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NOVÍ VLASTNÍCI ODKOUPILI SVÉ PODÍLY ZA 
SYMBOLICKOU KORUNU, ALE ZAVÁZALI SE 
K JEDNORÁZOVÉMU PŘÍSPĚVKU DO KLUBU PODLE VÝŠE 
SVÉHO PODÍLU, V PŘÍPADĚ MĚSTA ČINÍ PŘÍSPĚVEK 10 MILIONŮ. 

KARLOVARSKÝ HOKEJ 
PŘEBÍRAJÍ PO KARLU HOLOUBKOVI 
PODNIKATELÉ DUŠAN ŠENKYPL 
A DANIEL TOBOLKA. NABYTÍM 40% 
PODÍLU DO KLUBU MAJETKOVĚ 
VSTOUPILO TAKÉ MĚSTO.



54_FoodWaste_teasing_inzerce_Karlovy_Vary_188x264_FINAL.indd   1 09/09/2022   11:21

INZERCE



3

POHLEDEM PRIMÁTORKY  OBSAH

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, 
Věra Bartůňková, Iva Lokvencová, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, Jan Kopál, Helena Kyselá
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 10. 10. 2022
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073, e-mail: pavelmrhalek.ml@gmail.com
DISTRIBUCE: Česká pošta, s.p., e-mail: m.blahova@samab.cz
INZERCE: tel.: 739 544 446, e-mail: hubackova@mediaas.cz
VÝROBA, TISK: SAMAB PRESS GROUP, a.s., e-mail: tiskarna@samab.cz

18

25 30

KARLOVARSKÉ

RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 10/2022 • ROČNÍK XXIII • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

11

01 HC ENERGIE MĚNÍ MAJITELE

Posledních 30 let byl karlovarský hokej spojen se jménem podpo-
rovatele a současného majitele Karla Holoubka, který se nyní role 

majitele klubu vzdal. Zájem o klub projevili podnikatelé Dušan Šenkypl 
a karlovarský rodák Daniel Tobolka. Do klubu majetkově 

vstoupilo také město, a to nabytím 40% podílu. 
Více o tématu se dočtete na straně 30.
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06
Milí spoluobčané,

Karlovarské kulturní léto a sportovní svátek 

City Triathlon Karlovy Vary jsou již za námi. 

První polovina září také patřila 7. ročníku 

festivalu světla Vary Září. I přesto, že nám 

počasí nepřálo, byla na všech akcích hojná 

účast. Nyní již naplno pracujeme na přípravě 

vánočních trhů, které se budou opět konat 

v centru města na Mlýnské kolonádě.

Jsem velmi ráda, že se nám povedlo 

zachránit karlovarský hokej, který má 

v našem městě již devadesátiletou tradici. Po 

složitých jednáních se mi povedlo přesvědčit 

více než polovinu zastupitelů k tomu, aby 

extraliga v našem městě i nadále zůstala. 

Samozřejmě se nejedná pouze o extraligové 

A mužstvo, ale taktéž o všechny sportující 

děti, trenéry a další sportovce, kteří se v Kar-

lových Varech kolem hokeje pohybují. Jedná 

se také o fanoušky, sponzory a partnery klu-

bu. Důležité je, že hokejový klub získal nové 

silné majitele, kteří mají vizi a chuť posunout 

klub dále a já jsem ráda, že jim nyní budou 

Karlovy Vary partnerem.

A nakonec bych vám chtěla poděkovat za 

vaši účast v letošních podzimních volbách 

a přeji vám příjemné podzimní dny.

Vaše primátorka

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

06 FESTIVAL SVĚTLA OPĚT ROZZÁŘIL MĚSTO

V rytmu svobodného snění se nesl sedmý ročník 
festivalu světla, který 9. a 10. září znovu rozzářil pěší 
zónu Karlových Varů. Projekcím, světelným instala-
cím a videomappingům kralovala jako maják zdaleka 
viditelná Zámecká věž se svou Barevnou symfonií.

11 VARY°DATA

Již naši předci plánovali město na základě pozorová-
ní řady jevů a vyhodnocovali, co funguje dobře, kde 
je prostor pro zlepšení, čemu je třeba se vyvarovat. 
V průběhu času se mění pouze technologické mož-
nosti a nároky na odbornost.

18 VEŘEJNÝ PROSTOR KULTIVUJE 

NOVÝ MOBILIÁŘ

Hlavním cílem projektu Karlovy Vary – Město bez 
kouře je snaha motivovat ke zdravějšímu životnímu 
stylu. Nyní se městský mobiliář v rámci projektu 
rozšiřuje o nové informační stojany, cyklostojany, 
turistické informační mapy či relaxační zóny s květi-
novou výsadbou.

20 MILOSTIVÉ LÉTO 2022. ZATOČTE S DLUHY!

V Česku bylo ke konci minulého roku 698 tisíc 
lidí v exekuci, počet exekučních řízení činil 4,426 
milionu. Zbavit se dluhů v akci Milostivé léto 2022 
je přitom možné za výhodných podmínek, čas je do 
konce listopadu.

25 MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka vyhlíží 
už 56. ročník - 4. listopadu 2022 bude v Karlových 
Varech zahájen již 56. ročník. Mnoho našich i zahra-
ničních pěvců, ve věku od 16 do 35 let, bude zápolit 
o vítězství nebo ocenění ve čtyřech kategoriích: 
Operní naděje, Píseň, Junior a Opera.

30 CITY TRIATHLON KARLOVY VARY

Olympijské hvězdy ovládly karlovarské lázeňské 
centrum, ve kterém se v neděli 11. září konal závod 
Světového poháru v olympijském triatlonu. Z vítězství 
se radovali Maďar Csongor Lehmann a Francouzka 
Leonie Periaultová, bronzová medailistka z olympiády 
v Tokiu.
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Svůj velký den, první školní den, si 1. září v karlo-
varských základních školách užilo 485 prvňáčků. 
I letos jim část nezbytné výbavy pořídily školy 
z takzvaného pastelkovného, kterým město přispívá 
na nákup pomůcek pro žáky 1. tříd. Příspěvek činí 
tisíc korun na jednoho prvňáčka.

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVEN-

SKÉHO STÁTU

28. října uspořádá město Karlovy Vary tradiční 
vzpomínkový akt u příležitosti státního svátku Dne 
vzniku samostatného československého státu. Piet-
ní shromáždění s položením květin k soše prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka se uskuteční v pátek 28. října od 10 
hodin na karlovarské třídě TGM.

PODZIMNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI 

Brzký podzim se v Karlových Varech bez Porcelá-
nových slavností takřka neobejde. Začátkem září 
jste si zde mohli opět zakoupit výrobky fi rem Thun 
1794, Český porcelán Dubí, Porcelánka Rudolf 
Kämpf, G-Benedikt i sklářské manufaktury Moser 
za bezkonkurenční akční ceny a doplnit si tak 
svoji výbavu skla a porcelánu. V reprezentativních 
prostorách Grandhotelu Ambassador Národní dům 
byla opět připravena výstava s názvem Prostřené 
stoly s kvalitním českým porcelánem doplněným 
českým špičkovým sklem a dekorativním prostí-
ráním. Pro děti byla připravena pojízdná Porce-
lánová školička, kde si mohli dle vlastní fantazie 
ozdobit porcelánový výrobek a vypálený si pak 
odnést domů na památku jako suvenýr. Slavnosti 
doprovodila vystoupení folklorních souborů v rámci 
Karlovarského folklorního festivalu.

POŽÁR V LÁZEŇSKÝCH LESÍCH

Ve středu 17. srpna hořel porost nad březovskou 
přehradou. Požár vypukl v lese poblíž Jungmannovy 
cesty. Na místo postupně dorazilo několik jednotek 
hasičů, kterým se po dvou hodinách podařilo dostat 
oheň pod kontrolu. Na místě zůstali ještě následující 
dva dny. Ve spolupráci s lesníky kontrolovali požáři-
ště pomocí termovizí, doutnající místa prohrabávali 
a prolévali vodou. Další týden bylo požářiště pod 
zvýšeným dohledem lesníků. I přes rychlý zásah 
hasičů se oheň v suchém porostu rozšířil na plochu 
přibližně 0,55 ha, poškodil podrost a kmeny stromů. 
Škodu vyčíslily Lázeňské lesy Karlovy Vary na 450 
tisíc korun. Příčina vzniku zatím není známá.

PAPUČOVÝ PLES PODPOŘÍ MOBILNÍ HOSPICO-

VOU PÉČI

Přijďte do Lidového domu na Papučový ples, pod-
poříte dobrou věc. Mobilní hospic Pavla Andrejki-
vová – LADARA pořádá v pátek 7. října charitativní 
ples na podporu Mobilní hospicové péče. Finanční 
výtěžek bude použit na rozvoj poskytování speciální 
paliativní péče o nevyléčitelně nemocné, umírající 
a jejich rodiny v domácím prostředí. Papučový ples 
se uskuteční v Lidovém domě ve Staré Roli. Vstu-
penky je možné rezervovat na telefonním čísle 730 
516 270 nebo na emailu satavova@ladara.eu. 

27. ROČNÍK KARLOVARSKÉHO FOLKLORNÍHO 

FESTIVALU

V lázeňském městě na přelomu srpna a září konal 
27. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Pro 
návštěvníky byl připravený bohatý program v podobě 
jarmarku lidových řemesel, folklorních tanečních 
vystoupení či koncertů souborů, které jste si mohli 
poslechnout z prostor historických kolonád. Pro 
milovníky chmelového nápoje nechyběla prezentace 
pivovarů z Karlovarského kraje, pro nejmenší zahrálo 
divadélko a ti, kteří měli zájem, se mohli zúčastnit 
výuky této historické kulturní zvyklosti. Součástí pro-
gramu byl slavnostní krojovaný průvod, prostranství 
před hotelem Thermal pak patřilo výstavě historic-
kých vozidel. Na poklidný průběh kulturní události 
dohlíželi městští strážníci.

DOPRAVNÍ PODNIK POŘÁDAL DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

Dopravní podnik Karlovy Vary otevřel v sobotu 10. 
září svůj areál v Drahovicích a představil stov-
kám zájemců své zázemí, kompletní vozový park, 
technické vybavení, dispečink, zkušebnu brzd, 
opravárenské dílny a další prostory. Připraven 
byl bohatý doprovodný program pro malé i velké 
návštěvníky, někteří se dokonce mohli posadit za 
volant autobusu.
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INFOCENTRUM MĚSTA

Projekt karlovarského infocentra Karlovy 
VARY REGION CARD měl i letos úspěch. 
Turistická karta, díky které mají návštěv-

níci i obyvatelé města cestu k zážitkům a na 
atraktivní místa snadnější a často i zdarma, 
provedla Karlovými Vary a okolím i turistku 
Báru. 
Ta se rozhodla pro nákup čtyřdenní karty 
a s naší redakcí se podělila o své dojmy 
z návštěvy města. Část z nich rádi citujeme: 
„Vytáhla jsem partnera (je nám kolem 30 let) 
na prodloužený víkend. Partner v Karlových 
Varech nikdy nebyl a přiznal se, že se mu sem 
moc nechtělo. Viděli jsme video ‚Kluků z Prahy‘ 
a ihned při příjezdu jsme se rozhodli koupit si 
on-line turistickou kartu na čtyři dny. Ubytovaní 
jsme byli v hotelu Jean De Carro s luxusním 

výhledem na celou kolonádu. První den jsme 
vyjeli lanovkou Diana, bezvadně se naobědvali 
a prošli si Motýlí dům. Další den jsme vyra-
zili veřejnou dopravou do sklárny Moser a do 
muzea Becherovky (TOP zážitek), pokračovali 
jsme do Becherovy vily a do kostela sv. Lukáše 
na výstavu voskových fi gurín. V sobotu jsme 
vyrazili do Jáchymova na štolu a do Mattoniho 
muzea, mezitím jsme stihli wellness a masáž, 
a na závěr dne jsme se podívali do podzemí 
Vřídla. Poslední den jsme ještě vyjeli lanovkou 
Imperial a svezli se pro oplatky a karlovarský 
likér autovláčkem. Zajeli jsme se ještě podívat 
na Statek Bernard, Kynšperský pivovar a SOOS. 
Domů do Prahy jsme přijeli plní úžasných zá-
žitků a neskutečného vděku za to, jak profesio-
nálně máte turistickou kartu zpracovanou. Díky 

kartě jsme objevili místa, které bychom těžce 
hledali. Bylo to mnohem snadnější si místa 
najít. Ušetřili jsme 760 korun. Chtěla bych vám 
opravdu složit poklonu za profi  přístup nejen 
turistické karty, ale i za jednotlivé a perfektně 
zpracované exkurze, příjemný personál a skvě-
lou atmosféru pro všechny věkové kategorie. Ať 
máte spoustu spokojených zákazníků z České 
republiky a ať se vám daří. Jsme vaši fanouš-
ci,“ napsali Bára a Martin. 

Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD je 
dostupná celoročně, a protože i na podzim je 
v Karlových Varech krásně, může být příhodným 
dárkem i pro vaše blízké a návštěvy. 
Podrobné informace najdete na webu 
www.karlovyvarycard.cz.

Karlovy VARY REGION CARD 
si turisté chválí

INFOCENTRUM MĚSTA
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Pro tvorbu je svoboda klíčová. Karlovy Vary 

i celá Česká republika mají velké štěstí být 

v období svobodném. V rytmu svobodného 

snění se také nesl sedmý ročník festivalu 

světla, který 9. a 10. září znovu rozzářil pěší 

zónu Karlových Varů. Projekcím, světelným 

instalacím a videomappingům kralovala 

jako maják zdaleka viditelná Zámecká věž 

se svou Barevnou symfonií.

Trasa festivalu vedla také letos lázeňským 
centrem města. První světla jste objevili 
ve Smetanových sadech, kde si návštěv-

níci festivalu mohli vyrobit originální lucernu, 
kterou si odnesli domů nebo jí zapojili do 
landartové instalace od žáků karlovarských ZŠ. 
Hotel Thermal dostal novou fasádu a také 
rozjel párty kolem světelného ohniště.  
Iluzivní zasněná instalace Second Litany od 
Borise Vitázka se ocitla přímo v jámě lvové – 
v proluce po bývalé centrále Policie ČR v ulici 
I. P. Pavlova.
Instalace Pavly Beranové proměnila Dvořá-
kovy sady v zahradu, kde se setkaly přes dvě 
desítky svítících ptáků z různých končin. Ti 
rozzářili park a spolu se světlem přinesli slova 
o svobodě. To vše za hudebního doprovodu od 
skladatelky Vladivojna La Chia. 
Mlýnská kolonáda poskytla tentokrát úplně jiný 
zážitek – němečtí Raumzeitpiraten představili 
svoji vrcholnou instalaci Octopus Garden. 
Jejich hravá udělátka nejrůznějších tvarů 
a schopností zajistila zábavnou hru světla 
a stínu.
Středobodem festivalu byla letos ovšem 
Zámecká věž! Ta byla oblečena do stylového 
světelného kabátu s hudebním doprovodem 

Karlovarského symfonického orchestru.
Nechyběl samozřejmě ani videomapping - 
tentokrát na budově Spořitelny z tvůrčí dílny 
ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish. Její 
snění o svobodě není třeba dále vysvětlovat. 
Stejně působivě vypadala také obří projekce 
od maďarských matadorů Night projection pod 
zkratkou Fasády 2022. 

Jedna z nejznámějších fasád Karlových Varů 
patří Grandhotelu Pupp. Symbol elegance 
a stylu lázeňského města zde podtrhla křehká 
instalace Bubbles. 
Špičkové, leč zábavné světelné umění repre-
zentovala instalace Brocken 5 od japonského 
umělce Yasuhiro Chida.  Zářící  stříbrný objekt, 
z něhož stoupá dým, přistál v Sadech Karla IV.

Festival světla opět rozzářil město
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město a Infocentrum města Karlovy Vary děkují partnerům za spolupráci na úspěšné realizaci 7. ročníku VARY°Září.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  –  Ř Í J E N  2 0 2 2
3. 10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horo-
va, Sokolovská - část 
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
4. 10. Komunikace: U Trati – část, F. X. Šaldy, Vilo-
vá, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S. K. Neumanna, 
Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
5. 10. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupa-
liště, Čankovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
6. 10. Komunikace: Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průho-
ně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heiman-
na, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová, Růžová
7. 10. Komunikace: Závodu Míru, včetně vnitroblo-
ku č. p. 682 - 689, Karlovarská, Nádražní - část
10. 10. Komunikace: U Trati - část, Teplárenská, 
Fr. Halase - část, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – 
včetně parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, 
Příkopní - část
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
11. 10. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. 
Václava Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, 
Prašná, Vítězná - část, Chodská - část, Mozartova, 
Pod Tvrzí 
12. 10. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopa-

du, Sibiřská, Severní, Konečná 
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
13. 10. Komunikace: Vrázova - část, Myslbekova, 
Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská - část, 
Moskevská - část
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), Severní, 
Nákladní (plato u Horního nádraží)
14. 10. Komunikace: Vrázova - část, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
17. 10. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Pod Jelením 
skokem
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
18. 10. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové
19. 10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, 
Horova, Sokolovská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 

Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
20. 10. Komunikace: Hřbitovní, 5. května - část, 
Máchova, Polská, Jiráskova - část, Národní - část, 
Mozartova - část, Baarova, Mánesova
21. 10. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové 
Domky, Dvořákova – včetně parkovacích zálivů, 
Truhlářská, Nejdlova
24. 10. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, 
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
25. 10. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, 
Ostrovská, Jáchymovská – část od Sedlecké směr 
Otovice, Železná
26. 10. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, 
Plešivecká, Buchenwaldská - část, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská - část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Be-
cherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. 
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD
27. 10. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, 
Škroupova, Divadelní, Moravská
31. 10. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügne-
rova, Na Vyhlídce, Bezručova
Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mos-
tu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

Žádosti o dotace na rok 2023 
je nutné podávat už nyní
Pro kulturu, sport, sociální péči i další oblasti 
budou i v příštím roce v rozpočtu města vyčleněny 
prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele 
o dotační podporu. Žádosti o poskytnutí fi nančních 
příspěvků na rok 2023 je nutné podávat už nyní, nej-
zazším termínem je 31. říjen 2022. Poskytování úče-
lových neinvestičních dotací se řídí zásadami, které 
najdou zájemci na webu magistrátu www.mmkv.cz/
dotace. Zde jsou také k dispozici nezbytné formuláře 
a návod, jak při podání žádosti postupovat. Žádosti 
zasílejte do 31. 10. 2022 na příslušné odbory, které 
jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, 
Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti 
je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) 
nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tom-
to případě je nutný elektronický podpis nebo násled-
né písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů 
od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke 
stažení na webu a jejich tištěná podoba je dostupná 
u jednotlivých odborů magistrátu.

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOT-

NICTVÍ

Cílem neinvestiční dotace je fi nanční podpora 
organizací (především nestátních neziskových 
organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost 
v sociální a zdravotní oblasti pro občany města 
Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - 
Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, 
kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 
DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 

A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Cílem neinvestiční dotace je fi nanční podpora fy-
zických a právnických osob, které vyvíjí činnost za-
měřenou na potlačování kriminálních a negativních 
sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu 
bezpečí občanů na území města Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - 
Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, 
kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

A PROPAGACE MĚSTA

Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní 
spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města 
Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primá-
tora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu 
Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ-

HO RUCHU

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lá-
zeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář 
primátora města – Kamila Vaňkátová (budova 
magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 
353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČA-

SOVÉ AKTIVITY

Cílem dotace je fi nanční podpora žadatelů, kteří 
působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo 
trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na úze-
mí EU a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti 
tělovýchovy a sportu na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy - Gabriela Kavková (budova magistrá-
tu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 

Cílem dotace je fi nanční podpora žadatelů, kteří 
působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo 
trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na úze-
mí EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na 
území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy - Jana Plevová (budova magistrátu 
Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK

Cílem dotace je fi nanční podpora kulturních pa-
mátek a památkově chráněných objektů na území 
města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno 
fi nanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo 
památkově hodnotného objektu. 
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy -  Vladimíra Kalvodová (budova 
magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 
151 344.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město Karlovy Vary nabídne 
obyvatelům novou službu 

Odpadové taxi pomůže s odvozem nepotřebného 
nábytku a jiného objemného odpadu na sběrný 
dvůr. „Je to alternativa ke svozu objemného 
odpadu, který organizujeme jednou ročně. V tomto 
případě nejsou občané odkázáni na pevně stano-
vený termín a mohou si nechat odpad větších roz-
měrů odvézt přímo od domu. Smyslem je pomoci 
občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do 
sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem, 
zamezit odkládání nepotřebných věcí k nádobám 
na odpad a vzniku černých skládek kdekoliv na 
veřejných prostranstvích. I proto budeme provoz 
služby, kterou bude pro město zajišťovat Správa 
lázeňských parků, částečně dotovat, aby byla 
dostupná pro co nejvíce zájemců,“ vysvětluje 
náměstek primátorky města Karlovy Vary Petr 
Bursík. 
Odpadové taxi bude fungovat od října letošního 
roku. Odpad bude svážet dvakrát týdně po před-

chozí rezervaci termínu. Uživatelé uhradí za jeden 
svoz odpadu o maximálním celkovém objemu cca 
1 m³ 150 korun, což je zhruba polovina nákladů 
za naložení a dopravu odpadu do sběrného dvora, 
částkou 150 korun a 15 % DPH přispěje město. 
Poplatek za uložení bude hrazen ze systému 
nakládání s odpady ve městě. 
Prostřednictvím Odpadového taxi je možné odvézt 
nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospotře-
biče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo a také 
bioodpad. Naopak z likvidace prostřednictvím této 
služby je vyloučen veškerý odpad z podnikatelské 
činnosti, sanitární předměty, nebezpečný a sta-
vební odpad (bytové jádro, okna), automobilové 
díly, pneumatiky a směsný komunální odpad.
Služba bude dostupná ve všední dny po předchozí 
rezervaci termínu. Podrobné informace ke službě, 
jejímu objednání a úhradě jsou dostupné na webu 
Správy lázeňských parků www.slpkv.cz.

ODPADOVÉ TAXI
odveze objemný odpad výhradně z domácností, 
a to přímo od domu. Jedná se například o:
nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospo-
třebiče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo
bioodpad (odvážen bude odděleně od ostatního 
odpadu).
Z likvidace odpadů službou Odpadové taxi odpad 
je vyloučen: veškerý podnikatelský odpad, 
sanitární předměty, nebezpečný odpad
směsný komunální odpad, stavební odpad 
(bytové jádro, okna), automobilové díly včetně 
pneumatik - použité pneumatiky lze odevzdávat 
i u prodejců a v pneuservisech.
Jednorázová statutárním městem Karlovy Vary 
dotovaná cena odvozu je 150 Kč za odvoz od-
padu do objemu cca 1m3 valníkovým vozidlem 
(Renault Master - valník) (ložná plocha 317 x 
240 x 50 cm)
Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před 
naložením odpadu na místě řidiči vozidla. 
Odvoz odpadu objednávejte minimálně 72 hodin  
před požadovaným termínem odvozu, vždy od 
pondělí do pátku mezi 7:30 - 14:30 na níže 
uvedených kontaktech:
p. Hronová, telefon: 725 363 800, 
email: uctarna@slpkv.cz
p. Pechmanová, telefon: 725 826 439, 
email: fakturace@slpkv.cz

V dohodnutém termínu si občan zajistí připra-
vení odpadu na místo, odkud bude přístupné 
svozové technice (chodník, místo v blízkosti 
komunikace apod. - lze individuálně dohodnout 
při objednávce) a vyčká příjezdu vozidla. 
Odpad musí být řádně roztříděn a umožňuje-

-li to jeho povaha, bude rozebrán na menší 

kusy (rozložené stříně aj.).

Svoz odpadu je stanoven:
Úterý: 08.00 – 14.00, Čtvrtek: 08.00 – 14.00

Ve Varšavské ulici bude lepší parkování
Parkoviště ve Varšavské ulici bude pár týdnů 
mimo provoz. Až se znovu otevře, poskytne 
motoristům větší kapacitu a výrazně komfort-
nější parkování. Stávající nekvalitní asfaltová 
plocha bude nahrazena kombinovanými 
povrchy, čímž město přispěje k žádoucímu za-
držování vody v krajině. Komunikace parkoviště 
za bývalým tržištěm ve Varšavské ulici bude 
asfaltová, ostrůvky budou dlážděny žulovými 
kostkami. Kapacita parkoviště vzroste na 94 
šikmých parkovacích stání s povrchem ze 
zatravňovací betonové dlažby. Jejím prostřed-
nictvím budou povrchové vody odváděny do 
okolní zeleně. Na parkovišti vzniknou také nové 
zelené plochy osázené stromy a keři. 
Rekonstrukce parkovací plochy proběhne 
v podzimních měsících a město do ní investuje 
zhruba 4 miliony korun bez DPH. Zhotovitelem 
bude společnost Eurovia CS.
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Do České republiky se moc těšil, znal ji 

z vyprávění známých a Prahu navštívil 

několikrát. Tentokrát ale jeho kroky vedly 

do malého pohraničního města na samém 

západě republiky, které má pověst přívěti-

vosti a pohostinnosti. Dietmar Späth, nový 

primátor německého lázeňském města Ba-

den-Baden, čerstvě zvolený v komunálních 

volbách v Baden Württembersku a tudíž 

“nejnovější” člen skupiny 11 starostů 

měst, v nichž voda léčí, přijel do Františko-

vých Lázní s velkým očekáváním. 

P
oprvé od úspěšného zápisu na Seznam 

světového dědictví UNESCO, kam patří 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně i ty nejmen-

ší z trojúhelníku - Františkovy Lázně, ale také 

vybraná evropská místa lázeňství, budou mít 

šanci spoluvytvářet strategické projekty, jak do-

stat lázně více do povědomí a přitáhnout turisty 

i návštěvníky. A protože je Baden-Baden navíc 

také partnerské město Karlových Varů, spojil 

svou účast na shromáždění rovněž s pobytem 

a přijetím u primátorky Andrey Pfeffer Ferklové.

Valné shromáždění organizace Great Spa Towns 

of Europe mělo letos ve dnech 6. až 8. září ve 

Františkových Lázních svou premiéru. Poprvé 

od úspěšného završení nominace a zápisu na 

Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

se sem sjeli kromě představitelů členských měst 

i site manažeři a další osobnosti, které se na 

společné propagaci všech 11 účastnických měst 

podílejí. A ještě jedna velmi důležitá okolnost 

přivedla všechny do romantického západočes-

kého městečka právě nyní. Přijeli sem, i v dru-

hém kole vybraní, kandidáti na pozici nového 

generálního tajemníka, aby představili své 

plány a schopnosti na organizační zázemí celé 

společnosti. Na výběr nejvhodnějšího kandidáta 

byl ve dvou sekcích, primátorské a pozičně 

manažerské, vyčleněn celý jeden den. Pečlivě 

připravené rozhovory, dotazníky s otázkami a do-

tazování mělo zaručit, že organizace dostane 

nejen schopného organizátora, komunikátora, 

ale především taktika.

Sjednotit názory totiž není často jednoduché, 

vedle horkokrevných Italů z lázní Montecatini 

Terme, mají Francouzi z Vichy stále na paměti 

a snaží se prosadit, aby všechny podkla-

dy a dokonce i název organizace zněl také 

lahodně Francouzům - tedy ve francouzštině. 

Česká města už si na angličtinu, ofi ciální jazyk 

společenství, zvykla, ale přesto jakmile se 

ukončí hlavní jednání, rozezvučí se v kuloárech 

především němčina, protože nejen tři němečtí 

zástupci – města Bad Kissingen, Bad Ems 

a zmíněný Baden-Baden, ale také v současnosti 

předsednické město Baden u Vídně, pochopitel-

ně německy mluví raději.

Proto je pozice generálního tajemníka, (dosud 

ji vykonával Paul Simons z anglického City of 

Bath), navýsost důležitá. Na Valném shromáždění 

zazněly rovněž první společné úspěšné výsledky, 

zřejmá je spolupráce s dalšími evropskými 

organizacemi EHTTA a ETC, v propagaci na 

evropských i mimoevropských trzích, dokonce 

s podporou evropských fondů, jak by se jednot-

livé lázně v zahraničí rozhodně samy propagovat 

nedokázaly. Organizace Great Spa Towns of 

Europe čelí tlakům na dodržování přírodních 

scénických pohledů na lázeňská centra tak, aby 

například v budoucnu nebylo rozhodnuto v blíz-

kosti lázeňských měst stavět větrné elektrárny, 

pole voltaických panelů nebo jiné rušivé elemen-

ty v krajině. A znovu je třeba mít na paměti, že 

každé jedno město může zkazit celkový výsledek 

ostatním deseti účastníkům celého evropského 

projektu.

Valné shromáždění ukázalo, v čem si mohou 

jednotlivá města pomáhat, jak se vzájemně pod-

porovat v kulturních, společenských i turistických 

aktivitách a nestát vedle sebe jako konkurenti, 

ale jako partneři. Baden–Badenský primátor 

Dietmar Späth, stejně jako ostatní starostové 

a primátoři se po Valném shromáždění organiza-

ce Great Spa Towns of Europe rozjížděli do svých 

měst s upřímným přesvědčením, že společná 

cesta je správná. 

 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

Great Spa Towns of Europe má 
za sebou první Valné shromáždění

UNESCO
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KAM KV°

Město má již dnes k dispozici obrovské množství 
dat, která mohou sehrát zásadní roli při jeho 
plánování, je však třeba je správně vyhodnocovat. 
Jedná se především o statistická data (ČSU), 
datové sady, které zpracovávají odbory na měst-
ských a krajských úřadech, data od veřejných 
institucí (DPKV, CzechInvest apod.), projektantů, 
volně přístupná otevřená data od různých posky-
tovatelů na internetu ve strojově čitelném formátu 
převádíme do uživatelsky přívětivé podoby (např. 
mapy nebo grafu), aby se výstupy staly srozumi-
telnějšími.
Data potřebujeme pro každodenní práci politiků 
a odborníků, kteří rozhodují o směřování investic, 
hospodaření města, úpravách městské zeleně, 
plánování města a tvorbě územního plánu, zjišťo-
vání potenciálů a problémů v území apod. Získaná 
data také poslouží při zapojování veřejnosti do 
plánování města. 

K tomuto řízení města nyní směřují i Karlovy Vary. 
Sběr a vyhodnocování dat je základním kamenem 
práce Kanceláře architektury města Karlovy Vary 
(KAM KV). 
Ze získaných dat tvoříme analýzy, jejichž výsledky 
nám pak dále slouží jako podklad při zadávání 
projektů, přípravě architektonických soutěží, 
vytváření či úpravě veřejných prostranství i budov 
či regulaci soukromé výstavby. Dokážeme tak 
následně i předpovídat možný vývoj města a hos-
podárně plánovat městské investice.
Zajímají vás informace o hustotě zalidnění města, 
dopravní síti, struktuře veřejných prostranství, 
výšce budov, síti obchodních prostorů, nebo plá-
novaných projektech? KAM KV již zpracoval řadu 
analýz města. Některé z nich si už nyní můžete 
prohlédnout a interaktivně s nimi pracovat na 
webové aplikaci Data o městě, kterou najdete na 
webu www.kamkv.cz.

VARY°DATA
Aby město mohlo dobře fungovat, je třeba rozhodování v jeho plánování podpořit relevantními 

daty, což je osvědčená metoda řízení, která není ničím zcela novým. Již naši předci plánovali 

město na základě pozorování řady jevů a vyhodnocovali, co funguje dobře, kde je prostor pro 

zlepšení, čemu je třeba se vyvarovat. V průběhu času se mění pouze technologické možnosti a ná-

roky na odbornost. Na základě vyhodnocení dat potom vznikají strategie, podklady, analýzy, další 

důležité dokumenty a projekty. Co si pod slovním spojením městská data představit? Například při 

plánování kvalitní rekonstrukce konkrétní ulice je třeba mít k dispozici informace o komunikační 

síti, urbanistickém typu ulice, inženýrských sítích, šířce ulice, uličním stromořadí, materiálovém 

konceptu, mobiliáři, veřejném osvětlení nebo pěší prostupnosti atd. Že je toho hodně? To skutečně 

je, ale sběr takovýchto dat o městě má nespočet pozitiv, a proto se vyplatí mu věnovat čas. 

plánování města. webu www.kamkv.cz.

Den architektury 
je tady!
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 brownfi eldu. 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 fi ltrovanou 
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 brownfi eld v centru města, kterému se 
město skrze KAM KV snaží dát nové využití.

PARADISE LOST, HISTORY IN THE UNMAKING

Promítání fi lmu
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 fi lm o birminghamské 
centrální knihovně a smrti modernismu. Když se 
fi lmař 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.  

Foto: data.olomouc.eu
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Více informací 
na webu
tonevymazes.cz

To nevymažeš!

Co je to sexting?

Sdílení vlastních intimních fotografií, videí anebo 
zpráv s erotickým obsahem v digitálním prostoru 
označujeme souhrnně jako sexting.  
Přibližně každý sedmý nezletilý (14 %) a každý třetí 
dospělý (33 %) někdy někomu dobrovolně poslal 
svou vlastní intimní fotografii či video. S nějakou 
formou zneužití svých fotek/videí se setkala pětina 
nezletilých (18 %).



13

V sobotu 3. září se ve volnočasovém areálu 
Rolava uskutečnila akce pro veřejnost určená 
především rodinám s dětmi. Organizace akce 
se ujal odbor sociálních věcí Magistrátu města 
Karlovy Vary a do realizace se zapojilo přes 
dvacet organizací poskytujících různé typy so-
ciálních služeb. Městská policie je sice prioritně 
represivní složkou, ale s ohledem na více než 
dvacetiletou činnost v oblasti sociální i situační 
prevence se mohla mezi poskytovatele směle 
zařadit. S celou řadou místních organizací 
městští strážníci dlouhodobě spolupracují, ať 
se jedná o Armádu spásy a řešení problematiky 
lidí bez přístřeší nebo zajišťování programů pro 
děti z ubytoven, spolek Světlo Kadaň a práci 

s drogově závislými či Středisko výchovné péče 
a besedy pro děti, které zde absolvují pobytový 
výchovný program.
Kromě představení organizací byly na sobot-
ním programu i zajímavé ukázky, vystoupení 
hudebních a divadelních skupin a aktivity pro 
děti. Strážníci si pro děti připravili oblíbené 
doplňovačky a poznávačky z dopravní výchovy 
a prevence rizik. Největší problém dělal dětem 
kvíz s názvem Znáš město Karlovy Vary?, 
v jehož rámci strážníci zjistili velké nedostatky 
v orientaci dětí ve městě, ve kterém žijí. Proto 
vzniká v hlavách strážníků nápad vytvořit nové 
téma pro besedy se školními dětmi zaměřené 
na lepší znalost Karlových Varů.

Pomáhejme s radostí!
Pomoc ženě 
bez domova
Ve čtvrtek 8. září po sedmé hodině večer 
dorazilo na operační středisko oznámení 
s žádostí o pomoc ženě bez domova. Hlídka, 
která byla na místo vyslána, našla v dřevě-
ném příbytku ležící ženu. Ta byla vyhublá, 
vyčerpaná a pravděpodobně dehydrovaná. 
Byť byla při vědomí, se strážníky komuniko-
vala velmi těžce a nesrozumitelně. Vzhledem 
k prostoru, ve kterém se nacházela, bylo za-
potřebí přivolat další hlídku strážníků a také 
posádku záchranné služby, se kterou byl 
domluven postup a způsob vyproštění. Proto 
strážníci za použití páčidla odstranili přibitá 
prkna a společnými silami pětašedesátiletou 
ženu položenou na záchranářské plachtě 
vynesli na nosítkách do sanity, která jí 
převezla do nemocnice. Spolupráce a pomoc 
zdravotní záchranné službě je každodenní 
součástí práce strážníků. Lidé bez domova 
jsou často spíše zdrojem problémů, ale 
i oni někdy potřebují pomoc strážníků, jako 
v tomto případě.

Prázdniny skončily, začala škola
Po několikatýdenním odpočinku nastal pro 
děti školou povinné čas návratu do školních 
lavic. Zatímco tělem i duší „vyšťavený“ rodič 
s natěšeným výrazem odpočítával zbylé 
hodiny, jeho ratolest s poněkud nevýraznou 
tváří vytáhla z rohu pokoje zaprášený batoh. 
A když opatrným nahlédnutím dovnitř zjisti-
la, že jí naproti běží zapomenutá svačina se 
zeleným zbarvením, bylo o zábavu posta-
ráno. Určitě jste si podobně užili také vy 
poslední prázdninový den. Teď už se znovu 
ráno potkáváme na přechodech pro chodce, 
karlovarští strážníci zde na bezpečnost 
dohlížejí každý školní den. Myslete na to, že 
děti jsou po prázdninách rozdováděné a ne-
soustředí se, často také přecházejí mimo 
„zebru“. Proto řidiči sundejte nohu z plynu, 
buďte obezřetní a věnujte se plně řízení - 
nejen v okolí škol.

Zraněný muž na ulici
V úterý 23. srpna v odpoledních hodinách 
si hlídka na Zahradní ulici povšimla na kraji 
komunikace sedícího zraněného muže. 
Kolem něj se pohybovalo několik dalších 
osob, které se mu snažily pomoci. Muž 
měl krvácející zranění hlavy a obličeje. 
Strážníci poskytli první pomoc přiložením 
sterilních obvazů a na místo přes operační 
středisko přivolali posádku záchranné 
služby, která rozhodla o převozu zraněného 
do nemocnice.

ZPRÁVY Z ULICE 

V sobotu 27. srpna se v Karlových Varech konal 
v pořadí sedmý letošní závod rodinného seriálu 
ČEZ RunTour, kterého se zúčastnilo téměř dva 
tisíce běžců. Pořadateli připravená trať, roz-
dělená do tří závodů na 3, 5 a 10 kilometrů, je 
zavedla do nejhezčích míst lázeňského města.  
Nejlepší vytrvalci, hobby závodníci, ale i rodiny 
s dětmi tak běželi za šumění říčky Teplé kolem 
historií dýchajících budov, kolonád s léčivými 
prameny i tryskajícího Vřídla. V rámci Rákosníč-
kových běhů se na start postavili i ti nejmenší, 
pro které byl připravený závod na 500 metrů 
a 1 kilometr. Bezpečnou trať pro závodníky 
zajistili opět karlovarští městští strážníci, kteří 
asistovali také při další sportovní akci ve městě 
o týden později.
Další sobotu dopoledne totiž v Karlových Varech 

odstartoval 21.ročník závodu horských kol, 
který byl letos poprvé realizovaný pod hlavičkou 
cyklistického seriálu Prima CUP Generali Česká 
pojišťovna. Deštěm promočení závodníci starto-
vali v srdci lázeňského města a to z Divadelního 
náměstí. Zajímavé trasy o délkách 65, 40, 20 
kilometrů prověřily bikery nejen z České repub-
liky, ale i ze zahraničí. Těžké výjezdy do kopce 
střídaly náročné sjezdy přes kořeny a nechyběl 
ani brod. Vzhledem k vytrvalému deštivému 
počasí si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli 
také proceduru bahenních lázní. Jelikož se 
závod konal za běžného provozu, bylo zapotřebí 
v rámci bezpečnosti některé úseky usměrňovat. 
O to se postarali karlovarští strážníci. Svého 
prvního výjezdu se dočkal také skútr, který 
nahradil svého vysloužilého kolegu.

Městská policie na sportovních akcích

MĚSTSKÁ POLICIE
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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:

linkové
y

Řidičský průkaz
sk.D ZDARMA

Náborový příspěvek

50 000,- Kč

nebo

U nás zs získáte:

kariera@dpkv.cz dpkv.czDopravní podnik Karlovy  Vary

Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců

2022

15.10. Rábí + Kašperk + Kašperské hory 629,- Kč

22.10. Sinsheim – technické muzeum 799,- Kč

29.10. Konopiště + Benešov + Velký Blaník 569,- Kč

12.11. Majaland Praha (+Dinosauria, outlet) 359,- Kč

19.11. Předvánoční trhy v Kuksu 699,- Kč

26.11. Vánoční trhy Drážďany 429,- Kč

4.12. Vánoční trhy a rozsvícení stromu Kutná Hora 599,- Kč

10.12. Vánoční trhy Regensburg 489,- Kč

17.12. Vánoční trhy České Budějovice 599,- Kč

Pojeďte
s námi
na výlet

Dopravní podnik
Karlovy Vary

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

15.10. Rábí + Kašperk + Kašperské hory 629,- Kč

22.10. Sinsheim – technické muzeum 799,- Kč

29.10. Konopiště + Benešov + Velký Blaník 569,- Kč

12.11. Majaland Praha (+Dinosauria, outlet) 359,- Kč

19.11. Předvánoční trhy v Kuksu 699,- Kč

26.11. Vánoční trhy Drážďany 429,- Kč

4.12. Vánoční trhy a rozsvícení stromu Kutná Hora 599,- Kč

10.12. Vánoční trhy Regensburg 489,- Kč

17.12. Vánoční trhy České Budějovice 599,- Kč

115.10. (7:30 – 20:30) Rábíí ++ Kašperk ++ Kašperskéé hory 629,- Kč

22.10. (6:00 – 22:00) Sinsheim – technickéé muzeum 799,- Kč

29.10. (7:30 – 20:00) Konopiště ++ Benešovv ++ Velký Blaník 569,- Kč

12.11.. (8:00 – 20:00) Majaland Prahaa (+Dinosauria,, outlet) 359,- Kč

19.11. (8:00 – 21:00) Předvánočníí trhyy vv Kuksu 699,- Kč

26.11. (9:00 – 21:00) Vánočníí trhyy Drážďany 429,- Kč

4.12. (9:00 – 21:30) Vánočníí trhyy aa rozsvíceníí stromuu Kutnáá Hora 599,- Kč

10.12. (9:00 – 21:00) Vánočníí trhyy Regensburg 489,- Kč

17.12. (9:00 – 21:30) Vánočníí trhyy Českéé Budějovice 599,- Kč

15.10. Rábí + Kašperk + Kašperské hory 629,- Kč

22.10. Sinsheim – technické muzeum 799,- Kč

29.10. Konopiště + Benešov + Velký Blaník 569,- Kč

12.11. Majaland Praha (+Dinosauria, outlet) 359,- Kč

19.11. Předvánoční trhy v Kuksu 699,- Kč

26.11. Vánoční trhy Drážďany 429,- Kč

4.12. Vánoční trhy a rozsvícení stromu Kutná Hora 599,- Kč

10.12. Vánoční trhy Regensburg 489,- Kč

17.12. Vánoční trhy České Budějovice 599,- Kč

vylety@dpkv.cz
tel.: 602 280 730

DPKV
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Žáci Základní školy Poštovní v Tuhnicích dostali 
na začátku školního roku dlouho očekávaný 
dárek. Objekty I. stupně a jídelny propojil zbrusu 
nový pavilon. Školáci už se tak na cestu do jídel-
ny nebo družiny nemusejí přezouvat a oblékat, 
na oběd nebudou čekat na nádvoří v dešti, zimě 
nebo na ostrém slunci. Místo původně pláno-
vané prosté spojovačky zde město vybudovalo 
dvoupatrový objekt, ve kterém jsou rovněž tři 
třídy družiny, šatny, sklad a úklidová místnost. 
Mnohem prostornější je nyní i přístupová chodba 

do jídelny. Nechybí ani schodišťová plošina pro 
bezbariérový přístup.
Nový pavilon je konstruován tak, aby se v pří-
padných dalších etapách mohl rozšířit o prostory, 
které by škole s téměř sedmi stovkami žáků 
pomohly navýšit nedostatečnou kapacitu jídelny.
Stavba spojovacího pavilonu ZŠ Poštovní byla za-
hájena loni v létě, realizace se na základě výběro-
vého řízení chopila společnost 3xN, náklady činily 
zhruba 9 a půl milionu korun (bez DPH).

Foto: Denisa Uhlířová

ZŠ Poštovní: Školu s jídelnou 

propojil zbrusu nový pavilon

Střední škola logistická v Dalovicích získala 
Diamantový certifi kát za dlouhodobý kvalitní 
rozvoj fi nanční gramotnosti. Škola tak dosáhla 
nejvyšší mety ve fi nančním vzdělávání. Kon-
cepce Finančně gramotná škola je od roku 
2016 realizována společností Yourchance 
v rámci projektu Finanční gramotnost do škol.
Dlouhodobý certifi kační proces spočívá v tom, 
že škola pracuje na zvyšování kvality výuky 
fi nanční gramotnosti a za to postupně získává 
jednotlivé stupně certifi kátů. Koncepce Finanč-
ně gramotná škola dává prostor škole podívat 
se na problematiku fi nanční gramotnosti kom-
plexním pohledem a zefektivnit její výuku.
Diamantový certifi kát převzala Andrea Kovar-
dinská, garantka fi nanční gramotnosti Střední 
školy logistické Dalovice, na závěrečné konfe-
renci Global Money Week, jejímž tématem bylo 
„Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi 
chytře!“ Akce se uskutečnila pod záštitou 
České národní banky, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva fi nancí.

Logistici získali 

diamantový 

certifi kát za 

rozvoj fi nanční 

gramotnosti

ŠKOLSTVÍ

Ku příležitosti Mezinárodního dne dětí se vydali 
třeťáčci ze dvou karlovarských škol ZŠ jazyků 
a ZŠ 1. máje za svými německými vrstevníky 
z Jenaplanschule do Markersbachu, aby spolu 
oslavili tento svátek dětí. Po úvodní společné 
rozcvičce se všechny děti rozdělily do česko-
-německých skupin, aby společně absolvovaly 

zajímavé úkoly, při kterých se učily základní slovní 
zásobu partnerského jazyka. Společné setkání 
bylo zakončeno jízdou parním vláčkem z Neudorfu 
do Oberwiesenthalu. Tato akce se konala v rámci 
česko-německého projektu Tvoříme společně 
trvalou Evropu.
 Danuše Kubová

Dětský den v Markersbachu
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ŠKOLSTVÍ

Nové plochy pro krátkodobé parkování a změna 
dopravního režimu zajistí větší bezpečnost dětí 
u dvou karlovarských základních škol. Dílčí pro-
měnou prošly plochy před areály ZŠ Krušnohorská 
na Růžovém vrchu a u ZŠ jazyků v Libušině ulici. 
„Podobně jako u ZŠ Poštovní, kde jsme dopravně 
bezpečností opatření zrealizovali na konci uplynu-
lého školního roku, jsme i u těchto škol vycházeli 
z doporučení městské a dopravní policie. I přes 
poměrně limitující prostorové možnosti se nám 
podařilo vybudovat nové a rozšířit stávající plochy 
pro parkování v režimu K+R. Tím se provoz v bez-
prostřední blízkosti těchto dvou škol zpřehlední 
a bude zajištěn bezpečnější pohyb dětí před 
vyučováním a po jeho skončení,“ uvádí náměstek 
primátorky města Petr Bursík.
U školy v Libušině ulici vzniklo pro potřeby rodičů 
přivážejících děti na výuku celkem jedenáct stání 

v nově vybudovaném zálivu a ve vyznačeném 
parkovacím pruhu. Část plochy před objektem 
zůstává vyhrazena pro pracovníky školy. Zároveň 
zde bylo zřízeno místo pro průchod žáků od auto-
busové zastávky k zadnímu traktu školy. 
Před ZŠ Krušnohorská vznikl nový parkovací 
záliv s kapacitou sedmi míst pro režim K+R, tedy 
krátkodobé zastavení pro výstup a nástup cestu-
jících. Dalších sedm míst je k dispozici v parko-
vacím pruhu na komunikaci. Zde je režim stání 
dopravním značením uzpůsoben také rodičům 
dětí z přilehlé mateřské školy. Ve vyhrazených 
časech je zde možné stání 15 minut. Součástí 
úprav v Krušnohorské ulici je také menší změna 
dopravního režimu, která spočívá v prodloužení 
jednosměrného úseku v části ulice. Před přechod 
pro chodce byly nainstalovány zpomalovací 
polštáře.

U dvou základních škol byla 

vytvořena nová parkoviště K+R

Netradičně v polovině července proběhlo 
v Sasku třídenní setkání žáků ze Základní ško-
ly jazyků Karlovy Vary s německými vrstevníky 
z partnerské školy Jenaplanschule v rámci 
projektu Tvoříme společně trvalou Evropu. 
První den navštívily děti saskou univerzitu 
Berufsakademie Plauen, kde se seznámily 
s možnostmi studia na této škole, navštívi-
ly některé učebny a dozvěděly se základní 
informace o Evropské unii a sdružení Euregio 
Egrensis. Proběhla také jazyková animace, 
aby se mohli účastníci setkání lépe seznámit. 
Druhý den dopoledne pracovaly děti v česko-
-německých skupinkách na dvojjazyčných 
plakátech o Evropské unii, odpoledne si užily 
v zábavním parku Plohn a večer byl vyhrazen 
sportu a táboráku. Třetí den strávily děti na 
Západosaské univerzitě ve Zwickau, kde si 
prohlédly moderní učebny a dozvěděly se 
zajímavosti z oblasti robotiky, elektrotechniky, 
fyzikální techniky a strojírenství.

Danuše Kubová

Tvoříme společně 

trvalou Evropu
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MĚSTO BEZ KOUŘE

Veřejný prostor Karlových Varů 
kultivuje nový městský mobiliář

Informační panely

V rámci projektu Karlovy Vary – Město bez 
kouře rozhodl magistrát města o lokalitách 
pro umístění nových informačních panelů. Ty 
byly identifi kovány v úzké spolupráci s Kan-
celáří architektury města KV a informují oby-
vatele i návštěvníky města o doporučených 
pravidlech chování na lázeňské promenádě 
– a to včetně zákazu kouření. Konkrétně jde 
o oblast pěší zóny Mlýnské nábřeží, Tržiště, 
okolí Vřídelní kolonády včetně mostů a lávek. 
Součástí jsou i vnitřní prostory Mlýnské 
a Tržní kolonády. Nových deset informačních 
panelů je umístěno v místech vstupů na 

lázeňskou promenádu.
„Naší snahou bylo zjednodušit orientaci 
návštěvníků a sjednotit dosud poněkud 
nesourodě působící označení zón s pravidly 
chování v jeden kompaktní celek označený 
důstojným a srozumitelným způsobem,“ řekl 
manažer projektu Karlovy Vary – Město bez 
kouře Tomáš Melč.

Cyklostojany a mapy

Součástí aktivit projektu Karlovy Vary – Město 
bez kouře je také umístění nových cyklo-
stojanů na šesti stanovištích u vstupu do 
lázeňského území. Cyklisté zde mají možnost 

odložit jízdní kolo, jehož vjezd je do lázeňské 
zóny zakázán.
Městský mobiliář se v rámci projektu rozšířil 
i o nové informační mapy. Vedle turisticky 
atraktivních míst na nich návštěvníci najdou 
i jasně vyznačené oblasti, ve kterých je za-
kázáno kouřit, ale zároveň je v nich povoleno 
užívat okolí neobtěžující bezdýmné alternati-
vy k cigaretám.
„V lázeňském centru cyklostojany dlouho-
době chyběly, jedním z důvodů je, že se na 
kolonádách a v jejich blízkém okolí nesmí na 
kolech jezdit. Návštěvníci ale svá kola opírali 
o stromy, mostní konstrukce nebo dokonce 
o samotné budovy kolonád. Nové stojany jsou 
umístěny při okraji pěší zóny, takže nikomu 
nepřekáží. Jejich design je naprosto jednodu-
chý a samozřejmě jednotný. Přesné umístění 
a jejich vzhled byl také konzultován s Kance-
láří architektury města Karlovy Vary,“ dodává 
Tomáš Melč.

Květinová výzdoba

Před zahájením Mezinárodního fi lmového 
festivalu byly na třech frekventovaných 
místech umístěny také designové nádoby pro 
květinovou výsadbu. U nich pak vznikly nové 
relaxační zóny s posezením. Tyto zóny s dnes 
již rozkvetlou květinovou výsadbou je možné 
najít poblíž sochy T.G. Masaryka, u hlavní 
pošty a u Vřídelní kolonády. Potěšily nejen 
návštěvníky fi lmového festivalu, ale k pose-
zení po celou sezónu zvaly hosty i obyvatele 
města.

Hlavním cílem projektu Karlovy Vary – Město bez kouře je snaha motivovat obyvatele 

a návštěvníky města ke zdravějšímu životnímu stylu. K tomu by měla přispět i jeho nedílná 

součást v podobě kultivace veřejného prostoru. V minulosti tak byly v centru města například 

rozmístěny nové koše na cigaretové nedopalky. Nyní se městský mobiliář, opět pod vlajkou 

projektu Karlovy Vary – Město bez kouře, rozšiřuje o nové informační stojany, cyklostojany, 

turistické informační mapy či relaxační zóny s květinovou výsadbou.

„Již po staletí jezdí lidé do Karlových Varů nejen kvůli lázeňské léčbě. Účastní se společen-

ského života nebo obdivují architekturu a údolí říčky Teplá. Při pobytu ve městě na ně tak 

působí nejen léčivé prameny, ale i jeho klidné prostředí s kolonádami a veřejnými parky. Díky 

kombinaci přírodních vývěrů a lesů, které město obklopují, zde navíc dýchají vzduch s vy-

sokým obsahem vzdušných iontů, který má velmi příznivé účinky na zdraví. Proto chceme 

toto prostředí chránit i tím, že se snažíme hosty a obyvatele města podporovat v omezení či 

zanechání kouření. Věříme, že je k tomu bude motivovat i další kultivace veřejného prostoru 

a nový městský mobiliář,“ říká Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města.
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Zamotalo se to: jsem od března nevěrná. 
Děsí mě to, kam jsem se to dostala. Začala 
jsem znovu kouřit. S cigaretou se mohu více 
soustředit a snad najdu nějaké řešení. Manžel 
nechápe, co se děje a kouření mu vadí. Mně 
taky. Když si vyřeším své osobní problémy, 
tak doufám, že snad přestanu i s cigaretami. 
Chci skončit s milencem, chci skončit i s kou-
řením. Nevím jak na to… 
 Jiřina, 41

Rád bych nejdříve vaše starosti „roztřídil“. 
Nevěru a problémy v manželství je potřebné 
řešit s odborníkem. Buď vy sama s psycholo-
gem, nebo společně s manželem u párového 
terapeuta. Probrat, co se mezi vámi děje, 
jestli chcete dát vztahu šanci a jak. Na zákla-
dě toho, co píšete, bych vám určitě doporučil 
využít pomoc odborníka. 

A teď k těm cigaretám. Z vašeho popisu 
usuzuji, že jste z počátku doufala, že vám 
kouření uleví. Ale nyní vás dráždí, že děláte 
další nesprávnou věc. Určitě vás podporuji, 
ve vašem rozhodnutí včas ukončit nezdravý 
zlozvyk, ještě předtím, než to nebude snadné. 
Zkuste si pečlivě zvážit a naplánovat čemu 
chcete věnovat svůj čas a pozornost. Co je 
pro vás méně důležité a zvládnete to i sama, 
a naopak s čím budete potřebovat pomoc. 
Máte kamarádku nebo příbuzného, který 
by vás mohl v odvykání podpořit? Je totiž 
důležité, abyste nebyla sama v situacích, kdy 
budete s odvykáním váhat. 
Vybavte si jak jste skončila s kouřením před 
lety. Co jste dělala? Dá se něco použít i v sou-
časné situaci? Je pro vás smysluplná před-
stava, že místo přemýšlení s cigaretou v ruce, 
můžete probrat vaše problémy v partnerství 
s odborníkem? Připomeňte si pocit, kdy jste 

se závislosti v minulosti zbavila a mělo to pro 
vás význam. 
Zkoušejte zklidnit mysl jinak než škodlivým 
nikotinem. Doporučuji vám pobyt venku, 
lehké cvičení, meditaci nebo relaxační tech-
niky. Jestli to je možné, věnujte se zahradě 
nebo rostlinám v bytě. Aktivně hledejte další 
možnosti. A znova si připomeňte, co všechno 
vám hrozí, když budete v kouření pokračovat. 
Cigarety nevyřeší váš problém. Vaši, jakkoliv 
komplikovanou situaci, je však možné vyřešit 
a je to především na vás. Je k tomu potřebná 
energie a o tu vás teď cigarety ve skutečnosti 
okrádají.
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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

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

prostřednictvím tel.: 602 134 470 nebo webu www.recoveryclinic.cz. 
Ordinační doba je každý čtvrtek od 11.00 až 14.00 hodin.

NEVĚRA A BEZRADNOST
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Milostivé léto 2022. 
Zatočte se svými dluhy!
Dle dostupných dat Exekutorské komory bylo 
v České republice ke konci minulého roku 698 
tisíc lidí v exekuci a celkový počet exekučních 
řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka 
tak v průměru připadalo zhruba 6 exekucí.
Zbavit se dluhů je opět možné za velmi výhod-
ných podmínek, a to díky akci Milostivé léto 
2022 (někdy označované také jako Milostivé 
léto II), která probíhá mezi 1. zářím 2022 a 30. 
listopadem 2022.
Dlužníci mají možnost splatit pouze jistinu (tedy 
původní dluh) a jednorázový poplatek exeku-
torovi a veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále budou odpuštěny. Exekuce však musí 
být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu 
- zdravotní pojišťovny, krajské nemocnice, měst-
ského dopravního podniku a dalších podobných 
institucí.

Minulé Milostivé léto pomohlo desetitisícům lidí 
často ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jako může 
být i ta vaše. Vyřešili své nesplacené závazky 
a mohli začít lepší život. Mít vlastní bankovní 
účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet i se 
třeba rekvalifi kovat a získat lépe placenou práci, 

nebo moct přemýšlet, co si koupím, možná i kam 
pojedu na dovolenou.
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, mají letos 
díky Milostivému létu 2022 opět možnost splatit 
pouze jistinu, tedy původní dluh a jednorázový 
poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky 
advokátům či penále, které mnohdy mnohoná-
sobně převyšují výši původního dluhu, jim budou 
odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci 
platí po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. 
listopadu 2022.
Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení 
soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. 
Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního 
subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna 
(VZP, OZP aj.), Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, 
krajské nemocnice, městské dopravní podniky 
a další obecní, krajské či státní organizace.

Dlužila přes dva miliony, do důchodu 
může jít už bez nesplacených závazků
Obrovskou úlevu zažila Martina Jetelová*, když 
díky Milostivému létu vyřešila dluh převyšující 
dva miliony korun. Stačilo zaplatit tři tisíce 
a jednu korunu, menší poplatek exekutorovi 
a po dvaceti letech se z její mysli najednou 
vytratil pocit, že líp už nebude.
Rozpadat se Martině začal život, když jí bylo 29 
let. Těsně před rozvodem ji postihla mozková 
příhoda a ona ochrnula na polovinu těla. „Ztra-
tila jsem pojem o všem, o životě, čase i o tom, 
že jsem matka a mám sedmiletého syna. 
Nemohla jsem pořádně mluvit, znovu jsem se 
učila číst, psát, počítat,“ vzpomíná na zlomový 
moment. Tři roky rehabilitovala a postupně se 
vracela zpátky do života. V praktických věcech 
s důvěrou spoléhala na svého tehdejšího part-
nera, který je ale zanedbával.
Když se uzdravila a znovu získávala nad vším 
kontrolu, zjistila, že neplatil nájem, energie, 
ani služby. Dluh mezitím nabyl obřích rozměrů. 
„Ze 120 tisíc korun bylo najednou 650 tisíc, 
takovou částku jsem neměla z čeho splatit. 
Jsem navíc v částečném invalidním důchodu, 
v průběhu let mám za sebou tři operace páteře, 
další menší mozkovou příhodu,“ podotýká.
Martina se snažila splácet, ale dluh stále rostl
Pracovat se ale snažila vždy a splácela, co 
mohla. Jenomže dluh stále rostl. „V součtu 
nakonec činil 2 200 000 korun, což znemožňo-
valo podstoupit oddlužení, přestože se o to kli-
entka několikrát pokoušela,“ doplňuje dluhová 

poradkyně Člověka v tísni Magdalena Hronová, 
která Martině nakonec pomohla její situaci 
významně ulehčit díky akci Milostivé léto. 
V jejím případě stačilo, aby zaplatila zbytek 
nesplacené jistiny - tři tisíce a jednu korunu, 
menší poplatek exekutorovi, aby se vysokého 
dluhu naráz zbavila.
Martině zbývá ještě například závazek 
u nebankovní společnosti. Jistina činí 60 tisíc 
korun, ačkoliv celkový dluh se za léta zčtyř-
násobil. „Celkově dluží ještě 300 tisíc korun. 

Můžeme už ale pracovat na tom, aby mohla 
vstoupit do insolvence. Během tří let bude 
dál splácet určenou sumu a bude chráněna 
před prováděním exekucí a také před dalším 
navyšováním dluhu. Když vše dobře dopadne, 
do důchodu půjde už úplně bez dluhů. To bych 
jí moc přála,” uzavírá Magdalena Hronová.
Autor: Eva Kroupová

*jméno bylo pozměněno na přání klientky, foto 
je ilustrační

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Moderní zubařské služby v Karlových Varech

Je tragédie, když váš zubní lékař odejde do 
důchodu. Řešení nabízí OZP – volný lékař je 
v Kadani, v Chebu a jeden soukromý v Karlových 
Varech! Zvolila jsem třetí možnost.
Moderní čekárna - 10 židlí, velké akvárium 
s mořskými rybičkami, ordinace se zdála také 
nově zařízená.
Čekárna i ordinace zůstávají trvale otevřeny i při 
ošetřování klienta.
Chybí sestra, protože dle pana doktora by mohla 
onemocnět a nebo přijít do jiného stavu a musela 
by být stejně placena.
Po podrobné informaci od lékaře o cenách všech 
lékařských zákroků si domlouvám preventivní 
prohlídku. Bohužel se mi ve sjednaný termín 
rozhýbal přední zub, který mi hned pan doktor 
vytrhl. Vlastně hned ne! Možná mne chtěl zbavit 
strachu ze zákroku? Měl na obrazovce (naproti 
křeslu) otevřeny stránky Aukro, kde právě kupo-
val kávový servis. Měla jsem uhodnout, kolik to 
bude stát. Neuhodla jsem! Tak to se mnou zkusil 
ještě jednou s obrazem. Byl trochu stranou a tak 
ho sundal a já zase hádala. Bohužel, zase nic! 
Pan doktor ho chtěl pověsit zpátky, ale nešlo to. 
Při otevřených dveřích přišla na pomoc uklízečka. 
A až potom byl na řadě můj zub. Po vytržení pan 
doktor nabídl 2 možnosti řešení: můstek nebo 
implantát. Volila jsem implantát, neboť jsem už 
jeden kvalitní měla od jiné lékařky. Chtěla jsem 
jen rychlé řešení, které mi bylo slíbeno. Úsměv 
bez předního zubu nebyl zrovna hezký, ale na-
štěstí se dal v zimě maskovat rouškou.
4. ledna jsem dostala nový implantát se slibem, 
že v dubnu bude i nová korunka. Mezitím jsem 
docházela nepravidelně na kontroly implantátu. 
Někdy musel pan doktor odejít mimořádně na 
poštu, prý zaplatit fakturu za telefon, jinak mu 
linku odstřihnou, jindy spal v ordinaci, protože 

měl migrénu a musel si vzít prášek. Koncem 
dubna mě pan doktor informoval, že něco důleži-
tého k implantátu objednal ve Francii a ačkoli jim 
zaplatil 10 tisíc, nic mu neposlali. Protože jsem 
pracovala v bance, pojala jsem podezření, že 
platbu do zahraničí pan doktor poslal jako tuzem-
skou platbu a peníze ležely bez odeslání v jeho 
bance. Bylo to tak. Požádala jsem pana doktora 
o e-mail francouzské fi rmy a poprosila ji o rychlé 
vyřízení objednávky. Odpověděli mi, že druhý den 
balíček posílají, uvedli jméno doručovací fi rmy 
a číslo balíčku. Chtěla jsem o situaci pana dokto-
ra informovat. Telefon nezvedal a dodatečně mě 
informoval, že sháněl fi rmu na vyčistění akvária. 
Zlobil se, že to dělají jen v Praze.
16. června přijel nějaký kolega z Mariánských 
Lázních udělat otisky pro novou korunku. Už 
podruhé, ty původní se někam ztratily.
Dne 21.6.2022 mi byla upevněna nová korunka , 
vzadu s otvorem, který prý časem zaroste dásní.
Už se těším!
Novinku, kterou pan doktor zavedl, jsou hro-
mádky karet pacientů volně položené do kruhu 
kolem křesla, na kterých demonstruje, že má 
moc práce. Uklízečka, která volně prochází i při 
ošetřování pacienta pod těmito hromádkami, ne-
uklízí. Vlastně jen vysypává koš, všechny plochy 
jsou zaplněny.
Mám nakonec štěstí! Mám novou zubní lékařku.
Ale i zážitek na celý život, který nikomu nepřeji.
 Květa Bernardová

Mohou být Karlovy Vary městem kultury?

Město Karlovy Vary, založené zhruba v polovi-
ně 14. století, si brzy získalo věhlas světových 
lázní díky teplým lázeňským a léčivým zřídlům 
vyvěrajícím v údolí říčky Teplá. Karlovy Vary byly 
stále častěji dějištěm významných společen-

ských událostí. Lázně navštěvovaly vědecké, 
politické a umělecké špičky  jako Beethoven, 
František Josef I., Dobrovský, Paganini, Chopin, 
Mozart, Freud a mnoho dalších. I když musely 
svou pověst budovat několikrát téměř od nuly, již 
počátkem 20. století byly nejslavnějšími lázněmi 
Evropy. Lázeňství tak logicky zůstává vlajkovou 
lodí karlovarského života i ekonomiky. Nicméně 
jak je vidět, ruku v ruce neoddělitelně vedle 
lázeňství a cestovního ruchu kráčí KULTURA. 
Kromě nezbytné údržby lázeňské infrastruktury 
bude odvětví kultury nutné pojmout inovativním 
způsobem. Nový příběh musí být tvořen jasnou 
vizí  sebevědomého města, které nežije jen ze své 
minulosti, ale orientuje se na svou budoucnost 
aktivním a kreativním pojetím. Tím ovšem nejsou 
vršící se restrikce a zákazy z dílny současného 
vedení (omezení provozní doby podniků v centru, 
zákaz požívání alkoholických nápojů na veřej-
nosti; a propo víte které všechny zákazy platí?), 
ani zaměření pouze na silné a dominantní hráče, 
ale ani kultura jednoho dne (přivezeme umělce 
z Prahy).
Vytvářejme podmínky také pro místní živnost-
níky, kreativce a malé fi rmy. Věnujme pozornost 
začínajícím podnikatelům, tzv. „start-up“. To zna-
mená dát prostor zcela nově vznikajícím oborům, 
např. v oblasti kulturních a kreativních odvětví. 
Našemu městu obzvláště prospěje vytvoření spo-
lečného prostoru (platformy)  pro kulturu - místo 
pro setkávání aktérů a tvůrců kulturního života, 
komunit = občanů, místo pro tvoření a vznik 
pestré kulturní nabídky v souladu s potřebami 
místních obyvatel (živé lázeňské centrum i pro 
místní obyvatele).
A o tom, jakou podobu budou Karlovy Vary mít 
rozhodujeme společně.

Barbora Hradečná, 

 zastupitelka za Piráty

HYDEPARK
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KULTURA

Říjnové koncerty Karlovarského symfonického 

orchestru se ponesou ve znamení oslav – české 

hudby i významných umělců. V předvečer stát-

ního svátku  - ve čtvrtek 27. října – uvedeme 

jako každý rok v Grandhotelu Ambassador Mou 

vlast Bedřicha Smetany, letos pod taktovkou 

šéfdirigenta Ondřeje Vrabce. 6. října v rámci zá-

věrečného koncertu 64. Dvořákova karlovarské-

ho podzimu s námi na jevišti oslaví své životní 

jubileum houslový virtuos Václav Hudeček.

S Karlovarským symfonickým orchestrem jste 

vystoupil mnohokrát - pamatujete si všechna 

zdejší účinkování a jaké máte na Karlovy Vary 

vzpomínky?

KSO byl jeden z prvních orchestrů, se kterým jsem 
v životě hrál. Všechny koncerty si už nepamatuji, 
bylo jich opravdu hodně. Zato ten první mám 
v paměti velmi živě. Uskutečnil se začátkem 70. 
let a poprvé jsem si tehdy vyzkoušel s orchestrem 
Mendelssohnův houslový koncert e moll. Když 
jsem šel na zkoušku, doprovázel mě můj otec, 
neb jsem byl v té době nezletilý. Karlovy Vary jsme 
neznali, tak jsme se zeptali kolemjdoucího seriózně 
vyhlížejícího pána, jak se dostaneme do Lázní 3. 
Pán odvětil: „Já nejsu zdejší a také to hledám“. 
Vyklubal se z něj Jiří Waldhans, tehdejší šéfdirigent 
Státní fi lharmonie Brno, který můj první koncert ve 
Varech dirigoval. 
S láskou a úctou vzpomínám na dlouholetého šéfa 
KSO a mého přítele Radka Elišku, na obětavého 
a věrného kamaráda kustoda Ivánka, na všechny ty 

milé skvělé muzikanty, kteří se za těch více jak 50 
let v KSO, v tomto skvělém tělese vystřídali.

S orchestrem zde provedete jeden z nejkrásněj-

ších romantických koncertů - Dvořákův houslo-

vý koncert a moll. Dokážete říci, kolikrát jste ho 

na různých místech světa již hrál? V čem je pro 

vás mimořádný?

Přesné číslo si nepamatuji, ale pamatuji si nádher-
né sály, ve kterých jsem měl potěšení milovaného 
Dvořáka hrát. Carnegie Hall New York, Royal Albert 
Hall a Royal Festival Hall Londýn, Musikverein 
Vídeň, Theatre des Chaps-Elysées Paříž, Theatro 
Real Madrid, Finlandia Hall Helsinky, Čajkovského 
sál Moskva, Sál Berliner Filharmoniker Berlín, 
Opera v Sydney, Tonhalle Curych a mnoho dalších 
v Japonsku, Turecku, Teheránu… Dvořákův 
houslový koncert miluji od doby, kdy jsem se jej 
naučil - to bylo v roce 1966. Měl jsem však vždy 
dojem, že je vedle Čajkovského, Brahmse, Sibelia 
a dalších trochu opomíjený. Proto jsem hrdý na 
to, že jsem jej mohl tolikrát a na tak významných 
pódiích interpretovat.

Věnujete se intenzivní koncertní činnosti, 

jako pedagog ovlivňujete a inspirujete řadu 

vynikajících mladých umělců. Jak se udržujete 

ve formě, kde čerpáte energii a stálý úsměv na 

tváři?

Jsem povahou optimista a narozen ve znamení 
Blíženců. Začínal jsem v 15 letech a to hned na 
podiích a s orchestry, ke kterým se většina kolegů 

nikdy nedostane. Navíc mám skvělou ženu, která 
mi se vším pomáhá a vytváří krásný domov. Potkal 
jsem za těch 55 let lidi dobré i lidi zlé. Na ty dobré 
vzpomínám s úctou a vděčností a ty druhé jsem 
z paměti vytěsnil. Jsem šťastný, že mohu stále být 
aktivním na koncertních pódiích a že mohu pomoci 
mladým muzikantům, kteří to v současném povrch-
ním světě nemají vůbec lehké. A vždy, když se nám 
něco z toho vydaří, ohromně nás to posílí.

Na jaký nástroj budete hrát?

Budu hrát na nástroj označený štítkem Carlo 
Bergonzi.
 Michaela Káčerková

S KSO oslaví životní jubileum 

česká houslová legenda

Filmový klub v slaví 30 let existence
První představení v novodobé historii fi lmového 
klubu (FK) se konalo 26. února 1992 v Thermalu. 
Promítal se trezorový Případ pro začínajícího kata, 
údaj o počtu diváků se bohužel nedochoval.
Na samém začátku byli Libor Polan a Leon 
Havlíček, společně obnovili v Karlových Varech 
fi lmový klub pod hlavičkou Artfora. První projekce 
se odehrávaly v Thermalu v předváděcím kinosále 
(A, B nebo C). Již na sklonku roku 1992 se vedení 
FK obměnilo, s Liborem Polanem založili občanské 
sdružení Dušan Kondel a Michal Sadílek a pokra-
čovali projekcemi v LD Paderewski. Od té doby se 
pro FK stal zavedený čtvrtek v 19.30 hodin.
V roce 1994 se FK znovu stěhuje, tentokrát do ki-
nosálu LS Bristol, a ve vedoucí trojici dochází zatím 
k poslední změně, spolu s Dušanem Kondelem 
FK provozují Petr Kulhánek a Martin Janouš. Když 
v dubnu 2000 vedení Bristolu usoudilo, že z kino-
sálu vybuduje bazén, FK se vrací krátce do Pade-
rewského a v září se přesouvá do kina Drahomíra, 
kde působí dodnes. Od své první projekce dosud 
FK uskutečnil neuvěřitelných 1571 představení. 
V lednu 2020 se klubový čtvrtek mění na středu.
Tradiční projekce z fi lmového pásu o šíři 35 mm 

nahradily od roku 2013 projekce digitálním projek-
torem. Film, obvykle na pevném disku, promítač 
zkopíruje na kinoserver v kině. Tento moderní 
způsob umožňuje uskutečnit premiéru fi lmu ve 
stejném čase v mnoha kinech (dříve kolovalo po 
republice jen několik kopií).
Filmový klub mohou navštívit nejen členové, ale 
i hosté. Jsme otevření všem lidem, kteří vnímají 
fi lm jako syntézu více druhů umění. Někdy je zají-
mavý děj (vazba na literární dílo), jindy kompozice 
(výtvarné umění), zaujmout může hudba, příběh 
z minulosti, cizí jazyk atd. Uvádíme díla z různých 
zemí v původním znění s titulky. Jsme přesvědče-
ni, že kinematografi e prohlubuje estetické cítění 
i znalosti, uvědomujeme si, jak je svět barevný. 
Následné diskuse u kavárenských stolků jsou toho 
ostatně důkazem…
Za uběhlá léta byl zajímavý vývoj vstupného. V roce 
1992 člen klubu zaplatil desetikorunu, o pět let 
později 20 Kč, v roce 2012 pak 50 Kč a nyní jsme 
na 80 Kč. Bez každoroční podpory a přízně města 
Karlovy Vary by se takové vstupné udržet nepodaři-
lo. Od roku 2002 posíláme členům FK pravidelně 
e-maily s anotací k nadcházejícímu fi lmu, později 

jsme zprovoznili také webové stránky www.fkkv.
cz. Pravidelné články do novin a výlep plakátů 
jsme od roku 2021 nahradili modernější propagací 
na Facebooku a Instagramu.
Od roku 2002 náleží k aktivitám klubu také projekt 
Film a škola, který je určen středoškolákům. Zde 
promítáme snímky ze Zlatého fondu kinematogra-
fi e, v lektorském úvodu se snažíme studentům při-
blížit okolnosti vzniku fi lmu, zařadit jej do kontextu 
světové kinematografi e, seznámit s tvůrci. Snažíme 
se mezi mladé lidi šířit fi lmovou kulturu a osvětu, 
naučit je vybírat si v době audiovizuální přesyce-
nosti kvalitní snímky. V minulosti byl projekt určený 
všem studentům města a odpolední projekce byly 
hrazeny z dotace města Karlovy Vary, nyní projekt 
probíhá pro studenty Prvního českého gymnázia 
v době vyučování.
Co bychom si přáli do příštích let? Stále dost chuti 
a energie nabízet členům i hostům klubu artové 
snímky. Dostatek kvalitních fi lmů a vstřícné ceny 
distributorů. A především, abyste přišli do kina, vy 
diváci, protože prázdné kino je smutné. Těšíme se 
na viděnou.
 Dušan Kondel, předseda FK
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Podzim v Divadelním studiu D3 bude jedno-
značně patřit hostům, kteří se představí nejen 
v rámci přehlídky Karlovarský Harlekýn, ale 
i festivalu Malá inventura. Divadelní nadšen-
ci se tak mohou těšit na zajímavý kulturní 
zážitky. 
Hned v pátek 7. října od 19.30 hodin zavítá na 
Husovku Hejno bez ptáků v podání Zapětmi-
nutdvanáct (11:55). Jedná se o první divadelní 
adaptaci románu Filipa Doušky o zrodu a my-
šlení západní civilizace, které se stalo ruko-
jmím humoru divadelního týmu 11:55, který 
prošel odborným dohledem Jiřího Havelky na 
katedře alternativního a loutkového divadla na 
DAMU. Zkrátka magická konference plná iluzí 
a hlavně jejich ztráty. Právě toto představení 
je zástupcem Malé inventury v Karlových 
Varech. Vstupné je 100 korun. Lístky jsou 
v prodeji před představením. 
V sobotu 8. října od 19.30 hodin na Husovce 
se připomene karlovarským divákům Zrzek 
Vladimira Bendenskiho o životě, tvorbě a tra-
gickém osudu Daniila Charmse. 
Konec měsíce bude patřit zimní pohádce pro 
velké i malé Kubula a Kuba Kubikula. V neděli 
23. října od 15.00 hodin se na Husovce ode-
hraje legendární dobrodružství medvědáře 
Kuby, medvídka Kubuli a strašidla Barbuchy. 
Pohádce bude patřit i pátek 30. října, kdy se 
na Husovce objeví v rámci Karlovarského Har-
lekýna Duch lesa Honzy Kindla a Pavla Richty. 
Příběh kluka, který se vydal hledat houby, ale 
nenašel les jako loutkové divadlo doplní Pan 
Kuřátko.

Divadelní studio D3. 

Říjen bude pestrý

4. listopadu 2022 bude v Karlových Varech zahá-
jen již 56. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka. Mnoho našich i zahraničních 
pěvců, ve věku od 16 do 35 let, bude zápolit o ví-
tězství nebo ocenění ve čtyřech kategoriích: Oper-
ní naděje, Píseň, Junior a Opera. 56 let soutěže 
je novodobá tradice. Jak napsal PhDr. Jan Králík 
„tradice je poklad, nadšení a profesionalita karlo-
varských pořadatelů je zárukou. V tom je hodnota 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
nevyčíslitelná. Je součástí nejen národní hudební 
kultury, ale i hudební kultury mezinárodní…“

Prvá dvě kola soutěžních kategorií se uskuteční 
od pátku 4.do středy 9. listopadu v Alžbětiných 
lázních. Finále a závěrečný koncert vítězů ve čtvr-
tek a v pátek 10. a 11. listopadu v karlovarském 
Městském divadle. 
Dovolte, abych pozval zájemce a sympatizanty 
o krásnou hudbu a operní zpěv, ke sledování sou-
těže, která v posledních letech přivítala a ocenila 
kromě výborných zahraničních pěvců takové 
osobnosti jako je Adam Plachetka, Kateřina Kněží-
ková nebo Petr Nekoranec. 
 Alois Ježek, ředitel soutěže

Mezinárodní pěvecká 
soutěž Antonína Dvořáka 
vyhlíží už 56. ročník

Mezinárodní festival JazzFest Karlovy Vary – 
Sokolov 2022 budev říjnu pokračovat dvěma 
koncerty. Na ryze akustickém koncertě vystoupí 
21. října v Galerii umění dvě česká hudební dua. 
Flétnista Martin Brunner s kytaristou Jaroslavem 
Šindlerem mají za sebou nejen přebohatou mu-
zikantskou dráhu lemovanou spoluprací s mnoha 
českými hudebníky a skupinami, ale vystupovali 
spolu už v 80. letech. Spolupráci pak na dlouhou 
dobu přerušili a obnovili ji až před dvanácti lety 
a nahráli spolu také dvě alba.
Nástrojově neobvyklé spojení budou prezentovat 
excelentní pianista Emil Viklický a basklarinetista 
Pavel Hrubý, kteří zahrají skladby ze společné-
ho alba Between Us, dokladu to mimořádného 
souznění dvou odlišných jazzových generací. 
Emil Viklický, pianista, skladatel, aranžér, leader 
jazzových formací je legendou jazzové hudby 
s mezinárodní reputací. Album Between Us vyšlo 
na konci roku 2020 a obsahuje deset hudebních 
dialogů klavíru a basklarinetu a dva klavírní 
monology. Některé skladby jsou čistými improvi-
zacemi.
Hlavní festivalový koncert se odehraje 24. října 

v Grandhotelu Ambassador Národní dům. V první 
části vystoupí S.V.A. Trio s hosty Miroslavem 
Hloucalem a Milošem Dvořáčkem. S. V. A. Trio 
tvořené renomovanými muzikanty s bohatými 
multižánrovými zkušenostmi - houslistou Alexey-
em Aslamasem, violistou Vladanem Malinjakem 
a cellistou Šimonem Markem se zaměřilo výhrad-
ně na vlastní, autorskou hudbu. Pro tento večer si 
jako hosty přizvali hudebníky, pro něž
rovněž žánrové hranice neexistují. Trumpetista 
Miroslav Hloucal spolupracoval či spolupracuje 
nejen s předními hráči české jazzové scény, ale 
na pódiích se setkal též se světovými legendami. 
Miloš Dvořáček, hráč na bicí a perkusivní nástroje, 
spolupracoval doslova s kdekým a osvojil si boha-
tou škálu přístupů k populární, jazzové, klasické 
i alternativní hudbě.
Večer vyvrcholí koncertem Raula Midóna, hlaso-
vého kouzelníka, skladatele, kytaristy, multiinstru-
mentalisty a dvojnásobného nominanta na nej-
prestižní hudební cenu Grammy. Midón vystupuje 
sólově jako one-man band, „který promění kytaru 
v orchestr a svůj hlas ve sbor“, jak o něm napsaly 
The New York Times. Díky bezchybné intonaci 

i výrazovému rejstříku si ho na počátku jeho 
dráhy najímaly jako studiového vokalistu světové 
hvězdy, od Shakiry až po Herbie Hancocka.
Midón se doprovází na kytaru, perkuse a kla-
vír, další zvukovou rovinu přidává jeho hlasová 
vynalézavost a ekvilibristika, kdy ve zpěvu střídá 
sólový part s doprovodnou rolí v širokém rejstříku 
barev. V doprovodných vokálních partech vytváří 
díky své unikátní hlasové barvě i frázováním iluzi 
skutečných i fi ktivních nástrojů. 
Midón vydal jedenáct sólových alb, za alba Bad 
Ass and Blind (2017) a If You Really Want (2018) 
byl nominován na Grammy v kategorii „nejlepší 
vokální jazzové album“. Jeho zatím poslední 
album The Mirror (2020) bylo nominováno na 
Cenu Libera, kterou vyhlašuje Americká asociace 
pro nezávislou hudbu.
Po skončení koncertu se uskuteční v hotelovém 
Music baru Kakadu jam session. Setkání muzi-
kantů napříč kapelami bývá vždy zdrojem jedineč-
ných a neopakovatelných hudebních zážitků.
JAZZFEST bude pokračovat listopadovými koncer-
ty, další informace naleznou zájemci na www.
jazzfest.cz.

JazzFest uvede největší hvězdu – excelentního Raula Midóna

KULTURA
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KULTURNÍ SERVIS

Divadelní náměstí 21, 360 01 K. Vary, tel.: 351 170 011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

5. 10. – 5. 11. XIII. ročník divadelního 
  festivalu BEST FEST
4. 10. 19.30 Eric Assous: 
  Dokud nás milenky nerozdělí
5. 10. 19.30 1. festivalové představení: 
  Jordi Galcerán: Úvěr
6. 10. 19.30 T. McNally, M. Shaiman, S. Wittman: 
  Chyť mě, jestli na to máš
8. 10. 19.30 Králové jazzu
9. 10. 15.00 Jana Galinová, Lenka Lavičková: 
  Louskáček a Bonbónová víla
10. 10. 19.30 2. festivalové představení: 
  Miro Gavran: Muž mojí ženy
14. 10. 19.30 3. festivalové představení:
  Eric-Emmanuel Schmitt: 
  Manželské vraždění
16. 10. 19.30 Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, 
  Ondřej Havelka: Saturnin
17. 10. 19.30 4. festivalové představení: 
  Terrence McNally: Frankie a Johnny
19. 10. 18.30 Prohlídka divadla
21. 10. 10.00 Ladislav Stroupežnický: 
  Naši furianti - veřejná generální zkouška
22. 10. 19.30 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti 
  - premiéra
25. 10. 19.30 Elaine Murphy: Holky jako květ

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Sledujte web a Facebook KSO. Změna programu vyhrazena.

6. 10. 19.30 Václav Hudeček 70
Grandhotel Ambassador. Závěrečný koncert 64. ročníku 
hudebního festivalu Dvořákův karlovarský podzim.
8. 10. 19.00 Liwid & KSO
Grandhotel Ambassador. Ota Balage – dirigent.
14. 10. 19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci 
s Hudební vysokou školou Franze Liszta ve Weimaru
Lázně III. Prof. Nicolás Pasquet, prof. Ekhart Wycik – umělečtí 
garanti.
20. 10. 19.30 Koncert v rámci Festivalu J. C. F. 
Fischera
Kostel sv. Kláry, Cheb.
27. 10. 19.30 Bedřich Smetana: Má vlast
Grandhotel Ambassador
28. 10. 18.00 Bedřich Smetana: Má vlast
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie Ostrov
29. 10. 19.00 Bedřich Smetana: Má vlast
Městský dům kultury Sokolov

DIVADLO HUSOVKA

6. 10. 19.30 Epydemie
7. 10. 19.30 11:55 (Zapětminutdvanáct) Hejno bez 
  ptáků HOST D3 
  - Malá Inventura K. Vary
8. 10. 19.30 Vl. Benderski, Daniil Charms: Zrzek
13. 10. 19.30 Jamaron
14. 10. 19.00 Steven's (support Adventures)
19. 10. 19.30 Acoustic Needles
21. 10. 19.30 The Crash
23. 10. 15.00 Vladislav Vančura, Petr Richter: 
  Kubula a Kuba Kubikula
25. 10. 19.30 Irena Budweiserová 
  – Budweiserová, Racek & Mikawa
30. 10. 15.00 Honza Kindl, Pavel Richta: 
  Duch lesa – Divadlo loutek Karlovy Vary, 
  v rámci Karlovarského Harlekýna

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 10. 14.30  Mimoni 2: Padouch přichází
 17.00  Jan Žižka (dab.)
 19.30  Buko
2. 10. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  Spolu

 19.30  Jan Žižka (dab.)
3. 10. 17.00  Indián
 19.30  Buko
4. 10. 17.00  Buko
 19.30  Kde zpívají raci
5. 10. 17.00  Spolu
 19.30  Filmový klub: Zlatý fond
6. 10. 17.00  Jan Žižka (dab.)
 19.30  Trojúhelník smutku
7. 10. 17.00  Buko
 19.30  Jan Žižka (dab.)
8. 10. 14.30  Planeta Praha
 17.00  Kde zpívají raci
 19.30  Vstupenka do ráje
9. 10. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  Buko
 19.30  Trojúhelník smutku
10. 10. 17.00  Střídavka
 19.30  Trojúhelník smutku
11. 10. 17.00  Projekce pro seniory Elvis
 20.00  Střídavka
12. 10. 17.00  Indián
 19.30  Filmový klub Erupce lásky
13. 10. 17.00  Buko
 19.30  Cirkus Maximum
14. 10. 17.00  Střídavka
 19.30  Jan Žižka dab.
15. 10. 14.30  Webstrovi ve fi lmu
 17.00  Indián
 19.30  Trojúhelník smutku
16. 10. 14.30  Webstrovi ve fi lmu
 17.00  Civilizace – Dobrá zpráva 
  o konci světa
 19.30  Válečnice
17. 10. 17.00  Buko
 19.30  Halloween  končí
18. 10. 17.00  Projekce pro seniory: 
  Amélie z Montmartru
 19.30  Jan Žižka (dab.)
19. 10. 18.00  Poezie And Jazz: 
  Vasko Popa - Vedlejší nebe
 19.30  Filmový klub: Zázrak
20. 10. 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Black Adam
21. 10. 17.00  Buko
 19.30  Za vším hledej ženu
22. 10. 14.30  Webstrovi ve fi lmu
 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Black Adam
23. 10. 14.30  DC Liga supermazlíčků
 17.00  Black Adam
 19.30  Za vším hledej ženu
24. 10. 17.00  Buko
 19.30  Black Adam
25. 10. 17.00  Projekce pro seniory: Střídavka
 19.30  Za vším hledej ženu
26. 10. 17.00  Arvéd
 19.30  Filmový klub: 
  Co jsme komu všichni udělali?
27. 10. 17.00  Jan Žižka (dab.)
 19.30  Trojúhelník smutku
28. 10. 14.30  Princ Mamánek
 17.00  Adam Ondra: Posunout hranice
 19.30  Black Adam
29. 10. 14.30  Princ Mamánek
 19.30  Koncert Kingswood
30. 10. 14.30  Princ Mamánek
 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Za vším hledej ženu
31. 10. 17.00  Buko
 19.30  Za vším hledej ženu

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

do 23. 10. 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.
11. 10. 19.30 Jan Eret duo
Janek Eret (zpěv, kytara) a Eva Eretová (zpěv, cajon) – 
západočeští písničkáři představí osobitou autorskou tvorbu 
určenou především těm, kteří dávají přednost melodickému 
a akustickému folku.
21. 10. 18.00 Jazzfest 2022
V rámci 39. ročníku mezinárodního jazzového festivalu 
Jazzfest 2022, pořádaného Jazzovým kruhem Milana Krajíce, 

se uskuteční dvojkoncert Martina Brunnera & Jaroslava 
Šindlera, a v druhé části pak vystoupí Emil Viklický & Pavel 
Hrubý – Between Us.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

do 30.10. 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.
13. 10. 16.00 Dráhy
Dílna pro děti i dospělé inspirovaná aktuální výstavou Karla 
Práška.
25. 10. 16.00 Hmyzí domek
V rámci dílny pro děti i dospělé vznikne hmyzí domek.

GALERIE DRAHOMÍRA

do 30. 10. František Moudrý – Koketérie
19.10. 19.00 Poezie & jazz: 
  Vasko Popa – Vedlejší nebe
29.10. 19.30 Kingswood

GALERIE SUPERMARKET wc

do 18. 11. Výstava z cyklu návraty: 
  Věčně na větvi!
Výstava představí práci absolventky SUPŠ Keramické v Kar-
lových Varech Ivy Tremblay Mladenovové. Iva se primárně 
věnuje designu šperků a jejich řemeslnému zpracování. Jejím 
stěžejním inspiračním zdrojem je příroda a hluboký vztah k ní. 
I proto se její značka jmenuje Secret Forest, čímž odkazuje 
k úzkému napojení na přírodu a krásy, které z ní pocházejí.
10. 10. až 14. 10.   15.30 až 18.30   Design camp 2022
Přijďte si vyzkoušet práci designéra a osahat si různé krea-
tivní obory od sklářství přes fotografi i až po textil. Přihlášky 
najdete na www.supermarketwc.cz.

MUZEUM KARLOVY VARY

do 30. 11. Výstava porcelánu
  – školní práce z 20. - 80. let 20. století
6. 10. 17.00 přednáška: Kancléř Metternich 
  v Karlových Varech
16. 10. 14.00 historická exkurze: 
  Mezolitické Karlovy Vary
  Podél Ohře z Tašovic do Všeborovic
16. 10. 10.00 přírodovědná exkurze: 
  Život v mrtvých ramenech Ohře
28. 10. 10.00 - 17.00   vstupné: Symbolických 28 korun

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2022

www.jazzfest.cz
21. 10. 18.00 Martin Brunner & Jaroslav Šindler (CZ); 
  Emil Viklický & Pavel Hrubý 
  – Between Us (CZ)
  Galerie umění.
24. 10. 19:30 S. V. A. Trio feat. Miroslav Hloucal 
  a Miloš Dvořáček (CZ); 
  RAUL MIDÓN (USA)
  Grandhotel Ambassador Národní dům. 
  Po koncertě jam session 
  v Music baru Kakadu.

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
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

KMD karlovarské městské divadlo
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KULTURNÍ SERVIS

Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715

1. 10. - 27. 10. Západní Čechy
Výstava fotografi í George Thompsona věnovaná krásám zá-
padočeských měst a památek. Výstavu zpracovala a poskytla 
Květa Hartmanová a najdete ji v půjčovně, 1. p.
3. 10. - 9. 10. Výstava regionální literatury
Výstava knih místních autorů a publikací prezentujících 
Karlovarský kraj v půjčovně, 1. p.
3. 10. - 30. 12. Výstava obrazů V.
Výstava obrazů karlovarského malíře Josefa Rybáčka, jehož 
tématem je především krajina a příroda. Výstavu si můžete 
prohlédnout na pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.
4. 10. 17.00 Japonsko
V čem spočívá smysl pro krásu a poetičnost země vychá-
zejícího slunce? Přijďte si poslechnout povídání o Japonsku 
spolu s autorskou poezií PhDr. Běly Janoštíkové do půjčovny 
MěK KV, 1. p.
5. 10. 16.00 Beseda s Mgr. Danou Chladovou
Autorka nové dětské knihy Nezbednice Mona vás během 
besedy seznámí s projevy a příčinami dyslexie, včetně návodu 
jak s ní pracovat. Součástí přednášky bude i představení 
autorčiny nové knihy a autogramiáda na pobočce MěK KV – 
Čankovská.
27. 10. 17.00 Metoda vědomé sTopy pohybu
Akademická malířka Táňa Svatošová vám představí originální 
metodu nejen pro rozvoj grafomotoriky dětí předškolního 
věku, ale i jako sebezkušenostní metodu k rozvoji osobnosti 
dospělých. V rámci přednášky bude prezentována i publikace 
POHYB / MYSL / STOPA v půjčovně MěK KV, 1. p.

KRAJSKÁ KNIHOVNA

Týden knihoven 3. – 8. 10.
• Čtenářská amnestie
• 16. ročník Literární soutěže pro amatérské autory:
Vyhlášení 16. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny 
Karlovy Vary. Soutěžní příspěvky mohou autoři vkládat přes 
webový formulář na webu knihovny www.knihovnakv.cz  do 
31. 12. 2022. Více informací o soutěži od 3.10.2022 na 
webu knihovny.

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory: Centrální hala
3. 10. - 27. 10. Výstava modelů
Svaz modelářů ČR, sekce plastikových modelářů: 
Mistrovské práce modelářů Karlovarského kraje

Kavárna
1.9. – 26.10.   Michaela Kožíšková: Krása soumraku
Výstava fotografi í

Vstupní chodba
6.10. - 27.10.    „Paměť tváře / Tváře paměti 
  … nejen nuceně nasazených“
Putovní výstava. Vernisáž 6. 10. v 17 hodin

Hlavní budova Dvory: Společenský sál
5. 10. 17.00 Císařská návštěva Karlovarska 
  v roce 1812
7. – 9. 10. Mistrovství ČR lodních modelů 
  s mezinárodní účastí
12. 10. 17.00   Jak porozumět médiím a nenaletět
17.10.  Den s handicapem
  17.00  Sledge hokej v Karlových Varech
18. 10. 14.00 – 19.00   Barometr zdraví
26. 10. 17.00 Aktuální životní situace obětí 
  nacismu v ČR

Počítačová učebna
4. 10. 15.00 -18.00    Testování IQ

HUDEBNÍ POŘAD
Oddělení pro handicapované
7., 14., 21. 10. 16.00   Hra na kytaru s Renatou
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
8. 10. 10.00-16.00   Základy knižní vazby
4., 11., 18., 25. 10. 16.00-18.00   Pletení a háčková-
ní pro dobrou věc

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý ČT 15.00   Herní klub

LITERÁRNÍ POŘADY

A-klub
25. 10. Festival knih
Pobočka Lidická
6. 10. 10.00-11.30   Literární klub seniorů
Setkání se spisovatelkou Alenou Vávrovou z Františkových 
Lázní
15. 10. 17.00-19.00  Setkání s Terezou Horváthovou
20. 10. 10.00-11.30  Literární klub seniorů

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti 
druhého stupně ZŠ)

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

5. 10. Tvoříme z přírodnin
12. 10. Podzimní průsvit
19. 10. Zdobení plátěné tašky
26. 10. Prázdniny – dílnička se nekoná

KOSTEL SV. ANNY

1. 11. 18.00 Dušičkový koncert
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec. Účinkují: Helena Tašnerová 
a hosté.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary, www.kctkvary.cz; 603 209 270

1. 10. Krajem Oty Pavla – Hrad Křivoklát
8. 10. Jáchymov – Pochod o jáchymovský tolar
15. 10. Teplá – Křenovice – Krasíkov – Ovčí vrch
22. 10. Chebsko VI. Horní Žďár 
 – Zaniklé hraniční mezníky 
27. 10. VI. výprava do Východních Čech  
 – Orlické hory II.
29. 10. Abertamy – Červená jáma – Horní Blatná
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.

TAKÉ VÁM DLUŽÍ
Mgr. Petr Osladil, Drahovice?

Napište nám na info@mediaas.cz.

Děkujeme že píšete.
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Karlovarský hokejový klub změnil majitele

„Město klub trvale fi nančně podporuje, v po-
sledních letech částkou 25 milionů korun. Větší 
část přitom směřuje do práce s dětmi a mládeží. 
I v těchto kategoriích dosahuje Energie repub-
likových úspěchů. Jde o 360 dětí a mladých 
v juniorských týmech a v hokejové přípravce,“ 
říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer 
Ferklová. Jak připomněl ředitel městské KV 
Areny Roman Rokůsek, další tisíce dětí ročně 
využívají ledových ploch pro jiné sporty nebo 
výuku bruslení.
„Když jsem zjistil, že hokejový klub v mém 
rodném městě hledá nové vlastníky, zaujalo mě 
to. Řekl jsem o tom Dušanu Šenkyplovi, který 
je známý jako velice úspěšný podnikatel. Ale 
já ho znám především jako výborného člověka, 
srdcaře a sportovce, proto jsem věřil, že ho ta 
možnost zaujme, i když on sám je z Moravy,“  
uvedl Daniel Tobolka.
„HC Energie Karlovy Vary je se svojí KV Arenou 
klub s jedním z nejlepších zázemí, skvělou fa-
nouškovskou základnou a kvalitním mládežnic-
kým programem. Rozhodnutí majetkově vstoupit 
do klubu bylo na mé straně motivováno tím, že 

právě zázemí klubu a velký zájem města Karlovy 
Vary o rozvoj sportu v regionu přináší příležitost 
aplikovat na profesionální hokejový klub moje 
zkušenosti s budováním fungujících společností. 
Zázemí, které klub má, umožňuje aspirovat 
na českou verzi hokejové a fotbalové Red Bull 
akademie Salzburg. Mým cílem je vybudovat 
organizaci s jasnou vizí, kde profesionální tým 
bude fungovat jako vzor pro mládež a kde bude-
me aplikovat moderní metodiky tréninku. Nejde 
mi jen o to, abychom vychovali hráče pro NHL, 
ale aby klubem prošlo co nejvíce dětí, které 
zažijí společné úspěchy i neúspěchy a naučí se, 
že pro svůj i týmový úspěch je potřeba makat 
víc než ostatní a dodržovat společná pravidla 
a řád,” říká Dušan Šenkypl. 
„To, že se nám tak dobře daří pracovat s mlá-
deží, je mimo jiné díky tomu, že se v Karlových 
Varech hraje extraliga. Děti už od nejmenších 
se můžou inspirovat svými klubovými kolegy 
z A-týmu, vidí, kam je může dovést, když mají 
schopnosti a když na sobě dokážou pracovat. 
Mnohokrát se ukázalo, jak důležitý je to motor 
pro jejich rozvoj," připomněl Karel Holoubek. 

Karlovarský hokej letos v prosinci oslaví 90 let své existence. Posledních 30 let byl klub 

spojen se jménem podporovatele a současného majitele Karla Holoubka. Ten na tiskové 

konferenci 1. září oznámil, že se hodlá role majitele klubu vzdát, ale zůstane nadále aktivním 

sponzorem.

Novými vlastníky se stali dva soukromí investoři, podnikatelé Dušan Šenkypl a karlovarský 

rodák Daniel Tobolka. Do klubu majetkově vstoupilo také město, a to nabytím 40% podílu. 

Noví vlastníci odkoupili své podíly za symbolickou korunu, ale zavázali se k jednorázovému 

příspěvku do klubu podle výše svého podílu, v případě města činí příspěvek 10 milionů korun. 

O vstupu města do klubu rozhodli zastupitelé města.

Kdo je kdo
Dušan Šenkypl

Narodil se v roce 1975 v Třebíči. Vystudo-
val informatiku a matematiku na Masary-
kově univerzitě v Brně. Ještě na škole za-
ložil svou první fi rmu dodávající informační 
systémy na míru. Následně spoluzaložil 
technologickou společnost Xacti působící 
na americkém trhu a vytvářející např. 
antivirové a antispywarové nástroje a e-
-mailovou platformu. V roce 2008 založil 
vyhledávač ePojisteni.cz, který byl v roce 
2016/2017 generálním partnerem nejvyšší 
fotbalové soutěže. Po prodeji ePojisteni.cz 
založil se svými partnery investiční fond 
Pale Fire Capital, který vlastní významné 
podíly v 30 společnostech - například 
Aukro, Mubi, Rouvy, nebo Groupon. V rámci 
působení v představenstvu společnosti 
Groupon je zajímavý průsečík s hokejem, 
neboť předsedou představenstva je majitel 
klubu Washington Capitals Ted Leonsis.

Daniel Tobolka

Narodil se v Karlových Varech  v roce 
1970. Je absolventem karlovarského gym-
názia  a  VŠE Praha. Postgraduální studia 
dokončil na Fakultě sociálních věd v Praze.  
Po studiích krátce pracoval na MZV ČR,  
poté přešel do privátního sektoru. Od roku 
2004 působí jako ředitel společnosti Auto-
Max Group, která je tzv. makro distributo-
rem maziv Shell, značkové auto-chemie, 
autokosmetiky (WD-40, Wunder-baum, 
Coyote, Turtle Wax), autopříslušenství a za-
bývá se rovněž instalací mycích techno-
logií na území České republiky, Slovenka 
a částečně i Maďarska. Je ženatý, má dvě 
pubescentní děti, bydlí v Praze. 

KV Arena

KV Arena je sportovně kulturní a kongre-
sové centrum v Karlových Varech. Tvoří ho 
multifunkční hala, tréninková hala, hala 
míčových sportů, krytý a venkovní bazén. 
První dvě haly byly dokončeny v roce 
2009, a slouží mimo jiné karlovarskému 
hokeji, bazén a míčová hala přibyly pozdě-
ji, a slouží dalším sportovním klubům, mezi 
nimi například extraligovému volejbalu 
v podání VK Karlovarsko. Komplex provo-
zuje městská společnost KV Arena s.r.o., 
jejím jednatelem je Roman Rokůsek.
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C U P R A  AT E C A
Síla není to, co vidíte navenek: elegantní a progresivní 

2

AUTOSALON MANFRED SCHÖNER
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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 fi nancí 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

Světový pohár v triatlonu 
patřil olympijským hvězdám
Olympijské hvězdy ovládly karlovarské lázeňské 

centrum, ve kterém se v neděli 11. září konal závod 

Světového poháru v olympijském triatlonu. Z vítězství se 

radovali Maďar Csongor Lehmann a Francouzka Leonie 

Periaultová, bronzová medailistka z olympiády v Tokiu. 

Nejlepšími Čechy byli Tereza Zimovjanová (10.) a Jan 

Volár (24.).

Karlovarské lázeňské centrum přivítalo už pošesté prestižní 
závod Světového poháru v olympijském triatlonu. Trať, která 
je považována za nejkrásnější i nejtěžší v kalendáři Světo-
vého triatlonu, obklopily tisícovky fanoušků, kteří hnali vpřed 
nejen české reprezentanty.
Po 1500m plavecké části, která se odehrála ve volnočaso-
vém areálu Rolava, byla jediná česká účastnice ženského 
závodu až na 41. pozici. Na nejrychlejší plavkyně ztratila minutu a třičtvrtě. Do cyklistické části o délce 40 km vstoupila 
jako první skupina pěti triatlonistek, mezi kterými byly i Periaultová nebo vítězka závodu mistrovství světa Summer 
Rappartová. 
Zimovjanová se dostala do třetí skupiny, se kterou se jí pak podařilo dostihnout závodnice před sebou a vytvořily početnou 
druhou skupinu. Výborným během se pak Zimovjanová posouvala vpřed. Na desetikilometrové trati vedoucí kolem karlo-
varských kolonád atakovala dokonce osmé místo! „Poslední ze čtyř okruhů byl ale hodně náročný, dostávala jsem křeče 
a předběhly mě dvě soupeřky. Nakonec jsem ale spokojená, protože nejlepší desítku jsem měla jako cíl,“ usmívala se. 
„Moc jsem si ten závod užila také díky skvělé divácké kulise, která je ve Varech vždycky úžasná. Diváci křičeli, bušili do 
zábran, že přes ten hukot nebylo nic slyšet,“ dodala.
Z vedoucí skupiny si pro vítězství doběhla Francouzka Leonie Periaultová, stříbro vybojovala Italka Bianca Seregniová 
a bronz si odváží Američanka Summer Rappaportová.

Mezi českými muži opět nejlepší Volár
Do závodu mužů nastoupilo nabité pole 70 závodníků, jehož součástí byli také čtyři Češi. Na břeh rolavského koupaliště 
vybíhal jako první Slovák Varga. David Martin šel z vody jako 27., Jan Volár 31., Tomáš Zikmund 45. a Radim Grebík 59. 
V prvních okruzích cyklistické části se na čele zformovala 21členná skupina. Jan Volár jí měl na dosah, nakonec se však 
zařadil až do druhé početné skupiny, která držela pozice na 22. až 45. místě a ve které pracoval společně s Martinem 
a Grebíkem – do druhého depa přijeli se ztrátou přibližně 40 vteřin. Jako první vypálil do běžecké části Maďar Csongor 
Lehmann, který pak zůstal ve vedení s Američanem Matthewem McElroyem a Němcem Lassem Lührsem. Až v posled-
ních stovkách metrů rozhodl maďarský reprezentant o svém triumfu. Pro stříbro si doběhl McElroy a bronz zůstal němec-
kému triatlonistovi. „O téhle chvíli jsem snil. Karlovarskou trať mám opravdu rád, proto tu závodím už třetí rok v řadě,“ 
usmíval se v cíli Lehmann. „Na kole jsme pracovali vážně tvrdě, abychom si udrželi náskok před druhou skupinou. Pak 
jsem věděl, že v běhu to bude proti McElroyovi a Lührsovi opravdu těžké, protože jsou to skvělí běžci. Proto jsem si řekl, 
že zkusím nastoupit až v posledních stovkách metrů, což se mi povedlo.“
Volár vstoupil do desetikilometrového běhu skvěle, když se dokázal rychle posouvat závodním polem vpřed a nakonec se 
podruhé v řadě stal v Karlových Varech nejlepším českým mužem. Po loňském 15. místu si nyní připsal 24. příčku. 
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INZERCE

                     
Hledáte novou práci?

Přemýšlíte, co po ukončení studia?
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?
Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail nebo telefon

Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka, CNC 

strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér 

kuchyní, pomocník stavitelství....

Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz
Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě

Tel.: +49 3733 133 6168  nebo E-Mail:
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi

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

www.europass.cz
www.eures.cz

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ

Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz

  v
od

a k
v alit

n

vo
da
kva

www.vo
da

kva
.cz

Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» Laboratorní  rozbor y

» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vodovody a  kanalizace

» Inspekce a  rekonstrukce přípojek



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






