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Vážení čtenáři,
jsme si vědomi malé informovanosti o problematice při výběru matrací, a proto jsme se rozhodli v každém 
dalším vydání Radničních listů až do konce tohoto roku přinášet informace o materiálech používaných 
při výrobě matrací. Upozorníme Vás na vše, čeho byste se měli při koupi matrací vyvarovat, abyste 
zbytečně nekupovali předražené zboží pouze proto, že jej doporučuje neseriózní reklama. Seznámíme Vás 
s typy PUR pěn, které jsou základní součástí matrací a používají se jich desítky druhů pod různými 
obchodními názvy. Upozorníme Vás na nesmyslnost tvrzení některých výrobců, že jejich pěny nejsou 
vyrobeny z ropy, ale pouze z přírodních materiálů, což není technicky možné. Přiblížíme Vám potahové 
látky, které se velmi rychle vyvíjejí a umožňují zdravý spánek. Málokdo z Vás ví, že latexů jsou též desítky 
druhů, které se liší vahou na m3, že druhů tvrdosti je 5 skupin, od nichž se odvíjí cena matrace. Vývoj 
materiálů určených k výrobě matrací se vyvíjí neuvěřitelně rychle a budeme se snažit všechny novinky, 
které jsou nebo na tento trh do konce roku přijdou, přinést na těchto stránkách.
Nezapomeňte si zajistit další vydání.

Váš Expert na zdravý spánek
Purtex s.r.o.

V prodejně PURTEX s.r.o. nakoupíte za nejlepší ceny vše pro zdravý spánek

MATRACE
Kolekce zdravotních matrací

· NATUR & DREAM
· MEDICAL

· NEJMATRACE
ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

POSTELE

· z masivního dřeva

· z textilní kůže

LOŽNÍ SOUPRAVY

LAMELOVÉ ROŠTY
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Fakta, zajímavosti i kuriozity tradice, která  
předchází letošnímu 45. svátku filmové  
múzy v našem městě.

Tváří z titulní strany je foukač sklárny Moser 
František Čechura. Už 11 let vytváří křišťá-
lové koule o průměru 11,5 cm a váze 1,8 kg 
do bronzových sošek Velké ceny MFF.

Ten, který fouká 
Křišťálový glóbus

Novou 1,5 kilometru dlouhou in-line dráhu 
a moderní vybavení areálu za 75 milionů korun 
hlídá městu 18 kamer napojených na pult měst-
ské policie.

Areál Rolava 
si bruslaři pochvalují

Karlovy Vary městem 
filmové turistiky

Hotel Pupp se dočkal
unikátní výstavy 
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Od smrti zakladatele dynastie Johanna Georga 
Puppa uplynulo už 200 let, ale teprve letos má 
nejznámější hotel města vlastní muzejní výstavu 
s originálními dokumenty zakladatele.26
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Slovo primátora
Začínají prázdniny, 
dovolené, zkrát-
ka a dobře, léto je 
v plném proudu. 
Začátek července 
jako už tradičně 
v Karlových Va-
rech odstartuje 
Mezinárodní fil-

mový festival Karlovy Vary, letos to bude 
už popětačtyřicáté, a já věřím, že bude 
na co se dívat. Nejen na neskutečnou 
spoustu nádherných filmů, ale i na celou 
řadu zajímavých a rozmanitých dopro-
vodných akcí. Jednou z nich je i tradiční 
Festivalová noc města ve středu 7. čer-
vence v KV Areně, na kterou jste samo-
zřejmě srdečně zváni. Na kolonádě zase 
zazní filmové melodie v podání Karlovar-
ského symfonického orchestru. Hudbu 
trochu jiného, spíše rockovějšího žánru, 
najdete pod Chebským mostem. A sa-
mozřejmě festival přináší desítky dalších 
doprovodných událostí, koncertů, zají-
mavých akcí a především neopakovatel-
nou atmosféru největšího svátku filmu ve 
střední Evropě, během kterého Karlovy 
Vary doslova nejdou spát. 
Ale ani po skončení festivalu zábava ne-
končí, město rozezní třeba folklor v po-
dání souboru Dyleň, areál Rolava zase 
nabídne dětem pohádková představení 
a dospělým letní kino. Jinak bude sa-
mozřejmě jako každý rok fungovat také 
jako koupaliště a sportovní centrum, 
další sportovní vyžití, atrakce pro děti 
a příjemné procházky nabídne určitě 
právě dokončený meandr řeky Ohře pod 
Tuhnickým mostem. Rodiny s dětmi, 
cyklisté i in-line bruslaři jsou srdečně ví-
táni, nové víceúčelové stezky navíc nabízí 
zajímavou možnost přejít či přejet z me-
andru Ohře až na Rolavu novou trasou, 
mimo městské silnice. V našem městě 
díky tomu vzniká a postupně se dotváří 
nová síť pro alternativní dopravu, mean-
dr je takovým neuralgickým bodem, spo-
juje stávající cyklostezku podél Rolavy 
s cyklostezkou podél Ohře, která do bu-
doucna povede napříč celým krajem. 
Co tedy popřát do nadcházejících prázd-
ninových měsíců? Hezké počasí, po-
hodovou atmosféru, hodně zajímavých 
zážitků, hodně výletů, pohybu, sportu, 
co nejméně stresu a nepříjemných lidí, 
a naopak co nejvíce příjemných setkání. 
Letos poprvé vyjdou Karlovarské radnič-
ní listy i v srpnu, těším se tedy na shle-
danou s vámi nad stránkami měsíčníku 
vašeho města opět za měsíc, přesně v po-
lovině prázdnin. 

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary
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Fotoaktuality

Dobrou prezentaci města Karlovy Vary 
na 19. regionální stavební výstavě FOR 

ARCH chválili hejtman Karlovarského kra-
je Josef Novotný a primátor města Werner 
Hauptmann. Nový poslanec parlamentu a šéf 
kraje dostal ve stánku magistrátu modrý ba-
toh a hrst pralinek se znakem města. „Nic 
podobného kraj zatím nemá,“ řekl Novotný 
a chtěl po primátorovi recept, jak zlepšit pro-
pagaci včetně tisku a suvenýrů.

Hejtman a primátor chválili suvenýry

Partneři přivezli královny vína

Karlovarského karnevalu se v rámci oslav desátého výročí od podepsání partnerské 
smlouvy zúčastnili také hosté z německého města Bernkastel−Kues. K defilé na karlo-

varskou pěší zónu TGM přivezli alegorický vůz s maketou svého města, za jehož hradbami 
mávaly královny vína.

Soutěž masek vyhrála
Srdcová královna

Nejkrásnější maskou letošního 3. karlo-
varského karnevalu byla zvolena Srdco-

vá královna. K červeným kadeřím si žákyně 
ZŠ z Truhlářské ulice Magdalena Šolcová 
(první vlevo) ušila speciální černo-zelenou 
tuniku, vyzdobenou srdíčky. Dalšími oceně-
nými maskami podle filmových postav byla 
Bílá královna z filmu Alenka v říši divů, Pipi 
Dlouhá punčocha, Saxana, Forticie z Adam-
sovy rodiny, Robin Hood a Kloboučník. Než 
primátor Werner Hauptmann předal vítězce 
šerpu Královny masek, společně s finalisty 
soutěže zapózoval.

Na křtinách zpíval sbor

Zážitkem byly pro děti i jejich rodiče křti-
ny Mateřské školy Sluníčko ve Východní 

ulici v Drahovicích. Popřát dětem do třídy 
Včeliček přijel celý pěvecký sbor Prvního 
českého gymnázia. Nový symbol školy, vel-
ké sluníčko, které si děti samy namalovaly, 
pokřtili vedoucí MŠ Gabriela Žaloudíková 
společně s kmotrem školy Václavem Zema-
nem (na snímku).

Celé území města včetně katastru letiště 
v Olšových Vratech pokrývá od 7. června 

signál rychlého mobilního internetu 3G. Kar-
lovy Vary se tak po Brně a některých částech 
Prahy staly třetím městem, kde zákazníkům 
Vodafonu tuto technologii nabídli. Rych-
lost připojení je 7,2 Mb/s, tedy dvojnásobná, 
s jakou síť 3G provozuje v Karlových Varech 
od loňska společnost O2. „Díky 3G technolo-
gii budou moci zákazníci surfovat na internetu 
v notebooku nebo v mobilním telefonu reálně 
10—15x rychleji než na dosavadní technologii 
EDGE. Za zrychlení přitom nic nepřiplatí, 3G 
bude dostupné v rámci stávajících datových 
tarifů. Při výstavbě vysokorychlostní sítě jsme 
kladli velký důraz na její optimalizaci tak, aby-
chom zaručili maximální kvalitu nabízených 
hlasových a datových služeb,“ řekl mluvčí 
Vodafonu Miroslav Čepický. Důvodem, proč 
Karlovy Vary přeskočily i větší města, je to, že 
Vodafone jako partner 45. MFF chce dopřát 
hostům mobilní připojení kdekoliv ve městě, 
zejména mezi Puppem a Thermalem.

Rychlý internet byl konečně spuštěn
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MUDr. Milada Sárová — léčí prezidenty i filmové hvězdy
Známé lázeňské lékařce a specialistce 

v oboru balneologie, fyziatrie, reha-
bilitace, homeopatie a akupunktury vděčí 
za mnohé nejen město, ale zejména pacien-
ti. „Není těžké propagovat prameny a měs-
to, které milujete. Pět chválu na Vřídlo a na 
Karlovy Vary, to jde nějak samo od srdce,“ 
přiznala při přebírání letošní Ceny města 
za mimořádný přínos v oboru lázeňství. 
„Víte, čím se liší naše město od všech ostat-
ních? Tím, že má srdce. Vřídlo, bijící srdce 
města, které navrací zdraví a sílu obyvate-
lům po staletí,“ dodala. U ordinace v hotelu 
Prezident má MUDr. Milada Sárová spous-
tu fotografií se svými nejznámějšími paci-
enty, jako byl Gérard Depardieu, Michail 
Gorbačov. Václav Havel, léčila významné 
profesory z Turecka, Japonska, Filipín i sa-
údskoarabskou princeznu Gomash. „Až 
budu mít víc času, tak napíšu knížku o těch, 
kdo mi ovlivnili život. Vždycky jsem se obá-
vala, jak dopadnou setkání s takovými veli-
kány. Nakonec jsem vždy překvapená, jak 

jsou tito vážení a ve světě uznávaní a obdi-
vovaní lidé normální,“ říká lékařka. 

Jako znojemská rodačka přijela do Karlo-
vých Varů na svatební cestu v roce 1973 
a po pár měsících se tu s manželem usadili. 
„Začínala jsem 1. srpna 1974 v Orlíku u pri-
máře Jiřího Zemana, který byl mým dobrým 
učitelem,“ říká. Od roku 1977 pracovala 
v Lázních III. a později jako primářka v sana-
toriích Imperial, Richmond, Rozkvět a dal-
ších. Kromě lázeňského centra Harfa, které 
vybudovala v Grandhotelu Pupp, se podíle-
la na realizaci balneoprovozů Zámeckých 
lázní, LD Pavlov či hotelu Prezident. Mimo 
lékařskou praxi pomáhá s organizací kon-
gresů, konzultacemi o využití pramenů 
a projektováním wellness zařízení. 
„Cenu města vnímám jako satisfakci pro 
řadu mých kolegů a vzorů, kterými byli Ka-
rel Bureš a Vladimír Křížek. Bohužel jsou 

pryč doby, kdy byli lázeňští lékaři za svůj 
um oceňováni a měli u veřejnosti hluboký 
respekt. Ocenění by určitě udělalo radost 
mému tatínkovi, který si přál, abych byla 
lékařkou.“

MUDr. Milada Sárová při přebírání letošní 
ceny za propagaci města.

60 let jsou spolu a šťastní

Diamantových šedesát let společného ži-
vota oslavili 3. června manželé Eva a Zdi-

slav Hofmanovi. Své ano si řekli v roce 1950 
v Grandhotelu Pupp a od té doby žijí společně 
v Karlových Varech. Jejich domovem je nyní 
dům s pečovatelskou službou, kde jsou velmi 
spokojeni.
Pan Zdislav, kterému je 89 let, pracoval jako 
stavební inženýr a osobně se podílel na stavbě 
řady domů ve městě. Paní Eva, která je o pět 
let mladší, pracovala celý život v bankovnictví 
a může se pyšnit titulem Miss Karlovy Vary 
1946, kdy díky dlouhým plavým vlasům pora-
zila tehdy sedmnáctiletou budoucí režisérku 
Věru Chytilovou. Velmi ráda šije a také vaří 
a peče. Společnou zálibou Hofmanových je 
cestování, a to po Evropě i České republice. 
Rádi vzpomínají na Paříž, kde byli ubytováni 
přímo naproti nejslavnějšímu nevěstinci Mou-
lin Rouge. Na otázku, jak je možné vydržet 
spolu takhle dlouho, pan Zdislav s úsměvem 
říká: „Jde to, opravdu se to dá vydržet!“ 
K diamantovému jubileu popřál manželům 
Hofmanovým i primátor města.

Kuchyni v Puppu vládne šéfkuchařka

V Puppu nechávám chuť i svoje srdce, říká první šéfkuchařka v his-
torii hotelu Vlaďka Příhodová.

Za celých 234 roků, 
co Pupp stojí, tu 

nepamatují, aby hotelu 
i jeho kuchyni šéfovaly 
ženy. Dnes je však ge-
nerální ředitelkou již 
od roku 2006 Andrea 
Pfeffer−Ferklová a ku-
chyni vládne od loňska 
šéfkuchařka Vlaďka 
Příhodová. Je jí 36 let, 
původně chtěla být pia-
nistkou, ale rodiče jí kon-
zervatoř rozmluvili. Její 
předchůdce šéfkuchař 
Jiří Hrdý vydržel v Pup-
pu třináct let. Vlaďka ho 
o devět sezon překonala, 
je tu od svých 14 let, od 
vyučení. „Pupp je pro 
mne srdeční záležitostí. 
Nikdy jsem v kuchy-
ni zůstat nechtěla, ale 
práce v Puppu mne za-
čala bavit,“ říká rodač-
ka z Bečova, která řídí 
v Puppu 37 kuchařů a cukrářů. Pořád prý 
mají co studovat. Puppovské menu se skládá 
ze všech mezinárodních kuchyní, podle toho, 
jaké hosty mají. „Osobně mám ráda italskou 
a českou kuchyni. Moje specialita? Hovězí 
carpaccio s pečeným Foie Gras, lanýžovým 
olejem a karafiátem ze sýru Tete de Moine, 
kuřecí galantina z kukuřičných kuřátek plně-
ná telecí fáší s pistáciovými ořechy s malino-

vou omáčkou a jako sladká tečka gratinovaný 
černý rybíz ve vanilkovém sabayone. A z ryze 
českých laskomin umím nejlépe ořechový 
koláč,“ přiznává šéfkuchařka Vlaďka.
Samozřejmě ví, že většina hotelů má šéfku-
chaře muže. „Jsou vynalézaví a hraví. Ale 
ženy mají úžasný cit a smysl pro jemný detail. 
Vaření je umění,“ říká šéfkuchařka Puppu. 
Doma jí vaří manžel to, co ho naučila.
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Zprávy z magistrátu

V letošní anketě týdeníku Ekonom Město 
pro byznys získaly Karlovy Vary v rámci 

kraje lichotivé druhé místo. Podle výsledků 
hlasování předstihuje v našem městě vý-
stavba bytů krajský průměr o 60 procent. 
Ve srovnání se sousedními okresy Cheb 
a Sokolov jsou zde nejnižší naměřené emise 
škodlivin, zato nejvyšší kriminalita, která 
však klesla meziročně o více než desetinu. 
Průměrné mzdy jsou zde o desetinu vyšší 
než je průměr kraje. Magistrát města Kar-

lovy Vary má podle hodnocení dotázaných 
ekonomů nejvyšší podíl kapitálových in-
vestic a z pohledu podnikatelů také nejlep-
ší web a radniční noviny. Ceny stavebních 
pozemků jsou v Karlových Varech dvoua-
půlnásobně vyšší a ceny bytů o dvě třetiny 
dražší, než je průměr v regionu. Přesto pod-
le průzkumu jsou zdejší podnikatelé nejvíce 
spokojeni s cenami i s kvalitou lokality.
Pro srovnání: v Mariánských Lázních, které 
obsadily v rámci Karlovarského kraje 1. mís-

to a získaly 
titul Nejlep-
ší město pro 
byznys, je v Karlových Varech o pětinu vyšší 
podíl podnikatelů a kapacita lůžek v míst-
ních ubytovacích zařízeních je v porovnání 
s ostatními městy skoro trojnásobně vyšší. 
Na jednoho praktického lékaře zde připadá 
o pětinu méně pacientů. V testu komunika-
ce uspěli zdejší úředníci jako jedni z mála 
v celé ČR.

Karlovy Vary jsou druhé nejlepší město byznysu

Město Karlovy Vary vyhlásilo již dvě 
dotační výzvy v rámci Integrované-

ho operační programu na podporu bydlení. 
Město získalo finanční prostředky ve výši 3,2 
mil. EUR (zhruba 80 mil. Kč). Finance jsou 
určené na zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích, revitalizaci veřejných prostranství 
a regenerace bytových domů. 
Obyvatelé Staré Role mohli od 1. března 
do konce května tohoto roku již podruhé po-
dat žádost o dotace pro oblast podpory 5.2 
B) Regenerace bytových domů. V souvislos-
ti s evidovaným značným zájmem občanů 
o podporu navýšilo Město Karlovy Vary fi-
nanční alokaci vyhlášené výzvy z původních 
10 mil. Kč na 18,5 mil. Kč. Do druhé výzvy 
podali žadatelé 12 žádostí o podporu v cel-
kové výši 15,5 mil. Kč. Částka realizovaných 
projektů tak přesáhne 38 mil. Kč, tedy včetně 
dotace i vlastních zdrojů.
První výzvu k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory vyhlásilo Město Karlovy Vary v září 
2009. Do konce listopadu 2009 doručili ža-
datelé 9 přihlášek. Ty prošly hodnotícím pro-
cesem a z celkem osmi vyhovujících žádostí 
vybral Řídící výbor IPRM IOP šest žádostí 
splňujících požadovaná kritéria. Mezi úspěš-
né žadatele byla rozdělena částka přes 9,5 
mil. Kč.
Výše podpory je 40 procent, zbývajících 60 
procent financuje žadatel z vlastních zdrojů. 
Podpora bude vyplácena zpětně po ukonče-
ní projektu, příp. jednotlivých etap projektu. 
O dotaci mohou žádat vlastníci bytových 
domů, bytová družstva i další obchodní spo-
lečnosti, vlastníci jednotek sdružení ve spo-
lečenství vlastníků jednotek podle zvláštní-
ho zákona a další právnické a fyzické osoby 
vlastnící bytový  dům. 
Prostředky jsou v rámci regenerace byto-
vých domů určeny k zateplení obvodového 
pláště domu včetně výměny oken, zateplení 
vybraných vnitřních konstrukcí, dále práce 
na bytovém domě prováděné k odstraně-

ní statických poruch nosných konstrukcí 
a opravy konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu, sanace základů a opravy 
hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce 
technického vybavení domů (moderniza-
ce otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, 
plynu a vody, modernizace vzduchotechni-
ky, výtahů), výměny či modernizace lodžií, 
balkonů včetně zábradlí a také na zajištění 
moderního sociálního bydlení při renovacích 
stávajících budov. 
Z celkové částky 3,2 mil. EUR bude v souladu 
s Integrovaným plánem použito 60 procent 
na revitalizaci zeleně a veřejných prostran-
ství. Půjde například o vybudování parku 
v Karlovarské ulici a revitalizaci Dvořákovy 
ulice včetně vytvoření nových parkovacích 
míst, odpočinkových zón a úpravy zelených 
ploch. Projekty bude město Karlovy Vary re-
alizovat v postupných krocích do roku 2013. 
Zbylých 40 procent bude použito na rege-
neraci bytových domů, kdy již proběhly dvě 
dotační výzvy. Kromě zmiňovaných evrop-
ských prostředků na revitalizaci prostranství 
a regeneraci bytových domů ve Staré Roli 
by měla letos na podzim začít rekonstrukce 
jedné z nejfrekventovanějších ulic a silnic 
ve městě, ulice Závodu Míru. Plánované ná-
klady činí 100 milionů korun.

Největší dotace směřují na předměstí
Magistrát města nezapomíná na své okrajové čtvrti. Po velkých investicích na re-
konstrukci Sokolovské ulice v Rybářích, Chebské ulice ve Dvorech a odpočinkový 
areál v Tuhnicích půjdou nyní další miliony korun na revitalizaci zóny bydlení 
ve Staré Roli.

Územím, do kterého peníze poputují, je část 
čtvrti Stará Role, vymezená v Integrovaném 
plánu rozvoje města.

Vyplnila anketní lístek 
a vyhrála

V březnových Karlovarských radničních 
listech mohli čtenáři nalézt anketní lístek, 

který měl Komisi pro demografii a okrajové 
části města pomoci zjistit, jestli mají obyvatelé 
města Karlovy Vary zájem o službu jeslí a jaký 
je jejich názor na tento druh hlídání dětí.
Díky KRL, které dostává zdarma 25 tisíc do-
mácností ve městě, mohl každý vyjádřit svůj 
názor. Na magistrát se ale vrátilo pouze něko-
lik desítek anketních lístků. Z toho je zřejmé, 
že zájem o jesle není v našem městě příliš 
velký. Z anketních odpovědí vyplynulo, že vět-
šina dotazovaných má největší zájem o jesle 
pro děti ve věku 2—3 let. U další otázky lidé 
nejčastěji označili dobu umístění dětí v jeslích 
denně na 8 hodin. Pokud jde o poplatek za hlí-
dání dětí bez stravy, byla třetina odpovídají-
cích rodičů ochotna zaplatit 40 Kč za hodinu. 
Pouze dva by zaplatili 50 Kč za hodinu pobytu 
dětí v jeslích.
Součástí ankety bylo také vylosování jedno-
ho z respondentů. Komise na svém jednání 
vylosovala paní Moniku Kubíčkovou, která si 
na magistrát města přišla osobně vyzvednout 
výhru. Doprovodil ji partner i šestitýdenní 
dcera. „Jsem moc ráda, že mě vylosovali. 
Do anketního lístku jsem uvedla, že bych jes-
le určitě uvítala. Využila bych je od dvou let, 
chtěla bych se totiž vrátit do práce. Podle mě 
tu opravdu chybí,“ uvedla výherkyně, která 
od primátora města Wernera Hauptmanna 
a předsedy komise Vladimíra Hůrky převzala 
věcný dar.
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Sledované stavby

Upravený areál Rolava začal 1. června 
sloužit veřejnosti. Otevřeno je denně 

od 8 do 22 hodin, kdy slouží především pro-
dloužená in-line dráha, hřiště i krytá škola pro 
bruslaře. Dráha o délce jeden a půl kilomet-
ru je nyní obousměrná a byla rozšířena z 3,3 
na 4,5 metru. Nová parkoviště mají kapacitu 
74 míst. Novinkou je rovněž moderní přemos-
tění dráhy, která vede za tenisovými kurty 
a bloky plavců. Modernizace areálu přišla na 
téměř 75 milionů korun, a tak je logické, že 
magistrát chce novou investici hlídat. Speciál-

ní systém 18 kamer, napojený na pult městské 
policie, hlídá celý areál, který byl nově oplo-
cen. Město ustoupilo od původní představy, 
že bude vybírat alespoň symbolické vstupné. 
„Do konce léta rozhodně nepočítáme se žád-
ným vstupným. Řešíme systém u turniketů, 
který by umožnil vstup vozíčkářům a mamin-
kám s kočárky a který by rozlišil čtení různých 
předplacených karet pro malé děti a školy. Po 
setmění se areál zamyká, aby se boxy na plá-
ži a venkovní nerezové sprchy nestaly terčem 
vandalů,“ řekl primátor Werner Hauptmann.

Na Rolavě se vstupné zatím neplatí

Přestižením pásky 1. června v 16 hodin odstartovali primátor Werner Hauptmann a náměstek 
Tomáš Hybner provoz Rolavy.

Pouhých pět měsíců stačilo, aby se z býva-
lé zelinářské zahrady u Ohře stal přírod-

ní areál. Akce meandr – park Tuhnice patřila 
mezi nejvíce sledované projekty ve městě. 
Postup prací a plnění harmonogramu osob-
ně kontrolovali primátor a jeho náměstci. 
Poslední termín skončení terénních úprav 
byl 30. červen.
Nový odpočinkový areál v meandru řeky Ohře 
bude svého druhu českým unikátem. Za 27,9 
milionu korun tu na 8,6 hektaru vznikla rela-
xační plocha s řadou hřišť, umělým vodním 
kanálem a desítkou atrakcí včetně adrena-
linové louky. In-line dráha pro bruslaře je 
dlouhá 1 185 metrů, na jihozápadním okraji 
najdou děti na 50 hracích prvků včetně léta-
jících talířů a houpací kladiny, trojhoupačky 
a rotujících kuželů. Jen náklady na dětská 
hřiště přesáhly pět milionů korun.
Podle projektantky Ireny Kučerové z Eko-
logické dílny Brno je celý odpočinkový kout 
ojedinělý hlavně polohou lokality. Je lemován 
ze dvou stran Ohří, z níž napříč areálem pro-

téká umělý Oharecký potok. Tím vzniklo nové 
slepé rameno řeky. Jsou zde dvě vodní nádr-
že, přes které vedou můstky. „Nevím o tom, 
že by podobný park někde v Česku byl,“ tvrdí 
Kučerová. Podle ní se Karlovy Vary mají čím 
chlubit. Park vejde do dějin, věří jeho tvůrci. 
Kolem vzrostlých stromů přes jezírka s rost-
linami i živočichy bude možné jezdit na loďce 
nebo se kolem prohánět na bruslích.

Meandr je unikátem mezi parky

Po dobu MFF budou práce na rekonstrukci 
Staré louky a v okolí Tržní a Mlýnské kolo-

nády omezeny na minimum. Činnost těžkých 
strojů bude zcela přerušena. Korzo Stará 
louka od Tržiště k Puppu je průchozí. Město 
splnilo slib, že u Puppu skončí všechny práce 
do zahájení festivalu. Celá revitalizace pro-
menády Stará louka za 140 milionů korun má 
skončit letos v prosinci.

Magistrát města Karlovy Vary, odbor roz-
voje a urbanismu, úřad územního plá-

nování oznamuje veřejné projednání hodno-
cení vlivu koncepce na životní prostředí pro 
Strategický plán udržitelného rozvoje města 
Karlovy Vary ve čtvrtek 29. července 2010 
od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře 
budovy Magistrátu I, Moskevská 21. Jedná se 
o proces hodnocení vlivů Strategického plá-
nu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů 
a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Dokumenty jsou 
k nahlédnutí na odboru rozvoje a urbanismu, 
úřadu územního plánování Magistrátu města, 
U Spořitelny 2 v úřední dny pondělí a středu 
od 8.00 do 16.30 hod. v 5. patře u ing. arch. 
I. Richtra a ing. J. Voháňkové.

Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o 
poskytnutí účelové dotace z oblasti soci-

ální péče a zdravotnictví na rok 2011, aby své 
žádosti zasílali na odbor zdravotnictví a soci-
álních věcí do 30. září 2010 prostřednictvím 
podatelny magistrátu města Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tisko-
pisy žádostí jsou k dispozici u informátorky 
v přízemí budovy magistrátu (ul. Moskevská), 
u příslušné pracovnice odboru zdravotnictví 
a sociálních věcí (U Spořitelny 2, č.kanceláře 
204) nebo na internetových stránkách www.
mmkv.cz .Případné informace podá pra-
covnice uvedeného odboru P. Prokešová, 
tel. 353 118 556.

Tři nové železniční zastávky přibudou v na-
šem městě. Jedna na Čertově ostrově, 

druhá za KV Arenou v Tuhnicích a třetí v Bo-
haticích. Magistrát zvažuje převzít propoje-
ní Horního a Dolního nádraží a provozovat 
na kolejích městskou dopravu. „Dohodli jsme 
s vedením Českých drah, že nám převedou 
68 procent terminálu Dolní nádraží, kde za-
tím město vlastní 32 procent. Tím získáme 
na revitalizace 15 hektarů nového území mezi 
Chebským mostem a Tuhnicemi,“ řekl náměs-
tek primátora Tomáš Hybner. Nová rozvojová 
plocha zasahuje až k dokončenému přírodní-
mu parku — meandru u Ohře. Uvažuje se zde 
o výstavbě obchodů nebo bytů.
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Zprávy z magistrátu

V lázeňském městě začíná nový ročník 
Karlovarského kulturního léta. Na po-

drobnosti jsme se zeptali náměstkyně primá-
tora Dagmar Laubové.
„Tento projekt, financovaný zcela z rozpočtu 
města, bude i letos rozsáhlou přehlídkou nej-
různějších žánrů umělecké branže. Ke slovu 
se dostane hudba, tanec, divadlo, výstavy 

i třeba filmy. A to vše, tak jako každoročně, 
zcela zdarma,“ říká Laubová. Podle ní si 
na své přijde opravdu každý, ale především 
ti nejmenší. Řadu akcí nabídne nově zrekon-
struovaný areál koupaliště Rolava. Během 
letních měsíců jsou zde pro děti připravena 
pohádková představení Docela velkého di-
vadla. Díky nim si děti odnesou neopakova-
telný zážitek z divadla pod širým nebem. Pro 
dospělé je připraveno letní kino na Rolavě, 
kde budou moci zhlédnout filmy Avatar, Twi-
light: Nový měsíc, české filmy Ženy v poku-
šení a 2 Bobule či novou verzi slavného Sher-
locka Holmese. 
Pro milovníky všech hudebních žánrů bude 
jako každý rok fungovat Letní scéna Pod 
Mostem. Posluchači se mohou například 
prvního července těšit na kapelu SEMTEX 
a hned den poté na skupinu MOTHERS 
FOLLOW CHAIRS. Další příznivci hudby 
a tance se mohou přesunout také do lázeňské 
části města. „V době prázdnin vystoupí na ko-
lonádě folklorní soubor písní a tanců Dyleň, 

který přinese malou ochutnávku ze svého ob-
líbeného repertoáru. A připraveny jsou také 
tradiční kolonádní koncerty Karlovarského 
symfonického orchestru na Mlýnské koloná-
dě,“ zve návštěvníky Laubová.
Začátek července bude patřit 45. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu, jehož 
součástí bude řada doprovodných akcí. „Sed-
mého července se bude v KV Areně konat 
Festivalová noc, kdy na jevišti vystoupí zpě-
váci Stanislav Hložek a Petr Kotvald a také 
skupina RIGHT SAID FRED. Během festiva-
lu také odehraje Karlovarský symfonický or-
chestr Koncert slavných filmových melodií,“ 
dodává náměstkyně. 
Prázdninových akcí proběhne v rámci Karlo-
varského kulturního léta opravdu hodně a je 
určitě z čeho vybírat. Všem dětem, obyvate-
lům Karlových Varů a návštěvníkům naše-
ho lázeňského města přejeme příjemné léto 
a spoustu krásných kulturních, sportovních 
a zábavných zážitků. 

(Michaela Kousalová, KRL)

Laubová: Kulturní léto bude plné zábavy

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě
1.7.čtvrtek

Blokové čištění:
Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, 
Čechova, Chodská, Kollárova

2.7.pátek
Blokové čištění:
F.X. Šaldy, Vilová, Štírova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, 
Fričova, Kamenického

27. týden
Blokové čištění se neprovádí - MFF.

28. týden
12.7.pondělí

Blokové čištění:
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Pe-
tra Velikého, Sadová 
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

13.7.úterý
Blokové čištění:
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. 
Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Ho-
rákové 
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová 
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vří-
delní 

14.7.středa
Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Soko-

lovská (od pivovaru k okružní křižovatce 
u prodejny motocyklů)
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšav-
ská včetně podchodu u Becherovky, 
Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), 
Horova včetně spojky na Varšavskou, 
hlavní přestupní stanice MHD Vrázova, 
Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládko-
va, Šumavská, Moskevská
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

15.7.čtvrtek
Blokové čištění:
Sportovní, Mattoniho nábřeží, Drahomí-
řino nábřeží, Vítězná (část), Drahovický 
most

16.7.pátek
Blokové čištění:
Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Ho-
lečkova, Rybářská, Příčná

29. týden
19.7.pondělí

Blokové čištění:
Kpt. Jaroše, 1. máje, Na Průhoně, Zá-
vodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa 
Heimana, V. Meerwalda, V Lučinách, 
Lipová
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Cheb-
ský most, náměstí Republiky

20.7.úterý
Blokové čištění:
B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 
5. května, Anglická, Rumunská
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová lou-
ka, Divadelní nám., Mírové nám., Vřídelní

21.7.středa
Blokové čištění:
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, 
Moskevská, Wolkerova, Charkovská, 
Krymská
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšav-
ská včetně podchodu u Becherovky, 
Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), 
Horova včetně spojky na Varšavskou, 
hlavní přestupní stanice MHD

22.7.čtvrtek
Blokové čištění:
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, 
Severní, Konečná

23.7.pátek
Blokové čištění:
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, 
Kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Tá-
borská

30. týden
26.7.pondělí

Blokové čištění:
Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernic-
ká, Na Kopečku, Rohová, Ak.Běhounka, 
Zlatá, Tisová, Nad Dvorem

Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, Chebský 
most, náměstí Republiky

27.7.úterý
Blokové čištění:
Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavo-
va, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová 
louka, Divadelní nám., Mírové nám., Vří-
delní 

28.7.středa
Blokové čištění:
Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezvala, 
Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojo-
vací
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská 
včetně podchodu u Becherovky, Dr.D.Be-
chera (část od křižovatky s ul.Moskevská 
k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

29.7.čtvrtek
Blokové čištění:
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Stu-
dentská, Studentská, Brigádníků, Jižní, 
Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poš-
tovní, Gorkého, Bečovská

30.7.pátek
Blokové čištění:
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vy-
hlídce, Bezručova, Ondřejská
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Projekty EU

Budou Karlovy Vary metropolí 
filmové a kongresové turistiky?

Zhodnocením kulturních a přírodních 
atraktivit na území Karlových Varů 

se zabývá projekt, sledující nové možnosti 
i formy podpory a propagace cestovního ru-
chu a lázeňství v našem městě a celém regio-
nu Západočeského lázeňského trojúhelníku. 
Název dvouetapového projektu zní: Karlovy 
Vary, místo pro setkání — filmová a kongre-
sová turistika. Akce je spolufinancována 
Regionálním operačním programem regio-
nu soudržnosti Severozápad, jako prioritní 

osa 9.4 v kapitole Udržitelný rozvoj cestov-
ního ruchu. 
V první etapě projektu, plánované na ob-
dobí od října roku 2009 do prosince 2010, 
se tvoří propagační materiály. V navazující 
druhé etapě od letošního ledna do prosince 
roku 2011 půjde o využití těchto materiálů 
ke konkrétním účelům v praxi. Náklady pro-
jektu činí 16,5 milionu korun, z čehož 92,5 
procenta všech výdajů tvoří dotace z ROP 
NUTS II Severozápad.
V rámci projektu budou vytvořeny nejrůz-
nější marketingové a propagační materiály, 
DVD nosiče, webové stránky s prezentace-
mi a také stále chybějící studie, zaměřené 
na cestovní ruch a kongresovou turistiku 
v Karlových Varech. Tyto produkty mají 
za cíl nejen zatraktivnit naše město a jeho 
široké okolí, ale také přilákat nové lázeň-
ské hosty, turisty i krátkodobé návštěvníky 
všech věkových skupin. 
Mezi jednu z největších a nejdůležitějších 
aktivit projektu patří účast a prezentace 
města Karlovy Vary na veletrzích cestovní-
ho ruchu a lázeňství v předních evropských 

i světových metropolích. Prostřednictvím 
garanta projektu, karlovarského nfocentra, 
se naše lázeňské město zúčastnilo v období 
od letošního 14. ledna do 26. března devíti 
veletrhů. Návštěvníci veletrhů v Madridu, 
Stuttgartu či Vídni se nejvíce v karlovar-
ském stánku poptávali po wellness procedu-
rách a pobytech, oblíbeném golfu a mapách 
golfových hřišť. Dalším veletrhům v Mi-
láně, Hamburku a Moskvě vévodil zájem 
především o lázeňskou léčbu, architekturu 
a festival. V prezentaci města odehrávající 
se na veletrzích v Berlíně, Kyjevě a Drážďa-
nech jsme měli největší úspěch s informace-
mi o průvodcovských službách, možnostech 
ubytování v penzionech a dále byly vysoce 
žádány mapy i brožurky lázeňského centra 
Karlových Varů.
Další prezentace našeho města se uskuteční 
na veletrzích ještě do konce letošního roku, 
a to např. v Dubaji, Varšavě a Londýně.

(Lukáš Pokorný)

inzerce

SC-300899/1

100632_EG_CP_182x130.indd   1 14.6.2010   10:47:35



5. MFF 15.—30. 7. 1950 
(Poprvé v Karlových Varech, novým centrem 
MFF se stal GH Pupp.) Účast 25 států s 39 
dlouhými a 117 krátkými filmy. Velká cena 
pro dvoudílný film SSSR Pád Berlína režisé-
ra Michaila Ciaureliho — v něm si zahrál roli 
Göringa Jan Werich, který byl přítomen vy-
hlašování cen. Naši tvůrci získali cenu za nej-
lepší loutkový film Bajaja režiséra Jiřího 
Trnky, jako nejlepší krátký loutkový film byl 
vyhlášen Král Lávra režiséra Karla Zemana.

6. MFF 14.—29. 7. 1951
Účast 18 států se 40 dlouhými a 87 krátkými 
filmy. Poprvé mezinárodní porota. Předse-
dou se na dlouhé roky stal prof. A. M. Brousil. 
Velkou cenu získal sovětský Rytíř zlaté hvěz-
dy režiséra Julije Rajzmana. 

7. MFF 12. 7.—3. 8. 1952 
Účast 21 zemí s 56 dlouhými a 86 krátkými 
filmy. Velká cena pro sovětský Nezapomenu-
telný rok 1919, režie Michail Ciuareli. Cena 
za film pro děti Pyšná princezna režiséra Bo-
řivoje Zemana.

Většinu VaVřínů odVáželi  
do MoskVy

Sovětští filmaři dostali od roku 1949 během 
prvních 19 ročníků Velkou cenu celkem 

desetkrát. Pouze roku 1954 získal spolu se so-
větským filmem Věrní přátelé druhou Velkou 
cenu americký film Sůl země, dále roku 1956 
francouzský Kdyby všichni chlapi světa, roku 
1957 indický Pod rouškou noci, v roce 1964 
a 1968 naše filmy Obžalovaný a Rozmarné 
léto a v roce 1970 britský Kes. V roce 1966 ne-
byla Velká cena udělena a v letech 1953, 1955 
a 1959 se MFF v Karlových Varech vůbec ne-
konal. 
 
8. MFF 11.—25. 7. 1954 
Účast 28 zemí s 48 dlouhými a 96 krátkými 
filmy. Dvě Velké ceny filmům Věrní přáte-
lé (SSSR) a Sůl země (USA), dále udělena 
Cena míru filmu Děti Hirošimy (Japonsko). 
Mezinárodní 19členná porota se rozhodla 
udělit rekordních 42 cen v 27 kategoriích! 

Z účasti se omluvil Charlie Chaplin, který 
slavil 65. narozeniny.

9. MFF 19.—29. 7. 1956 
Velká cena francouzskému filmu Kdy-
by všichni chlapi světa. Účast 42 států 
s 50 dlouhými a 125 krátkými filmy. Hosty 
MFF režiséři Luis Buňuel a Alberto Caval-
canti. V roce 1956 poprvé zařadila FIAPF 
karlovarský MFF do kategorie A. Na festival 
přijelo 43 filmových delegací, což byla nej-
větší účast po druhé světové válce.

10. MFF 6.—21. 7. 1957 
Účast 153 tisíc diváků včetně ředitelů MFF 
z Cannes a Benátek. Velká cena indickému 
filmu Pod rouškou noci, k němuž dělal super-
vizora herec a režisér Rádž Kapúr. Celkem 
účast 43 zemí se 44 dlouhými a 50 krátkými 
filmy. Miláčkem fanynek byl Horst Buchholz, 
představitel Chica ze Sedmi statečných. Fes-
tival zahájil český film Dobrý voják Švejk re-
žiséra Karla Steklého.

11. MFF 12.—27. 7. 1958 
Opět uděleny dvě Velké ceny — Tichý Don 
(r. S. Gerasimov) a japonský Nevlastní bratři 
(r. M. Ieki). Ozdobou MFF 30letá ruská kra-
savice Elina Bystrická, představitelka Axinji 
z Tichého Donu. Účast 40 zemí s 54 dlouhými 
a 55 krátkými filmy, poprvé Volná tribuna.

Po tomto ročníku bylo rozhodnuto, že se MFF 
bude konat jen každý druhý rok. Přestože roku 
1957 získaly Karlovy Vary kategorii A, na rok 
1959 nepovolil FIAPF v sovětském bloku víc než 
jeden tzv. áčkový MFF.  Po vzniku moskevského 
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Událost roku

Filmová múza vládne
Karlovarský Mezinárodní filmový festival je po MFF v Benátkách (1932) druhou 
nejstarší filmovou soutěží na světě. Festival v Cannes vznikl o měsíc později. 
Duchovním otcem byl rektor AMU z let 1949—70 prof. Antonín Martin Brousil. 
Proslul černou a bílou šálou, ale i jako autor hesla: Jde nejen o lepší film, ale také 
o lepší svět. Spolu s ním měl zásluhy na vzniku MFF v našem městě lázeňský lékař 
MUDr. Milan Mixa. Na festival přijely během 44 ročníků celé dynastie herců a 
režisérů. Tradice začala roku 1946 v M. Lázních, odkud se filmy v prvních čtyřech 
ročnících převážely na promítání do karlovarského Letního kina. Teprve od 5. roč-
níku (1950) se festival definitivně přestěhoval do tehdejšího Grandhotelu Pupp 
(v letech 1951—1989 přejmenovaný na Grandhotel Moskva) v Karlových Varech.

Gina Lollobrigida 1995 Claudia Cardinale 1964

Alan Alda a premiér Václav Klaus 1996

Henry Fonda 1964
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městu už 64 roků

Gregory Peck s manželkou a dcerou 1996

Julia Ormond 1996

Salma Hayek 1997

festivalu se Karlovy Vary musely s Moskvou až 
do roku 1993 střídat.

12. MFF 9.—24. 7. 1960 
Účast 47 států s 39 dlouhými a 92 krátkými 
filmy. Velká cena sovětskému filmu Serjožka. 
Hostem malíř Jean Effel, herečka Giovanna 
Ralli, Mari Töröczik. Kvůli MFF obnovena 
letecká doprava mezi Prahou a Karlovými 
Vary. Let trval 30 minut a po třech týdnech 
bylo přepraveno přes tisíc pasažérů. Novin-
kou ročníku byly světelné noviny na střeše 
hotelu Central. Na hosty MFF čekaly sedmi-
jazyčné  jídelníčky v GH Moskva.

13. MFF 9.—24. 6. 1962 
Účast 45 zemí s 36 dlouhými a 56 krátkými 
filmy, poprvé sympozium mladých a nových 
kinematografií. Vedle režiséra Franka Capry, 
který zasedl v porotě, byl mezi lovci autogra-
mů nejvíce ceněn podpis populární Shirley 
MacLainové. Velkou cenu si odnesl sovětský 
režisér Michail Romm a jeho film Devět dní 
jednoho roku. 

14. MFF 4.—19. 7. 1964 
Účast 38 zemí s 46 dlouhými a 22 krátkými 
filmy, Velká cena pro čs. film Obžalovaný re-
žisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hostem 
Claudia Cardinale, Henry Fonda, režisér 
Elia Kazan a také Oldřich Nový. Ocenění  
dostal Deník komorné Luise Buňuela. Di-
váckým trhákem Limonádový Joe, film po-
chválil i Henry Fonda. 

15. MFF 6.—19. 7. 1966 
Účast jen 24 zemí se 26 filmy. Poprvé v his-
torii nebyla Velká cena na návrh poroty udě-
lena, zato hned tři filmy dostaly Hlavní cenu. 
Hosty Jurij Gagarin, 69letý maršál Koněv, 
Italové Carlo Ponti a režisér Mario Monicel-
li. Absenci hvězd zachraňují polská herečka 
Barbara Brylska jako krásná kněžka Kama 
z filmu Faraon a česká herečka Olga Schobe-
rová. Jednu z Hlavních cen získal režisér Ka-
rel Kachyňa za film Kočár do Vídně. Letecké 
spojení s Prahou obstarávaly Iljušiny IL−14, 
za 35minutový let se platilo 55 Kčs!

16. MFF 5.—15. 6. 1968 
Účast jen 16 států se 24 filmy, které však hod-
notily tři na sobě nezávislé poroty! Hostem 
Pierre Brice a také Tony Curtis. Předsedou 
první poroty byl Cesare Zavattini, předse-
dou herecké poroty Miroslav Horníček. Vel-
ká cena filmu Rozmarné léto režiséra Jiřího 
Menzela. Proti  udělení ceny filmu protes-
tovala ruská filmová delegace. Pierre Brice, 
filmový představitel Vinnetoua, pochválil 

ohnivou vodu Becherovku. Herec Tony Cur-
tis uvedl film Útěk v řetězech a po něm utíkal 
do hotelu před fanynkami.

17. MFF 15.—26. 7. 1970 
Účast 22 zemí s 25 filmy. Křišťálový glóbus 
britskému filmu Kes. Nebylo Sympozium ani 
Volná tribuna. Předsedou poroty netradičně 
režisér Karel Zeman. Hostem půvabná fran-
couzská herečka Marie-José Nat. 

18. MFF 20. 7.—1. 8. 1972 
Účast 42 zemí s 39 filmy, z toho 25 bylo sou-
těžních. Již čtvrté Sympozium mladých kine-
matografií. Velká cena filmu SSSR Zkrocení 
ohně I. a II. režiséra Daniila Chrabrovické-
ho. 

19. MFF 5.—18. 7. 1974 
Účast 43 zemí s 36 filmy. Křišťálový glóbus 
pro Romanci o zamilovaných (SSSR), Hlavní 
cena filmu Krátká dovolená režiséra Vittoria 

De Sici, hostem  Jean-Claude Brialy. Kapaci-
ta kina v GH Moskva byla jen 619 míst. Celý 
MFF propršelo. Světovou premiéru měl ani-
movaný film Karla Zemana Pohádky tisíce 
a jedné noci, z jehož titulků vymazali emi-
granta Jana Třísku.

20. MFF 7.—20. 7. 1976 
Promítalo se 45 filmů ze 37 zemí, včetně 33 
soutěžních. Porota měla 11 členů. Jubilejní 
cenu získal americký film Všichni preziden-
tovi muži, hostem italský režisér Luigi Zam-
pa. Velkou cenu si odvezl kubánský film Kan-
táta o Chile režiséra Humberta Soláse.

Michael Douglas s Jiřím Bartoškou 1998

Mia Farrow 1995
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Festival je dědictví, které si hýčkáme 

Jacqueline Bisset 2004 Renée Zellweger 2007

Woody Harrelson 1999

Velký sál Thermalu

Tandem Zaoralová + Bartoška

21. MFF 29. 6.—12. 7. 1978 
Festival poprvé v Thermalu, účast 500 tvůrců 
z 35 zemí s 39 filmy. Potřetí od roku 1954 byly 
uděleny dvě Velké ceny. Dostal je Vláčilův 
film Stíny horkého léta spolu se sovětským 
Bílý Bim, Černé ucho, který režíroval Stani-
slav Rostockij. Hostem zpěvák Dean Read 
(Rudý Američan) z NDR.

22. MFF 27. 6.— 10. 7. 1980 
Účast 34 zemí se 46 filmy, z toho 12 debutů. 
Hosty španělští režiséři Juan Bardem a Car-
los Saura a Italové Giovanna Ralli, Franco 
Nero a Monica Vitti. Velká cena filmu Snou-
benka z NDR, promítnuto 154 filmů, které 
viděly 102 tisíce diváků. Novinkou byl 3. čer-
vence volný den. Došlo k neštěstí, při němž 
se zabil pádem z balkonu Thermalu ředitel 
Dermacolu.

23. MFF 3.—15. 7. 1982 
Účast 34 zemí se 47 filmy. Druhá soutěž 
debutů a v ní 14 filmů, proto dvě meziná-
rodní poroty. Naposledy předsedou poro-
ty prof. Brousil. S ním symbolicky končí 
přepolitizovaná éra festivalu. Velká cena 
koprodukčnímu dílu Mexika a SSSR Mexi-
ko v plamenech — Rudé zvony režiséra Ser-
geje Bondarčuka. Byl to zatím nejslunnější 
karlovarský festival, nikdo nezmokl. Mezi 
hosty Barbara Brylska, Ingrid Thulinová 
a fešák Franco Nero. Raritou první island-
ský hraný film.

Následoval nejúspěšnější rok čs. filmů, 1983, 
které byly uvedeny na MFF Moskva, Berlín, 
Dillí, Krakov, Benátky a San Remo. Naši 
tvůrci získali 70 cen a uznání. Tento rok se ale 
filmový festival v našem městě nekonal.

24. MFF 6.—18. 7. 1984
Účast 42 zemí se 62 filmy, z toho 23 v soutěži 
debutů. Hodnotí je dvě poroty, jejichž čest-
ným předsedou je prof. Brousil. Udělena zá-
plava 19 statutárních a 24 zvláštních cen. Vel-
ká cena koprodukčnímu filmu SSSR a ČSSR 
Lev Tolstoj režiséra Sergeje Gerasimova. 
Kromě prvního dne celý MFF propršel. MFF 
trval 289 hodin a stihlo se 500 filmů. Hostem 
Peter Fonda, syn slavného Henryho. 

25. MFF 3.—16. 7. 1986
Ze 150 filmů bylo 32 v soutěži. Téměř v před-
večer MFF zemřel jeho zakladatel prof. 
Brousil (79). Velká cena australskému filmu 
Ulice umírání, Cenu za herecký výkon do-
stala v nepřítomnosti Jane Fondová, hostem 
britský režisér a herec Bob Hoskins. Sedmý 
červenec byl na festivalu ve znamení pětek — 
byl to pátý den MFF a počet obyvatel Země 
dosáhl pěti miliard!

FestiVal bez proFesora brousila

26. MFF 7.—19. 7. 1988 
Ze stovky filmů bylo 23 v soutěži, porota po-
prvé bez prof. Brousila vyhlásila snížení neú-
měrného počtu vavřínů. Velká cena pro Ibiš-
kové město udělala velkou radost čínským 
tvůrcům, diváci už tak nadšeni nebyli. Od os-
mého dne festivalu až do konce neustále lilo. 
Herec Jiří Sovák vzkázal organizátorům, ať 
mu raději místo auta pošlou ponorku. Italský 
režisér Bernardo Bertolucci uvedl svůj velko-
film Poslední císař.

27. MFF 7.—19. 7. 1990 
První svobodný festival. Filmaři ze 27 zemí 
dovezli 251 filmů, jejichž projekce trvaly 850 
hodin. Poprvé v historii se dva po sobě jdoucí 
ročníky (1988 a 1990) konaly ve stejném ter-
mínu. Bohužel nepřijel Gérard Depardieu, 
jehož film Cyrano z Bergeracu soutěž zahá-
jil. Hostem americká velvyslankyně Shirley 
Temple-Blacková, dětský filmový idol USA 
30. let. Na jezírku u Malých Versailles byla 
odhalena busta Járy Cimrmana, kterou vzá-
pětí někdo ukradl. Podruhé v historii MFF 
nebyla udělena Velká cena.

28. MFF 9.—18. 7. 1992 
Stát před rozpadem federace dal ruce pryč 
od festivalu. Přesto na něm bylo 129 filmů 
ze 26 zemí. V soutěži mezi 17 snímky žádný 
domácí, čeští tvůrci vzkázali, že je lepší být 

Za 20 ročníků Mezinárodního filmového festivalu bylo v letech 1946—76 uvedeno v Karlových Varech 1 745 filmů. Karlovy 
Vary promítaly jako první ze světových festivalů filmy Mongolska (1952), Číny (1950), Koreje (1950), Vietnamu (1956) a Kuby 
(1960). Novou kapitolu historie festivalu znamenalo otevření lázeňského a kongresového centra Thermal, který se na dva 
týdny v roce stává mezinárodním palácem filmařů, hvězd a filmových fanoušků.
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poslední v Cannes než první ve Varech. Ab-
senci hvězd zachraňuje Magda Vášáryová, tč. 
velvyslankyně v Rakousku a protagonistka z 
filmu Marketa Lazarová. Předsedou poroty 
Antonín J. Liehm, český filmový kritik, půso-
bící ve Francii. Netajil se názorem, že festival 
kategorie A je v Karlových Varech neudrži-
telný. Hostem přehlídky byl Jason Connery, 
syn slavného agenta 007 Seana Conneryho. 
Velká cena udělena filmu Krapačuk (Špa-
nělsko, Belgie, Francie). Hvězdy: Marianne 
Sägebrecht (Německo), Mari Töröcsik (Ma-
ďarsko) a Magda Vášáryová. 

kategorii a získala konkurence

Až do roku 1992 se karlovarský MFF střídal 
s moskevským. Od roku 1994 byl opět pořá-
dán každoročně. Zlomový moment nastal roku 
1993, kdy Jiří Bartoška spolu se zástupci hote-
lu Pupp, naším městem a ministerstvem kultu-
ry založili Nadaci Film Festival Karlovy Vary. 
Úředně byla potvrzena až 23. listopadu 1993 
kvůli průtahům ministerských úředníků. Měs-
to jí dalo 1 mil. Kč, dále 250 tisíc Kč GH Pupp, 
ministerstvo kultury věnovalo kancelář a tele-
fon. První festival pořádaný Nadací roku 1994, 
bojkotovali někteří producenti, kteří chystali 
v Praze vlastní MFF Zlatý Golem. Kvůli jejich 
intrikám ztratila karlovarská přehlídka v le-
tech 1995 a 1996 statut kategorie A.

29. MFF 1.—9. 7. 1994 
Znovuoživení MFF rok po rozpadu federace.
Účast 34 zemí se 156 filmy, mezi hosty Phil-
lippe Noiret, Max von Sydow a tehdy málo 
známý 19letý Leonardo DiCaprio, který při-
jel s prarodiči. Velkou cenu dostal španělský 
film Můj rodný bratr. Karlovarskému MFF 
byla udělena Cena Dona Quijota od poroty 
FICC za odvahu.

30. MFF 30. 6.—8. 7. 1995 
Prodalo se 40 tisíc vstupenek na 219 filmů. 
Z 18 soutěžních vyhrála Svěrákova Jízda. 
MFF měl rozpočet 39,6 mil. Kč z toho sedm 
milionů korun dalo ministerstvo kultury, 
stejně jako město Karlovy Vary. Další dva mi-
liony přihodil Pupp. Festival vydělal na vstup-
ném 13 milionů a dvojnásobek, tedy 26,2 mil.

Kč činily dary sponzorů. Město Karlovy Vary 
nakonec dalo 11 milionů, z toho čtyři miliony 
korun jako půjčku. Na festival přijely hvězdy 
Gina Lollobrigida a Mia Farrow. Přesto 30. 
ročník měl být podle pražské konkurence 
posledním festivalem v K. Varech. Od roku 
1996 chtěli v Česku jen MFF Zlatý Golem. 

Když v roce 1995 dočasně ztratily Karlovy 
Vary postavení mezi nejprestižnějšími festiva-
ly kategorie A, rozdělili se filmoví tvůrci, herci 
i politici na dva tábory. Jedni fandili prago-
centrismu a druzí tradici. Podle tehdejšího 
premiéra Václava Klause bylo organizování 
dvou festivalů klukovinou. Premiér nakonec 
převzal záštitu nad karlovarským festivalem 
a tím ho podpořil. Zlatý Golem se konal 14 dní 
před karlovarským MFF, ale trpěl špatnou or-
ganizací, neshodami a porušováním statutu. 
Výhodou pražské přehlídky měl být filmový trh, 
ten se však vůbec nekonal. Karlovarský festival 
podpořil z USA i režisér Miloš Forman. Jeho 
poselství přečetla před plným sálem Thermalu 
Mia Farrow: „Jsem tradicionalista a Karlovy 
Vary spolu s Cannes a Benátkami jsou jedním 

ze tří nejstarších a nejprestižnějších filmových 
festivalů na světě. To je dobrý důvod hrdě po-
kračovat. Doufám, že se potkáme na příštím 
ročníku skvělého filmového festivalu Karlovy 
Vary,“ vzkázal Miloš Forman.
 
31. MFF 5.—13. 7. 1996 
Účast 44 zemí a 251 filmů zajistila Karlovým 
Varům vítězství nad pražským Zlatým Gole-
mem. Hlavní soutěž nabídla 17 filmů, úspěš-

né bylo i kolokvium Šance pro evropský film. 
Počtem 341 projekcí, z nichž 196 bylo bezna-
dějně vyprodaných, se festival přiblížil bilan-
ci Cannes, kde ovšem probíhá obrovský fil-
mový trh. Hvězdné obsazení obstaraly Julia 
Ormond, Whoopi Goldberg, Olympia Duka-
kis, Pierre Richard, Alan Alda a legendární 
Gregory Peck. Tomu krátce po převzetí Ceny 
za celoživotní dílo bylo úspěšně operováno 
slepé střevo v karlovarské nemocnici. Po pár 
dnech byl letecky přepraven do Francie v ces-
ně, zapůjčené Chemapolem. 

Znovuzískání kategorie A od Mezinárodní 
federace asociací filmových producentů (FI-
APF) v roce 1997 završilo úspěšné tažení 
za záchranu festivalu. „Znovunabytí áčka nás 
samo o sobě nepostaví naroveň Cannes, Bená-
tek či Berlína. Ani v minulých dvou letech, kdy 
tuto propustku mezi vyvolené třímala Praha, 
netrpěl karlovarský festival nouzí o dobré fil-
my ani o hvězdy,“ řekla programová ředitelka 
MFF Eva Zaoralová.

tradice byla zachráněna

32. MFF 4.—12. 7. 1997 
Rekordní účast 46 zemí s 297 filmy, v soutěži 
18 filmů, rozpočet MFF 56 mil. Kč. Velkou 
cenu Křišťálový glóbus obdržel Můj růžový 
život (Belgie, Francie, V. Británie), Cenu měs-
ta dostal nositel dvou Oscarů Jason Robards. 
Členkou poroty Julia Ormondová. Zvláště ví-
taným hostem byl Miloš Forman, který získal 
Cenu za mimořádný umělecký přínos světo-
vému filmu. Do sestavy hvězd přijela Salma 
Hayek, Klaus Maria Brandauer, Christopher 
Walken, Armin Mueller-Stahl i Woody Har-
relson. Všechny vyděsil 10. července falešný 
poplach, kdy kvůli údajné bombě v Therma-
lu byl celý hotel vyklizen. Pohromou se stalo 
zhroucení počítačové sítě, kdy nefungovala 
registrace hostů ani prodej vstupenek. Místo 
40 počítačů byl totiž připojen dvojnásobek. 
Kolaps odvrátili náhradní ticket runneři, di-
rigovaní vysílačkami.
 
33. MFF 3.—11. 7. 1998 
Účast 41 států s 216 filmy potvrdila pověst 
festivalu kategorie A. Bartoškova Nadace 
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Film Festival ho pořádala už popáté se sluš-
ným rozpočtem 72,951 mil. Kč. Město se 
tentokrát nepředalo a přispělo jen dvěma mi-
liony korun. Hlavní hvězdy: Michael Douglas 
a také Ornella Muti a Rod Steiger. Křišťálo-
vý glóbus oceněný na 20 tisíc dolarů, získal 
mezi 17 uchazeči kanadský film Srdce na 
dlani. Na  200 diváků ve Velkém sále přihlí-
želo, jak režisér Jiří Menzel vypráskal prout-
kem producenta Jiřího Sirotka kvůli sporu o 
práva k filmové adaptaci Hrabalova románu 
Obsluhoval jsem anglického krále. 

34. MFF 2.—10. 7. 1999 
Šestičlenná porota, 247 filmů ze 47 zemí. 
Velká cena pro izraelský film Janini přátelé. 
Hostem Chaplinova vnučka Dolores Chapli-
nová a také Woody Harrelson. Festival pro-
bíhal na 11 plátnech, aby se stihlo 280 filmů, 
včetně těch na oslavu 100. narozenin Oldři-
cha Nového. Průběh nenarušil ani drobný 
malér před Thermalem, kde při ceremoniálu 
uklouzl na dlažbě 4letý hnědák Míša a pře-
vrátil kočár i s ministrem financí Ivem Svo-
bodou. Kůň vstal až na třetí domluvu kočího, 
fiakry na festivalu tím skončily! 

35. MFF 5.—15. 7. 2000 
Maraton 293 filmů, výjimečný také díky de-
víti tisícům akreditovaných hostů a tvůrců. 
Prodalo se 140 tisíc vstupenek. Nová podoba 
Křišťálového globusu i nové modré logo festi-
valu. Velkou cenu si odvezli tvůrci brazilského 
filmu Já, ty, oni. Mezi hosty byl režisér Carlos 
Saura, Woody Harrelson, Franco Nero a také 
hollywoodský veterán Eli Wallach, kdysi 
vůdce banditů Calvera ze Sedmi statečných. 
Festival proběhl ve znamení pětek: začal 5., 
končil 15. a byl to 35. ročník. Na rozpočtu 80 
mil. Kč se hostitelské město podílelo pěti mi-
liony a stát dal pětkrát tolik.

36. MFF 5.—14. 7. 2001 
Festival byl oproti předchozímu ročníku 
o den kratší, místo kočárů s koňmi začaly 
jezdit limuzíny Audi a Mercedes, promítalo 
se 282 filmů, z toho 17 v soutěži. Na stomi-

lionový rozpočet přispěl jednou pětinou par-
lament a čtyři miliony dalo město. Zbytek 
sponzoři, vstupenky a doprovodné akce. Na 
počest MFF byla 10. července otevřena opra-
vená Sadová kavárna a pokřtěn v pořadí 15. 
pramen ve městě jako Hadí. Celebritou Na-
sstasja Kinski a její dvě dcery. Velkou cenu si 
odvezl francouzský film Amélie z Montmar-
tru.

37. MFF 4.—13. 7. 2002
Nabídl 292 filmů, včetně 18 soutěžních, 
14 kin s 3719 sedadly praskalo ve švech stej-
ně jako 14 pokladen. Město dalo pět milionů 
korun, stejně jako ministerstvo kultury, zato 
Poslanecká sněmovna 20 mil. korun. Místo 
kočárové jízdy s koňmi cestovaly celebri-
ty z Puppu do Thermalu opět limuzínami. 
Na zahájení přijel představitel d Ártagnana 
60letý Michael York s manželkou, výtečnou 
fotografkou Patricií McCallumovou. Další 
hvězdou měl být 71letý Sean Connery, ten 
se však kvůli angíně omluvil. Velká cena pro 
český film Rok ďábla režiséra Petra Zelenky. 
Z kongresového sálu Thermalu ukradl zloděj 
ozvučovací a tlumočnickou techniku. 

38. MFF 4.—12. 7. 2003 
Účast 53 států s 304 filmy, přesto festival opět 
zkrácen o jeden den. Lilo jako z konve. Tan-
dem Bartoška a Zaoralová pořádal již svůj 
desátý festival. Hosté i ministři Ambrozek a 
Součková vyšlapali na kole ČEZ 413 tisíc ko-
run na opravu kina Čas. Hlavní cenu získalo 
drama Okno naproti (Itálie, V. Británie, Tu-
recko a Portugalsko). Na Morgana Freema-
na čekali fanoušci do půlnoci. Dostal Cenu za 
přínos světové kinematografii, ale odjel bez 
ní. Pořadatelé zapomněli vyrýt na cenu jeho 
jméno. V Thermalu odpadly fronty na slu-

chátka, protože pořadatelé koupili za 4,5 mil. 
korun titulkovací zařízení. Pršelo od první 
hodiny až do konce festivalu.

39. MFF 2.—10. 7. 2004 
Během 416 projekcí uvedeno 235 filmů,které 
ve 13 sálech vidělo 123 749 diváků. Nápor 
diváků se zvládl jen díky třiceti pokladnám. 
Ubylo nafukovací kino Bioskop, neboť fran-
couzská firma zkrachovala. Glóbus dostal 
italský film Takové děti, mimořádnou cenu 
si odvezli kameraman Miroslav Ondříček 
a americký herec Harvey Keitel, známý ze se-
riálů Inspektor Kojak. Cenu města předali 
britské herečce Jacqueline Bisset. Úvodní 
den zkazila divákům radost šokující pro-
hra českých fotbalistů na ME v Portugalsku 
s Řeckem 0:1. Druhý šok přišel 7. července, 
kdy ve čtyři hodiny ráno vpadli dva masko-
vaní lupiči do Parkhotelu a pistolí donutili 
recepčního vydat klíče od sejfu, kde bylo 750 
tisíc korun. Ozdobou MFF se stala topmodel-
ka Karolina Kurková, kterou Bartoška paso-
val na velvyslankyni filmu.

40. MFF 1.—9. 7. 2005 
Účast 62 států, z 242 filmů bylo 14 v soutěži. 
Křišťálový glóbus dostali Robert Redford, 
Sharon Stone a český režisér Jiří Krejčík. 
Mezi hosty zářila hvězda Bergmanových fil-
mů Liv Ullmannová a neoficiálně pozvaná 
nestárnoucí Catherine Deneuve. Téměř celý 
festival pršelo a bylo chladno. Poslední den 

Velká cena Křišťálový glóbus změnila několi-
krát podobu. Křišťálovou oplatku nahradila  
roku 2000 dívka zvedající křišťálovou kouli. 
Novou podobu vymysleli fotograf Tono Stano, 
Aleš Najbrt a bratři Šimon a Michal Cabano-
vé, autorem sošky je Martin Krejzlík. Odměna 
vyplacená režisérovi a producentovi vítězného 
filmu je 30 tisíc dolarů.

Režisér Miloš Forman

Sharon Stone 2005
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festivalu naměřili v nedaleké Šindelové mráz 
minus 4,4 st. Celsia. Festival zvládl 541 pro-
jekcí ve 13 kinosálech. Prodalo se 135 771 
vstupenek a Sharon Stone téměř uspala hosty 
ve Velkém sále dlouhou mírovou zdravicí. Vel-
kou cenu si odvezl polský film Můj Nikifor.

 41. MFF 30. 6.—8. 7. 2006 
Hned první den dorazil slavný režisér Andy 
Garcia. Pak už následovaly špatné zprávy. 
Třetího července padla vláda a tři dny nato 
vypukl požár v Císařských lázních. Poslední 
den festivalu mnozí hosté spěchali domů, ne-
boť se hrálo finále MS v kopané Itálie—Fran-
cie. Vítězný film: Sherrybaby (USA).

42. MFF 29. 6.—7. 7. 2007 
Na poslední den festivalu připadlo magické 
datum 7. 7. 2007. Ani tři sedmičky však ne-
přinesly štěstí. Hlavní hvězdě festivalu Renée 
Zellwegerové se ztratily na londýnském letiš-
ti kufry s garderobou, a proto předávala Křiš-
ťálový glóbus legendě animovaných filmů 
režiséru Břetislavu Pojarovi pouze v riflích  
a svetru. Vítězný film: Severní blata (Island, 
Německo).

43. MFF 4.—12. 8. 2008 
Uvedeno 235 filmů z 57 zemí, vedle 186 
hraných filmů také 49 dokumentů. Předse-

dou Hlavní poroty česko-americký režisér 
Ivan Passer, který emigroval v roce 1968 
do USA. Křišťálový glóbus dostal dánský 
western Ukrutně šťastní. Hostem herec Ro-
bert De Niro, který přijel s manželkou a tře-
mi dětmi. V Puppu baštil kukuřičné kuřátko, 
rajčatový salát a odvezl si Křišťálový glóbus. 
Stejně jako Ivan Passer. Velký sál Thermalu 
nabídl po 30 letech divákům konečně nová 
sedadla za 6 milionů korun. Tím se ale kapa-

cita sálu zmenšila o 41 míst na 1146 sedadel. 
Za tři miliony Kč byla také zmodernizována 
elektroinstalace, aby nedocházelo k výpad-
kům klimatizace.

44. MFF 3.—11. 7. 2009 
Žádný český film nebyl v soutěži. Ale rozpo-
čet 130 milionů korun zajistil důstojný prů-
běh přehlídky.  Celebrity byly pozvány na po-
ložení základního kamene nového závodu 
Becherovky v Bohaticích. Ozdoby festivalu: 
herci a režiséři Antonio Banderas a John 
Malkovich (Cena za mimořádný umělecký 
přínos světové kinematografii). Velkou cenu 
si odnesl belgický režisér a scenárista Fré-
dérik Dumont za drama Anděl u moře. Cena 
pro vítěze opět 30 000 dolarů.

Text: Jaroslav Fikar, Květoslav Kroča
Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary
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Soutěžní filmy

Tři sezóny v pekle
Projekce: 5.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 6.7.2010 13:00 Espace 
Dorleans
Režie: Tomáš Mašín
Země: Česká rep., Něm., Slovensko
R.: 2009 / Délka: 110‘

Ao ge (Diago)
Projekce: 7.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 8.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Chi Zhang 
Země: Čína / R.: 2010 / Délka: 89‘

Chiz-haie hast keh nemidani 
(Jsou věci, které nevíš)
Projekce: 6.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 7.7.2010 13:00 Espace Dor-
leans
Režie: Fardin Saheb Zamani
Země: Irán / R.: 2010 / Délka: 92‘

Dos hermanos (Bratr a sestra)
Projekce: 3.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 4.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Daniel Burman
Země: Argentina, Uruguay, Španěl-
sko / R.: 2009 / Délka: 105‘

Drugoje něbo (Jiné nebe)
Projekce: 8.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 9.7.2010 13:00 Espace 
Dorleans
Režie: Dmitri Mamulia
Země: Rusko / R.: 2010 / Délka: 86‘

L‘enfance du mal (Sladké zlo)
Projekce: 4.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 5.7.2010 13:00 Espace 
Dorleans
Režie: Olivier Coussemacq
Země: Francie / R.: 2009 / Délka: 90‘

Hitler à Hollywood 
(Hitler v Hollywoodu)
Projekce: 7.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 8.7.2010 13:00 Espace 
Dorleans
Režie: Frédéric Sojcher
Země: Belgie, Francie, Itálie 
R.: 2010 / Délka: 85‘

Kuky se vrací
Projekce: 3.7.2010 17:00 Velký sál
Projekce: 4.7.2010 13:00 Espace 
Dorleans
Režie: Jan Svěrák
Země: Česko, Dánsko / R.: 2010
Délka: 95‘

Matka Teresa od kotów 
(Matka Tereza od koček)
Projekce: 6.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 7.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Paweł Sala
Země: Polsko / R.: 2010 / Délka: 95‘

La mosquitera (Moskytiéra)
Projekce: 4.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 5.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Agustí Vila
Země: Španělsko / R.: 2010
Délka: 95‘

Neka ostane medju nama
(Zůstane to mezi námi)
Projekce: 8.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 9.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Rajko Grlić

Země: Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko 
R.: 2010 / Délka: 89‘

Trois temps après la mort
d’Anna (Truchlení pro Annu)
Projekce: 5.7.2010 20:00 Velký sál
Projekce: 6.7.2010 10:00 Espace 
Dorleans
Režie: Catherine Martin
Země: Kanada / R.: 2010 / Délka: 87‘

Filmy mimo soutěž

L‘ arnacoeur ((K)lamač srdcí)
Projekce: 10.7.2010 23:00 Velký sál
Režie: Pascal Chaumeil
Země: Francie, Monako / R.: 2010
Délka: 105‘

The Company Men (Manažeři)
Projekce: 7.7.2010 22:30 Velký sál
Projekce: 8.7.2010 16:30 Pupp
Režie: John Wells
Země: USA / R.: 2010 / Délka: 108‘

Crazy Heart (Crazy Heart)
Projekce: 3.7.2010 13:30 Pupp
Projekce: 9.7.2010 9:00 Velký sál
Režie: Scott Cooper
Země: USA / R.: 2009 / Délka: 112‘

Mavro livadi (Černé pole)
Projekce: 7.7.2010 22:00 Karlovarské 
městské divadlo
Projekce: 8.7.2010 19:00 Kongresový 
sál
Projekce: 10.7.2010 13:00 Kongre-
sový sál
Režie: Vardis Marinakis
Země: Řecko/ R.: 2009 / Délka: 104‘

L‘uomo nero 
(Případ Cézanne)
Projekce: 3.7.2010 13:30 Lázně III
Projekce: 5.7.2010 22:00 Pupp
Projekce: 10.7.2010 15:30 Malý sál
Režie: Sergio Rubini
Země: Itálie / R.: 2009 / Délka: 124‘

inzerce

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij STORČÁK

Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza
Bezručova 10 —1098, 360 01 Karovy Vary

Tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
1.  AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ  

A PSYCHOTICKÉ STAVY.
2. NARKOMANIE, ALKOHOLISMUS.
3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU.
4.  CHRONICKÉ RESISTENTNÍ  

NEVYSVĚTLITELNÉ PORUCHY SPEKTRA.
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tel.: 602 444 940, 353 220 554
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VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV-Stará Role
Tel.608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

AKCE - Zhubněte do plavek 
Novinka v KV-COLÁRIUM

řeší: vrásky, akné, lupenku, 
strie, suchou pokožku aj.

www.solariumrole.cz

VACUSHAPE
!NEJÚČINNĚJŠÍ CVIČENÍ!

KV-Stará Role
Tel.608 974 445

břicho - 12 cm
boky - 8 cm

stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

AKCE - Zhubněte do plavek 
Novinka v KV-COLÁRIUM

řeší: vrásky, akné, lupenku, 
strie, suchou pokožku aj.

www.solariumrole.czSC-300934/1
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Soutěž 
dokumentárních filmů

Apuntes sobre el otro
(Zápisky o tom druhém)
Projekce: 5.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 6.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Sergio Oksman
Země: Špa. / R.: 2009 / Délka: 13‘

The Arbor (Arbor)
Projekce: 3.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 4.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Clio Barnard
Země: V. Brit. / R.: 2010 / Délka: 90‘

Armadillo (Armadillo)
Projekce: 8.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 9.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Janus Metz
Země: Dánsko, Švédsko / R.: 2010
Délka: 100‘

La bocca del lupo (Vlčí chřtán)
Projekce: 4.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 5.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Pietro Marcello
Země: Itálie / R.: 2009 / Délka: 76‘

Familia (Familia)
Projekce: 6.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 7.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Alberto Herskovits, Mikael 
Wiström
Země: Švéd. / R.: 2010 / Délka: 82‘

Katka (Katka)
Projekce: 4.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 5.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Helena Třeštíková
Země: Česká republika / R.: 2010
Délka: 90‘

Love Lust & Lies (Lásky, touhy 
a lži)
Projekce: 7.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 8.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Gillian Armstrong
Země: Austr. / R.: 2010 / Délka: 87‘

Mam (Máma)
Projekce: 5.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 6.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Adelheid Roosen
Země: Niz. / R.: 2009 / Délka: 20‘

Marwencol (Marwencol)
Projekce: 5.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 6.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Jeff Malmberg
Země: USA / R.: 2010 / Délka: 84‘

The Player (Hráč)
Projekce: 3.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 4.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: John Appel
Země: Niz. / R.: 2010 / Délka: 83‘

Poeten i Elefanthuset 
(Básník ze Sloního domu)
Projekce: 8.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 9.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Anna Juhlin
Země: Švéd. / R.: 2010 / Délka: 29‘

Przyrzeczona (Malá nevěsta)
Projekce: 5.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 6.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Lesław Dobrucki
Země: Polsko / R.: 2010 / Délka: 14‘

Rise (Vzlet)
Projekce: 8.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 9.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Visra Vichit-Vadakan
Země: Thajsko / R.: 2009 / Délka: 8‘

Tinar (Tinar)
Projekce: 6.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 7.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Mahdi Moniri
Země: Irán / R.: 2009 / Délka: 72‘

Upe (Řeka)
Projekce: 8.7.2010 15:30 Kino Čas
Projekce: 9.7.2010 19:00 Kino Dra-
homira
Režie: Julija Gruodienė, Rimantas 
Gruodis
Země: Litva / R.: 2009 / Délka: 30‘

Vdvojom (Spolu)
Projekce: 7.7.2010 18:30 Kino Čas
Projekce: 8.7.2010 13:00 Kino Dra-
homira
Režie: Pavel Kostomarov
Země: Rusko, Švýcarsko / R.: 2010
Délka: 52‘

Filmy budou dále uvedeny 
mj. v těchto sekcích:

Na Východ od Západu (10 filmů)
Fórum nezávislých (12 filmů)
Zvláštní uvedení (2 filmy)
Pocta Juraji Herzovi (1 film)
Pocta Karlu Vachkovi (7 filmů)
Pocta Michelu Cimentovi (2 filmy)
Celkem bude na 45. MFF od 2. do 10. 
července 2010 uvedeno 204 filmů

inzerce

S
C

-3
00

77
4/

2 

SC
-3

00
69

1/
2 

www.vodakva.cz
odpovědně mezi přírodou a člověkem

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí povrchů ulice Závodu míru 
ve Staré Roli zahájily Vodárny a kanalizace Karlovy Vary opravy vo-

dovodu v této ulici, které potrvají do konce června 2010. Z důvodu 
těchto oprav může dojít k občasným přerušením dodávky pitné vody 

v ulicích Závodu míru, Dlouhá, Krátká a Rybářská. Předem se všem od-
běratelům omlouváme a věříme, že pro to naleznou pochopení. 
Opravy bude zajišťovat středisko vodovodů se sídlem v Nerudově uli-
ci. Oznámení o plánovaných přerušeních budou vylepována na pří-
slušné objekty a vyvěšena na www.vodakva.cz. Informace o  opravách 
a plánovaných nebo mimořádných odstávkách podá vedoucí střediska 
Miroslav Pištej, tel. 353 434 411, 602 178 384. Zákazníci mohou bezplat-
ně volat i centrální dispečink 800 101 047.

rekonstrukce vodovodu 
v ulici Závodu míru

Provozování a rozvoj vodovodů a kanalizací
• laboratorní rozbory všech typů vod 
• výstavba a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek 
• desinfekce a čištění přípojek 
• tlakové zkoušky, revize, zkoušky vodotěsnosti

Poruchy a technické problémy: 800 101 047
Fakturace a smlouvy: 359 010 406

)
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž 
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory, 
tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919
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JE  VAŠE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA O  PRÁZDNINÁCH  ZAVŘENÁ?

Tel.  777 740 193, 777 740 190

V nově  otevřené soukromé  mateřské školce 
,,BENEDIKT”

Krále Jiřího 4, Karlovy Vary 
s celoročním provozem  

můžete o  prázdninách  své dítě  umístit

V nově  otevřené soukromé  mateřské školce 
,,BENEDIKT”

Krále Jiřího 4, Karlovy Vary 
s celoročním provozem  

můžete o  prázdninách  své dítě  umístit
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inzerce

Na loňském 44. MFF proběhlo 464 filmových 
představení, která navštívilo 131 293 diváků. 
Uvedeno bylo celkem 232 filmů, z nichž 19 mělo 
na festivalu světovou, 34 filmů mezinárodní a 
12 filmů evropskou premiéru. Do divácké anke-
ty se zapojilo 69 781 návštěvníků festivalu.  

Cena vstupenek pro 45. MFF: Normální 
vstupné: 65 Kč / Vstupné se slevou: 50 Kč 
(Sleva platí pro studenty, důchodce a ZTP, 
kteří předloží platné potvrzení.)
Prodej a výdej vstupenek:
— Návštěvníci festivalu si mohou zakoupit 

kartu Festival Pass, díky které se cena vy-
zvednutých vstupenek snižuje až o 50 % 
— Prodej vstupenek a výdej vstupenek na 
kartu Festival Pass začíná 1. července 
— Předprodej vstupenek: V pondělí 28. 
června od 10:00 do půlnoci úterý 29. června 
si návštěvníci festivalu mohou rezervovat 
vstupenky na všechna festivalová předsta-
vení 
— Vstupenky jsou prodávány i vydávány na 
daný den a den následující (1. a 2. července 
se prodávají a vydávají lístky na filmy 2. a 
3. července) 

— U jakékoli pokladny si lze vstupenky vy-
zvedávat i kupovat 
— POZOR! Neprodané vstupenky a ne-
vyzvednuté rezervované vstupenky jsou 
hodinu před začátkem představení uvol-
něny do pokladen pro všechny účastníky 
festivalu 
— POZOR! Poslední neprodané a nevyda-
né vstupenky jsou pro držitele karty Festi-
val Pass a akreditované návštěvníky k dis-
pozici 15 minut před začátkem představení 
na „Last minute“ pokladně (u akreditační-
ho střediska v hotelu Thermal)

Informace pro návštěvníky 45. MFF 

Oblíbenou kartou návštěvníků festivalu je Festival Pass

Vyznání historika: „Moc nechybělo a lobbis-
té kolem Zlatého Golema nám zrušili tradici 
a festival, který tak proslavil Karlovy Vary 
ve světě, přetáhli do Prahy. Jako Karlovaráci 
bychom neměli zapomenout, že zachování 
festivalu bylo dílem týmu Jiřího Bartošky 
a Evy Zaoralové.“

(kronikář města Karlovy Vary Květoslav Kroča) 

Nejlepší poděkování: „V Americe je filmo-

vých cen příliš mnoho. Rozdávají se každých 
pět minut. Ale Křišťálový glóbus je pro mne 
speciální. Budu si ho velmi vážit.“ 

(herec, režisér a producent, držitel dvou Oscarů 
Robert Redford, 2005)

Definice ideálního festivalu: „Slunce, hodně 
kamarádů a fanoušků, dostatek sponzorské-
ho pití a žádné fronty na vstupenky.“ 
(herečka, členka Hlavní poroty 2003 Aňa Geislerová)

Město festival podpoří: zastupitelé měs-
ta odhlasovali zvýšení finanční podpory 
45. ročníku MFF. „Bylo schváleno navýšení 
dotace Nadaci Film Festival Karlovy Vary 
o 1,5 milionu korun. Celkem tak letos  město 
svému Mezinárodnímu filmovému festivalu 
přispěje částkou osmi milionů. To znamená, 
že festival obdrží dotaci ve stejné výši jako 
loni.“ 

(primátor města Karlovy Vary Werner Hauptmann)

 STŘÍPKY Z MFF t
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Informace o 45. MFF

Co je to karta Festival Pass?
— Karta Festival Pass umožňuje návštěvní-
kům festivalu vyzvedávat si denně zdarma až 
3 vstupenky na 3 různá festivalová předsta-
vení do vyčerpání kapacity promítacích sálů 
MFF KV určené k prodeji 
— Porovnáním ceny karty Festival Pass s ce-
nou festivalových vstupenek vychází cena jed-
né vstupenky pro držitele Festival Passu až 
o 50 % levněji 
— Karta Festival Pass umožňuje WAP aSMS 
rezervaci vstupenek 
— Karta Festival Pass umožňuje návštěvní-
kům vstup do různých festivalových prostorů, 
mimo jiné: 

− do kteréhokoli kina bez vstupenky (pět mi-
nut před začátkem představení, pokud není 
sál plně obsazen, a to na pokyny vedoucích 
kinosálů) 
− na tiskové konference v hotelu Thermal 
(pouze ve výjimečných případech je sál zcela 
zaplněn akreditovanými novináři, kteří mají 
při vstupu přednost) 
− se slevou do bazénu v hotelu Thermal 
Jak získat kartu Festival Pass?
Kartu Festival Pass zakoupíte na kteréko-
li pokladně pro veřejnost od 1. července 
Po zakoupení karty si můžete okamžitě 
na téže pokladně vyzvedávat požadované 
vstupenky 

Festival Pass je možné zakoupit na 1, 3, 5 
dní nebo na celou dobu festivalu 
Stejnou kartu vám aktivují u kterékoli 
pokladny na další požadovaný počet dní 
Každý držitel Festival Passu má po vy-
čerpání limitu 3 vstupenky na jeden den 
možnost zakoupit si u téže pokladny další 
vstupenky za 65,- nebo 50,- Kč 
Komu je určena zlevněná karta Festival 
Pass?
Studentům středních a vysokých škol, držite-
lům karty ZTP, důchodcům.
Všichni musí při zakoupení karty předložit 
platné potvrzení (index, originál potvrzení 
o studiu, ISIC kartu apod.)
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

2. - 10. 7.
45. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - 
projekce filmů.
UPOZORNĚNÍ: Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
vstupenky na MFF neprodává. 

13. 7.  19:30 
GALA VERDI 
Nejslavnější árie z oper La Traviata, Nabucco, 
Rigoletto, Don Carlos, Maškarní ples, Simone 
Boccanegra a Otello.
Účinkují: Komorní orchestr Prague Opera Collegium; 
zpěv - Anna Kubištová, Petr Dolejší, Jozef Brinzáka.
Dirigent: Martin Peschík.

20. 7. 19:30 
MOZART A STRAUSS 
Průřez Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety 
z oper, operet a známé melodie.
Účinkují: Komorní orchestr Prague Opera Collegium; 
zpěv - Anna Kubištová, Petr Dolejší; balet - Ida 
Richterová, Ondřej Novotný. Dirigent: Martin Peschík.

27. 7. 19:30 
Z OPERETY DO OPERETY 
Koncert plný hudby komponistů rodiny Straussů.
Účinkují: Johann Strauss orchestr „Die flotten 
Geister“; dirigent Adrian Kokoš; soprán - Andrea 
Priechodská (Národní divadlo Brno); housle - Jiří 
Preisinger (Coburg)

31. 7.  19:30 
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ… 
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny 
ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, 
O. Nedbala a dalších.
Účinkují: Komorní orchestr Nálady se sólisty; soprán 
- Venuše Dvořáková; tenor - Roman Krebs; bas - Petr 
Matuszek

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

7. 7. 18:30 
Koncert filmové hudby
Mlýnská kolonáda u příležitosti Mezinárodního filmo-
vého festivalu 2010  
Melodie z filmů There’s no business like show busine-
ss, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Tenkrát na 
západě, Sedm statečných, James Bond a další.
Dirigent Miloš Formáček

16. 7. 19:30
Symfonický koncert
Husitský kostel sv. Petra a Pavla
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba
F. A. Hoffmeister: Koncert pro violu
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 D dur 
„Haffnerova“
Jiří Pinkas - viola
Dirigent Miloš Formáček

23. 7. 19:30
Symfonický koncert 
Husitský kostel Sv. Petra a Pavla

30. 7. 19:30 
Symfonický koncert 
Husitský kostel sv. Petra a Pavla Richard Strauss: 
Koncert pro lesní roh č. 1
Edward Grieg: Z časů Holdbergových
Michal Mikulenka - lesní roh 
Dirigent Alexander Apolín

Navštívit můžete také pravidelné Kolonádní koncerty 
v Mlýnské kolonádě vždy od 16:30. 
Více informací na webových stránkách.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO  
Vestibul Lázně III v den koncertu 15.00-19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary 
Lázeňská ulice denně 10.00-16.00
tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary  
Dolní nádraží Po-Pá 9.00-17.00, So-Ne 10.00-16.00  
tel: 353 232 838
Předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovy-vary.cz

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

Sdružení pořádá v červenci zájezd na hrad Loket, 
do hornického muzea v Krásně a na hrad Bečov. Při-
hlášení členové mohou zájezd zaplatit každou středu 
od 9:00 do 11:00 hod. v klubu na náměstí Milady Ho-
rákové č. 4. Veškeré informace o zájezdech naleznou 
zájemci ve vývěsních skříňkách SD u pošty a na ná-
městí M. Horákové.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

Výstavy:

Otto Herbert Hajek – Ukazatelé cest / Wegezeichen
Průřez tvorbou významného německého sochaře, malíře, 
grafika a neúnavného propagátora myšlenky spolupráce 
mezi Čechy a Němci. Výstava potrvá do 19. 9.

3. 7. – 12. 9.
František Skála & spol. - Saigon Team
Výstava pořádaná v rámci 45. ročníku Mezinárodního 
filmového festivalu představí originální kolekci sochař-
ských objektů-modelů vozů, které se staly jednou z in-
spirací k filmu Jana Svěráka Kuky se vrací.
Vernisáž 3. 7. v 17 hod.

Stálá expozice:

České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století. 

Ve dnech 3. - 10. 7. bude galerie otevřena denně od 9.30 
do 19 hod. Dne 8. 7. bude galerie uzavřena.

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz 

Výstava
6. 7. - 30. 7.
10 let filmové performance Karlovarské oblasti Unie 
výtvarných umělců
Výstava fotografií. 

Vernisáž výstavy 6. 7. od 16:00 hod. 

 GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel.: 353 234 636,www.ateliermirka.cz

Výstava
Petr Steinl - výstava obrazů 
Stromy, louky, květiny očima autora.

Výstava potrvá do 30. 7. Po-pá 10 - l6 hod.

Výtvarné dílny se o prázdninách nekonají.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
tel.: 723 481 513, www.zsazus.cz

Výstava
4. 7. - 18. 7.  
Stará technika – mladé myšlenky
malba na porcelán
Alte Technik – Junge Ideen, SPŠ keramická a sklářská 
K. Vary a Kunstverein Hochfranken Selb Hans Joachim 
Goller. 

Vernisáž výstavy 4. 7. v 11 hod.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary,

tel.: 353 332 045, 608 335 902
www.galerie-husarikova.cz

GALERIE SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel: 739 154 389

http://snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlo-
varských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.
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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky představení ve 20.30  
– pokud není uvedeno jinak

2. 7. Josef Vejvoda Trio
Známá hudební osobnost, syn proslulého skladatele 
a excelentní hráč na bicí, v doprovodu předních praž-
ských instrumentalistů.

16. 7. Blues Messengers
Populární pražská bluesová formace, vynikající reper-
toár i zpěv frontmana kapely Oldy Bartase zaručují  
autentický bluesový zážitek.

23. 7.  Daniel Marques Trio - Brazílie
„Guitar genius from Rio de Janiero“, brazilský kytaris-
ta zcela mimořádně v ČR.

Vstup: 100 Kč.

30. 7. H - H Blues Band
Temperament a charizma vystihují nejlépe osobnost 
zpěváka a kytaristy chorvatského původu Dragana 
Hoxhy;  zazní klasické bluesové skladby okořeněné 
bezmeznou muzikantskou energií. 

Vstup: 100 Kč.

Živá hudba:
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa 
• Diskotékový pořad - sobota

Úterní vystoupení
Magic show, orientální tance či indické tance

1.- 10. 7. 
45. Mezinárodní filmový festival 
Karlovy Vary

12.- 14. 7. 17:00
StreetDance 3D – VB, 98‘

Vstupné: 130,- Kč.

12.- 14. 7. 21:30
Kick-Ass – USA, 117‘

Vstupné: 90,- Kč.

11. 7. 15:00, 18:00 a 21:00
12.- 14. 7. 19:00 
15.- 18. 7. 19:00 a 21:30
Twilight Saga: Zatmění – USA, 130‘

Vstupné: 90,- Kč.

Představení nejen pro seniory
15. 7. 10:00
Všichni jsou v pohodě – USA , 99‘

Vstupné: 40,- Kč.

15.- 31. 7. 17:00
17., 18., 24., 25., 31. 7.
 15:00 a 17:00 
Shrek: konec a zvonec 
3D – premiéra; USA, 92‘

Vstupné: 130,- Kč.

19. – 21. 7. 19:00
Predátoři – USA

Vstupné: 90,- Kč.

19. – 21. 7. 21:00
Muž ve stínu – USA, 128‘

Vstupné: 90,- Kč.
22.- 25. 7. 19:00 a 21:30
Twilight Sága: Zatmění – USA, 130‘ 

Vstupné: 90,- Kč.

26.- 28. 7. 19:00 a 21:00
Zelená zóna – USA, VB, FR, 115‘

Vstupné: 90,- Kč.

Představení nejen pro seniory
29. 7. 10:00
Ženy v pokušení – ČR, 118‘

Vstupné:40,- Kč.

29.- 31. 7. 19:00 a 21:00
Solomon Kane – FR, ČR,VB, 104‘

Vstupné: 90,- Kč.

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary; Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1. - 2. 7. 19.30 Bio Art
BAARIA - Itálie, Francie 2009/150‘

Vstupné 90 Kč / 70 Kč

3. - 10. 7. 
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

Bijásek pro nejmenší
11. 7.  15.00 
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-
NÁCH 1 - ČR

Vstupné 10 Kč

11. - 14. 7.  17.00
15. 7. 14.00
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK - USA 
2010/103‘ 

Vstupné 90 Kč

11. - 14. 7. 19.30 Bio Art
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - USA, Francie 
2009/92‘ 

Vstupné 90 Kč / 70 Kč 

15. - 21. 7.  19.30
SEX VE MĚSTĚ 2 - USA 2010/146‘ 

Vstupné 100 Kč

16. - 19. 6. 17.00
KUKY SE VRACÍ - ČR 2010/95` 

Vstupné 90 Kč

22. - 25. 7.  17.00 
CHLUPATÁ ODPLATA - USA, Spoj. 
arabské emiráty 2010/92‘ 

Vstupné 80 Kč 

22. - 24. 7.  19.30 
PREDÁTOŘI - USA 2010

Vstupné 90 Kč 

Bijásek pro nejmenší
25. 7.  15.00 
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-
NÁCH 2 - ČR

Vstupné 10 Kč

25. - 26. 7.  19.30
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU - USA 
2010/110‘ 

Vstupné 90 Kč 

26. - 28. 7. 17.00 
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK - 
VB, Francie, USA 2010/109‘ 

Vstupné 80 Kč 

27. - 28. 7.  19.30 Bio Art
PRECIOUS - USA 2009/109‘ 

Vstupné 90 Kč / 70 Kč 

29. - 30. 7. 19.30 Bio Art 
ROZCHOD - Francie 2009/85‘ 

Vstupné 90 Kč / 70 Kč 

31.7. - 1. 8.  19.30 
ŠPATNEJ POLDA - USA 2009/122‘ 

Vstupné 90 Kč 

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

25. 7.  19.30  
Varhanní koncert při příležitosti oslav svátku sv. Anny 
  
Účinkují: Miloš Bok – varhany, Miroslav Smrčka – 
trumpeta, Miloslav Pelikán - zpěv 
Program: Hudba starých mistrů. 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit  
na opravu kostela.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary 
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 221 854, 722 788 014; www.cck-kv.blog.cz 

Výuka a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny 
věkové kategorie

RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež 
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechni-
ky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vy-
sílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 
účastní národních i mezinárodních radioamatérských 
závodů a soutěží.

Každé  po  16.00   Kroužek elektrotechniky – 
pro pokročilé

Každé  út  16.00  Klub pro dospělé
Každou  st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý  čt  16.00  Kroužek elektrotechniky

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence, volnočasové 

aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00 - 12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna, příp. pracovně-vý-
tvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie v DDM
 15.00 - 16.30 
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00 - 12.30 Pracovně-výtvarná terapie, 
DDM (práce s keramikou)
 14.00 – 16.00 
Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00 - 12.30 
Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry 
apod.
Pátek 10.00 - 12.30 
Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE 
Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině 

v zasedačce Vodáren a kanalizací,
Doubí – konečná stanice autobusu č 6.

Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika 
fotografií, příprava výstav a soutěží.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO, 
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

STÁLÁ NABÍDKA 
- poradna Energy – diagnostika
- výuka masérských kurzů (rekvalifikační MZČR, MŠMT, 
odborné masáže thajské, anticelulitidní, horkými ka-
meny, čokoládové, ajurvédské masáže, aj.)
- zpracování individuálního programu HUBNUTÍ FORM-
BODY na základě bio-impedanční analýzy In body 

19. 7. a 23. 8. 
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM  
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí - nut-
no objednat!

19. 7.
PŘEDNÁŠKA s paní Vlastou HUSÁROVOU 
„KRÉMOVÉ POKUŠENÍ - BYLINNÉ KRÉMY PENTAGRAMU 
JAKO SOUČÁST DENNÍ PÉČE“

PORADNY V KE
Úterý: 13., 20. a 26. 7. od 14,00 hod.
 10. a 16. 8. od 14,00 hod.
- poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů 
– M. Hrnková 

Otevíráme školu TRADIČNÍ ČÍNSKÉ KOSMOLOGIE – 
FENG –SHUI - přednáší Eva JOACHIMOVÁ
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 775 947 793  

DOVOLENÁ:  7. - 9. 7. a 26. 7. – 6. 8. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

 tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

Pro veřejnost
Počítačové kurzy pro začátečníky – informace na tel. 
353 221 365, linka 31 – Marek Dundovič
Na dětském oddělení dopoledne besedy pro školní 
třídy – kontaktní osoba Bc. Ludmila Křivancová, tel. 
353 221 365, linka 21 

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; pá 
12.00 - 16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:
Čankovská  
U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 
Drahovice  
Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch  
Sedlecká 4, tel.: 353 564 844 
Tuhnice  
Wolkerova 1, tel.: 353 227 747 
Vyhlídka  
Raisova 4, tel.: 353 224 203
Doubí   
Modenská 150, po: 13.00 - 18.00 h.
Stará Role  
Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

tel.: 353 226 252-3, www.kvmuz.cz

Stálá expozice: 
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda 
Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po 
dnešek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. 

Vstupné stálá expozice/výstava: 
dospělí 30/20 Kč, děti 15/10 Kč.

24. 6. – 26. 9.  
Příběh Grandhotelu Pupp 
Výstava v hlavních rysech mapuje postupné a mnohdy 
složité budování hotelu od baroka až po dnešek a při-
pomene osudy rodiny Puppů, zejména otce zakladatele 
Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků. 
Návštěvník uvidí 150 fotografií dokumentujících 
stavební vývoj a proměny podoby Saského a Českého 
sálu v dnešní GH Pupp či originální projektovou doku-
mentaci zásadní přestavby hotelu do dnešní podoby 
v letech 1892 – 1893.

(Podrobněji k výstavě na str. 26 Skvosty historie)

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Pro děti

Krajská knihovna Dvory – PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: 

12. 7. 9:00 – 10:00 
DOPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
 10:30 – 11:30 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA, PROTOŽE JSOU CHLUPATÁ 

13. 7. 9:00 – 12:00 
PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY S HASIČI

14. 7. 9:00 – 12:00 
S LESY O LESE
Seznámení dětí s prací lesníků, lesní florou a faunou 
formou hry 

15. 7. 9:00 – 12:00 
DEN S MENSOU
Logické hry, deskové hry, testování 

16. 7. 9:00 – 10:00 a 11:00 – 12:00 
HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY DĚTEM

19. 7. 9:00 – 12:00 
KROKEM K POZNÁNÍ
Příroda Karlovarského kraje

20. 7. 9:00 – 12:00 
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NEJEN O PRÁZDNINÁCH
Ochrana života, zdraví a majetku, ukázka sebeobrany, 
ukázka kynologické služby

21. 7. 9:00 – 12:00 
PŘÍRODA KOLEM NÁS
Přírodní památky v jižní části Karlovarského kraje 

22. 7. 9:00 – 12:00 
MĚSTSKÁ POLICIE – PARTNER BEZPEČÍ
Ukázka výstroje a vybavení strážníka, videoprojekce, 
přednášky a další

23. 7. 9:00 – 12:00 
BEZPEČNÁ DOPRAVA 
Zásady cestování v MHD, tematické soutěže a hry, 
přednášky

V průběhu konání akcí Prázdnin v knihovně odpovídají 
za děti jejich zákonní zástupci.

1. 7. – 31. 8.  
1. ročník výtvarné soutěže pro děti z MŠ a ZŠ LESY 
KOLEM NÁS 

1. 7. -31. 8. 
Výstavy v knihovnách karlovarského kraje 

Studijní oddělení Lidická:

1. 7. – 30. 9.  
HLEDÁ SE KNIHOVNICKÉ STRAŠIDLO
  
Výtvarná prázdninová soutěž pro děti 

Výstavy:

Hala Dvory:
25. 6. – 23. 7. 
Strážník očima dětí 
Výstava dětských výtvarných prací se zaměřením na 
Městskou policii a dopravní výchovu.

Kavárna Dvory:

30. 6. – 27. 8.  
Katrineholmské motivy
Fotografie švédského fotografa Thomase Nilssona.

A klub Dvory: 
1. 6. – 30. 7.  
„Svět dětskýma očima“
Výstava kreseb a m aleb dětí ze ZUŠ Ostrov.

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy 
nastávají začátkem měsíce, nejhorší pozorovací pod-
mínky nastanou 25. – 31. 7. kolem měsíčního úplňku, 
ideální podmínky ke sledování Měsíce 16. - 22. 7. Ideální 
podmínky ke sledování planety Jupiter a stále ještě 
večernice neboli planety Venuše, končí dobrá viditelnost 
planet Mars a Saturn.

HVĚZDY NEJEN FILMOVÉ…
Denně od 3. do 9. července od 17:00 do 21:00 hodin v 
Sadech Jeanna de Carro. Pozorování Slunce a několika 
planet na večerní obloze za použití přenosných daleko-
hledů z lázeňského území města Karlovy Vary v rámci 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2010.

NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
Každé pondělí, středu, pátek a sobotu ve 22:00 
hodin. Večerní odborné pozorování jarně-letní večerní 
oblohy. Pozorování je určeno především pro zájemce 
dovršeného minimálního věku 9 let, je nutno počítat, že 
pod oblohu se lze v tomto období dostat až kolem 23. 
hodiny. Proto je návštěvníkům hvězdárny v době před 
úplným setměním nabízen pořad Souhvězdí a prohlídka 

astronomické expozice. Na večerní pozorování dopo-
ručujeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. Jen tehdy 
probíhá pozorování oblohy. Vstup do objektu hvězdárny 
provozovatelem umožněn vždy 30 minut před uvedeným 
začátkem programu. Návštěvníci si tak mohou prohléd-
nout stálou expozici hvězdárny. Informace o aktuálním 
stavu oblohy lze ověřit také na čísle 777 95 34 21-3.

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE
Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin. Dětem a jejich 
rodičům nabízíme pravidelnou odpolední prohlídku 
hvězdárny s možným pozorováním slunce či planet 
viditelných na odpolední obloze. Na místě si lze vybrat z 
široké nabídky našich vlastních odborných astrono-
mických pořadů či astronomických pohádek, koupit 
astronomické publikace, pohlednice a suvenýry, 
Turistickou známku číslo 1531 a také stylové kapesní 
Sluneční hodiny.

ASTRO-WEBCAST.EU
NON-STOP internetová pozorování. On-line pozorování 
oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme non-stop 
dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-
line astronomických kamer na našem ojedinělém webu.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 

606 581 369; www.materske-centrum.cz

2. 7. - 10. 7. Zajištění programu pro děti během Meziná-
rodního filmového festivalu

Půjčovna Dvory:

3. 5. – 30. 11. 
Výstava vzácných a pozoruhodných vydání díla K. H. 
Máchy

Herní klub A-klub Dvory:

1.,8.,15.,22., 29. 7. 15:00
Herní klub – hraní strategických, logických a spole-
čenských deskových her. 

Otevírací doba Krajské knihovny Karlovy Vary v době 
letních školních prázdnin

Budova Dvory
pondělí – pátek 10:00 – 19:00
tel. 353 502 888

Studijní oddělení Lidická
PO, ÚT, ČT – 12:00 - 18:00
ST – zavřeno
PA – 10:00 - 15:00
tel. 353 224 034

MĚSTSKA GALERIE KARLOVY VARY, s.r.o.
Stara louka 26, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 641

28. 6. – 5. 7. Zmizelé Sudety
Putovní výstava fotografií, která dokumentuje toto 
stále ožehavé téma, nesoudí ani neprovokuje, ale spíše 
napomáhá nahlížet nestranně a bez předsudků na dobu 
staletého soužití s německým obyvatelstvem v českých 
zemích. Výstava se koná v KV Areně denně od 14 do 
18:00 hod.

V letním období budou pobočky městské knihovny 
uzavřeny v těchto termínech:
Čankovská 6. – 13. 9. 
Drahovice 2. – 13. 8. 
Růžový vrch 26. 7. – 7. 8. 
Stará Role 2. – 13. 8.
Tuhnice 5. – 9. 7.; 9. – 20. 8.
Vyhlídka 1. – 16. 7.

V době uzavření knihoven mohou čtenáři navštívit 
jiné pobočky nebo hlavní budovu knihovny v ulici I.P. 
Pavlova 7, která bude o prázdninách v provozu každý 
den kromě sobot. Čtenářský průkaz platí do všech 
poboček a oddělení městské knihovny.
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Naše zdraví

Hubnutí nejrůznějšími způsoby na-
bízejí tento měsíc Alžbětiny lázně. 

Od 19. do 23. července pořádají intenzivní 
kurz břišního tance. Těm, které tanec neláká, 
doporučí nový přístroj VacuShape, s jehož 
pomocí můžete zhubnout a zbavit se celuli-
tidy na běžeckém pásu. A na ty pohodlnější 
čeká od 1. července AQUA aerobik v hluboké 
vodě s nadnášející pomůckou.
Procedura ve VacuShape probíhá formou chů-
ze na běžeckém pásu po dobu 30 minut, kdy 
problémové partie (podbřišek, stehna a hýž-
dě) se nacházejí v podtlakové kabině. Výdej 
energie se díky podtlaku zvyšuje až o polovi-
nu a tuky se spalují rychleji. „Na začátku stačí 
cvičit 3x týdně po dobu šesti až osmi týdnů. 

Pak se můžete rozhodnout, zda pokračovat v 
likvidaci tuků při stejné intenzitě, nebo stabi-
lizovat dosažené výsledky při jednom cvičení 
týdně,“ říká provozní náměstkyně Alžběti-
ných lázní Jana Hornová. Podle ní je výsledek 
viditelný již po deseti aplikacích. Cena proce-
dury je pro pojištěnce 220 korun.
Jinou formou hubnutí je intenzivní kurz 
orientálního břišního tance Sheila od 19.
do 23. července denně od 9 do 20 hodin. Je 
určen pro středně pokročilé tanečnice, začá-
tečnicím se věnují od 20 do 21 hodin. Kurz ob-
sahuje 19 hodin výuky, cena kurzu je od 400 
do 1 300 korun. Hlásit se můžete mailem 
na adrese: tance.sheila@seznam.cz.
(Podobnosti na www.spa5.cz.)

V Alžbětiných lázních učí břišní tance

Nově byly v Alžbětiných lázních otevřeny kurzy 
břišního tance pro děvčata školního věku
inzerce
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Řidičská a profesní oprávnění všech skupin
Autobusová a nákladní doprava

sídlo firmy:
pobočky:
tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary
Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim
+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč
 C – 11 900,- Kč
 D – 12 900,- Kč
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Školy

V doslova olympijském klání se utkaly 
více než dvě stovky dětí z mateřských 

škol zřizovaných městem Karlovy Vary. Už 
potřetí letos malí závodníci bojovali o me-
daile ve skákání v pytli, chůzi po pohybli-
vém chodníku, házení na různé cíle, útoku 
hokejkou na branku, běhu, kopané nebo 
florballu a také ve štafetovém běhu. I když 
některé disciplíny byly náročnější, užili si 
všichni spoustu legrace. Formou zábavné-
ho sportování se každý snažil překonat sám 
sebe a spolupracovat s kamarádem. 

Za splnění úkolu čekala na sportovce slad-
ká odměna a na závěr dostaly všechny děti 
jako památku na toto dopoledne medaili se 
znakem HC Energie a diplom. Dobrou nála-
du a sportovního ducha nezmařil ani prud-
ký déšť na závěr akce. Radost v dětských 
tvářích byla pro všechny tím nejhezčím 
poděkováním a výzvou k přípravě dalšího, 
již čtvrtého ročníku Her bez hranic. Podě-
kování patří HC Energii a kolektivu Mateř-
ské školy Emy Destinové za dopoledne plné 
radosti a nezapomenutelných zážitků.

Hry bez hranic se náramně povedly

I letos je pro děti karlovarských 
základních škol připraveno 

Velké putování velryby Varyby, 
tentokrát z kopce na kopec aneb 
od Karla ke Karlovi. Trasa vede 
od „kočky“ z Panoramy od vily 
hraběte Lützowa dolů k Vřídlu 
a potom přes kamzíka na Pe-
trovu výšinu. Zpět se jde přes 
hřiště u Myslivny — to aby se po tom namá-
havém výstupu děti trošku vyřádily, a končí 
se v městské knihovně v I. P. Pavlova. 
Putování bude probíhat od 14. června do 30. 

září 2010. Skládačky se zábavný-
mi úkoly pro děti jsou k dispozici 
učitelům 1. stupně ZŠ. Pro zdárné 
ukončení je potřeba projít celou 
trasu až do městské knihovny, aby 
děti mohly do varybí schránky 
vhodit ústřižek se svým jménem 
a školou, a zúčastnit se tak závě-
rečného losování o knížky, které 

do soutěže věnuje právě knihovna. 
Jak se Varyba má a co právě dělá nebo kam se 
chystá, to se dozvíte na webových stránkách 
www.varyba.cz. 

Fotbalisté pobavili děti

Fotbalový klub 1. FC Karlovy Vary Buldoci 
uspořádal již třetí ročník setkání fotbalis-

tů s dětmi z karlovarských mateřských škol. 
Hudba vyhrávala a na hřišti panovala veselá 
nálada. Děti se s velkou chutí pustily do spor-
tovních disciplín, mezi kterými nechyběly běh 
mezi tyčemi, podlézání pod tyčí, slalom s mí-
čem, hod míčem na cíl, kopnutí míče do bran-
ky a spousta dalších.

Děti pasovali na školáky

V 1. mateřské škole SLUNÍČKO ve Východ-
ní ulici připravili před prázdninami dětem 

překvapení. Ty, které končí mateřskou školu, 
na které čeká po prázdninách 1. třída ZŠ, byly 
pasovány na školáky. Diváky podívané byli 
rodiče a sourozenci. Divadlo Libora Balá-
ka zahrálo dětem hezké představení o učení 
a známkách.
S dětmi se rozlou-
čily vedoucí MŠ 
Gabriela Žaludíko-
vá a učitelky Lenka 
Sommerová a Iva 
Trutnovská, které 
předaly budoucím 
prvnáčkům šerpy 
a pamětní listy.

Po čtyřiceti letech práce ve školství odchá-
zí letos v červenci do důchodu ředitelka 

2. mateřské školy Krušnohorská v Karlových 
Varech Alena Ammerová. Když v roce 1970 
nastupovala do mateřské školy jako učitel-
ka, věděla, že to je přesně to, čím se chce 
živit. Lásku k dětem měla doslova vroze-
nou, a i když se za svou dlouholetou kariéru 
setkala s dobrým i zlým, nikdy ji nenapadlo 
dělat něco jiného. V jejích třídách se vystřída-
ly tisíce dětí, které jí neustále dodávaly chuť 
do další práce. 
V roce 2005 nastoupila jako ředitelka 2. ma-
teřské školy v Karlových Varech, pod kterou 
spadá dalších osm školek. Za jejího působení 
prošly školky rekonstrukcemi a proměnami 
budov, tříd i vybavení. Trápil ji nedostatek 
kvalifikovaných učitelek, který pramenil 
z nezájmu studentek pedagogického směru  
o učení v mateřské škole. „Možná si během 

praxe uvědo-
mí, že to není 
j e d n o d u c h á 
práce. Učitel-
ka má velkou 
zodpovědnost 
a mít ve třídě 
přes 20 dětí je 
nápor fyzický 
i psychický,“ 
konstatuje ře-
ditelka Amme-
rová. Přesto 
je to podle ní 
krásné povolání a pro jeho vykonávání je nej-
důležitější mít srdíčko na správném místě.
Paní ředitelce Aleně Ammerové děkujeme 
za její vykonanou práci a úsilí a do dalších let 
přejeme hodně zdraví a lásky.

Vedení Města Karlovy Vary

Prázdninový provoz v MŠ
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7
1. 7.–31. 8. 2010 zajištěn provoz v Mateřské škole Komenského 7, Karlovy Vary - Doubí. 
Provozní doba: 6:00 – 16:30 hod.
2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16
1. 7.–20. 8. 2010 zajištěn provoz v Mateřské škole Mládežnická 6, Karlovy Vary - Rybáře.
Provozní doba: 6:00 – 16:30 hod.

Velké putování velryby Varyby

Na sportovní soutěže se stály fronty. Zápolení 
na čerstvém vzduchu všem prospělo a odmě-
nou pro pořadatele byly rozzářené oči dětí, 
které odcházely s kapsami plnými drobných 
dárečků.

Dětem se po ní bude stýskat



Novou techniku a vybavení předvedla 
karlovarská městská policie v KV Areně 

na 2. ročníku výstavy JEDETO 2010. K vidě-
ní byl speciální služební motocykl, který 

sklízel obdiv zejména dětí, a také nová jízdní 
kola značky Specialized pro strážníky. Nával 
byl kolem vozidla Hummer H3, který pražští 
strážníci využívají při přepravě raftů, člunů 

nebo například 
přívěsů s  koňmi. 
Tato technika byla 
nasazována při 
akcích na záchra-
nu životů během 
povodní a nebez-
pečných havárií. 
Návštěvníci výsta-
vy měli možnost 
vidět ukázku bojo-
vých umění oddílu 
Shorinji Kempo 
pražské městské 
policie a strážníci 
postavili rovněž 
pro děti záchran-
nou lanovku, 
na které se mohly 
svézt.
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Městská policie

Již šestnáct měsíců funguje v našem městě koordinační dohoda mezi měst- s k o u 
a státní policií. Díky ní zavedli strážníci systém, který umožňuje občanům města obrátit se pří-

mo na ty z nich, kteří mají na starost konkrétní úsek ve městě. 
„Jména a e-mailové kontakty na své strážníky najdou zájemci na internetových stránkách měst-
ské policie www.mpkv.cz. Na internetu je seznam jednotlivých úseků. Poté, co uživatel rozklikne 
konkrétní odkaz, najde zde nejen podrobnější popis lokality včetně ulic, ale i kontakt na jednoho, 
v případě většího úseku i na dva strážníky,“ vysvětluje velitel karlovarské městské policie Marcel 
Vlasák.
Smyslem této služby není přímo úkolovat strážníky, ale dát jim podněty k další práci. Každý z nich 
totiž musí, jakmile nastoupí do služby, zkontrolovat svoji e-mailovou schránku a reagovat na pří-
padné podněty. Buď se na ně zaměří sám a využije přitom znalost místního prostředí, nebo je pře-
dá nadřízenému. Pak je to práce pro celou městskou policii.
Vyhodnocení této služby po prvním roce její existence ukázalo, že veřejnost ji ve větším měřítku 
málo používá. Řada podnětů končí sice v elektronické poště městské policie, odkud je předávají 
jednotlivým strážníkům, ale telefonický kontakt je rychlejší a občané ho zejména v akutních situ-
acích více využívají. Nebylo by tedy výhodnější dát na internet přímo telefonické kontakty na jed-
notlivé strážníky? „Nebylo. Strážníci nemají kanceláře a většinu pracovní doby tráví v terénu,“ 
odpověděl na otázku KRL velitel Marcel Vlasák.

Svého strážníka najdete na internetu

Jméno strážníka vaší ulice najdete na in-
ternetu.

Školáky přemohl alkohol

Pálení čarodějnic se vymklo kontrole dvoji-
ci školáků ve věku 14 a 15 let z Tuhnic. Víc 

než hledání čarodějnic je zmohlo pití alkoholu. 
„Na mladíka bezvládně ležícího v nedalekém 
lesíku upozornila hlídku strážníků krátce před 
tři čtvrtě na devět parta mladých lidí. Strážní-
ci na místě našli chlapce, který absolutně ne-
komunikoval s okolím,“ konstatoval operační 
pracovník karlovarské městské policie.
V době, kdy strážníci kontrolovali základní ži-
votní funkce prvního chlapce, našli také další-
ho mladíka, který nedaleko zvracel u stromu. 
Namol opilého mladíka převezla záchranka 
do nemocnice, jeho mladšího kamaráda, 
který nedokázal ani chodit, odvezli policisté 
domů. Rodiče druhého mladíka si pro syna 
museli dojet do nemocnice. 
Strážníkům se na místě nepodařilo zjistit, kdo 
umožnil oběma mladíkům požít alkoholické 
nápoje. Případ bude mít pro mladé pijany a je-
jich rodiče dohru. „Předali jsme jej k dořešení 
pracovníkům odboru péče o dítě magistrátu,“ 
přiblížil další postup operační.

Stopař nakopával auta

Přímo uprostřed Karlových Varů si chtěl 
vynutit autostop jedenačtyřicetiletý 

muž ze Sokolova. Před budovou soudu na 
Moskevské ulici agresivně zastavoval auta. 
„Do aut, jejichž řidiči mu odmítli zastavit, ko-
pal. Hlasitě spílal i kolemjdoucím chodcům,“ 
uvedl Jan Trojáček, zástupce velitele městské 
policie.
Když výtržník uviděl přijíždějící hlídku stráž-
níků, přestal napadat řidiče a obul se do měst-
ských policistů. Strážníci proto museli použít 
chvaty a hmaty, aby násilníka zpacifikovali. 
Nasadili mu pouta a odvezli ho na záchytku.

Ukázka techniky a práce strážníků kar-
lovarské městské policie a inspektorů 

cizinecké policie, kteří vykonávají činnost 
na karlovarském letišti, zajímala školáky 
v areálu MŠ Krymská 10. Díky dlouhodobé 
spolupráci organizace AWO Kinder a MŠ 
Krymská 10 se akce zúčastnilo také dvacet 
dětí ze saského města Johanngeorgenstadt. 
K vidění byla služební vozidla, motorky 
a také psi se svými psovody. 
Psovodi cizinecké policie předvedl dětem 
fenu Marušku, která na letišti v K. Varech 
pomáhá při vyhledávání výbušnin.

Čtyřnohá Maruška hledala výbušniny

Zvláště kluky zajímal odlehčený pyrotech-
nický oblek pro psovody SRS 5, který se po-
užívá ke snížení následků tlakové vlny a tím 
i k ochraně života zasahujícího psovoda.

Obdiv sklízel policejní hummer

Hlavním magnetem expozice strážníků byl terénní hummer.



Historie města

Na počátku roku hospodařilo město 
s rozpočtovým provizoriem, řádný 

rozpočet byl schválen 27. února ve výši 1,4 
miliardy korun. Začala stavba KV Areny, do-
končen byl průtah městem a nový Tuhnický 
most. K 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka byla 
ve stejnojmenné ulici za účasti jeho vnučky 
Charlotte Kotíkové odhalena socha z dílny 
Jana Kotka (na snímku). Karlovy Vary se 
staly součástí Národní sítě zdravých měst. 
Ve věku 84 let tragicky zemřel historik, dlou-
holetý kronikář města a patriot pan Vladislav 
Jáchymovský. 
Přes deset tisíc řidičských průkazů vydaných 
do roku 1993 končilo platnost a musely být 
vyměněny za nové. Vyklizení odpadků z ga-
rážovací zóny v Jabloňové ulici vyneslo 663 
tun objemného odpadu, 1 172 pneumatik 
a 1 tunu odpadu nebezpečného, pořádek vy-
držel pouhých několik dní. Městský útulek 
pro psy a opuštěná zvířata přijal 381 psů, 369 
z nich našlo nového pána. Městská policie 
oslavila 15 let existence, folklorní soubor Dy-
leň rovných 50 let a 45 let činnosti Divadel-
ního studia D3 představila výstava fotografií 
v Městské knihovně. Ke 110. výročí vysvětil 
pravoslavný chrám svatých Prvnonejvyšších 
apoštolů Petra a Pavla osm nových zvonů. 
100 let od prvního českého mezinárodního 
šachového turnaje v Karlových Varech připo-
mněl výroční šachový turnaj za účasti osmi 
světových velmistrů. 
Vedle Vřídelní kolonády byly do dlažby zasa-

zeny unikátní sluneční hodiny. Na pět tisíco-
vek prodejců vozidel Škoda testovalo ve měs-
tě a v okolí nové modely Octavia Scout a nová 
Fabia. Alžbětiny lázně hostily 1. setkání kar-
lovarské veřejnosti s poskytovateli sociálních 
služeb. Město ukončilo pronájem kina Čas, 
investovalo do nových sedaček a osvětle-
ní a začalo kino provozovat ve vlastní režii. 

Opravu výtahu z roku 1911 na Zámecké věži 
zaplatil z poloviny nájemce věže, výtah byl 
mimo provoz 35 let. Tradiční Vánoční trhy se 
konaly tentokrát na náměstí Dr. Marie Horá-
kové, druhý svátek vánoční patřil 1. ročníku 
Carlsbad Ski Sprintu, unikátního běžkařské-
ho závodu v centru města.

(S využitím archivních Radničních listů 
sestavil Jan Kopál)
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Dalším zajímavým objektem v Karlových 
Varech, který si představíme, je porce-

lánový kužel před Magistrátem města Karlo-
vy Vary v Moskevské ulici. Velká špička byla 
před budovu nainstalována v roce 1990 při 
slavnostním otevření nově zrekonstruova-
ného karlovarského úřadu. Jejím autorem je 
Ladislav Švarc, keramik a designér, který žije 
a tvoří v Karlových Varech. Kužel se tyčí pří-
mo uprostřed magistrátního nádvoří do výš-
ky 10,5 metru a průměr jeho základny je 90 
centimetrů. Zajímavá je kombinace materiá-
lů. Při tvorbě díla byl použit beton a porcelán, 
který je pro Karlovarsko a celý Karlovarský 
kraj typický.
A proč zrovna betonový kužel? Podle Ladisla-
va Švarce vyjadřuje monumentální plastika 
před radnicí ve tvaru vysokého kužele svou 
strohostí vážnost úřadu, před kterým stojí. 
Jednoduchost a čitelnost objektu by měla 
připomínat radním, aby i jejich rozhodování 
bylo vždy jasné a srozumitelné. Tvarová mini-
malizace a strohá silueta díla metaforicky zo-
sobňuje ideu působení nejdůležitějšího měst-
ského úřadu. Architektonické členění budov 

a jejich půdorysné umístění vytvořilo náznak 
vnitřního dvoru, ve kterém se velmi dobře a 
působivě propojila vzájemná objemová a ve-
likostní měřítka architektury a objektu. Jak-
mile je však Velká špička pozorována z větší 
vzdálenosti a z různých stanovišť, poněkud 
více se uplatňuje její tvarová subtilnost. 
Vytvoření Velké špičky ale nebylo vůbec jed-
noduché. Technicky to znamenalo vytočit 
po částech na modelářském kruhu přesným 
způsobem celý objekt ze sádry, zaformovat a 
vytvarovat betonové skruže. Ty se navlékaly 
na stožár a zalily betonem. Následovalo ob-
ložení porcelánovými na míru vyrobenými 
prvky a ukončením dutou, tři metry vysokou, 
špičkou zdobenou platinou a dílo bylo za-
končeno. Některé konstrukční práce s mate-
riály od šamotu až po porcelán byly doslova 
riskantní. Například lepit porcelán na beton 
v exteriéru nebylo běžné ani bezpečné. V té 
době se ale objevil akrylátový tmel. Po jeho 
vyzkoušení se ukázalo, že jeho použití bylo 
správné řešení.

(S využitím materiálů 
Boženy Vachudové zpracovala Michaela Kousalová)

Originální karlovarské sochy 

Štíhlý vznosný objekt je působivou ukázkou 
nefigurálního pojednání plastiky v exteriéru 
Karlových Varů. Pro taková díla se vžil ná-
zev objekt, který lépe vystihuje jeho nezobra-
zivou funkci.

XXI. století v Karlových Varech: rok 2007

inzerce
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Skvosty historie

Karlovy Vary měly kdysi výtečnou pověst 
jako město cínařů, jehlářů, puškařů a no-

žířů. Od l8. století je proslavilo zejména mi-
strovství cínařů, jejichž výrobky byly známy 
daleko za hranicemi Čech. Historik českého 
cínařství dr. Friedrich Tischer řadil karlovar-
skou cínovou produkci doby baroka k nejlep-
ším v zemi. Ve svém stěžejním díle Böhmi- 
sches Zinn und seine Marken (1928) hodnotí 

uměleckou úroveň karlovarského cínu a jeho 
odlévacích forem takto: „Karlovy Vary byly 
střediskem výroby cínového kuchyňského 
nádobí a náčiní. Kromě toho se tu vyrábělo 
zboží pro kostely a cechovní místnosti, jakož 
i další užitkové předměty s větší či menší umě-
leckou hodnotou. Zejména kuchyňské zboží 
vykazuje bohatství a čistotu forem, které jsou 
v Čechách jedinečné. Také zpracovávaný cín 

se vyznačuje pěknou 
stříbřitěbílou barvou 
a leskem. Pro české 
cínaře se stalo vzorem 
karlovarské kuchyň-
ské zboží ve stylu baro-
ka a empíru. V každém 
případě tovaryši, kteří 
zde pracovali, často 
kopírovali formy, aby 
je mohli využívat tam, 
kde získali mistrovské 
právo. Dalo by se říci, 
že cínové předměty 
barokních a empíro-
vých forem byly téměř 
výhradně zhotoveny 
v Karlových Varech.“ 

Naše město proslavili cínaři

Jeden z dochovaných skvostů: unikátní cínová 
konvice s beránkem na víku někdy z roku 1780

Nejstarší a nejznámější karlovarský ho-
tel Pupp se konečně dočkal muzejní 

výstavy. Byla zahájena 24. června a popi-
suje složité budování hotelu od baroka až 
po dnešek. Připomíná osudy rodiny Puppů, 
zejména otce zakladatele Johanna Georga 
Puppa, jeho synů a vnuků. Hoteliérská dy-
nastie Puppů sehrála v průběhu dvou set let 

důležitou roli v dějinách karlovarské gast-
ronomie a podnikatelství. Návštěvník uvidí 
na 150 fotografiích stavební vývoj a proměny 
Saského sálu od roku 1701 i poslední velkou 
přestavbu hotelu v  letech 1892—1893. Zají-
mavé jsou dosud nikdy nezveřejněné dobové 
projekty, písemnosti ze základního kamene 
Parkhotelu či kupní smlouva rodiny Puppů 
na Český sál z roku 1776. Z muzejních fon-

dů byly zapůjčeny originály starých rytin 
a map zachycujících proměny podoby hotelu 
od 18. století a také rodinné snímky dynastie 
Puppů, získané od dosud žijících členů rodi-
ny. Místem expozice jsou výstavní sály Mu-
zea Karlovy Vary na Nové louce, otevřeno je 
od úterý do neděle 9—12 a 13—17 hodin. Vý-
stava potrvá až do 26. září letošního roku.

(sb)

Historii Puppu mapuje unikátní výstava

Grandhotel Pupp v dobách své největší slávy

Rodokmen rodiny Puppů zpracovaný roku 1912



Poté, co trenér českých basketbalistek Lubor Blažek odtajnil složení širší-
ho hráčského kádru, víme, na jaká jména budeme čekat začátkem října 

v KV Areně. Oproti původně avizovanému počtu 16 hráček se objevilo 18 
jmen, přibyly Jana Veselá a Michaela Ferančíková. 
„Jsem velmi rád, že prakticky všechny hráčky, které jsem si vybral, souhla-
sily s nominací,“ řekl trenér a dodal: „Vnímám šampionát jako vrchol jedné 
hráčské generace. Pro mistrovství můžeme na soupisku napsat jen dvanáct 
jmen. Zúžení nominace plánujeme až na září, tedy do doby bezprostředně 
před šampionátem,“ vysvětlil český kouč.
Širší kádr české basketbalové reprezentace pro MS 2010:
Hana Horáková, Eva Vítečková, Petra Kulichová (všechny Frisco Sika Brno), 
Markéta Bednářová, Kateřina Elhotová (obě ZVVZ USK Praha), Jana Veselá 
(Ros Casares Valencia), Ilona Burgrová (Bourges Basket), Ivana Večeřová 
(Galatasaray Istanbul), Kateřina Bartoňová, Tereza Pecková, Edita Šujano-
vá (všechny ZVVZ USK Praha), Kateřina Zohnová (Wisla Krakov), Michae-
la Hartigová (Kara Trutnov), Veronika Bortelová (CCC Polkowice), Michae-
la Zrůstová (Valosun Brno), Romana Hejdová, Alena Hanušová (obě Frisco 
Sika Brno), Michaela Ferančíková (bez angažmá).
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Mistrovství světa

Basketbalové mistrovství světa žen, které 
na přelomu září a října (23. 9.–3. 10.) vy-

vrcholí v Karlových Varech, se kvapem blíží. 
Důkazem toho bylo slavnostní losování zá-
kladních skupin šampionátu, které proběhlo 
v karlovarském Puppu. Význam akce podpo-
řily delegace vrcholných představitelů bas-
ketbalových federací deseti zemí. 
Naše reprezentantky zařadil los do skupiny 
D v Brně, kde jim budou soupeřkami v zá-
kladní skupině úřadující vicemistryně světa 
a Evropy, basketbalistky Ruska, dále hráčky 
Argentiny a Japonska. „Jakkoliv by se něko-
mu mohl zdát los z našeho pohledu příznivý, 
my se budeme smát až po úspěšném zvlád-
nutí základní skupiny,“ řekl po losování tre-
nér české reprezentace Lubor Blažek. V ost-
ravské skupině A hraje Kanada, Bělorusko, 
Čína a Austrálie, ve druhé ostravské skupině 
B USA, Francie, Řecko a Senegal. V první 
brněnské skupině C je Brazílie, Španělsko, 
Jižní Korea a Mali. Zápasy základních sku-

pin a boje v nadstavbové osmifinálové části 
proběhnou v Ostravě a Brně, závěrečnou 
fázi šampionátu uvidíme na nové palubovce 
karlovarské KV Areny. Pokud budou ve finále 

celky USA a Ruska, čeká se účast amerického 
i ruského prezidenta. Český prezident Václav 
Klaus jako fanoušek basketbalu si už místo 
rezervoval.

Karlovarský los přisoudil Češkám tým Ruska, Argentiny a Japonska

Jména, která chceme skloňovat v KV Areně

Příprava českých basketbalistek neprobíhá jen na palubovce

inzerce

Autorizovaný prodejce Volkswagen CAR POINT Karlovy Vary o.z.
Chebská 55, 360 06 Karlovy Vary, tel.:  353 505 920, fax: 353 505 935, www.carpoint.cz
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TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
kontakt: fjw@volny.cz, tel.:603 209 270

www.turiste.webpark.cz;

3. 7. Březová – Brána do Slavkovského lesa
18. 7. Bezdružické parní léto – Pochod z Teplé 
 do Bezdružic
24. 7. Ze Tří Seker kolem Panské rozhledny 
 u Drmoulu
31. 7. Z Michalových hor Kosím potokem 
 na Volfštejn
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.

JÓGA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 
1. lekce ZDARMA

Pondělí  18:00
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý  17:30 
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 
Úterý  19:00 
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 
Středa  18:00 
ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 
Čtvrtek  19:15 
Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokro-
čilí a pokročilí

SNOOKER

SNOOKER KOULE
Jugoslávská 3, Karlovy Vary, tel.: 739 154 389; 

http://snooker–galerie–koule.snadno.eu/

SNOOKER – NÁROČNÝ SPORT I ZÁBAVNÁ HRA.
Možnost hry snookeru na turnajovém stole, instruktáž pro 
úplné začátečníky. Vítáme nové hráče, akční nabídka – 
první hodina zdarma, pro registrované hráče výhody. 
Každý pátek od 13 do 15 h se koná instruktáž hry snookeru, 
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované 
na každém fyzicky. Zdarma pro všechny od 13 do 99 let. 

3. a 4. 7.  Turnaj ve snookeru o Zlaté Trenky Snooker Open 
pro všechny fandy kulečníkových sportů. 
Hráči platí symbolické startovné 200,- Kč. Diváci vstup 
zdarma. Podrobné info a objednávky na tel: 777687694

DOSTIHY

Pořadatel: CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.
Kapitána Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary

www.racingclub.cz

4. 7.  14:00 - 18:00 
LETNÍ CENA KLISEN 
2000 m a dalších 5 rovinových dostihů a 2 překážkové  
dostihy
18. 7.  14:00 - 17:45 
LÁZEŇSKÁ MÍLE 
1600 m a dalších 6 rovinových dostihů
1. 8.  14:00 - 17:45 
CENA MĚSTA KARLOVY VARY 
2000 m a další 4 rovinové dostihy a 2 překážkové dostihy
15. 8.  14:00 - 17:45 
CENA MASISE - GH PUPP 
1200 m a dalších 6 rovinových dostihů

SKATEPARK

Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.
Skatepark Karlovy Vary - Bohatice

tel.: 603 985 069; 608 023 047; www.sk8-vary.wz.cz

Centrum nabízí v období letních prázdnin v určené dny 
zdravotní první pomoc a odbornou poradenskou službu, 
zejména pro začínající sportovce. Další informace jsou na 
určených místech v areálu skateparku a na webové strán-
ce www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb se nepočítají dny, kdy 
nepřízeň počasí neumožňuje ježdění a využití skateparku 
(např. mokro).

Provoz služby:
po, st ,pá  od 14.30 maximálně do 21.00
sobota   od 13.30 maximálně do 21.00
neděle   od 13.30 maximálně do 20.00

ŠACHY
Na přátelský zápas s karlovarským šachovým 
klubem Tietz přijeli do Thermalu hráči krá-
lovské hry z Ooserského šachového spolku 
v Baden-Badenu. Hostitelé to neměli lehké, 
protože proti nim zasedli úřadující šachoví mi-
stři Německa, vedení Gerhardem Eckarthem 
a Jensem Thielekem. V minulém utkání zví-
tězili karlovarští v partnerském městě Baden-
Baden 9:6. Tentokrát jim to sousedé oplatili 
a vyhráli 6:2. Ve vzájemném skóre zápasů se 
tak němečtí šachisté ujali vedení 12:11.

BASKETBAL
Sportovní tečku za desetiletou smlouvou o partnerství 
měst Karlovy Vary a Bernkastel-Kues udělali mladí bas-
ketbalisté družstva Thermia. V partnerském městě na bře-
hu Mosely si s místní sportovní organizací BSG porovnali 
formy tréninku a pak změřili síly v zápasech smíšených 
družstev. Německé hráče vedl karlovarský trenér Tomáš 
Kempf a karlovarské na oplátku místní řecký trenér Nes-
toras Katsagiorgis. S ohledem na rozdílnou výkonnost a 
stáří hráčů nebyl výsledek důležitý. Oba sportovní oddíly 
partnerských měst budou v návštěvách pokračovat.



Shodou okolností to 
přitom byl právě loň-

ský karlovarský veletrh 
FOR ARCH (18. – 20. 6. 
2009), který byl vůbec 
první akcí v tehdy nově 
otevřené KV Areně.
Jubilejního 100tisícího 
návštěvníka KV Arena 
přivítala po 125 dnech 
svého provozu. Stal se 
jím loni 20. října 46letý 
Petr Sittauer z Ostrova, 

který jako věrný fanoušek HC Energie dorazil na domácí hokejový zápas 
Energie se Zlínem se svou devítiletou dcerou Emou.
Absolutní počet všech návštěvníků — včetně příchozích na akce a progra-
my bez vstupenkového režimu a také do tréninkové haly — je samozřejmě 
výrazně vyšší.
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KV Arena / HC Energie

Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. 
Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak 
pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

Předprodej a rezervace vstupenek na uvedenou akci: všechna prodejní místa síťě Ticketportal.cz v ČR, Infocentra apod. (k 18.6.2010)

5.7. FESTIVAL DANCE SESSION
Párty s top taneční muzikou. Dj’s – 
Michael Burian, Christopher Kaufman, 
Chris Sadler, Chosse Killa

7.7. FESTIVALOVÁ NOC V KV ARENĚ
Zábavný večer plný tance. Účinkují: 
Right Said Fred, Petr Kotvald, Standa 
Hložek – s kapelou, Holki

13. – 15.8. POHÁR HEJTMANA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tradiční hokejový turnaj dorostu 

17.8. HC ENERGIE KV – CHOMUTOV Přípravný hokejový zápas 
– Tipsport Hockey Cup

24.8. HC ENERGIE KV – PLZEŇ 1929 Přípravný hokejový zápas 
– Tipsport Hockey Cup

26.8. HC ENERGIE KV – ÚSTÍ NAD LABEM Přípravný hokejový zápas

10.9. HC ENERGIE KV – GEUS OKNA KLADNO Přípravný hokejový zápas

15.9. DEN SENIORŮ V KV ARENĚ Zábavný pořad pro seniory

19.9. HC ENERGIE KV – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Extraliga ledního hokeje

22. nebo 23.9. MUZIKÁL POMÁDA Legendární a stále populární muzikál 
(k termínu uzávěrky akce v jednání)

24.9. HC ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL Extraliga ledního hokeje

28.9. – 3.10. MISTROVSTVÍ SVĚTA  
BASKETBALU ŽEN 2010 

Největší sportovní akce roku 2010 
v České republice! Celý závěr MS 
včetně fi nálových zápasů

5.10. ALEXANDROVCI – EUROPEAN 
TOUR 2010

Fenomenální Alexandrovci – na 
evropském turné 2010. Hosté: Petra 
Janů a Aleš Brichta

KV Arena přivítala čtvrtmiliontého návštěvníka

Čtvrtmiliontý návštěvník Richard Král s manželkou

Stotisící návštěvník s dcerou Emou

Milou událost zažila v pátek 4. června 2010 víceúčelová KV Arena. Dva týdny před 
završením prvního roku jejího provozu totiž turniketem s platnou vstupenkou 
prošel už čtvrtmiliontý návštěvník. Překvapeným jubilantem se stal 41letý Richard 
Král, instalatér a topenář z Lokte, který na letošní FOR ARCH přišel s manželkou. 
Jak při předávání drobných pozorností prozradil, na tradiční stavební výstavu 
chodí pravidelně přes deset let. 
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Listárna/Soutěž

?Napsali jste nám

Dopis do redakce KRL
Uveďte název karlovarského domu, 
na jehož štítě uvidíte tohoto andělíč-
ka s harfou.

Odpověď zašlete do 12. 7. mailem na ad-
resu: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo 
poštou na adresu: Magistrát města Kar-
lovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové 
odd. — SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. čís-
lo. Na vylosované čekají vstupenky na jed-
nu z akcí Karlovarského kulturního léta.

Vylosování květnových fotosoutěží:

Červencová fotohádanka

Záplava azbuky

Červnové Radniční listy věnovaly poměr-
ně hodně místa současnému fenoménu 

města zvanému Záplava azbuky. Nepochybně 
je to problém, o kterém se hodně mluví, který 
občanům vadí a který bude město muset dříve 
či později řešit. Přiznám se, že víc než nápisy 
v ruštině mi vadí nápisy a reklamy nevkusné, 
tak trochu jarmareční a navíc objevující se 
tam, kde nemají co dělat.
Už na podzim minulého roku jsem uveřejni-
la kritickou glosu, která popisovala ostudný 
vzhled historických památných dveří domu 
U Tří mouřenínů na Tržišti. Dveří, nad nimiž 

čteme nápis, že jimi během svých devíti karlo-
varských pobytů vstupoval do domu Johann 
Wolfgang Goethe. Polepit polovinu těchto 
dveří nevkusnými upoutávkami na kadeřnic-
ké a masážní služby (samozřejmě v ruštině), 
to vyžaduje značnou dávku ignorance jak 
od podnikatelského subjektu (je jich víc), tak 
od příslušných městských úředníků, kterým 
jsou podobné problémy zřejmě lhostejné.
Dnes mohu jen dodat, že reklamy nejen ne-
zmizely, ale ještě jich přibylo. Na nákladně 
revitalizované nejslavnější promenádě města 
se budou dobře vyjímat a kolemjdoucí turisté, 
zejména ti z Německa, možná na ně zaměří 
své fotoaparáty. 

Chápu, že majitelé firem potřebují na své služ-
by upozornit, jinak by k nim zákazníci cestu 
nenašli. Jaký je ale problém udělat to citlivě 
a vkusně, s ohledem na tolik proklamovaného 
genia loci?

Anna Fidlerová

Vypadáme 
jako ruská gubernie
Promiňte, že musím reagovat opožděně. 

Patřím ke generaci, která přešla rovnou 
z povinné němčiny na ruštinu, takže nemám 
problém s nápisy azbukou. Vadí mi ale, že mu-
sím neustále vysvětlovat přátelům z domova 
i ciziny, jak to tady u nás ve Varech vlastně cho-
dí. Zažil jsem protektorát, ale to nám Hitler 
velkoryse ponechával nápisy německo-české. 
Myslím, že ty ruské nápisy nám ve světě škodí 
více, než si umíme představit. Vypadáme jako 
nějaká gubernie. Zkuste nemožné a pokus-
te se to nějak zrušit. Vždyť nápisy v různých 
jazycích jsou všude, ale na pořadí a velikosti 
opravdu záleží.
Děkuji vám za porozumění

Váš čtenář Zdeněk Štěpař

Červnová tajenka naší křížovky byla: Ne-
všední prostředí — všední ceny. Z 94 

správných odpovědí jsme vylosovali Karla Ma-
kovičku, Sokolovská 25, Karlovy Vary. Tajen-
ku zaslal poštou na magistrát a jako odměnu 
obdrží dárkové balení karlovarského likéru. 

Správná odpověď na fotohádanku A zněla: 
Bronzová socha dívky se džbánem, dílo Bře-
tislava Bendy, stojí u fontány Alžbětiných 
lázní ve Smetanových sadech. 
Správná odpověď na fotohádanku B byla: 
Reliéf se nachází na průčelí základní školy 

Dukelských hrdinů, Moskevská ulice.
Na obě fotohádanky přišlo 36 správných 
odpovědí. Jako vítězku jsme vylosovali Mgr. 
Miladu Fišerovou, Klínovecká 775/3, kte-
rá získává dvě vstupenky na muzikál Robin 
Hood do pražského divadla Kalich.

Zapomněli jste na Švédy

Zaujal nás článek v KRL o 10 % podílu cizinců v našem městě. Mezi národnostmi, trvale ži-
jícími v Karlových Varech, nebyli uvedeni Švédové, ačkoliv naše rodina ví nejméně o dvou ro-

dácích ze Švédska, kteří se zde trvale usadili. Můžete doplnit, z kterých států žije v našem městě 
méně než deset cizinců? 

Dagmar Bosantová, Karlovy Vary 

ODPOVĚĎ KRL: Podle zprávy demografické komise MM žijí v Karlových Varech k 1. 4. 2010 
(vedle 36 národností uvedených v článku, jejichž počet obyvatel je vyšší než deset) také čty-
ři Belgičané, Estonci, Jordánci a Tunisané. Dále tři Maročané, Švýcaři, Albánci, Brazilci 
a  Egypťané. Po dvou rodácích z Austrálie, Íránu, Kuvajtu, Makedonie, Španělska, Nigérie, 
a také zmíněného Švédska. A po jednom cizinci z Afghánistánu, Bangladéše, Finska, Jihoaf-
rické republiky, Kuby, Kypru, Laosu, Litvy, Maďarska, Mexika, Pákistánu, Saúdské Arábie, 
Súdánu, Tádžikistánu a Tchaj-wanu.

Ať žije král

Vaše ohlédnutí za zahájením lázeňské sezony mně připomenulo úsměvnou situaci, kterou 
na Mlýnské kolonádě způsobila naše tříletá Viktorka. Zakladatele města krále Karla vítala: 

„Ať žije král Karel Gott.“ Okolo stojící návštěvníci se srdečně zasmáli a my z rodiny jsme ji poučili, 
o jakého krále se jedná. Teď to každému sděluje.

Vaše čtenářka Vlaďka Čiriková,
Třešňová 592/3, 36017 Karlovy Vary
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Křížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Bc. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí 
a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Bc. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
zastupuje Alena Žáčíková
353 118 121, Moskevská 21
a.zacikova@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu 
a kontroly
JUDr.Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Co uvidí hosté z terasy Ristorante Pizzeria Venezia v Zahradní ulici?

Odpovědi zašlete do 12. července 2010 mailem na adresu: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 
360 01, Moskevská 21, tiskové odd. — SOUTĚŽ KRL. Uveďte své tel. číslo. Na vylosované čekají vstupenky na zajímavou kulturní událost.

Venez i a
ristorante - pizzeria
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