včetně prohlídky tuhnického špýcharu. Druhou 
akcí bude promítání filmu Paradise Lost o příběhu, 
který dokumentuje poslední dny odsouzeného 
brutalistického komplexu v Birminghamu.“ doplni-
la Jana Boukalová z Kanceláře architektury města 
s tím, že obě akce jsou pro veřejnost zdarma. 
Paralelně se Dnem architektury probíhá letos po 
desáté i jeho sesterský festival Film a architektura. 
Pořadatelem obou festivalů je spolek Kruh, který 
čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v 
oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spol-
ky a institucemi ve všech regionech. Den architek-
tury se tradičně koná u příležitosti Světového dne 
architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.

Program celorepublikového festivalu bude prů-
běžně aktualizován na www.denarchitektury.cz, 
ten karlovarský najdete na našem webu 
www.kamkv.cz. 

“Nebourej, transformuj!” 
je mottem dvanáctého ročníku 
festivalu Den architektury 
Den architektury – nejrozsáhlejší festival o architektuře u nás ve dnech 30. 9. až 6. 10. opět nabíd-
ne stovky zdarma přístupných akcí ve stovce měst a obcí po celé České republice i na Slovensku. 
Mottem letošního ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!”, a program se tak z velké části 
zaměří na ekologický, ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby a představí zdárná 
řešení rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách. 

Den architektury 
v Karlových Varech
VODÁRNA MINULÁ A BUDOUCÍ
Komentovaná procházka
NEDĚLE 2. 10. v 15:00, sraz před kavárnou 
Limetka v Meandru 
(Plynárenská 1603/2, Karlovy Vary)

Regionální historik, karlovarský patriot a zároveň 
bývalý zaměstnanec dnes již nevyužívané Staré 
vodárny Jindřich Nový nás provede po tomto 
nevyužívaném brownfieldu. Doplní ho Karel 
Adamec z Kanceláře architektury města Karlovy 
Vary, který představí hlavní principy územní 
studie této lokality. Území první karlovarské 
vodárny, která zásobovala město filtrovanou 
vodou z řeky Ohře, bylo pro tento účel využíváno 
od roku 1882 a svou funkci s obměnami tech-
nologií plnilo do roku 1984, kdy byla dokončena 
vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou 
ze Stanovické nádrže. V současnosti se jedná 
o typický brownfield v centru města, kterému se 
město skrze KAM KV snaží dát nové využití.

PARADISE LOST, HISTORY IN THE UNMAKING
Promítání filmu
PONDĚLÍ 3. 10. v 19:00 v Kanceláři architektury 
města Karlovy Vary
(náměstí Dr. M. Horákové 2041, Karlovy Vary)

Paradise Lost, History in the Unmaking je 
celovečerní dokumentární film o birminghamské 
centrální knihovně a smrti modernismu. Když se 
filmař Andy Howlett vydal s kamerou zdokumen-
tovat poslední dny odsouzeného brutalistického 
komplexu, netušil, do jaké králičí nory narazí...

Vstup na všechny akce je zdarma, není třeba se 
registrovat dopředu.  
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LÁZEŇSKÉ LESY

Nebude chybět ukázka toho, co děláme v lese. 
Práci s motorovou pilou předvede náš zaměst-
nanec, který v letošním roce dosáhl mimo-
řádného úspěchu, když zvítězil na Mistrovství 
České republiky v práci s motorovou pilou hned 
v několika kategoriích. Ukážeme také tahání 
dříví s koněm, traktorem a výcvik loveckého 
psa. 
Vyhlídku na oboru se zvěří z vysokozdvižné 
plošiny nabídnou lázeňské parky, které pro vás 
připraví také úkoly a poznávání rostlin využí-
vaných pro zkrášlení městské zeleně. Hasiči 
představí své zásahové vozidlo.
Sportovní nadšenci mohou kromě lanového 
parku vyzkoušet i chůzi a balancování na 

pružném popruhu nataženém mezi stromy, 
tedy „slackline“. Oblíbenou zábavou i sportov-
ním zážitkem je venkovní laserová parkourová 
střelnice, která věrně simuluje zážitek ze 
skutečné brokové střelby na asfaltové holuby, 
a přitom je bezpečná pro dospělé i děti.

Co dobrého je možné uvařit ze zvěřiny, 
ukáže kulinářská show
Se svou nabídkou nezůstanou pozadu ani 
školáci. Studenti Střední lesnické školy Žlutice 
jsou zdatnými mysliveckými trubači i vábiči 
zvěře, umí pracovat s loveckými psy a dravci 
a vše vám názorně předvedou. Jízdu v har-
vestoru si můžete nacvičit v trenažeru, který 

se využívá při výuce. Nejmenší návštěvníci si 
projdou úkoly a stezkou s Velrybou Varybou.
Na pódiu se kromě ukázek hlasů lesní zvěře 
a mysliveckých signálů vystřídají dvě kapely, 
ASB Band a Funky Monx. Kulturní zážitek by 
nebyl úplný bez dobrého jídla. Letos nabíd-
neme novinku – kulinářskou show spojenou 
s ochutnávkou i prodejem zvěřiny. Kdo si trouf-
ne na lov ryb, může si pochutnat na grilova-
ném pstruhovi. A po hlavním chodu přijde ten 
správný čas na výběrovou kávu nebo dezert 
v podobě nejlepší zmrzliny ve městě. U degus-
tace kávy si vyslechnete příběh o celé její cestě 
z plantáží, přes pražírnu až k vám.
Tahle zábava na vás čeká na Svatém Linhar-
tu, Sovově stezce, mezi 11. a 17. hodinou. 
K dopravě využijte mimořádnou autobusovou 
linku zajištěnou Dopravním podnikem Karlovy 
Vary. Přesné časy odjezdů budou zveřejněny na 
našem webu a sociálních sítích.

Martina Nentvichová, projektová 
manažerka Lázeňské lesy Karlovy Vary

Podzim s lázeňskými lesy nabídne 
poznání, zábavu i kulinářský zážitek

Barevné podzimní dny babího léta jsou jako stvořené pro návštěvu lesa. Už třetím rokem vás proto 
zveme na sobotní den strávený v centru lázeňských lesů – na Svatém Linhartu. V sobotu 24. září 
spojíme síly s dalšími organizacemi – Střední lesnickou školou Žlutice, Správou lázeňských parků, 
s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje nebo Velrybou Varybou, abychom vám při-
pravili co nejzajímavější program na celý den.
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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

Odjezd z Karlových Varů Cena na osobu bez vstupného (změna cen vyhrazena)

1133..88.. (6:30 – 20:30) HHaarrrraacchhoovv  ++  MMuummllaavvsskkýý vvooddooppáádd 559999,,-- KKčč

2200..88.. (7:00 – 20:00) MMiirráákkuulluumm 442299,,-- KKčč

2277..88.. (7:00 – 20:00) ZZEEMMĚĚ  ŽŽIIVVIITTEELLKKAA  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee 559999,,-- KKčč

1100..99.. (7:00 – 20:00) ZZáámmeekk  OOrrllííkk  ++  ZZvvííkkoovv  ++  BBllaattnnáá 556699-- KKčč

1177..99.. (7:30 – 20:00) SScchhlloossss TThhuurrnn  zzáábbaavvnníí  ppaarrkk  NNěěmmeecckkoo 555599,,-- KKčč

2244..99.. (8:00 – 20:00) HHeellffeennbbuurrkk ++  KKaallvváárriiee  uu  OOssttrrýýhhoo++  ÚÚššttěěkk 339999,,-- KKčč

1155..1100.. (7:30 – 20:30) RRáábbíí  ++  KKaaššppeerrkk ++  KKaaššppeerrsskkéé  hhoorryy 662299,,-- KKčč

2222..1100.. (6:00 – 22:00) SSiinnsshheeiimm –– tteecchhnniicckkéé  mmuuzzeeuumm 779999,,-- KKčč

2299..1100.. (7:30 – 20:00) KKoonnooppiiššttěě  ++  BBeenneeššoovv  ++  VVeellkkýý  BBllaannííkk 556699,,-- KKčč

ddppkkvv..cczz
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Zahrada seniorů
Vážení, ráda bych veřejně poděkovala všem, kteří se 
podíleli na nápadu a samotném otevření „Zahra-
dy seniorů“ v loňském roce. Na záhonek chodím 
pravidelně a opravdu moc ráda. A určitě nejen já. 
Je velmi příjemné se zde potkávat, protože nás je 
hodně a můžeme, kromě práce na záhoncích, také 
posedět, popovídat si a eventuálně si i poradit se 
zahradničením. Ne všichni členové jsou zkušení za-
hradníci, ale všichni se moc snaží udržovat záhony 
i zahradu.
Je skvělé, že si nemusíme nosit vlastní náčiní, vše 
potřebné zde máme zdarma k zapůjčení, nemusíme 
se tak tahat s potřebným nářadím autobusem přes 
celé město. Jsem také ráda, že je prostor umístěn 
na takto dobře dostupném místě, z autobusové 
zastávky to sem máme opravdu jen pár kroků. 
Budeme moc rádi, pokud se někdy povede prostor 
zahrady rozšířit. Samozřejmě je i zde problémem 
sucho a nedostatek vláhy. I nás se to dotýká a tak 
jsme rádi, že se situace v naší zahradě povedla 
vyřešit a vodou opravdu neplýtváme. Je nás tu více 
než 50 členů a vycházíme si všichni vstříc, sezná-
mili jsme se s novými lidmi a díky místní zahradě 
vznikla i nová přátelství. Děkujeme!

Eta Zámosná, Karlovy Vary

Poděkování hvězdárně
Začátkem měsíce června absolvovala naše třída 
2.A dvoudenní pobyt na Hvězdárně Františka 
Krejčího  v Karlových Varech na Hůrkách. Kromě 
zajímavých programů v sále hvězdárny nadchlo 
děti noční pozorování oblohy s výkladem pana Mi-
roslava Spurného, cesta do vesmíru z kosmodromu 
a vesmírná pohádka. Pro některé to bylo také první 
spaní ve stanech s podsadou. O návštěvě hvězdárny 
napsaly děti články do svého nově vznikajícího škol-
ního časopisu. Moc tímto panu Spurnému děkujeme 
a těšíme se na novou misi ke hvězdám zase příští 
školní rok.   Mária Gernerová, třídní učitelka

O zkušenostech z komunální politiky
Všimli jste si toho také? Jakmile začnou dětem 
prázdniny změní se počasí z krásného letního na 
pěkné podzimní. A platí to i o MFF. Jakmile začne 
festival, ve Varech je najednou více oblačnosti. 
Z tohoto důvodu bych festival uvítala vícekrát do 
roka – když přinese tolik potřebnou závlahu.
Ale to jsem nechtěla rozebírat. Chtěla jsem se 
s vámi podělit o své zkušenosti z komunální politiky. 

Právě završuji třetí volební období – a poslední. Už 
vloni jsem napsala, že nebudu kandidovat a své 
slovo dodržím. Ale dovolte mi shrnout těch 12 let 
v politice. První volební období jsem se opravdu 
víceméně rozkoukávala, učila se, kdy se vyjad-
řovat a kdy raději mlčet, kdy rozebírat problémy 
a kdy se naopak jimi nezabývat, protože nebylo 
možné je z mého pohledu a postavení řešit, prostě 
opozice. V té době jsem na žádost kamarádů začala 
i oddávat. Přestože z Prahy, chtěli oddat ode mne. 
Byla jsem zapojená i do výběrových řízení, jako 
členka, občas i předseda výběrové komise na 
cokoliv. S přibývajícími zkušenostmi více a více 
žádaná i u ostatních organizací řízených městem, 
včetně škol. A byla jsem zvolena i do Zastupitelstva 
karlovarského kraje, kde jsem po celé 4 roky úročila 
poznatky z městské politiky. Najednou mě přibyly 
další funkce a osobního času ubývalo. A jako členka 
výběrových komisí jsem byla zapojená i do kraje 
a jezdila po školách řízených krajem, či organiza-
cích spadajících pod kraj.
A přišlo druhé volební období, ve kterém bylo stejné 
vedení města a tím i stejné priority, stejné odsou-
vání z mého pohledu důležitých věcí, stejná řešení. 
Zkusila jsem kandidovat do Senátu. Po ukončení 
práce v krajském zastupitelstvu a vyčlenění ze 
všech výběrových komisí jsem měla zpět svůj volný 
čas. A náležitě si ho užívala.
Do třetího volebního období se mi již moc nechtělo, 
protože z pozice opozice nemá nikdo moc šance 
prosadit svoje návrhy, nápady, názory. Ale o tom 
je politika. Pokud chcete něco prosadit, musíte se 
pokusit svou myšlenku vnuknout někomu vlivnému 
a pokud je rozumná, většinou projde. Ovšem musí, 
jak říkám, jí pronést koaliční politik. Velmi mě 
přemlouvaly hlavně matrikářky, abych ještě kandi-
dovala, protože jsem se snažila jim vždy vyjít vstříc 
s různými svatbami na různých netradičních mís-
tech a netradičních časech. Novým zastupitelstvem 
jsem byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru. 
Vedení města najednou bylo úplně jiné, v komu-
nální politice takříkajíc nepolíbené a mělo, vlastně 
ještě má jiné priority, jiná řešení, … A abych řekla 
pravdu, tak z mého pohledu se více snaží zachránit 
to nejcennější co tu máme. Něco málo historických 
objektů (Zámecká věž, kolonády, Alžbětiny lázně) 
pár mostů, …
Čeká nás poslední společné jednání zastupitelstva 
v září. Záměrně píšu poslední, protože opravdu pro 
mě bude poslední coby zastupitelky. Nevím, zda je 

možné zhodnotit těch 12 let jako prospěšných pro 
město a jeho obyvatele. Snad jsem splnila všechno, 
co jsem mohla. Už při volebních kampaních jsem 
říkala, že nedávám sliby, které nemohu plnit.
Věřím, že alespoň u všech, kterým jsem vítala dětič-
ky jsem zanechala malou stopu. Stejně tak u všech 
svatebčanů, a že jich za těch cca 10 let bylo. 
Ať se Vám všem daří! Věra Bartůňková

Karlovy Vary. Místo plné živé kultury, 
kde je radost žít
Pro kulturu na Karlovarsku pracuji už 30 let. Celý 
svůj profesní život se v rodném regionu věnuji 
kultuře a promotérské činnosti ve všech možných 
podobách. Vážím si toho, že se jako zastupitel 
mohu zapojit do debaty o aktuální situaci a bu-
doucím směřování kultury v Karlových Varech. 
S kolegy v karlovarském zastupitelstvu jsme se 
rozhodli v minulých letech cíleně směrovat objemy 
finančních prostředků, kterými se naše město 
snaží kulturní dění podporovat. Vždy jsme se snažili 
udělat nabídku kulturních akcí v Karlových Varech 
co nejpestřejší a zvláště pak takovou, aby oslovila 
co nejširší veřejnost z města i okolí.
V uplynulých letech jsme se snažili z městského 
rozpočtu podpořit velké množství místních mladých 
umělců a také tradiční malé festivaly a divadla. 
Začínající a nové hudební skupiny z našeho 
města dostaly prostor představit se veřejnosti na 
Svatováclavských slavnostech, na akcích Karlovar-
ského kulturního léta nebo na zahájeních lázeňské 
sezony. Karlovarské kapely dostávají navíc šanci 
jako předskokani známých umělců na koncertech, 
které pořádám v Lokti, v Sokolově, v Ostrově a i na 
dalších místech v regionu.
Jsem moc rád, že místní umělci nám naší podporu 
dokáží vracet, kdy v době pandemie covidu, vy-
stupovali na charitativních akcích bez nároků na 
honorář. Věřím, že i v budoucnosti budeme moci 
uměleckou spolupráci mezi městem a mladými 
umělci rozvíjet.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na kulturním 
životě v Karlových Varech podílejí, všem, kteří mi 
už třicet let s pořádáním regionálních kulturních 
akcí pomáhají. Obzvláště pak děkuji všem mladým 
umělcům, kteří využívají nabídek z naší strany 
a zkoušejí společně s námi udělat z Karlových Varů 
místo plné živé kultury, kde je radost žít.
 Vladimír Suchan
 promotér, zastupitel města

HYDEPARK
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Během letních prázdnin pořádala Asociace zá-
chranný kruh v Centru zdraví a bezpečí příměst-
ské tábory. Letos proběhly už po šesté a trvaly 
vždy od pondělí do pátku. Pro velký zájem byly už 
v únoru naplněny všechny tři turnusy s kapacitou 
40 až 50 malých účastníků. Pro děti byl připravený 
zábavný program, který kromě strážníků připravili 
hasiči, policisté, záchranáři a vojáci. Na děti čekala 
řada zábavných, ale i vzdělávacích aktivit jako 

například poskytování první pomoci, oznamování 
událostí na tísňovou linku, nebo prevence bez-
pečnostních rizik. Strážníci z karlovarské městské 
policie měli připravené soutěže pro družstva, práci 
s detektorem kovu, ukázku slaňování a zadržení 
pachatele, využití pomůcek pro odchyt zvířat 
včetně narkotizační foukačky. Na kole si děti 
vyzkoušely jízdu zručnosti a nechyběla ani jízda 
podle pravidel na dětském dopravním hřišti.

Příměstské tábory s městskou policií

Pěší zóna není 
parkoviště
V polovině července 
strážníci kontrolovali pěší zóny v obchodně 
správním území, která je primárně určená 
pro chodce. Několik hlídek se zaměřilo na 
oprávněný vjezd, nebo nedovolené stání 
vozidel. Kontrolní akce proběhla od úterý do 
pátku, vždy ráno od osmi do desíti a jeden 
den se jí zúčastnili i policisté. Hlídkám v te-
rénu pomohli kolegové ze služby OPIS, kteří 
pomocí kamerového systému monitorovali 
pohyb vozidel. Celkem strážníci zkontrolovali 
291 aut a ve více než 25 případech se řidiči 
dopustili přestupku. Městská policie Karlovy 
Vary se problematice pěších zón věnuje po 
celý rok a jejím cílem není pouze sankciono-
vat řidiče, ale rovněž působit preventivně.

Strážník vylovil hůl z řeky
V sobotu 16. července odpoledne přijali stráž-
níci z operačního střediska žádost o pomoc. 
Oznamovatelce, která se pravděpodobně 
kochala krásami lázeňského města, spadla 
do řeky Teplé francouzská hůl. Přivolané hlíd-
ce turistka ukázala v korytě toku ležící hůl. 
O podobném případu jsme psali v polovině 
května, to hlídka vylovila z řeky trekovou 
hůl za pomoci lana. V tomto případě však 
strážník sundal boty, ponožky, vyhrnul kalhoty 
a přes boční vstup se vydal do „líného voleje“ 
vodního toku. Vylovenou hůl předal rozzářené 
majitelce.   

Na cestě za maminkou
V pondělí 1. srpna po sedmé hodině ráno 
byla motorizovaná hlídka městské policie 
vyslána do Staré Role, kde našla oznamova-
telka na ulici bloudící dívenku, která vyrazila 
za maminkou do práce. Strážníci si holčič-
ku převzali a začala „hra“ formou otázek 
ze strany strážníků a odpovědí ze strany 
děvčete. Zjištěné informace předali strážníci 
na operační středisko, které kontaktovalo 
pracovnici OSPODU. Hlídka se s holčičkou 
vydala k místu bydliště, kde po jejím odchodu 
zůstaly otevřené vchodové dveře. Za dohledu 
strážníků pak dítko dveře zabouchlo a vydalo 
se za doprovodu uniforem do služebního auta. 
Malou šestiletou dívku si v budově magistrátu 
města převzala do péče pracovnice OSPODU, 
kde vyčkala do příchodu maminky. Ta odjela 
„pouze“ na chvilku do práce, aby vypomo-
hla s vybalováním zboží. Celou záležitost si 
dořešila pracovnice magistrátu. V případě, že 
nastane podobná situace, nebo se dítko ztratí, 
je důležité, aby znalo své jméno i jména 
rodičů, adresu bydliště a kde rodiče pracují. 
Strážníci z oddělení prevence se tomuto 
tématu věnují při svých přednáškách. Děti 
učí, jak se v takových situacích zachovat a na 
koho se obrátit. 

ZPRÁVY Z ULICE 

Poklidný filmový festival, jen ta doprava

Po velmi úspěšných dvanácti ročnících otevírá  
město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou 
policií již třináctý ročník Senior akademie.
Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, 
který je svou strukturou vyučovacích předmě-
tů orientován na seniora jako možnou oběť 
protiprávního nebo nemravného jednání. Senioři 
získají informace, znalosti a dovednosti, které 
jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. 
Intenzivní studijní program trvá od září 2022 do 
května příštího roku. V průběhu studijních měsíců 
absolvují posluchači cyklus odborných přednášek 
a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné 
kurzy pro praktický nácvik některých specifických 
znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program, 

dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary 
a Městskou policií Karlovy Vary, je pro všechny 
uchazeče zdarma!
Přihlášky do třináctého ročníku jsou volně ke sta-
žení na internetových stránkách Městské policie 
Karlovy Vary www.mpkv.cz , nebo si je můžete 
vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí 
služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy 
Vary.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat e-mailem na 
H.Danielova@mmkv.cz, nebo zanést opět na 
služebnu Městské polici Karlovy Vary a to do 16. 
9. 2022.
Podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle 
tel: 353 153 937.

Třináctý ročník Senior akademie je tu!

MĚSTSKÁ POLICIE

V sobotu 9. července byl ukončen 56. ročník 
Mezinárodního filmového festivalu, který se nesl 
v celkem poklidném duchu. Stejně jako v přede-
šlých letech, i letos strážníky nejvíce zaměstnávala 
doprava a to především v lázeňském a obchodně 
správním území.  Za dobu konání festivalu řešily 
hlídky více než 700 dopravních přestupků. Rušení 
nočního klidu je dalším nejčastějším podnětem od 
občanů, proto v posíleném výkonu služby nechybě-

la tzv. festivalová hlídka, která měla s provozovateli 
díky nastaveným pravidlům fungující spolupráci. 
V „mobilní kanceláři“ poskytovali strážníci a poli-
cisté informační servis, děti nahlédly do policejního 
vozu. Jelikož se začátek i konec filmového festivalu 
neobešel bez zvýšených bezpečnostních opatření, 
mohli jste kromě karlovarských strážníků poprvé 
vidět i kolegy ze sokolovské či chebské městské 
policie.
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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 a na www.mmkv.cz

Ověření zápisu voliče v seznamu voličů
Každý karlovarský volič si může v úředních 
hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, ověřit, zda je zapsán 
ve stálém seznamu voličů a může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav nejpozději 
do 21. 9. 2022.

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města 
a hlasovací lístky pro volby do Senátu obdrží 
voliči poštou ve společné doručovací obálce na 
adresu trvalého pobytu nejdéle 20. září 2022 do 
16.00 hodin, včetně celostátně vydané písemné 
informace k oběma typům voleb. 
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech 
voleb ve volebních místnostech. 
Informace o volební místnosti
Informace o tom, do jaké volební místnosti mo-
hou jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, 
ve které voliči obdrží hlasovací lístky.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 

města bude OBOUSTRANNÝ a budou na něm 
uvedeny všechny volební strany, které kandi-
dují, v pořadí, jak byly vylosovány.

2. Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstev 
obcí
Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň 
voličů uchází 13 zaregistrovaných volebních 
stran, volit se bude 35 členů. 
Doporučujeme všem voličům informovat se 
na nástěnce ve volební místnosti o odvolání, 
vzdání se kandidatury, případně o úmrtí kandi-
dáta od doby registrace kandidátní listiny.
Zákon vychází z předpokladu, že každý volič 
má právo "sestavit" zastupitelstvo v obci podle 
vlastních představ. Proto má tolik hlasů, kolik 
je stanovený počet členů zastupitelstva – v na-
šem případě 35. Svou představu o voleném 
zastupitelstvu volič může realizovat následují-
cími způsoby:
• Volit jednotlivé kandidáty různých volebních 

stran označením křížkem před jménem 
kandidáta na hlasovacím lístku – nejvýše 
však 35.

• Volit jednu volební stranu tím, že ji označí 
křížkem ve čtverečku před jejím názvem. 
Takto může volit nejvýše jednu volební 
stranu.

• Kombinací předchozích dvou variant, a to 
následujícím způsobem: Volič může na hla-
sovacím lístku označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může 
označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. Takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu 35 
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to 
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič označí jednu stranu a v ní i některé 
její jednotlivé kandidáty, k označení přednost-
ních hlasů jednotlivých kandidátů v rámci 
této označené strany se při těchto volbách 
nepřihlíží.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do 
šedé úřední obálky, kterou obdržel od okrskové 
volební komise, a po opuštění prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. Podrobná metodika hlasování bude ob-
sažena v informaci pro voliče, kterou každý volič 
obdrží poštou společně s hlasovacím lístkem na 
adresu trvalého bydliště.

VOLBY DO SENÁTU
Hlasovací lístky pro Senát jsou v 1. kole žluté, 
tisknou se samostatně pro jednotlivé zaregist-
rované kandidáty a volič vybere jeden hlasovací 
lístek, který nijak neupravuje a vloží ho do žluté 
úřední obálky, kterou obdrží při hlasování ve 
volební místnosti od okrskové volební komise.
Hlasovací lístky pro 2. kolo Senátu budou bílé 
a budou k dispozici pouze ve volebních místnos-
tech.

Kde lze volit do zastupitelstva města
Volič může ve volbách do Zastupitelstva města 
Karlovy Vary volit pouze ve svém volebním okrs-
ku, kde je hlášen k trvalému pobytu. 

Kde lze volit do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve 
volebním obvodu č. 1 Karlovy Vary:
Seznam obcí volebního obvodu č. 1, kde se volí 
do Senátu:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, 
Bochov, Boží Dar, Božičany, Bražec, Březová, Čer-
nava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Doupovské 
Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hory, Hroznětín, 
Chodov (okres Karlovy Vary), Chyše, Jáchymov, 
Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krás-
ný 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, Teplič-
ka, Útvina, Valeč, Velichov, Verušičky, Vojkovice, 
Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ – MOŽNO 
POUZE U VOLEB DO SENÁTU
Ve volbách do Senátu 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. 
Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO 
VOLBY DO SENÁTU
Voliči, kteří nebudou volit do Senátu ve volebním 
okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, 
mohou podat žádost o vydání voličského průkazu 
na obecním úřadě podle místa svého trvalého 
pobytu. 
Voličský průkaz se vydává pro každé kolo voleb 
zvlášť. Lze ho vydat nejdříve dne 8. září 2022 
a nejpozději dne 21. září 2022 do 16.00 hodin 
(lhůta pro osobní převzetí). Mezi prvním a druhým 
kolem voleb do Senátu lze ještě OSOBNĚ požádat 
o vydání voličského průkazu pro druhé kolo 
voleb, a to nejpozději do 28. září do 16.00 hodin. 
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech mo-
hou žádost o vydání voličského průkazu doručit 
magistrátu města některým z níže uvedených 
způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným pod-

pisem voliče – na adresu: Magistrát města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Kar-
lovy Vary (podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
je ověření podpisu osvobozeno od správního 
poplatku), nebo

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče do datové schránky 
Statutárního města Karlovy Vary:  a89bwi8 
(žádost nemusí být podepsána uznávaným 

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

VOLBY
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elektronickým podpisem voliče), a to nejdéle 
do 16. září 2022 do 16.00 hodin, nebo

c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská 
2035/21 – 1. patro budovy B, a to nejdéle do 
21. září 2022 do 16.00 hodin. Žadatel pode-
píše žádost před pověřeným úředníkem po 
prokázání své totožnosti platným občanským 
průkazem. 

Pokud si volič nezažádal o voličský průkaz pro 2. 
kolo voleb do Senátu dříve, v době mezi prvním 
a druhým kolem voleb do Senátu je možné o vo-
ličský průkaz požádat pouze osobně do 28. září 
2022 do 16.00 hodin.

Žádosti o voličský průkaz pro volby do 1/3 
Senátu vyřizují:
Lucie Petržilková, kancelář č. 120, 
tel. 353 151 154
Bc. Petra Pudilová, kancelář č. 120, 
tel. 353 151 148
v těchto úředních hodinách:
• pondělí a středa 
 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
 (středa 16. září 2022 pouze do 16.00 hodin, 

středa 28. září do 16 hodin) 
• úterý a čtvrtek     8.00 – 12.00 a 13.00 – 

14.00 hodin
• pátek 8.00 – 12.00 

VÝDEJ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Voličský průkaz:
• může volič převzít osobně, nebo
• může být vydán osobě, která se prokáže plnou 

mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo 

• může být zaslán do vlastních rukou voliče na 
adresu místa trvalého pobytu, případně na 
jinou adresu, kterou volič uvede v žádosti.

Důležité upozornění: Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Každá politická strana, politické hnutí nebo 
koalice, jejíž kandidátní listina nebo přihláška do 
Senátu byla zaregistrována, mohla do 24. srpna 
2022 delegovat jednoho člena a jednoho náhrad-
níka do okrskové volební komise.
Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů 
komise v souladu se zákonem, deleguje členy na 
neobsazená místa primátorka města. 
Přihlášky pro zájemce o členství v okrskové 
volební komisi, které nedelegovaly volební strany, 
je možné podat:
- elektronickým vyplněním formuláře na webu 

Magistrátu města Karlovy Vary, v sekci volby
- 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).

První zasedání a školení okrskových volebních 
komisí se uskuteční
Ve čtvrtek 1. září 2022 v Lidovém domě ve Staré 
Roli v těchto hodinách:
od  8.30 hodin okrsky 1 až 25
od 12.00 hodin okrsky 26 až 50.
Na prvním zasedání budou vylosovány funkce 
předsedy a místopředsedy, komise obdrží organi-
zační informace, na které bude navazovat školení 
okrskových volebních komisí. 

Úřední hodiny:
- pondělí a středa:
 8.00 – 12.00 hodin, a 13.00 – 17.00 hodin
 (středa 16. září do 16.00 hodin a středa 28. 

září do 16.00 hodin)
- úterý a čtvrtek:
 8.00 – 12.00 hodin, a 13.00 – 14.00 hodin 
- pátek: 8.00 – 12.00 hodin.

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

Iva Kulatá
lektorka
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizaceVodárny a kanalizace 
Karlovy VaryKarlovy Vary, a.s., a. s.
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TÉMA

Dramatické zdražování tepla se 
v Karlových Varech nekoná a konat nebude
Vedení karlovarské radnice chce před nadchá-
zející topnou sezonou uklidit všechny obyvatele 
krajského města. Podle náměstka primátorky 
Karlových Varů Tomáše Trtka má vedení města 
aktuální situaci pod kontrolou a díky memorandu 
s výrobcem tepla Sokolovskou uhelnou nedojde 
letos ani v nadcházejících letech k žádnému 
dramatickému zvyšování cen tepla.  
„Dnes můžeme v klidu říci, že máme dodávky 
tepla zajištěny na dalších dvanáct let. To je 
doba, po kterou očekáváme, že dodávané teplo 
bude z uhlí. Co bude poté, je předmětem mnoha 
jednání a samozřejmě v první řadě rozhodnutí 
vedení Sokolovské uhelné o dalším směřování 
této společnosti,“ vysvětluje Tomáš Trtek. 
Slova náměstka primátorky potvrzuje i ředi-
tel Karlovarské teplárenské Roman Miarka: 
„Zaznamenal jsem v minulých dnech několik 
katastrofických zpráv a scénářů týkajících 
se dodávek tepla a energií. Chtěl bych proto 
všechny obyvatele Karlových Varů uklidnit, že jich 
se žádné skokové nebo dramatické zvyšování 
cen tepla netýkají. Teplo do centrálních rozvodů 
v KV je vyráběno z uhlí v teplárně Vřesová. Na 
základě podepsaného memoranda mezi městem 
KV a jeho výrobcem SUAS GROUP jsou dodávky 

tepla zajištěny z tohoto zdroje minimálně do 
roku 2035. Tepla pro KV je dostatek a jakákoliv 
jeho úspora nepovede ke snížení závislosti na 
dodávkách plynu z Ruska. Zároveň nemusí mít 
odběratelé tepla z centrálního rozvodu obavy 

z takového nárůstu ceny, jako tomu je u plynu 
a elektrické energie.“ 
Na budoucí směřování Sokolovské uhelné a volby 
dalších zdrojů pro výrobu tepla samozřejmě 
vedení města Karlovy Vary nemá žádný vliv. Již 
dnes ale o těchto věcech s majiteli SUAS group 
komunikuje a zajímá se o její další směřování, 
zabezpečení budoucích dodávek tepla a teplé 
vody za rozumné ceny a co nejekologičtějším 
způsobem. 
„Vedle těchto jednání připravujeme projekty 
a ekonomické modely pro pořízení fotovoltaic-
kých panelů na vybrané městské budovy. Tam se 
jako nejvhodnější zatím jeví KV Aréna a některé 
budovy základních škol. Očekáváme, že by 
nám tyto projekty měly pokrýt významnou část 
dodávky elektrické energie,“ doplňuje primátorka 
Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Podle dostupných materiálů se ale jedná o dlou-
hodobé projekty s návratností trvající tři až čtyři 
volební období, tedy zhruba 12 až 16 let. 
„Není to úplně jednoduchá problematika. Proto 
je nutné perfektně připravit veškeré podklady 
a přijmout rozhodnutí co nejdříve, neboť tady 
platí, že čím dřív začneme – tím dřív spoříme,“ 
dodal Tomáš Trtek.

   

 SOBOTA 17.9.2022 
Svobodova 743/12

Karlovy Vary - Stará Role

Program:

VSTUPNÉ ZDARMA

Doprovodný program:

 tvořivé dílny, karikaturista, malování na obličej,

skákací hrad, hry pro děti, 

občerstvení zajištěno

Děkovná mše sv. za 100 let charitní pomoci  

Big Band Šmeralka

A Basta

Hokus pokus

Kozatay

O A PETI NR  AA IRHC

Od 13 hodin:

Od 14 hodin:

LZ Á T SE KL Y  0 K0  L1 IDB EE MNA

        Farní charita Karlovy Vary 
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ZDRAVÍ

Přijďte si poslechnout příběh pacientky, která jako 
jedna z prvních byla operována v karlovarské ne-
mocnici. Na operační zákrok byla doporučena po 
konzultaci v nově vzniklém Centru pro chirurgic-
kou léčbu obezity. Nebude chybět ani pohled léka-
ře a nutričního terapeuta na „obézního“ pacienta. 
V rámci akce se bude návštěvníkům nejen měřit 
cukr v krvi a poměr tuku a svaloviny v těle. VZP si 
připravila pro každého malý vitaminový balíček.

Kdy: pondělí 26. 9. 2022/ 15 – 18 hodin
Kde: Krajská knihovna Dvory
Další informace: www.mojeObezita.cz

V rámci tohoto projektu proběhne i akreditovaný 
seminář pro lékaře:
Kdy: pondělí 19. 9. 2022/ 16 – 19 hodin
Kde: Zastupitelský sál - Budova A /Karlovarský kraj
Registrace: mluvci@kkn.cz

Obezita není kalamita

Paní Mudr. Alena Kykalová se narodila 
13.9.1932 v Plzni a žila v Plzni-Liticích. Po 
maturitě na gymnáziu studovala Lékařskou 
fakultu UK v Plzni. Po dokončení studia šla 
pracovat na interní oddělení karlovarské 
nemocnice a po atestaci se stala praktic-
kou lékařkou na obvodě číslo 4 v Karlových 
Varech – Tuhnicích, kde pracovala neuvěřitel-
ných 30 let. Měla jsem to štěstí pracovat s ní 
řadu let jako obvodní zdravotní sestra. Byla 
nesmírně pečlivá, laskavá, obětavá a velmi 
oblíbená. Je určitě mnoho lidí, kteří na dr. 
Kykalovou s láskou zavzpomínají. Zemřela 15. 
července 2022 v Dřevčicích.

VZPOMÍNÁME

AMAZON_DE_nabor_zari_INZERCE_188x130.indd   1AMAZON_DE_nabor_zari_INZERCE_188x130.indd   1 10.08.2022   15:0510.08.2022   15:05
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KULTURA

Do 188. sezony vstupuje orchestr tradičně 
festivalem Dvořákův karlovarský podzim, na 
kterém se představí renomovaní čeští umělci 
a své životní jubileum s námi na jevišti oslaví 
i houslová legenda Václav Hudeček. Večer 
22.září bude patřit dvěma dámám. Mezzoso-
pranistka Štěpánka Pučálková je místnímu 
publiku dobře známá, s orchestrem se zde 
představila několikrát s velkým úspěchem. Od 
jejího posledního hostování se jí však dostalo 
významné a zasloužené mezinárodní pozornos-
ti – stala se sólistkou slavné Semperovy opery 
v Drážďanech. Pod taktovkou mladé polské 
dirigentky Martyny Zych provede Dvořákovy 
Písně milostné a Cigánské melodie, ve druhé 
části večera pak zazní Dvořákova 7. symfonie. 
Dalším vynikajícím umělcem festivalu bude 
29. září violoncellista Petr Nouzovský. V jeho 
podání zazní Koncert pro violoncello D dur Jo-
sepha Haydna, pod vedením koncertního mistra 
Jakuba Sedláčka je dále na programu půvabná 
Dvořákova Serenáda pro smyčce E dur. 
Zahajovací koncert sezony je vždy mimořádnou 
kulturní událostí, letos však ještě o něco více 
- 14. září se v sále Grandhotelu Pupp ujímá své 
pozice šéfdirigenta KSO Ondřej Vrabec.

Ondřeji, snad každý dirigent si na program 
svého inauguračního koncertu zvolí díla, se 
kterými je hluboce ztotožněný. Uslyšíme Janáč-
ka, Elgara, Dvořáka… Mohl bys poodkrýt, čím 
jsou blízká tvému srdci?
Janáčkova Liška Bystrouška je záhadná červe-
ná nit mého života. Jednou za čas ji okolnosti 
přivanou do mého života a pokaždé je předzvěstí 
zásadních a prudkých obratů jeho kurzu. Přinesla 
mi umělecké příležitosti a přátelství, na které bych 
nepomyslel ani v nejsmělejších snech. Stačí jme-
novat třeba mého dlouholetého vzácného mentora 
a podporovatele, dirigentskou legendu Sira Johna 
Eliota Gardinera. Právě tato hudba také tvoří spojku 
mezi mnou, mým zbožňovaným učitelem prof. 
Radomilem Eliškou (dirigent KSO v letech 1969-
1990) a Japonskem, které se nám oběma, byť 
zcela jiným způsobem, stalo druhým domovem. 
Poprvé jsem to aktivně já, kdo zařazuje Lišku na 

svůj koncert. Posílám ji panu profesorovi
do nebe jako poděkování. Elgarovy překrásné 
Enigma variace jsou vlastně také pozdravem tam 
nahoru, tentokrát mému druhému laskavému uči-
teli Jiřímu Bělohlávkovi. Právě provedením tohoto 
kusu jsem kdysi na HAMU vzbudil jeho zájem jako 
dirigent - znal mě do té doby výhradně jen jako 
hornistu. 

Jsi umělecky velmi vytížen - dirigent, první 
hornista České filharmonie, sólista, pedagog… 
Měl jsi v létě i prostor odpočívat?
Po třech letech konečně situace dovolila, abych se 
se ženou a dcerkou vydal na léto do Japonska na-
vštívit prarodiče. V zájmu snížení nákladů na cestu 
jsem tam mnoho dní věnoval výuce studentů, ale 
prostor zbyl i pro týden oddychu na okinawském 
Tokashiki, největším z nádherných Keramských 
ostrovů. Každodenní šnorchlování mezi korály, ry-
bami a želvami bylo nezapomenutelným zážitkem. 
Paradoxem je, že díky aktuálně nízkému kurzu 
japonské měny vůči české koruně tato dovolená 
vyšla levněji, než cesta autem do Chorvatska.
Jaké jsou tvé plány uměleckého směřování 
orchestru?
Mým hlavním a jistě nijak nepřekvapujícím mottem 
budoucích sezón bude udržení a další tříbení umě-
lecké úrovně tohoto výtečného a vstřícného tělesa. 
Již nyní jsme do provozu zavedli několik novinek 
- například veškeré generální zkoušky i koncerty 

se ve velmi dobré zvukové kvalitě nahrávají a ar-
chivují. Většina koncertů pod mým vedením bude 
připravována v režimu dvojité dělené pondělní 
zkoušky, dochází tak k navýšení počtu zkoušek, ale 
dělené zkoušky umožňují podstatně hlubší vhled 
do partitury a pozornost k detailu.
Sólistických příležitostí se v příštích letech dostane 
hlavně domácím umělcům, přičemž míra jejich 
talentu bude hrát mnohem významnější roli než 
dosah jejich agenturního zastoupení a falešné 
komerční prestiže. To je dnes bohužel politování-
hodný předpoklad, bez kterého se mnozí úžasní 
čeští hudebníci stávají neviditelnými. Velmi si také 
přeji, aby KSO věnoval pozornost mladým dirigen-
tům, jejichž kariéra je dosud v plenkách, ale ze 
kterých se mohou brzy zrodit nové hudební hvězdy. 
Umělci zpravidla nezapomínají, kde se jim dostalo 
příležitosti a důvěry v době, kdy ještě bojovali 
o pozornost a uznání. Na taková místa se pak rádi 
vrací. Snad mohu prozradit, že uvažujeme o jakési 
miniaturní soutěžní přehlídce dirigentů, která by 
nám pomohla takové talenty průběžně objevovat.
Chci, aby se orchestr mnohem častěji prezen-
toval mimo hranice regionu. Od nynější sezony 
bude KSO každoročně vystupovat na slavnostním 
koncertě ve Španělském sále na Pražském hradě. 
Taktéž jsem inicioval první hostování orchestru na 
Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě. 
Těmito skromnými dosavadními příspěvky mé úsilí 
rozhodně nekončí. Především si přeji, aby v příštích 
letech vládla v KSO dobrá atmosféra, aby se hráči 
do práce těšili, přestože budeme ve zkouškách 
pracovat intenzivním způsobem, nebo právě 
proto. Po více než čtvrtstoletí působení v České 
filharmonii, kde jsem zažil slabé roky i aktuální 
zlaté období, vím, že jedno bez druhého totiž není 
možné.
Přeji ti mnoho úspěchů a těším se na spolupráci.
 Michaela Káčerková

Do nové sezony s novým šéfdirigentem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ POSLUCHAČI, DO 
POLOVINY ZÁŘÍ STÁLE PROBÍHÁ PRODEJ 
ABONMÁ NA 188. KONCERTNÍ SEZONU. 
PREDPRODEJ@KSO.CZ, 777 744 893

Muzeum ke 150. výročí Střední uměleckoprůmyslové 
školy keramické a sklářské Karlovy Vary připravilo 
výstavu, jež představuje porcelánové výrobky, které 
malovali studenti této školy. Expozici tvoří školní 
práce z 20. – 80. let 20. století, nejvíce zastoupené 
jsou pak práce ze 20. až 40. let, tedy výrobky, které 
malovali němečtí studenti této školy. Jde o unikátní 
soubor, ve sbírkách jiných organizací se podobná 
sbírka prací německých studentů nenachází. Do 

sbírek muzea se předměty dostaly téměř jistě v době, 
ze které pocházejí. Největší část sbírky tvoří velké 
mělké jídelní talíře, dále vázy v různých velikostech 
a porcelánové krabičky s víčky, které se mohly 
používat například jako šperkovničky. K vidění bude 
i několik hrnků, polévková terina a ukázky keramic-
kých obkladů. Expozici doplňují práce ze 60. – 80. let, 
z depozitáře školy. 
Vernisáž se koná 14. září v 17 hodin.

Muzeum představí porcelán malovaný 
studenty v minulém století
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 INZERCE

54. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ
FESTIVAL OTY HOFMANA V OSTROVĚ
25. 9. - 30. 9. 2022

Doprovodný program
25. 9.  Olga Lounová s kapelou, lampiónový průvod, ohňostroj
27. 9.  Jan Budař & Piáno - Koncertní recitál
28. 9.  Jan Bendig, Le�y s kapelou
29. 9.  Premiéra pohádky Princ Mamánek, 
 Kujme pikle band, Ne¢y Řehořová
 a Vojta Darhokoupil
a mnohem více...

Celý program najdete na
¥w.fes¨valostrov.cz  a        fes¨valostrov  
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Prologem 39. ročníku mezinárodního festivalu 
JazzFest Karlovy Vary – Sokolov 2022 bude 23. září 
v kině Drahomíra speciální díl cyklu Poezie & Jazz 
nazvaný „Bob Dylan - Po dálnici 61 až k Nobelově 
ceně“ a koncert britských bluesmanů - zpěvačky 
Alice Armstrong a kytaristy a zpěváka Matta Longa.
JazzFest je tento rok časově rozložený do dvou 
měsíců a od 23. září do 24. listopadu nabídne 
pět koncertů představujících velmi pestrou škálu 
hudebních projevů. Festival pořádá po třiadvacáté 
společnost Jazzový kruh v čele s hudebníkem 
Milanem Krajícem, tradičně s podporou  Města 
Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Záštitu festivalu 
poskytli primátorka města Karlovy Vary Andrea 
Pfeffer Ferklová a hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kulhánek. Pořad P&J představí texty – básně 

Boba Dylana z posledního čtvrtstoletí jeho tvorby. 
Dylan jako první písničkář v historii byl za své texty 
oceněn v roce 2016 Nobelovou cenou za literarturu. 
Čtení Dylanových textů v podání Poetické skupiny 
Drahomíra se bude střídat s živou produkcí skupiny 
Jazz Apetit.
Ve druhé části večera vystoupí Alice Armstrong 
& Matt Long, kteří reprezentují to nejlepší, co 
v současné době nabízí britská bluesová scéna. 
Zpěvačka a skladatelka Alice Armstrong, nomino-
vaná na několik cen UK Blues Awards, disponuje 
neuvěřitelným hlasem širokého rozsahu a je známá 
nekonvenčními texty. Ze zpěvaček, které ji ovlivnily, 
uvádí Ellu Fitzgerald, Ettu James, Arethu Franklin, 
Amy Winehouse a další. Na nejvyšší britskou 
bluesovou cenu byla nominována za účinkování na 
albech skupin Crossfire a Stevie Watts Organ Trio. 
Kytarista a zpěvák Matt Long si vydobyl reputaci 
jako hvězdný frontman cenami UK Blues Awards 
a dalšími cenami ověnčené britské bluesové kapely 
Catfish. Kromě hraní s Catfish vede také svou 
vlastní kapelu Matt Long and the Revenant Ones. 
Oba protagonisté, doplnění českými spoluhráči 
baskytaristou Matějem Černým a bubenicí Klárou 
Böhmovou, zahrají skladby ze společné autorské 
dílny spolu s coververzemi všech žánrů, které oba 
milují.  JAZZFEST bude pokračovat dalšími koncerty 
v říjnu a listopadu. Jejich přehled naleznou zájemci 
na www.jazzfest.cz.

JazzFest 2022 začíná pořadem 
Poezie & Jazz věnovanému Bobu Dylanovi

Po prázdninové pauze se Divadelní studio 
D3 vrací v plné síle. Už první zářijový pátek 
tak budou mít diváci v Karlovarském kraji 
první a poslední šanci vidět prázdninové 
představení Pověsti z Hané, a to už v pátek 2. 
září od 19.00 v bistru u Sršáně v Dalovicích. 
Jedná se o představení, se kterým soubor 
sjezdil začátkem července Moravu v rámci 
Divadelního putování, které je jinak známé 
jako Divput. Scénář k třetím pověstem napal 
Viktor Braunreiter a režie se opět ujal Luboš 
Štěpán. 
Zajímavý bude i konec září, kdy D3 zavítá na 
Sokolovskou čurdu se svou zimní pohádkou 
Kubula a Kuba Kubikula v režii Petra Richtera. 
Na tu se diváci mohou těšit 23. září od 17.30 
hodin v Městském domě kultury Sokolov.
A závěr měsíce bude patřit jejich domovské 
scéně. V úterý 27. září od 19.30 hodin roze-
zní jeviště na Husovce svými kopýtky Srnky. 
Docela ujetá komedie, která vznikla pod 
režijní taktovkou Petra Richtera o tom, jak 
jedna noc svede dohromady mykologa, diri-
genta, vynálezce a tři srnky, které plní přání. 
Hra se stala festivalovým hitem Divadelního 
studia D3.

D3 zahájí 
sezonu derniérou
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Karlovy Vary 91.0 FM  R-KVARY

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
Karlovy Vary
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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.

1. 9. 10.00 Prohlídka divadla
Karlovarské městské divadlo
Provádí: Viktor Braunreiter nebo Martin Lenděl

3. 9. 19.30 Martin Vačkář, Ondřej Havelka: Zločin 
v Posázavském Pacifiku
Hot Jazz
Hrají: Ondřej Havelka, Jaroslava Kretschmerová, Rozálie Ha-
velková, Petr Halíček, Vojtěch Havelka, Petr Bucháček, Martin 
Zbrožek, Miroslav Babuský. Jakub Šafr
Režie: Ondřej Havelka

14. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
4. 9. 14.00 Zahájení dětské podzimní sezóny
Zahájení dětské podzimní sezóny před budovou Karlovarské-
ho městského divadla s účastí zvířátek, královny, princezny, 
draků a jiných pohádkových postav.
Herci Docela velkého divadla v kostýmech předvedou ukázky 
z pohádky a průvodem přes lázeňské území budou zvát 
všechny na představení, které začíná v 15.00 hodin.
4. 9. 15.00 Jana Galinová: Princezna stříbrem 
zakletá aneb Démoni Krušných hor
Docela velké divadl

6. 9. 19.30 Karel Plíhal – koncert

7. 9. 19.30 Isabelle Le Nouvel: Skotský syndrom
Divadlo Adverte
Hrají: Miluška Bittnerová, Barbora Mottlová/ Dominika Býmo-
vá, Martin Sochor, Miroslav Šimůnek/ Petr Vondráček
Režie: Jakub Maceček

12. 9. 19.30 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a rů-
žová paní
Komorní divadlo Kalich
Hrají: Josef Polášek, Pavla Tomicová, Režie: Jakub Nvota

15. 9. 19.30 Giuseppe Verdi: Nabucco
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Účinkují: Nikolaj Někrasov, Jaroslav Kovacs, Serguei Nikitine, 
Valeria Vaygant, Barbora Kadlčíková/ Lenka Schützová-Jaro-
límková, Petr Matuszek, Tomáš Brázda, Anna Klamo, Elena 
Mazanova/ Natalia Vasina, Simona Christianová/ Jana Jan-
dorová, Vladimír Gončarov, Róbert Kiráy, Roberts Skujenieks, 
Milan Bednář, Marek Bobošík, Filip Rybár, orchestr, balet 
a sbor Severočeského divadla.
Choreografie: Vladimír Nečas
Dirigent: Milan Kaňák, Režie: Martin Dubovic

17. 9. 19.30 Matěj Balcar: Pánský klub
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Kristýna Hrušínská, Zdeněk Žák, Milan Šteindler, Daniel 
Šváb/ Michal Stejskal, Rudolf Stärz, Martin Leták
Režie: Matěj Balcar

18. 9. 15.00 Miki Kirchner, Jana Kubíčková: Hurví-
nek a nezvaný host
Divadlo Spejbla a Hurvínka

19. 9. 19.30 Andrzej Saramonowicz: Testosteron
Divadlo Na Fidlovačce
Hrají: Tomáš Měcháček, Zdeněk Maryška, Jiří Racek/ Karel 
Zima, Václav Šanda, Michal Maléř, Vojtěch Vodochodský/ 
Lukáš Adam, Gustav Hašek/ Petr Jeřábek
Režie: Tomáš Svoboda

22. 9. 17.00 Neil Simon: Bosé nohy v parku
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni 
seniorů.
Agentura Harlekýn
Hrají: Anna Kameníková (Linhartová)/ Karolína Vágnerová, 
Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský
Režie: Kateřina Iváková
Vstupenky bude možné zakoupit, nebo rezervovat pouze 
osobně v pokladně divadla.

23. 9. 19.30 Králové jazzu
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

25. 9. 15.00 Dana Bartůňková: Ať žijí strašidla!

Metropolitní divadlo Praha
Hrají: Dana Bartůňková, Michal Dadura, Kristýna Ševčíková/ 
Adéla Rausová, Petr Stehlík, Nikola Ďuricová/ Sabina Valová
Režie: Dana Bartůňková

29. 9. 19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Agentura Jan Balzer
Účinkuje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová

30. 9. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Miriam Čížková/ Venuše Zaoralová – soprán, Martin 
Slavík/ Roman Krebs – tenor, Vladimír Jelen – bas

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Sledujte web a Facebook KSO. Změna programu vyhrazena.

1. 9. 19.00 Mozart, Haydn, Gounod, Puccini 
a další…
Kostel Sv. Anny v Sedleci
Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra z opery Kouzelná flétna
Joseph Haydn: Árie z oratoria Stvoření
Charles Gounod: Ave Maria
Giacomo Puccini: Árie z opery La Bohema
Karolína Žmolíková – soprán
Daniel Klánský – basbaryton
Martin Peschík – dirigent

4. 9. 17.00 Koncert v rámci festivalu Dvořákova 
Praha
Mlýnská kolonáda
Antonín Dvořák: Předehra z opery Šelma sedlák
Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčcové nástroje E dur op. 
22
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
Jan Kučera – dirigent

5. 9. 19.00 Vivaldi
Dvorana Loket
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob
Jakub Sedláček – koncertní mistr KSO, umělecký vedoucí

9. a 10. 9   21.30 a 22.30   Vystoupení v rámci Festivalu 
Vary září
Mlýnská kolonáda
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob (výběr)
Jakub Sedláček – koncertní mistr KSO, umělecký vedoucí

14. 9. 19.30 Zahajovací koncert 188. koncertní 
sezóny a 64. ročníku hudebního festivalu Dvořákův 
karlovarský podzim
Grandhotel Pupp
Leoš Janáček: Suita z opery Liška Bystrouška
Antonín Dvořák: Symfonické variace op. 78
Edward Elgar: Enigma, variace op. 36
Večerem provází Jiří Vejvoda
Ondřej Vrabec – dirigent

22. 9. 19.30 64. ročník hudebního festivalu Dvořá-
kův karlovarský podzim
Grandhotel Pupp
Bedřich Smetana: Tři tance z opery Prodaná nevěsta
Antonín Dvořák: Písně milostné op. 83 (výběr)
Antonín Dvořák: Cigánské melodie op. 55
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70
Štěpánka Pučálková – mezzosoprán
Martyna Zych – dirigentka

29. 9. 19.30 64. ročník hudebního festivalu Dvořá-
kův karlovarský podzim
Grandhotel Ambassador
Bohuslav Martinů: Serenáda č. 2 H216
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr D dur op. 
101
Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčcový orchestr E dur op. 
22
Petr Nouzovský – violoncello
Jakub Sedláček – koncertní mistr KSO, umělecký vedoucí

DIVADLO HUSOVKA

9. 9. 18.00 Diskuse: Bude transformace kraje 
skutečně spravedlivá?

15. 9. 18.00 křest knihy: Štěpán Javůrek – Sudet-
ský dům
Celým večerem vás provede Tereza Kajabová.

21. 9. 19.30 Milli Janatková – Klid, prosím!
Multimediální koncertní projekt “KLID, PROSÍM!” je jedinečné 
spojení autorské hudby a výtvarné tvorby výrazné a oceňova-
né multiinstrumentalistky a výtvarnice Milli Janatkové.   

22. 9. 19.30 Vladimir Benderski, Daniil Charms: 
Zrzek
„Narodil jsem se dvakrát“ – říká o sobě v jedné absurdní 
povídce Daniil Charms. 
Podle scénáře a v režii Vladimira Benderského hrají Teodor 
Kravál, Vítězslav Adamec, Mirka Exnerová, Radek Exner 
a Matěj Velička.

27. 9. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Účinkují: Marek Himl, Luboš Štěpán, Adam Fedorek, Petr 
Johanovský, Jana Harantová, Diana Derahová, Eva Šollová 
a Andrea Kiralyi. Režie: Petr Richter.

29. 9. 19.30 Jan Spálený a ASPM
Věhlasný český bluesman a písničkář, který přijede se svým 
Amatérským sdružením profesionálních muzikantů.

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 9. 17.00  After: Pouto
 19.30  Střídavka
2. 9. 17.00  Střídavka
 19.30  Top Gun: Maverick titulky
3. 9. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Top Gun: Maverick (dabing),
 19.30  Střídavka
4. 9. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází,
 17.00  Bestie
 19.30  Elvis
5. 9. 17.00  After: Pouto
 19.30  Arvéd
6. 9. 17.00  Projekce pro seniory Hádkovi
 19.30  Minamata
7. 9. 17.00  Střídavka
 19.30  FK Amélie z Montmartru
8. 9. 17.00, 19.30 Jan Žižka dabing
9. 9. 17.00, 19.30 Jan Žižka dabing
10. 9. 14.30  Jan Žižka (dabing),
 17.00  Jan Žižka (titulky)
 19.30  Jan Žižka (dabing)
11. 9. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází,
 17.00  Střídavka,
 19.30  Jan Žižka (titulky)
12. 9. 17.00  Jan Žižka (dabing)
 19.30  Jan Žižka (titulky)
13. 9. 17.00  Panství Downton: Nová éra
 20.00  PSH Nekonečný příběh
14. 9. 17.00  Střídavka,
 19.30  Filmový klub - Balada o bílé krávě
15. 9. 17.00  Slovo
 19.30  Jan Žižka (dabing)
16. 9. 17.00  Jan Žižka (dabing)
 19.30  Krásné bytosti
17. 9. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Já jsem Zlatan,
 19.30  Jan Žižka (titulky)
18. 9. 14.30  Planeta Praha
 17.00  Střídavka
 19.30  Moonage Daydream
19. 9. 17.00  Elvis
 19.45  Slovo
20. 9. 17.00  Projekce pro seniory - Prezidentka,
 19.30  Jan Žižka (dabing)
21. 9. 17.00  Top Gun: Maverick (dabing),
 19.30  Všechno nejlepší, Chiaro (Filmový klub)
22. 9. 17.00  Jan Žižka (dabing)
 19.30  Top Gun: Maverick (dabing)
23. 9. 19.00  Poezie & jazz: Bob Dylan – Po dálnici 
 61 až k Nobelově ceně – JazzFest 2022
24. 9. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Indián
 19.30  To nic, drahá
25. 9. 14.30  DC: Liga supermazlíčků
 17.00 Střídavka
 19.30  Indián

KMD karlovarské městské divadlo
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26. 9. 17.00  Indián
 19.30  Banger
27. 9. 17.00 Planeta Praha (Filmový klub)
 19.30 Jan Žižka (dabing)
28. 9. 17.00  Jan Žižka (dabing)
 19.30 Slalom (Filmový klub)
29. 9. 17.00  Buko
 19.30  Top Gun: Maverick (titulky)
30. 9. 17.00  Střídavka
 19.30  Buko

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
8. 9. 17.00 vernisáž: Petr Pavlík 
  – Poutnice v nesnázích
Obrazy a kresby významného českého umělce, spoluza-
kladatele seskupení „12/15 Pozdě ale přece!“, věnující se 
motivu poutnice, symbolicko-mýtické postavě, v níž se skrývá 
podobenství životní pouti každého z nás.
(potrvá do 23.10.2022)

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude 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.)

DALŠÍ AKCE
13. 9. 19.30 Zuzana Lapčíková
Prostá krása lidových písní v podmanivém podání vynikající 
zpěvačky a cimbalistky Zuzany Lapčíkové doprovázené 
výtečným kontrabasistou Josefem Fečem.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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

15. 9. 17.00 vernisáž: Karel Prášek – Dráhy
Karel Prášek (1950) v uvolněných 60. letech absolvoval 
pařížskou École des Beaux-Arts, dodnes z tohoto studia 
a francouzského espritu čerpá inspiraci k optimistickému 
výrazu své tvorby. Výstava představí starší i aktuální obrazy 
a práce na papíře, které doplní ukázky autorovy osobité 
modelářské vášně k železnicím.
(potrvá do 30.10.2022)

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

DALŠÍ AKCE
12. 9. 16.00 Macramé
Dílna pro zručné děti a dospělé se soustředí na tvorbu 
z populárních macramé přízí.

22. 9. 17.00 Keramický ateliér
Tvůrčí dílna Pavly Vargové zaměřená na práci s keramickou 
hlínou dle vlastních nápadů či inspirací.

29. 9. 16.00 Ruličková zvířátka
Tvorba zvířátek z toaletních ruliček bude náplní dílny pro 
menší děti.

GALERIE DRAHOMÍRA

1. 9. - 30. 10. František Moudrý – Koketérie
(bez vernisáže)
Karlovarský autor vystavuje své obrazy s tématikou portrétní 
a figurální malby. Své obrazy místo na plátnou maluje na 
sádrokartonové desky, místo olejových barev používá prašné 

křídy a místo štětců své prsty. Absolvent Lidové školy umění 
v Ostrově a vyučený kulič skla se výtvarnou tvorbou podle 
vlastních slov zabýval „od dětství až do vojny“. K malování 
se vrátil až před deseti lety. Autor představuje svou tvorbu 
z poslední dony, napolsedy v galerii vystavoval před třemi lety.

23. 9. 19.00 Poezie & jazz: Bob Dylan – Po dálnici 
61 až k Nobelově ceně – JazzFest 2022
Speciální díl cyklu P & J se odehraje jako prolog 39. ročníku 
mezinárodního festivalu JazzFest 2022 a bude věnován 
textům – básním Boba Dylana z posledního čtvrtstoletí jeho 
tvorby.
Alice Armstrong & Matt Long – bluesový koncert v druhé části 
večera – viz JazzFest 2022.

MUZEUM KARLOVY VARY

VÝSTAVY
3. 9. 17.00 vernisáž: Lidová píseň na Karlovarsku
Výstava se koná v rámci 27. Karlovarského folklórního 
festivalu a představí lidové kroje a hudební nástroje používané 
v minulosti na Karlovarsku. Připomene výreazné osobnosti 
spjaté s lidovou písní jakžmi byli např. lidový básník a písnič-
kář Anton Günther či zakladatelka souboru Dyleň a folkloristka 
Aleša Balounová.
(potrvá 1. 9. - 13. 9. 2022)

14. 9. 17.00 vernisáž: Porcelán - výstava ke 150. vý-
ročí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary
Výstava k jubileu školy představuje porcelánové výrobky, které 
malovali studenti této školy. Expozici tvoří školní práce z 20. 
– 80. let 20. století, nejvíce zastoupené jsou pak práce ze 20. 
až 40. let, tedy výrobky, které malovali němečtí studenti této 
školy. Jde o zcela unikátní soubor. Expozici doplňují práce ze 
60. – 80. let, z depozitáře školy.
(potrvá 15. 9. - 30. 11. 2022)

DALŠÍ AKCE
3. 9. 14.00 koncert: Lidová píseň na Karlovarsku
V rámci folklorního odpoledne s vernisáží výstavy se představí 
Soubor písní a tanců Dyleň, Karlovy Vary, Lidová muzika 
folklorního souboru Stázka Teplá a Pěvecký sbor Umaruš, 
Teplá.

10. 9. 15.00 literární odpoledne: Čtení egerland-
ských textů s hudebním programem
Komponovaný pořad je připraven ve spolupráci se Spolkem 
Němců v Čechách, z.s. Richard Šulko bude číst v egerland-
štině a němčině z knihy "Målabou: daham!" básně a příběhy. 
Smysl textu bude překládán do češtiny. V pořadu zazní 
egerlandské a krušnohorské lidové písně za doprovodu citery.

24. 9. 14.00 historická exkurze: Žlutický středověk 
- panská sídla, hradby, kostel
Archeolog Jiří Klsák provede účastníky kolem zbytků 
tvrze Mazanec, městských hradeb, pozůstatků původního 
městského hradu, součástí historické exkurze bude prohlídka 
kostela sv. Petra a Pavla a výstup na hrad Nevděk. Průvodce 
též přiblíží historii města v kontextu pravěkého osídlení v okolí 
Vladaře. Trasa bude přibližně pětikilometrová, konec vycházky 
kolem 17. hodiny.
Sraz účastníků je před hospodářským dvorem zámku ve 
Žluticích.

29. 9. 17.00 přednáška: Seznamte se s Gabonem
Přednáška Ivany a Lukáše Vejříkových o zemi málo posk-
vrněné turismem. Gabon, dříve také Gabun, plným názvem 
Gabonská republika, se nachází na západním pobřeží Afriky.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vříd-
la, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále 
odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, 
proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní 
život lázeňského města a historii mezinárodního filmového 
festivalu. Expozice ve druhém patře představuje přírodu 
a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla 
a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 
20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – 
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, 
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné 
vyzkoušet vlastníma rukama.

Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 
047, email: novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17 
hodin, www.kvmuz.cz

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé: tel. 353 221 365/27
Čítárna: tel. 353 221 365/23
Dětské odd. : tel. 353 221 365/21

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

1. 9. – 31. 10. Západní Čechy
Výstava plakátů věnovaná krásám západočeských měst 
a památek. Výstavu poskytla a zpracovala Květa Hartmanová 
a najdete ji v půjčovně v 1. p. (I. P. Pavlova 7).

13. 9. 17.00 Cestování s handicapem aneb Nic 
Není Nemožné
Cestovatelská přednáška Jakuba Greschla o jeho neobvyklé 
cestě po Thajsku v půjčovně v 1. p. (I. P. Pavlova 7).

14. 9. 14.30 Zážitkové učení výtvarných oborů 
a portfolio jako hodnotící nástroj
Přednáška Stanislava Rychtaříka a seznámení s konceptem 
zážitkového učení, jehož výstupem je studentem vytvořené 
portfolio (půjčovna , I. P. Pavlova 7).

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.

KOSTEL SV. ANNY

Od duchovní a soudobé hudby a písní z představení a muzi-
kálů až po tradiční mužské sborové písně a úpravy lidových 
písní z celého světa. Účinkují: Barnburghský mužský pěvecký 
sbor; Castlefordský mužský pěvecký sbor,  Mužská vokální 
skupina The Shiremen.

23. 9. 18.00 Koncert smíšeného pěveckého sboru 
Chorgemeinschaft Schöneiche(Německo)
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Duchovní a světské písně z 500 let historie vokální hudby. 
Účinkují: Chorgemeinschaft Schöneiche 1909 e.V., sbormistr: 
Frank Müller-Brys.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

3. 9. Plzeňsko: Nevřeň – Krkavec - Bolevec
10. 9. Šumava – Malý a Velký Falkenstein v SRN (2 dny)
17. 9. Planá u M. Lázní – Ctiboř - Tachov
24. 9. Děčínský Sněžník – Naše nejvyšší stolová hora
25. 9. Podhůřím Šumavy - Soběšice
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.

9. 9. a 23.9. 9.00 Městské farmářské trhy
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Mistrovství ČR družstev ve sportovním tanci
Dne 4. září 2022 se v Karlových Varech za podpory 
Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského 
kraje a pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje 
bude pořádat soutěž Mistrovství České republiky 
družstev ve sportovním tanci. Do KV Areny – haly 
míčových sportů se sjedou ti nejlepší tanečníci 
z celé ČR, aby bojovali ve složení 4 párů o to, který 
klub si odveze titul Mistrů ČR. Soutěž bude probí-

hat celý den od 10 hodin do zhruba 19 hodin, v do-
polední části uvidíte tance standardní, odpoledne 
pak bude pokračovat klání v tancích latinsko-ame-
rických, a to ve všech věkových skupinách: junioři, 
mládež do 21 let, dospělí i senioři. Jednotlivé 
soutěže jsou proloženy tanečními nástupy, které 
si jednotlivá družstva speciálně připravila k této 
příležitosti. 

Bližší informace najdete na stránkách www.d-
-team.cz či na stránkách Českého svazu tanečního 
sportu www.csts.cz. Přijďte se podívat na to, co 
jste v karlovarském kraji doposud mohli vidět jen 
prostřednictvím televizních kamer a zažít nevšední 
estetický zážitek v podobě tance v tom nejlepším 
provedení v ČR.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV
v standardních a

latinskoamerických
tancích v tanečním

sportu

2022

KV ARENA
4.9.2022  10:00

Hala míčových sportů
více info www.d-team.cz

Junioři
Mládež do 21 let
Dospělí
Senioři

Hotel Bristol, Zámecký vrch 34, +420 234 716 600, +420 724 047 440
Hotel Ambassador, T. G. Masaryka 1088/24, +420 724 047 440
Hotel Savoy, Petra Velikého 16, +420 702 006 775, +420 353 102 236
karlsbad@asklepion.cz, www.asklepion.cz

ASKLEPION - INSTITUT KLINICKÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY
KARLOVY VARY

ASKLEPION VIP POUKAZ

200 Kč
Poukaz je možné uplatnit na veškeré služby 
v centrech Institutu Asklepion v Karlových Varech.
Platnost poukazu do 31. 10. 2022.

DERMATOLOGIE • PLASTICKÁ CHIRURGIE • CÉVNÍ CHIRURGIE • OBEZITOLOGIE • SONOGRAFIE •
GASTROENTEROLOGIE • DENZITOMETRIE • VITAMÍNOVÉ INFUZE • ORL • KOSMETIKA

14. – 19. ZÁŘÍ 2022 – PODZIMNÍ DNY ASKLEPIONU
Rezervujte si včas svůj termín do Asklepionu Karlovy Vary 
na aplikaci botulotoxinu se slevou 20 % nebo na aplikaci 
výplní a laserové epilace se slevou 10 %.

26. LASEROVÁ SEZÓNA V ASKLEPIONU ZAHÁJENA
Svěřte se do rukou zkušené lékařky Institutu Asklepion 
MUDr. Venduly Dvořákové. Doporučí vám nejvhodnější ošetření 
a péči pro krásnou a zdravou pleť. Sestaví vám nejúčinnější 
ošetření pro omlazení na míru, zbaví vás nežádoucích žilek 
a pigmentací, odstraní nebezpečná znaménka, zlepší vzhled 
jizev i rozšířených pórů atd.
MUDr. Vendula Dvořáková doporučuje: 
•  Laser FOTONA 4D omladí pleť ve všech vrstvách pokožky
•  Botulotoxin vyhladí mimické vrásky
•  Kyselina hyaluronová vyplní vrásky a hydratuje pokožku
•  Laser Milesman Compact vás zbaví chloupků jednou provždy

CENTRUM PRO LÉČBU KŘEČOVÝCH ŽIL
V Asklepionu vás zkušený tým cévních chirurgů zbaví varixů 
nejmodernějšími metodami, jako je např. špičkový diodový laser 
GBOX. Potěší vás i krátké objednací lhůty a individuální přístup.

BEZBOLESTNÁ LÉČBA HEMOROIDŮ
Miniinvazivní bezbolestná léčba přístrojem Hemoron® přináší 
rychlou úlevu od bolesti, krvácení a dalších obtíží..

ŠPIČKOVÉ KOSMETICKÉ PROGRAMY 
Vychutnejte si zeštíhlující, zpevňující a detoxikační tělové 
programy a kosmetická ošetření pro mladší a zdravější tvář. 
Používáme vysoce účinnou francouzskou kosmetiku Phytomer 
a dermokosmetiku VieCollection. Staňte se členem Asklepion 
klubu a získejte trvalou slevu 20 % na kosmetické produkty 
Phytomer a další skvělé odměny!

Podzimní
novinky a tipy

Institutu
Asklepion

KARLOVY VARY
4. 10. 2022 

v 18:00
Lidový dům Stará Role, 

Školní 358/7

Dr. Davida Bechera 727/1
360 01 KARLOVY VARY
telefon: 739 556 397
email: karlovyvary@doctoroptic.cz
PO–PÁ: 8:30 – 11:30 / 12:30 – 17:30, SO: 9:00 – 12:00
První a poslední sobota v měsíci zavřeno

Nově otevřeno

Měření zraku  zdarMa! 

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR  BRÝLOVÝCH OBRUB  V KARLOVÝCH VARECH

 DoctorOptic.cz    doctor.optic   www.doctoroptic.cz

Dr.Optic-KV-188x130-08-22.indd   1Dr.Optic-KV-188x130-08-22.indd   1 02.08.2022   10:0302.08.2022   10:03
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Hotel Bristol, Zámecký vrch 34, +420 234 716 600, +420 724 047 440
Hotel Ambassador, T. G. Masaryka 1088/24, +420 724 047 440
Hotel Savoy, Petra Velikého 16, +420 702 006 775, +420 353 102 236
karlsbad@asklepion.cz, www.asklepion.cz

ASKLEPION - INSTITUT KLINICKÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY
KARLOVY VARY

ASKLEPION VIP POUKAZ

200 Kč
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v centrech Institutu Asklepion v Karlových Varech.
Platnost poukazu do 31. 10. 2022.

DERMATOLOGIE • PLASTICKÁ CHIRURGIE • CÉVNÍ CHIRURGIE • OBEZITOLOGIE • SONOGRAFIE •
GASTROENTEROLOGIE • DENZITOMETRIE • VITAMÍNOVÉ INFUZE • ORL • KOSMETIKA
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MUDr. Venduly Dvořákové. Doporučí vám nejvhodnější ošetření 
a péči pro krásnou a zdravou pleť. Sestaví vám nejúčinnější 
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MUDr. Vendula Dvořáková doporučuje: 
•  Laser FOTONA 4D omladí pleť ve všech vrstvách pokožky
•  Botulotoxin vyhladí mimické vrásky
•  Kyselina hyaluronová vyplní vrásky a hydratuje pokožku
•  Laser Milesman Compact vás zbaví chloupků jednou provždy

CENTRUM PRO LÉČBU KŘEČOVÝCH ŽIL
V Asklepionu vás zkušený tým cévních chirurgů zbaví varixů 
nejmodernějšími metodami, jako je např. špičkový diodový laser 
GBOX. Potěší vás i krátké objednací lhůty a individuální přístup.

BEZBOLESTNÁ LÉČBA HEMOROIDŮ
Miniinvazivní bezbolestná léčba přístrojem Hemoron® přináší 
rychlou úlevu od bolesti, krvácení a dalších obtíží..

ŠPIČKOVÉ KOSMETICKÉ PROGRAMY 
Vychutnejte si zeštíhlující, zpevňující a detoxikační tělové 
programy a kosmetická ošetření pro mladší a zdravější tvář. 
Používáme vysoce účinnou francouzskou kosmetiku Phytomer 
a dermokosmetiku VieCollection. Staňte se členem Asklepion 
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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
353 151 425, 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

Karlovy Vary se těší na olympijské 
hvězdy a světový pohár v triatlonu
Karlovy Vary ovládne olympijská atmosféra. V nádherném 
lázeňském centru se už pošesté uskuteční závod Světo-
vého poháru v olympijském triatlonu, kterého se zúčastní 
i hvězdy z her v Tokiu a Riu. Novinkou v programu bude 
divácky velmi atraktivní závod smíšených štafet, který se 
koná na mimořádně krátkých distancích a který je rovněž 
součástí olympijského programu. City Triathlon Karlovy 
Vary ovšem nabídne o víkendu 9. až 11. září i závody pro 
veřejnost, děti a atraktivní kulturní program.
Předloni v Karlových Varech závodili olympijští vítězové 
Nor Blummenfelt a Bermuďanka Duffyová. V minulém roce 
proběhli jako první cílovou rovinkou na nádherném Divadel-
ním náměstí Němec Priester a Švýcarka Derronová, kteří 
patří k největším talentům světového triatlonu. Kdo se bude 
radovat z vítězství ve Světovém poháru letos?
„Už teď máme informace, že by se k nám měl vrátit hvězdný triatlonový pár Richard Murray a Rachel Klamerová,“ říká 
ředitel závodu Vladimír Malý. Murray je čtvrtým mužem z olympiády v Riu a vítězem finálového závodu mistrovství světa 
z roku 2015. Klamerová patří dlouhodobě do nejužší světové špičky.
Na startu nebude chybět ani kompletní česká špička včetně olympioniček Petry Kuříkové a Venduly Frintové. „Světový 
pohár v Karlových Varech? Není nic víc. Je tu nejnáročnější trať, na jaké se světový triatlon jezdí. Závodníci pak odjíždějí 
úplně hotoví, přesto každý rok přijíždí hrozně moc hvězd. Je tu super konkurence,“ říká další reprezentantka Tereza 
Zimovjanová o závodě, který se koná na distancích 1500 metrů plavání, 40 km cyklistika a 10 km běh.
Světový pohár je vyvrcholením celého závodního závodu, který v pátek otevřou Český pohár žáků a také novinka 
v rámci karlovarského programu: závod smíšených štafet na velmi krátkých distancích. S ním mají pořadatelé velké 
plány. „Letos se jedná o test event, proto se uskuteční na Rolavě. V následujících letech bychom ale byli rádi, kdyby se 
plavalo v korytě říčky Teplé a celý závod se tak uskutečnil v lázeňském centru. Budeme také usilovat o jeho zařazení do 
kalendáře Světového poháru,“ říká Vladimír Malý.
V sobotu se uskuteční závod Age Groups, který je otevřen všem rekreačním sportovcům toužícím po úžasném zážitku 
ze závodu na nejkrásnější triatlonové trati na světě. Plavecká část o délce 750 metrů se uskuteční na Rolavě, 20 ki-
lometrů dlouhá cyklistická část zavede závodníky do lázeňského centra a 5 km běh pak končí přímo na Divadelním 
náměstí, kde bude opět centrum celého závodu.

Za sportem i za kulturními zážitky
Právě z Divadelního náměstí budou mít fanoušci nejlepší přehled o celém dění, protože tu vyroste nádherná triatlonová 
aréna s velkou tribunou, velkoplošnou obrazovkou, pódiem a stánky partnerů. 
City Triathlon Karlovy Vary spojuje také v letošním roce síly s populární kulturní akcí Vary°Září, v rámci které budou nej-
krásnější karlovarské budovy nasvíceny lasery a videomappingem a za kterou každoročně přijíždějí do města desítky 
tisíc návštěvníků. Společný pak bude i kulturní program na Divadelním náměstí, který ozdobí vystoupení populárních 
hudebních skupin a DJ’s.
Více informací o závodu včetně kompletního harmonogramu najdete na webu www.citytriathlon.cz.

http://www.citytriathlon.cz
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aktuální rozpis utkání najdete
na webu www.hokejkv.cz 

klub obléká

buď u toho s námi!

nová hokejová 
sezona začíná!

TAKÉ VÁM 
DLUŽÍ

Mgr. Petr Osladil, 
Drahovice?

Napište nám na info@mediaas.cz.




