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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Příjem písemností
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Vendula Dušková, čerstvá držitelkou Ceny města. Snímek Jana Malého připomíná skvělou jízdu
plavkyně SK Kontakt Karlovy Vary na paralympijských hrách v brazilském Riu, kde se loni probila
dvakrát až do finále.
05 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
jsou poslední provozovanou původní lázeňskou
budovou v Karlových Varech s veřejným vlastníkem
– městem Karlovy Vary. Rádi bychom, aby se po
své rekonstrukci staly jeho významnou atrakcí, využívanou pravidelně také svými obyvateli. Koncesní
řízení se blíží svému závěru, na podzim chceme
vyhodnotit konečné nabídky uchazečů.
06 LÁZEŇSKÁ SEZONA 2017
je zahájená. Vyrostla nová písková socha, v divadle
proběhl slavnostní večer města, premiéru měla
hraná prohlídka Vary v parukách, v průvodu došlo
na rytířské souboje členů družiny Karla IV. a Cirque
Garuda předvedla efektní show.

14 MIMINKO NA CHVÍLI
Nevybírají si pohlaví, etnikum a většinou ani věk.
Momentálně pečují už o čtvrté děťátko v řadě.
Příběh pěstounů na přechodnou dobu z Karlových
Varů.
18 MFF KARLOVY VARY
se ve svém 52. vydání kvapem blíží a s ním i předávání Křišťálových glóbů za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii. Letos jej převezmou
hudební skladatel James Newton Howard, režisér
Ken Loach a jeho dvorní scenárista Paul Laverty.
21 KSO A PRVOTŘÍDNÍ SÓLISTÉ
Červen je tradičně posledním měsícem koncertní
sezóny Karlovarského symfonického koncertu
i měsícem, kdy začíná předprodej abonomá na
sezónu příští.
28 FESTIVAL SPORŤÁČEK
je největší náborovou sportovní akcí v ČR, od
roku 2011 přivedl k pohybu přes 15 tisíc dětí
a 10. června se vrátí na Stadion Závodu míru.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák,
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá.
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 13. června 2017.
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• STALO SE / STANE SE
LÁVKA DO BOHATIC JE ZNOVU OTEVŘENÁ
Lávka u Drahovického mostu, důležitá spojnice pro pěší
do Bohatic, je opravená a opět otevřená. Její špatný
technický stav si na podzim loňského roku vyžádal nejen
úplnou uzavírku, ale částečně omezil také provoz na průtahu městem, přes který lávka vede. Do průběhu opravných prací zasáhly nepříznivé podmínky během zimních
měsíců, čím se prodloužila doba oprav i uzavírky. Nyní již
lávka plně slouží svému účelu.

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Zástupci města Karlovy Vary se zúčastnili slavnostního
vyhlášení soutěže Historické město roku, které proběhlo
ve Španělském sále Pražského hradu. Naše město stejně
jako v loňském roce uspělo v krajském kole soutěže
a vedle titulu získalo finanční prémii ve výši 100 tisíc
korun. Předmětem soutěže byly Programy regenerace
městských památkových zón a rezervací. Vítězná města
z krajských kol a tedy účastníci republikového finále se
prezentovali v předsálí Španělského sálu.

Farma Kozodoj uspěla u zákazníků Tesca. Zvítězila
v hlasování nakupujících, kteří se zapojili do ankety
Nadační fondu Tesco a jeho programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Jeho cílem je podpora místních
komunit. Šek na 30 tisíc korun předali majitelce farmy
Pavlíně Štyndlové náměstek primátora Čestmír Bruštík
a zástupci společnosti Tesco.

LANOVÉ CENTRUM MÁ DALŠÍ TRASU
Lázeňské lesy Karlovy Vary rozšiřily Přírodní lanové
centrum sv. Linhart o trasu střední obtížnosti. Nový okruh
„junior“ je určený lezcům od šesti let věku a všem,
kteří již zvládli základní trasu, ale na střední ještě
nedosáhnou nebo si netroufají. Návštěvníky parku čeká
čtrnáct překážek vystavěných ve výšce dva až tři metry,
překonat budou muset například rozbitý most, síťovou
stěnu, Mauglího stezku, opičí dráhu nebo zebru. Trať je
zakončena lanovkou.

ZA JÍZDENKU V MHD ZAPLATÍTE I KARTOU
Jízdenku na všech linkách MHD v Karlových Varech
pořídíte už také prostřednictvím bezkontaktních platebních karet. Zařízení pro nákup jízdenky je v autobusech
umístěno u předních dveří. Obsluha je velmi jednoduchá,
cestující si dotykem zvolí požadovaný druh jízdenky,
přiloží bezkontaktní platební kartu a ze zařízení odebere
vytištěnou jízdenku.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ULIC BLAHOSLAVOVA –
STARÁ KYSIBELKÁ UŽ JE V PROVOZU.
Díky novému kruhovému objezdu je křižovatka několika
ulic přehlednější a bezpečnější pro motoristy i chodce.
Zřízení nového chodníku k přilehlé ZŠ J. A. Komenského
zajistí komfortní a bezpečnou cestu dětí do školy. Po
stavebních úpravách prostoru proběhne ještě úprava
a výsadba zeleně.

ZASTUPITELSTVO V ČERVNU
Také v červnu se sejde městské zastupitelstvo. Jednání
se uskuteční v sále Alžbětiných lázní v úterý 27. června
od 8.30 hodin. Zasedání je volně přístupné veřejnosti, program je v předstihu zveřejňován na webových
stránkách magistrátu, kde je také jednání přenášeno
v přímém on-line přenosu.

TABLETY PRO SLUNÍČKO
Děti z karlovarských škol a školek sbíraly vysloužilé
mobily a tablety. Celkem 22 mateřských, základních
a středních škol se tak zapojilo do projektu města
a společnosti Asekol „Tablet pro Sluníčko“. Shromáždilo
se celkem 676 mobilních telefonů, nejvíce jich nasbírali
žáci ze ZŠ jazyků. Společnost Asekol na základě tohoto
výsledku zakoupila tablety, které byly slavnostně předány zástupcům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc - SOS Sluníčko Karlovy Vary. Oceněny byly
i nejlepší školy.
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KONEC STRAŠIDEL VE SVATOŠSKÝCH SKALÁCH
Po velkém úspěchu původní komedie Karel IV. aneb
Strasti otce vlasti připravila Činohra Karlovarského
městského divadla další inscenaci vztahující se ke
zdejšímu kraji. Tentokrát jde o pohádku Konec strašidel
ve Svatošských skalách, inspirovanou pověstmi Zdeňka
Šmída. Premiéru mělo přestavení v květnu a i v červnu
jej najdete v programu KMD.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Alžbětiny lázně a jejich perspektiva
Petr Kulhánek,
primátor města
Karlovy Vary

Alžbětiny lázně, dříve také označované jako
Lázně V., jsou poslední provozovanou původní lázeňskou budovou v Karlových Varech
s veřejným vlastníkem – městem Karlovy Vary.
Vznikly v době, kdy hosté pobývali v lázeňských hotelech a sanatoriích a na procedury
chodili do lázeňských zařízení. Dnešní trend je
jiný, většina velkých karlovarských hotelů se
snaží zajistit lázeňskou péči ve svých vlastních
prostorách.
Přesto se jeví jako velmi důležité zachovat
tento lázeňský dům přístupný široké veřejnosti,
včetně té domácí karlovarské, a také objekt
opravit, i obohatit o nové funkce odpovídající
dnešní době. Tedy náš cíl je jednoznačný – mít
v Karlových Varech veřejné lázně poskytující
jak tradiční karlovarskou lázeňskou péči, tak
relaxační „vodní program“, dostupný občanům
města i lázeňským hostům a návštěvníkům.
Rádi bychom, aby se Alžbětiny lázně po své
rekonstrukci staly významnou atrakcí města,
kterou budou využívat pravidelně obyvatelé
a která bude pro každého návštěvníka města
zážitkem, jaký se nedá vynechat.
Město a jím vlastněná společnost Alžbětiny Lázně, a.s. proto zahájily již před 2 lety kroky vedoucí k nalezení strategického partnera, který
by disponoval zkušenostmi ve dvou stěžejních
oborech – rekonstrukce památkově chráněných
lázeňských objektů a jejich provozování. Na
podzim roku 2015 byl proveden průzkum trhu,
kde se nejen potenciální investoři, ale i ti, kdo
provozují lázně, financují jejich rekonstrukce
apod., mohli vyjádřit k navrhovaným podmínkám budoucího koncesního řízení.

Samotné koncesní řízení bylo zahájeno na jaře
roku 2016. Cílem je najít investora, jehož nabídka bude ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný
dodavatel komplex kompletně zrekonstruuje,
následně Alžbětiny lázně převezme do pronájmu a bude je na vlastní náklady a odpovědnost
dlouhodobě provozovat za podmínek stanovených smlouvou. Objekt samotný zůstane majetkem města. Maximální spoluúčast města na
opravě budovy byla stanovena na 300 mil. Kč.
Koncesní řízení se blíží svému závěru a na
podzim chceme vyhodnotit konečné nabídky
uchazečů tak, aby byl objekt Alžbětiných lázní
připraven k pronájmu od začátku roku 2018.
Vzhledem k tomu, že přípravné projekční práce

před samotnou rekonstrukcí budou trvat podle
odhadu zhruba rok, lázně by v současném
režimu měly fungovat do konce příštího roku.
Poté je již na rozhodnutí strategického partnera,
zda zvolí postupnou rekonstrukci za provozu,
byť omezeného, nebo zda na nezbytně nutnou
dobu objekt uzavře pro rekonstrukční práce.
V každém případě bude koncesionář vázán
s převzetím objektu do nájmu převzít také stávající smluvní vztahy, včetně zaměstnaneckých.
Věřím, že koncesní řízení proběhne do úspěšného konce, kdy po připravované rekonstrukci
město získá všem dostupný lázeňský provoz
standardu 21. století a zároveň kulturní památka Alžbětiny lázně zůstane ve vlastnictví města.

Alžbětiny lázně jsou poslední provozovanou původní lázeňskou budovou v Karlových Varech s veřejným vlastníkem – městem Karlovy Vary. 
Foto: archiv

Přes novou aplikaci nahlásíte
i přeplněný kontejner
Nahlásit přeplněný nebo poškozený kontejner
ve městě umožňuje nová mobilní aplikace. Nainstalovat si ji můžete do svých mobilních telefonů
zdarma. Aplikace sama určí polohu mobilního zařízení a do pár okamžiků zobrazí mapu s vyznačením nejbližších stanovišť pro sběr konkrétního
druhu odpadu. Program umožňuje rychlý způsob
předání informací o přeplněném nebo poškozeném kontejneru a nepořádku kolem něj odpovědným osobám. Město nebo svozová společnost pak
může rychle reagovat, např. zařazením stanoviště

do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku zajistit úklid takového místa. Výhodami aplikace jsou: přehledná mapa celého města, na které
jsou zobrazeny všechny dostupné kontejnery pro
třídění odpadů (barevně rozlišené podle druhu odpadu) a sběrné dvory, abecedně seřazený seznam
ulic, na kterých jsou dostupné kontejnery, filtrace
(výběr) kontejnerů podle druhu odpadu (ideální
způsob, jak vyhledat jen ta místa, kde je možné
vyhodit konkrétní odpad, např. zobrazit kontejnery
pouze na plast), vyhledávání ulice pomocí zadání

jejího názvu, informační stránka, kde se dozvíte
všechny důležité informace o třídění odpadu a jiných náležitostech týkajících se svozu odpadu či
stránka kontaktů, která obsahuje kontaktní údaje
na odpovědné pracovníky, kteří se starají o systém
tříděného sběru odpadů ve městě. A jak mobilní
aplikaci stáhnout a začít používat? V App Store
nebo v Google play vyhledejte „ekokom“ a vyberte „Třídění odpadu v Karlových Varech”. Následně si aplikaci můžete zdarma stáhnout do svého
přístroje.
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Lázeňské sezona 2017 je zahájená.
Třídenní slavnosti proťaly centrum města
Průvod družiny Karla IV., světelná show s akrobaty, pískové sousoší, ocenění významných
osobností, řemeslný jarmark, hudební a divadelní projekce – osvědčené stálice, inovované i zcela
nové prvky tvořily program Zahájení lázeňské sezóny 2017 v Karlových Varech.

Písková socha
Sochař Tomáš Bosambo vytvořil u Mlýnské kolonády sochu „Vary v pohybu“. Je tvořena sochami,
které jsou součástí výzdoby kolonády a představují
měsíce květen, červen a září, tedy měsíce, kdy se
konají akce, které rozpohybují město – půlmaratón, karneval, světový pohár v triatlonu.

Vary v parukách
Premiéru měla nová hraná prohlídka města Vary
v parukách pod vedením Pouličního divadla Viktora
Braunreitera.

Pantokine
O zážitky nebyla nouze ani po setmění. Postarala
se o to skupina Cirque Garuda a její představení
Pantokine propojující audiovizuální prvky s akrobatickou show.

Zámecká věž
Vernisáží byla v prostorách Zámecké věže
zpřístupněna výstava Slavní návštěvníci Karlových Varů. Karla IV., Marii Terezii, Josefa II., Emu
Destinovou, Goetha, Beethovena a další na výstavě
v produkci Studia Barrandov můžete vidět až do
konce roku, každý den kromě pondělí od 10 do
16 hodin.

Průvod Karla IV.
Nechyběly ani rytířské souboje členů družiny
Karla IV.

Slavnostní večer
Slavnostní večer města v divadle patřil významným osobnostem, které převzaly ceny města
a čestná občanství. V rámci večera vystoupil
Karlovarský symfonický orchestr s hosty z řad karlovarských hudebníků a žáků ZŠ a ZUŠ Šmeralova.

Sinatrovské slavnosti
Celý víkendový program vyvrcholil třetím ročníkem
Sinatrovských slavností, tedy pořádné porce jazzu
a swingu uprostřed lázeňských lesů.
Jaroslav Uhlíř
Velký ohlas zaznamenal koncert Jaroslava Uhlíře.
Jeho slavné filmové hity a písničky pro děti si
společně s ním a v několika skladbách i s KSO
zazpíval zaplněný sál Grandhotelu Ambassador
Národní dům.

Foto na stránce:
Jana Mensatorová,
Infocentrum města a MMKV
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Karlovy Vary ocenily své osobnosti
Součástí programu Zahájení lázeňské sezóny
2017 byl také slavnostní večer města, během
kterého byly v městském divadle uděleny
ceny města a čestná občanství vybraným
osobnostem.

Čestné občanství města Karlovy Vary
v roce 2017 bylo uděleno těmto kandidátům:

Cena města Karlovy Vary
byla udělena těmto osobnostem:

jiné i jako sekretář biskupa, později kardinála
Františka Tomáška. V rámci perzekuce byl v roce
1973 přeložen do Stanovic u Karlových Varů.
Dodnes za ním docházejí obyvatelé Karlových
Varů, pro které se stal vzorem člověka vysokých
morálních hodnot.
Cenu Sdružení léčebných lázní
v Karlových Varech získala:

Otakaru Vaňkovi za mimořádné zásluhy v oblasti karlovarského sportu. I přes svůj vysoký věk
se stále zajímá nejen o sportovní dění v Karlových Varech, ale také o chod města. Dosud je
čestným předsedou TJ Slovan Karlovy Vary, kde
dlouhá léta působil jako vedoucí pracovník.

Vendule Duškové, plavkyni, která se i přes
své mládí a zdravotní hendikep zařadila mezi
významné osobnosti našeho města. Největšího
úspěchu dosáhla v loňském roce na paralympijských hrách v Rio de Janeiro, kde dvakrát
postoupila do finálových plaveb.

Ing. Msgre Josefu Mixovi, který se v roce 1990
stal karlovarským děkanem a současně i okresním vikářem. Dříve působil v Praze a Plzni, mimo

MUDr. Dagmar Špišáková za významný přínos
pro rozvoj lázeňství a zvyšování jeho úrovně.
Pracovala v mnoha karlovarských lázeňských
sanatoriích, zastávala funkci konzultanta při
jejich rekonstrukcích, byla členkou Kolegia
karlovarských lázeňských lékařů, ale také se
spolupodílela na vzniku Tyflocentra v Karlových
Varech, kde pracuje již 16 let.

Dvanáct dárců obdrželo uznání

Pavle Andrejkivové, která má mimořádné zásluhy o vybudování zdravotnických a sociálních
služeb pro osoby nemocné, nemohoucí i osamělé
občany. Vybudovala organizaci, která má nezastupitelné místo mezi poskytovateli těchto služeb
v našem městě.

Ve čtvrtek 4. května se v transfúzní stanici v Karlových Varech sešlo dvanáct bezpříspěvkových
dárců krve, aby od Oblastního spolku Českého červeného kříže převzali ocenění – stříbrné a zlaté
medaile prof. MUDr. Jana Janského. Stříbrná medaile náleží dárcům, kteří za sebou mají nejméně
20 odběrů krve, zlatá se uděluje za 40 odběrů. Takové množství odběrů mimo jiné znamená, že
všichni ocenění darují krev už mnoho let. Spolu s medailí obdrželi dárci i drobný dárek od města
Karlovy Vary, který jim předal náměstek primátora Michal Riško. „Lidem, kteří rozdávají život, přeju
především pevné zdraví,“ říká Riško. „Nikdo se o nich nikde moc nezmiňuje, což by se mělo napravit. Jde mi o to, propagovat dárcovství jako nesmírně užitečnou možnost, jak pomoci jinému člověku mnohdy v ohrožení života. Jestli to pomůže zaujmout někoho dalšího, kdo může krev darovat, je
ochotný se zapojit a jen se zatím o dárcovství nezajímal, tak ta propagace splnila svůj účel“.
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Most ve Dvorech čeká
rekonstrukce, bude zavřený
Most přes Chodovský potok v ulici Kpt. Jaroše ve Dvorech projde rozsáhlou rekonstrukcí.
Stavební práce v místě této dopravní stavby budou
probíhat za úplné uzavírky automobilového provozu
a dotknou se také linky MHD číslo 1. Chodci budou
moci po dobu rekonstrukce využívat přilehlé lávky.
Stávající most (v blízkosti ZŠ 1. máje a Moseru) je
v havarijním stavu. Bude proto odstraněn a na jeho
místě bude vybudován úplně nový most s chodníky
po obou stranách. Následně bude demontována
souběžná lávka, jejíž funkci nová stavba převezme.
Práce budou zahájeny ve druhé polovině června
a potrvají zhruba do poloviny listopadu letošního
roku. Realizace podobných dopravních staveb se
neobejdou bez dopravních omezení. Po dobu demolice stávajícího a výstavby nového mostu proto
bude provoz v ulici Kpt. Jaroše v místě přerušen.
Objízdné trasy povedou po místních komunikacích,
ulicemi Chebská, 1. máje, Závodní, Západní.
Trasa linky MHD číslo 1 bude po dobu stavby
přerušena. V obou směrech ale autobus zaveze

cestující až k mostu. Po přechodu přilehlé lávky
nastoupí do navazujícího spoje a budou pokračovat
v jízdě. Na lince č. 1 bude po dobu uzavírky platit
výlukový jízdní řád. Zveřejněn bude na autobusových zastávkách, na internetových stránkách
Dopravního podniku Karlovy Vary www.dpkv.
cz a v tištěné podobě bude k dispozici například
v přepravní kanceláři v Zeyerově ulici.

Lávka na Růžovém vrchu se vylepšuje
Město zrekonstruuje lávku pro pěší přes Sedleckou
ulici. Důležitá spojnice mezi dvěma částmi sídliště
na Růžovém vrchu je v nevyhovujícím stavu. Oprava
bude probíhat do konce září, průchod pěších ale
bude po celou dobu stavebních úprav zachován. Celá
nosná konstrukce lávky bude očištěna a opatřena
novým systémem protikorozní ochrany. V případě
nutnosti budou poškozené části nosné konstrukce

zesíleny. Most dostane nový povrch a nové zábradlí,
v části u městské knihovny bude vybudována rampa
pro imobilní uživatele lávky. V rámci stavebních
úprav bude provedena přeložka vodovodního potrubí.
Stavební úpravy lávky budou probíhat po částech,
aby nebyl přerušen provoz na lávce ani pod ní. Z důvodu montáže zavěšeného lešení ale bude dočasně
snížena podjízdná výška pod lávkou.

ROZIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ ČERVEN 2017
1.6.

Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova,
Truhlářská, Nejdlova
2.6. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské,
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova,
Slepá, U Spořitelny
5.6. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova,
Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
Chebský most, náměstí Republiky
6.6. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK u Bečváře),Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA), Počerny
7.6. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.
Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
8.6. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná, Kostelní, Rolavská, Vítězslava
Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
9.6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, U Ohře,
Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, Chodovská,
Starorolská, Cihelní
12.6. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra
Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
Chebský most, náměstí Republiky
13.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále
Jiřího - část
14.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská –
8
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15.6.

16.6.
19.6.

20.6.
21.6.

část, Nákladní, plato Horní nádraží, U Solivárny, Ostrovský
most, Jáchymovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.
Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova u domů
č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická u budovy
Policie ČR, nám Emy Destinové pod novým domem, St.
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem
Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně
oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD
Blahoslavova
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého
nám., Vrchlického, Italská, Americká
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24, Čankov
- otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace U kaštanu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova,
Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino
nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po Drahomířino
nábř.)
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD,
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi
domy, Dvořákova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.
Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD

Hledáme vhodného uchazeče
na obsazení pozice

KOORDINÁTOR
SOCIÁLNÍHO
BYDLENÍ
Město Karlovy Vary hledá vhodného uchazeče na
obsazení pozice Koordinátor sociálního bydlení.
Podmínkami pro přijetí jsou: vzdělání odpovídající
kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka
(dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a uživatelská
schopnost práce s PC, výhodou jsou zkušenosti
s vedením týmu a prací v projektovém prostředí.
U uchazeče se předpokládá rovněž samostatnost,
zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti
a odolnost vůči stresu, řidičský průkaz skupiny
B a praxe v sociální oblasti. Nabízíme odměnu
odpovídající druhu vykonávané činnosti, flexibilitu
pracovní doby (v rozsahu max. 20 hodin týdně)
a zajímavou a kreativní pracovní činnost. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč osobně
nejpozději do 30. června 2017 do podatelen
Magistrátu města Karlovy Vary nebo na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář
tajemníka, Moskevská 21, 361 20 Karlovy
Vary. Obálka označená „ZAMĚSTNÁNÍ“ nebude
v podatelnách otevřena. Přihláška uchazeče musí
obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul,
datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
telefonický a e-mailový kontakt, datum a podpis,
strukturovaný profesní životopis, kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

22.6. Parkoviště: ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za Okr.
správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové komunikace, Moskevská u býv. plicního oddělení, Šumavská
za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové komunikace,
Západní – parkoviště u FÚ
23.6. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče,
Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
26.6. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova, Kolmá
– ruční úklid, Vyšehradská – ruční úklid
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke
Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha,
Chebský most, náměstí Republiky
27.6. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská - část
28.6. Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Konečná, Krušnohorská
u domu č.2, U Koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboňská
(u Rolavy), Nákladní - plato u Horního nádraží
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.
Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky
s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
29.6. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova
30.6. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní,
Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, V Polích,
Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), Spojovací
V době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se
blokové čištění neprovádí.
Změny v rozpisu blokových čištění způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod. jsou vyhrazeny.

Operační má nyní více očí
Kamery se v policejních vozech používají již několik
let a běžně je mají i mnozí řidiči ve svých civilních
vozidlech. Strážníci karlovarské městské policie však
používají vozidlové kamery s online přenosem dat na
operační středisko, takže operační důstojník se může
při rozhodování řídit nejen informacemi, které získá
z radiofonie, ale především tím, co sám vidí na monitoru.
Od května městská policie využívá tento systém ve
čtyřech služebních vozidlech, což odpovídá požadavkům výkonu. Vozidla pro speciální určení (odchyt psů,
převozní sanita či prevence) si vystačí s off-line verzí.
Velkou výhodou je i skutečnost, že obraz se dá přenášet na mobilní zařízení, takže v případě mimořádné události mohou situaci v místě aktuálně sledovat
například členové krizového štábu nebo povodňové
komise. Pochopitelně bez oprávnění a hesel se k obrazu nikdo nedostane.

Měření rychlosti bude pokračovat
Měření rychlosti je pro karlovarskou městskou
policii minoritní záležitostí, která je ročně za-

stoupena ve statistikách cca 1,5%. V současné
době má městská policie stanoveno od DI PČR
18 ulic, kde může provádět měření rychlosti.
Strážníci se přitom zaměřují především na lokality v blízkosti školských zařízení.
V úterý 9.5.2017 operovala hlídka na ulicích
Lidická, Krále Jiřího, Západní a Moskevská,
přičemž řešila 18 případů překročení rychlosti, uložila 16 blokových pokut a dva případy
postoupila do správního řízení.
Nejhorší situace byla na Lidické ulici, kde
docházelo k překročení s největší frekvencí
a proto se strážníci na tuto ulici zaměří i v budoucnu.

Žebráci aneb ara, ara

Žebráci nám připomínají, že ne každý ve
společnosti je úspěšný, že demokracie má i svoji
odvrácenou tvář. Často se však setkáváme
s tím, že člověk natahující ruku po nějakém
to milodaru je prostě jen vypočítavý a využívá
mezer v systému. Do portfolia činnosti strážníků
karlovarské městské policie tak patří v lázeňském
území vedle bezdomovců, tolerovaných buskerů
různé úrovně i žebráci. Boj s větrnými mlýny
je na pořadu každý den. Strážníci žebráka
vykážou a on se po chvíli vrátí zpět. Občas
dojde i na uložení blokové pokuty, kterou žebrák
s peněz "těžce" vydobytých zaplatí, spíše ale
ne a dluh vůči městu může růst. Vymahatelnost
je nulová. Přesto žebrákům strážníci život
opakovanými kontrolami ztrpčují a tak si
vymysleli nové protiopatření. První žebrák, který
zjistí uniformovanou hlídku vykřikne: "Ara, ara".
Dlužno dodat, že signál funguje výborně. Opatření
městské policie k opakovaným kontrolám během
nedělní mše by však měla přinést ovoce. Zde totiž
signál ztrácí význam.

Strážníci vyráží na
bezpečnostní veletrh

Městská policie Karlovy Vary se bude spolu
s dalšími obdobami prezentovat u příležitosti
25. výročí existence na Bezpečnostních
veletrzích Brno. Prezentace proběhne na
přelomu května a června. Stěžejní bude účast
šestnácti městských policiích ze statutárních
měst včetně Prahy. Ostatní městské a obecní
policie se pak představí prostřednictvím
MVČR, které bude mít stánek společně se
MP v pavilonu F. Součástí veletrhů je rovněž
II. Mezinárodní konference obecních policií
Visegrádské čtyřky. Na konferenci se očekává
mimo jiné vystoupení policejního prezidenta PČR
generálmajora Tomáše Tuhého.
9

• ŠKOLSTVÍ

Karlovarské pramínky 2017
„Ten náš karlovarský pramínek, modrý jak
v prstýnku kamínek. Teče si v podzemí údolím, pak
z něj stříká Vřídlo se solí…“, znělo velkým sálem
lázeňského hotelu Thermal koncem dubna na závěr
přehlídky hudebních, tanečních a pódiových vystoupení dětí z 2. Mateřské školy Karlovy Vary, MŠ Nová
Role, MŠ Božičany a MŠ Komenského Karlovy Vary.
Událost to byla pro všechny nejen děti veliká.
Pozvání přijali všechny maminky, tatínkové, nezapomněli přijít babičky, dědečkové, všechny tetičky

a naši kamarádi. Děti dokázaly originálně zprostředkovat atmosféru olympijských her nebo všechny
přítomné přenést do ulice či jednoho velkého
dětského snu.
Radost, smích a jiskřičky v očích dětí, když na
konci každého vystoupení zazněl bouřlivý potlesk
zaplněného sálu, byly největší a nejkrásnější odměnou pro všechny. Však to byla pro mnohé pořádně
velká premiéra.
 Zdeňka Bečvářová, ředitelka 2.MŠ Karlovy Vary

Karlovarské pramínky 2017 Děti společně se svými učitelkami připravily nápaditá a originální vystoupení, která všechny diváky přenesla do divoké džungle, vesmíru, k moři nejen na
slunečnou pláž, ale i mezi veselé námořníky, do ptačí říše, na palouček k medvědům a k perníkové chaloupce. 
Foto: Stanislava Petele

Nehodou to začíná.
Představení, které může
zachránit i život
Interaktivní preventivní a vzdělávací program
pod názvem „Nehodou to začíná“ se chystá
v karlovarském Lidovém domě na 7. června. Od
8.00 a 10.00 hodin budou v pořadu určeném
všem začínajícím i budoucím řidičům motorových
vozidel k dispozici přední odborníci na dopravní
bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu
lidského života. Představení trvá 1,5 hodiny, účast
je zdarma a přihlásit se můžete prostřednictvím
webu na www.nehodoutozacina.cz, kde zjistíte
také aktuální obsazenost obou představení.
Nehodou to začíná je schválený preventivní
a vzdělávací projekt pro studenty, cílem projektu
je prevence nebezpečného chování mládeže
v silničním provozu, zvýšování odborných znalostí
z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod především u osob ve věku
15 až 20 let. Řidiči motorových vozidel s praxí do
pěti let způsobí pětinu všech dopravních nehod
10
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a čtvrtinu dopravních nehod s tragickými následky. Proto má smysl působit přímo na tuto skupinu
nových či začínajících řidičů.
Obsahová část programu je zaměřena na konkrétní předpoklady pro bezpečnou jízdu. Projekt
zahrnuje analýzy nejčastějších typů dopravních
nehod s důrazem na příčiny vzniku a návrhy možných opatření, jak těmto nehodám předcházet.
Obsahují výpočty brzdných drah vozidel i rozbory
reakčních dob řidičů. S návštěvníky otevřeně
diskutujeme rizika a účinky jednotlivých druhů
návykových látek na psychiku člověka. Jsou
připomenuta důležitá fakta vedoucí k záchraně
lidského života. Právní i morální odpovědnost
za špatné jednání je dobře vyjádřena reálnými
životními příběhy. Diváci tak mají možnost odnést
si spoustu cenných informací, ke kterým se běžně
v životě, ve školách, v zaměstnání nebo v autoškolách nedostanou.

Soutěž Běh sluší
všem má své vítěze
Výtvarnou soutěž pro karlovarské školáky
„Běh sluší všem„ vyhlásilo město jako doprovodnou akci 5. ročníku Mattoni 1/2Maratonu
Karlovy Vary. Autory nejlepších děl ocenili
náměstek primátora Jiří Klsák a Tomáš Coufal,
zástupce pořadatelů karlovarského půlmaratonu. Vedle věcných cen získali také volné
registrace na rodinný běh, který je součástí
běžeckého svátku. Oceněná díla byla vystavena
v prostorách Running Expa v hotelu Thermal,
kde si účastníci karlovarského půlmaratonu vyzvedávali startovní čísla. Všechna díla doručená
do soutěže budou od června do září k vidění
v budově Městské knihovny Karlovy Vary v ulici
I. P. Pavlova.

Vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie 6 - 10 let:
1. Natálie Troblová
2. Alice Draská
3. Kristýna Dvořáková
Kategorie 11 - 14 let:
1. Štěpán Černý
1. Kamila Brožíková
2. Lenka Nguyenová
3. Anna Wolfová
Kategorie 15 – 18 let:
1. Eliška Šafářová
2. Petr Smrž
3. Sára Vojtěchová

Jahodový jarmark Základní škola Truhlářská Karlovy Vary pořádá 14. června již 3. ročník „Jahodového jarmarku“ spojený s charitativní akcí. Výtěžek
bude jako každoročně věnovaný žákovi školy, který
bojuje se závažnou nemocí. Zábavné odpoledne
plné soutěží, jahodových dobrot a zajímavých
výrobků, pomáhají připravit i rodiče žáků.

• ŠKOLSTVÍ

Videomapping vítězů studentské
soutěže zazáří na Festivalu světla

S Varybou
už podesáté

První zářijové večery budou Karlovy Vary zářit. Ve
dnech 1. a 2. září se uskuteční další ročník Festivalu
světla, letos s názvem VARY°září. Na mnoha místech
města se opět odehrají audiovizuální show, jejichž
společným motivem bude téma letošní sezóny „Vary
v pohybu“. Vedle profesionálních projektů bude
k vidění i videomapping vítězů studentské soutěže.
Tu vyhlašuje Infocentrum města Karlovy Vary.
Soutěž je určena pro studenty univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních
a středních odborných škol a odborných učilišť
v České republice i v zahraničí. Přihlásit se mohou
jednotlivci i autorské kolektivy z České republiky
i zahraničí. Studentské týmy nebo jednotlivci mají

Na začátku byl bláznivý nápad a jedna výprava
historického kroužku, na které jsme málem umrzli!
Ze sedmi statečných v roce 2007 prošlo trasu v roce
2016 úžasných 1472 dětí z Karlových Varů, Nové
Role, Ostrova i Kyselky. Kdo by to byl tenkrát řekl...
Letos zve Varyba děti na výpravu za poznáním
Karlových Varů už po desáté. Je opět připravena pro
zvídavé děti i dospěláky, pro školy i rodiny s dětmi,
a to od května až do konce října. Tentokrát má
podtitul „nahoru na horu“. Kam také jinam jít, když
jsou Vary zasazené mezi kopci.
Celá trasa má délku zhruba šest kilometrů. Můžete
se však rozhodnout, jestli ji poctivě projdete celou,
nebo si ji zkrátíte a ušetříte si tak dva kilometry.
Cestou uvidíte zajímavé památky, podíváte se na
město z několika vyhlídek a altánů a zjistíte, že i ve
Varech je to někdy pěkná divočina.
Do letošního putování se již zapojilo přes dva tisíce
dětí, a to nejen z karlovarských základních škol.
Mohou se těšit na příjemně strávený den ve městě
i v přírodě a v závěrečném losování mezi třídami i na
zajímavé exkurze do provozů partnerů akce.
Desátý ročník Velkého putování velryby Varyby je
realizován za finanční podpory Statutárního města
Karlovy Vary. Aktuální informace a doprovodný
program na www.varyba.cz.
Štěpánka Šťastná,
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o.

za úkol připravit videomapping určený k promítání
na fasádě Alžbětiných lázní. Motiv projekce by měl
odpovídat tématu „VARY V POHYBU“, přičemž pohyb
je v tomto smyslu myšlen jako pohyb člověka, jeho
energie, výtvory a kreativita. Motivem může být např.
sport (spojení se Světovým pohárem v triatlonu,
který se v době festivalu ve městě koná), minerální
prameny - voda v pohybu, historie města - rozvoj
města, apod.
Autoři vítězných videomappingů budou odměněni finanční prémií (1. místo: 70 000 Kč, 2. místo:
20 000 Kč, 3. místo: 10 000 Kč). Registrace probíhá
do 15. června 2017. Podmínky soutěže jsou zveřejněny na webové stránce varyzari.karlovyvary.cz.

SKUTEČNĚ!
Nová venkovní zahrádka
Nový e-shop
Kvalitní uzeniny i maso
Vlastní kuchyně

Obložené mísy a dárkové bedýnky

PRODEJNA A BISTRO
po-pá 7-17 hod (prodejna) / po-pá 8 -16 hod (bistro)

ŽALMANOV 83, 364 71 I WWW.MASO-PELANT.CZ
FACEBOOK : PELANT DOUPOVSKÉ UZENINY
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

S nákupem pomůcek do nemocnic
pomáhá M.E.G Charity
Nákupem moderních a kvalitních pomůcek do nemocničních zařízení se zabývá nadační fond M.E.G
Charity. Mnohé nemocnice na ně postrádají finanční
prostředky a pacienti jsou pak často nuceni dojíždět
na vyšetření a operace do jiných měst, ne všichni
pacienti jsou ovšem finančně nezávislí a dojíždění
si tak nemohou dovolit,“ míní Michaela Mašková,
ředitelka a zároveň zakladatelka nadace.
V současné době podporuje její projekt pět
nemocnic v České republice a na Slovensku, kromě
té karlovarské to jsou nemocnice v Chebu, Plzni,
Bratislavě a Thomayerova nemocnice v Praze. „Pořádáme různé akce, například charitativní bazárky
a jiné, kde s pomocí našich patronů prodejem
sponzorských darů vybíráme finanční prostředky na
nákup přístrojů a pomůcek,“ vysvětluje Michaela
Mašková. Fond chce postupem času svou podporu
rozšířit také do dalších nemocnic v České republice,
v současné době se však plně soustředí na ty
stávající. „Abychom si s klidným svědomím mohli
řici: Tyto nemocnice jsou již plně vybaveny,“ dodává
ředitelka M.E.G Charity.
Jak to funguje v praxi, o tom se můžete přesvědčit
například na Den Záchranářů na Rolavě, který ve
volnočasovém areálu proběhne 17. června a M.E.G
Charity zde bude mít také svůj stánek. „Návštěvníci
si tady budou moci nakoupit produkty z e-shopu
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a oblečení, které nám pravidelně dodává náš
sponzor,“ říká Michaela Mašková. A pokud se vám
termín nehodí? Nevadí, stánek M.E.G Charity potkáte určitě na některé z dalších letních akcí, třeba ve
Světě záchranářů v Karlových Varech. A do té doby
se můžete na jejich e-shop mrknout na internetu.
Koupí některého z darovaných voucherů či produktů

za až poloviční cenu ušetříte a zároveň pomůžete
nemocnici, kam celý výtěžek poputuje. „Naši zákazníci tedy mohou nakoupit levněji a ještě tak podpořit
dobrou věc,“ dodává Michaela Mašková.
Nadační fond aktivně podporují patroni Majk Spirit, Zorka a Míra Hejdovi, Eva Perkausová, Petr Pilát,
Jaro Smejkal, Nikol Trojanová a další.

M.E.G Charity podpořil v poslední době zakoupením potřebného vybavení například karlovarskou neurologii či
ortopedii, pro kterou nakoupil kostní mlýnek.

hyde park
Není domov jako domov
Dovolím si něco ze života. Bezdětní manželé, on 82 let
a navzdory věku čilý pán, ona 78 let, po mozkové příhodě
fyzicky závislá na cizí pomoci, ale hlava ještě slouží. On
i přes svoji relativně dobrou kondici ji již nezvládá dobře
obsloužit a verdikt je neúprosný – ústavní péče. Co se
dá dělat, bude ji každý den navštěvovat. Nejen on, ale
i její kamarádky a přátelé přijdou. Prostě sednou na MHD
a návštěvou jí zpříjemní pobyt v novém domově. Ale
ouha! Město Karlovy Vary takové zařízení nemá, přesto, že v mnoha městech je již naprostou samozřejmostí.
Spojení veřejnou dopravou do ústavního zařízení je nevyhovující, je výpravou na celý den, zbývá taxi. Kamarádky
nepřijedou a on bude rád, když se za ní vypraví jednou
týdně. To jim ten jejich společný život končí smutně, ze
dne na den a naprostým odloučením.
Již minimálně 8 let je v plánech rozvoje sociálních služeb
města Karlovy Vary vyjádřena naléhavá potřeba zařízení
pro osoby s Alzheimerovou chorobou, demencí či trvale
upoutané na lůžko, tedy takzvaného domova se zvláštním režimem.
V roce 2014 byla zpracována studie na stavbu objektu
pro seniory, který by tuto službu v sobě zahrnoval. V roce
2015 se příprava realizace zařízení zastavila. Důvody
byly různé, finanční, což je směšné i smutné v kontextu
městem připravovaných staveb, ale i to, že město zaříze-

necenzurované názory politiků a občanů města

ní nepotřebuje, protože nejsou žádosti ze strany občanů.
Ptám se, plánuje si snad někdo cíleně odchod do podobného zařízení posledního pobytu svého života? Já tedy
ne, ale tato situace může pro kohokoliv z nás nastat již
dnes nebo zítra, a to v pozici postiženého i příbuzného.
Dostavba domova důchodců ve Staré Roli je jistě užitečný a potřebný počin, avšak toto zařízení neřeší problém
našich manželů. Cituji z projektu: „…to znamená, že
ubytovaní jsou schopni samostatného pohybu. V případě, že dojde k náhlému stavu, kdy ubytovaný přestane
být schopný pohybu a rovněž v případě nemoci, kdy ubytovaný musí ulehnout na lůžko, jsou tyto osoby okamžitě
přemístěny do jiného městského zařízení vybaveného
pro poskytnutí péče osobám upoutaným na lůžko.“
Nelíbí se vám to? Ani mně se to nelíbí, ale takové bylo
zadání naší samosprávy.
A jak už jsem řekla, Karlovy Vary toto „ jiné městské zařízení“ pro svoje občany nemají a ani v dohledné době
nepřipravují.
Helena Ruseva

Nová socha Karla IV. asi bude
Karlovým Varům se blýská na lepší časy. Po roce tu
máme zase atrakce z písku. To je moc dobře, protože
se ukazuje, že se ve Varech brzo objeví kvalitní socha.
Soutěž na sochu Karla IV. proběhla a komise složená
z renomovaných odborníků, ve které byl i člen rady měs-

ta, vybrala návrh, který i veřejnost na základě ankety
podpořila. Z toho vyplývá, že jestliže město má peníze
na atrakce z písku, určitě se v rozpočtu najdou peníze na
dobrou sochu. Není o čem diskutovat. Rotary Club spolu se sponzory inicioval, předal a zaplatil městu soutěž
na návrh sochy zakladatele města. Soutěž ani výtězný
návrh není napadnutelný. To nebyla žádná losovačka.
Městští odborníci na kulturu by se měli zamyslet. Dávat statisíce každý rok na pomíjivé atrakce nebo peníze
investovat do kvality. Vím, že je těžké každý rok přijít
s něčím novým, nalákat turisty do města na něco exkluzivního. Ale ti lidé jsou za to placeni. Možná by bylo zajímavé udělat něco nafukovacího. Třeba Ducha pramenů.
Každý rok na zahájení sezony by se nafoukl. Prameny
by se posvětily. Bylo by to veliké, ekologické, barevné,
možná trochu kontroverzní s konceptuálním podtextem,
zkrátka současné umění, kterému se snaží mnozí porozumět, ale málokomu se to podaří. Všude by byla loga
sponzorů. Kdo dá víc, má lepší místo, čelo Ducha by bylo
nejdražší. Kdo nezaplatí, příští rok se velmi snadno logo
neplatiče přelepí. Lidé by se u toho fotili, selfíčka by létala po celém světě, dobře skladovatelné, děti by na tom
mohly skákat, vydrželo by to několik let. Každý rok by se
to nafouklo jinde, možná by to bylo levnější než atrakce
z písku. Ale hlavně by nikde takového Ducha neměli.

Michal Špora
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Miminko jen na chvíli
Jsme oba z Karlových Varů a do našeho krásného
města jsme se vrátili v roce 2008 po asi 18letém putování po republice. Abychom se trochu
představili, Tomáš je kazatelem Církve bratrské
a předtím sloužil v Pardubicích a v Havířově (proto
jsme putovali). Barbora byla dlouho doma s dětmi,
potom pracovala jako teta v SOS vesničce v Doubí
a následně v Dětském domově v Karlových Varech.
Od podzimu 2014 jsme oba pěstouny na přechodnou dobu. Máme i své vlastní děti, čtyři syny,
z toho tři dospělé a jednoho na základní škole.
Cesta k pěstounství nám trvala cca rok a půl. Než
nás krajský úřad schválil a zařadil do evidence,
bylo potřeba projít důkladným psychologickým
vyšetřením, pohovory i podrobným vzděláváním.
Momentálně pečujeme už o čtvrté děťátko v řadě.
Nevybíráme si pohlaví, etnikum a většinou ani věk.
Zákon dává úřadům rok na to, aby vyřešily situaci
dítěte a našly mu definitivní rodinu či pomohly vrátit
se k biologickým rodičům. Ohrožené děti, které
k nám přicházejí, si nesou celý ranec problémů.
Minimálně to, že jsou nechtěné a nikdo se netěšil
na jejich narození. Často jsou nedonošené, dráždivé,
bývají od závislých matek, mají různé zdravotní
problémy a handicapy. Tím, že mají v rámci naší
rodiny hlavní pečující osobu však v pěstounské péči
velmi rychle “rozkvétají“ a zklidňují se, což nám
potvrzují i reakce lidí v našem okolí. Není k tomu
potřeba žádných zvláštních dovedností, jen milující
náruč a hodně trpělivosti. Velkou pomocí je nám
přitom tzv. doprovázející organizace, která zajišťuje
naše školení a pomáhá nám se všemi problémy
kolem této péče. S dětmi navštěvujeme všechny
lékaře, které potřebují. S jednou holčičkou jsme
jezdili k odborníkům i do Prahy. Předchozí dvě děti
od nás odcházely do osvojení (adopce), a jedno do
dlouhodobé pěstounské péče. Loučení s nimi nebylo
jednoduché, snadno jsme k nim přilnuli a ony k nám.
Nicméně je to jediná cesta, jak umožnit děťátku, aby
se naučilo vytvářet si zdravé citové pouto. Zkušenost
naše i ostatních pěstounů a také budoucích rodičů
potvrzuje, že děti, které poznaly citové pouto, si
rychle tuto vazbu „překlopí“ na definitivní rodinu.
Užili jsme si s nimi spoustu krásných chvil, které
přebijí i ty těžší dny a noci, kdy je miminko nemoc-
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né, nespavé, rostou mu zoubky apod. Těší nás, že se
pro ně našli báječní, milující rodiče a že někdy získali i sourozence. Máme radost, když o nich dostaneme zprávu, že si dobře vedou a dělají pokroky. Těší
nás vidět naživo i na fotkách, jak rostou. V našich
srdcích už jsou zapsáni na zbytek našeho života.
Mezi péčí o tyto děti máme vždy nějakou dovolenou,
při které se snažíme užít si to, co s dětmi moc nejde,
ať už je to cykloturistika, běžkování či výlety do hor.
V Karlovarském kraji je nás pěstounů na přechodnou
dobu celkem 21, v samotných Karlových Varech my
a ještě jedna pěstounka.
V poslední době se v médiích kritizuje způsob péče
o ohrožené děti v ČR. Vítáme to, protože ani řada
pěstounů nerozumí tomu, proč se v naší zemi tolik
let po sametové revoluci nedaří tento zastaralý,
postsovětský systém zmodernizovat. Je smutné,
že jsme téměř poslední evropskou zemí, kde jsou
novorozenci umísťováni do ústavní péče, ačkoli
je dnes už lékařsky prokázáno, že tím velmi trpí

jejich raný vývoj a vznikají dlouhodobá až nevratná
poškození. Každá nervová buňka v těle novorozence
vytváří mnoho nervových spojení, ze kterých čerpá
po celý život. Potřebuje k tomu ovšem stimulující
prostředí, které sebelepší ústav nemůže dítěti
poskytnout. Víme, že se tam personál snaží, ale
přesto nelze touto péčí nahradit rodinu. Pokud by
si novorozenec mohl vybrat, do které péče bude
umístěn, co by si asi vybral? Ústav, kde se mu
budou „tety“ střídat a kde se o jejich pozornost bude
dělit s několika dalšími novorozenci? Či rodinné prostředí, kde bude mít jednu pěstounku jen pro sebe
a jako bonus získá péči a náruč i ostatních členů
rodiny, procházky ven, výlety do přírody, plavání
v bazénu nebo třeba výlet lanovkou na Dianu…?
Nehledě na to, že je ústav vždy výrazně dražší než
náhradní rodinná péče. Přemýšlíme o tom, že pokud
by se např. podařilo přesunout část peněz z ústavů
do podpory rodin, selhávajících v péči o své dítě,
pomohlo by to jak ohroženým dětem, tak veřejným
financím. Také si myslíme, že chybí lepší finanční
ohodnocení tzv. dlouhodobých pěstounů, což může
být jeden z důvodů, proč jich je celorepublikově
nedostatek.
Prosíme, zkuste se zamyslet, zda třeba i vy také
nemáte v srdci kousek místa pro takové dítě. Víme,
že osvojení a pěstounská péče není pro každého, ale
možná jste se nad tím ještě nikdy nezastavili. Můžete si např. myslet, že nejste dost dokonalí, abyste
poskytli těmto dětem stabilní prostředí. Ale věřte
nám, ony nepotřebují nic než vaši milující náruč, otevřené srdce a trochu porozumění pro těžkosti, které
mohou přijít (ale nemusí). Stejně jako u vlastních
dětí. A možná vás překvapí, jak i vy sami tím budete
obdarováni a obohaceni.
Barbora a Tomáš Holubcovi,
pěstouni na přechodnou dobu z Karlových Varů

• KULTURA / PR

150 let Karlovarského muzea
připomíná zbrusu nová expozice
Karlovarské muzeum si v letošním roce připomíná
150 let od svého vzniku. Z dějin muzejnictví víme, že
v minulosti existovala v Karlových Varech muzea čtyři, všechna významnou měrou přispěla k základnímu
sbírkovému fondu muzea současného, každé však
vzniklo v jiné době. Jak je to tedy s oněmi 150 lety?
Prvním muzeem v Karlových Varech bylo soukromé
Muzeum pamětihodností v domě Meerfräulein (dnes
dům U dvou mořských panen) na Staré louce. Založil
ho sběratel uměleckých předmětů Anton Pittroff roku
1867, který po celý život sbíral umělecko-historické
předměty jak obecné provenience, tak i artefakty
vztažné k dějinám Karlových Varů. Pitroffova sbírka
je základem všech následujících muzejních prezentací města až do současnosti, velká část předmětů
z jeho sbírek je dnes ve fondu Muzea Karlovy Vary.
Jde především o plastiky, veduty, obrazy, cín,
porcelán a sklo.
Dalším muzeem bylo Městské muzeum, které
vzniklo po roce 1870, přesný rok není známý.
Karlovarští patrioti rodícímu se muzeu průběžně
darovali četné umělecko-historické předměty, a tak
sbírky rychle rostly. Prvním sídlem muzea byly Lázně
III, v průběhu časů měnilo muzeum několikát adresu,
až se přestěhovalo na Zámecký vrch čp. 22. Zde od
roku 1949 do roku 1968 byla stálá muzejní expozice.
Pro nevalný technický stav byl dům zbořen a až

v roce 1987 byla otevřena nová muzejní expozice
na Nové louce 23 v objektu bývalého okresního
hejtmanství, kde sídlí dodnes.
Koncem 19. století vzniklo třetí muzeum - Muzeum
karlovarského střeleckého spolku v hotelu Národní
dům. Střelecká společnost měla v Karlových Varech
starou a slavnou tradici. Ve svém muzeu chovala
vzácnou sbírku palných zbraní, terčů a písemností ze
své historie. V roce 1939 bylo v důsledku nacistických nařízení střelecké muzeum včleněno do
Městského muzea.
Čtvrtým muzeem bylo soukromé Muzeum Dr.

Karla Bechera v domě Zlatý klíč v Lázeňské ulici. Na
počátku 20. století jej založil lázeňský lékař a vášnivý
sběratel carlovarensií Karl David Becher, potomek
slavného karlovarského doktora Davida Bechera.
Velkou část Becherových sbírek získalo ve 30. letech
20. století Městské muzeum.
Stopadesáté výročí bylo již v roce 2012 impulsem
k myšlence vytvořit novu stálou expozici, která by
odpovídala 21. století. Tato expozice je přístupná od
20. dubna letošního roku, návštěvníci sami mohou
posoudit, nakolik je expozice důstojným příspěvkem
Karlovarského muzea k letošnímu výročí.

Porcelánka RUDOLF KÄMPF
v Loučkách slaví 110. výročí
Psal se rok 1907, kdy Američan Benjamin Franklin
Hunt získal stavební povolení na výstavbu továrny
na porcelán. V r. 1909 byla porcelánka prodána
dvěma Rudolfům — Dieterlovi a Kämpfovi, kteří
v r. 1911 založili společnost Porzellanfabrik Rudolf
Kämpf G.m.b.H., Grünlas a zvolili jako ochrannou
známku korunu se třemi písmeny RGK (Rudolf —
Grünlas — Kämpf). Tak vznikla továrna na výrobu
prvotřídního porcelánového nádobí a doplňků
z porcelánů s ruční malbou. Společnost jako jedna
z prvních začala vyrábět porcelán v nové škále
barev, a to v růžové, modré, zelené barvě a také
v barvě slonové kosti. Po skončení 2.světové
války byla továrna na porcelán Rudolf Kämpf

znárodněna a stala se součástí československého
státního koncernu Slavkovský porcelán a později
státního podniku Karlovarský porcelán. V r. 1992
továrna na porcelán Rudolf Kämpf přešla do
vlastnictví české společnosti Leander 1946 s.r.o.
. Porcelánová manufaktura Leander se proslavila po celém světě jako výrobce dekoračního
porcelánu pokrytého ruční malbou. Od r. 2006
společnost získala nového majitele, a to český
holding CS Investment, který vrátil továrně jméno
jejího zakladatele — Rudolf Kämpf.
Píše se rok 2017 a porcelánka RUDOLF KÄMPF v Loučkách pokračuje v tradici, která byla

nastartována právě před 110 lety. Vyrábí široký
sortiment růžového, bílého porcelánu i v barvě
slonové kosti. Prostřednictvím manufakturní výroby se z každého kousku se stává originál. Výrobek
projde procesem výroby-od přípravy hmoty, přes
vylévání či točírnu, přežahem , glazováním, ostrým výpalem, dekorací až k poslednímu výpalu
a zabalení-kdy každý kousek projde přibližně
patnácti páry rukou. Výrobky značky Leander
a luxusní řady Rudolf Kämpf jsou vyváženy do
západní Evropy, USA, do Ruska i na Blízký východ.
Na oslavu 110.výročí nové vedení společnosti,
jednatelka Ing. Jana Beldíková a ředitel závodu
Ing. Adam Richtr, připravuje akci Den otevřených
dveří, kdy 10.06.2017 se otevřou brány porcelánky veřejnosti, budou organizovány prohlídky
s ukázkami vybraných procesů výroby. Návštěvníci budou moci navštívit nově otevřenou outletovou
prodejnu s výprodejovým zbožím. Pro děti bude
připraveno mnoho zajímavých atrakcí – skákací
hrad, malování na obličej, stanoviště „Vytvoř si
svůj výrobek“ Vše za doprovodu hudby. Veškeré
atrakce budou pro návštěvníky zdarma a pracovníci porcelánky se těší, že budou moci ukázat
všem návštěvníkům výsledky své práce.
(pr)
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Na skok do lesa
Z altánu do altánu (5. díl)
V rámci seriálu jsme se již zmínili o mnoha altánech a v tomto pokračování se budeme snažit popsat
cesty k většině zbývajících staveb. Zcela úplný výčet
všech objektů pak najdete v rejstřících. Procházky
jsme se snažili většinou připravit tak, aby začínaly
a i končily v blízkosti zastávek městské hromadné
dopravy (dále jen MHD). Zároveň si myslíme, že
současné době, kdy jsou v některých rodinách i dvě
auta, nebo když vypomohou známí, že je vše ještě
snazší.
Na cestu po altánech se dnes vydáme od „Kolováku“. Zastávka autobusu MHD „Letiště rozcestí“ je
od rybníku vzdálena co by kamenem dohodil, v rámci
nejkratší cesty se ale musí přejít krátký úsek po
frekventované silnici.
Mnozí patrně pojedou na tento výlet autem. Pak
ho tedy odstaví u „Kolovského rybníka“ na přilehlém
parkovišti. Nezapomeňte si však připravit k předem
danému cíli pěšího výletu druhé auto, kterým se pak
řidiči pro první auto vrátí.
U rybníka, který v této části lesů vznikl až ve druhé

Výřez historické mapy – Kolovák (bez rybníka)
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polovině 20. století, se nachází malé sezení, ale
protože jsme teprve na začátku cesty, nebudeme tu
dlouho otálet a kolem altánu „U Letiště“ vykročíme
dál po asfaltové Okružní cestě. Zanedlouho mineme
lesní školku se včelínem a po chvíli přijdeme na
velkou křižovatku. Zde stojí chata „Na Rozcestí“ a je
třeba dát pozor, abyste omylem neodbočili na cestu
do Březové. Potvrzení, že jdete ve správném směru,
tj. na Karlovy Vary získáte u „Bezejmenné chaty“,
v jejímž okolí jsou zajímavé výchozy skal. Z asfaltové Okružní cesty odbočují ve směru klesání vlevo
mnohé lesní pěšiny, praktické zkratky do Březové.
Asfaltka směrem na Vary, také postupně vytrvale
klesá a to až k bývalému „Kouzelnému městečku“,
dnes jen „KOME“. Rozlehlé záchytné parkoviště pro
autobusy spojené s městem zvláštní linkou MHD, se
stalo poměrně oblíbeným pro celou řadu cestovních
kanceláří.
Další altán, na který narazíte u Okružní cesty, se
jmenuje „Na Zátiší“. Pod ním je závora a za další
zatáčkou se pod cestou rozkládá rozsáhlý areál

Dorothein altán
u bývalé výletní kavárny a pozdější podnikové chaty.
V historii byla asi nejznámější pod názvem „Waltrovka“. Nad tímto objektem pak stojí u Okružní cesty,
respektive nad ní, další altán „Na Výšině“.
Cesta dál klesá, a tak nenásilně nutí k svižné
chůzi. Lze se samozřejmě zastavit u různých výhledů
do údolí řeky Teplé, například na „Toscanu“, dnes
mezinárodní škola a zajímavé jsou i průhledy na
protější stráně.
Za další z mnoha zatáček cesty půjdete nad
vodotečí, která napájí malý rybníček. Pak minete
rozlehlý „Beethovenův altán“ a nakonec dokráčíte
ke komerčním altánkům u areálu „KOME“. Zde už
jen stačí přejít přes řeku k Poštovnímu dvoru a pak
zamířit k zastávce MHD, nebo k autu na parkovišti.
Na úplný závěr seriálu jsme si nechali ještě jednu
cestu z Diany. Lanovka se asi bude muset letos
připravit na zvýšený nápor cestujících. Strategický
kopec, „Výšina přátelství“ přitahovala ve zvýšené
míře návštěvníky i v dávné minulosti a již v roce
1804 byl na stráni přilehlé k městu upraven malý
pahorek. Zde, nedaleko od pradávného smírčího
kříže, byl pak vztyčen obelisk k poctě lorda Findlatera, který se jako jeden z prvních návštěvníků lázní
výrazně zasloužil o lepší zpřístupnění karlovarských
lesů a přispěl i k výstavbě romantických altánů.
Lord věnoval peníze i na „České sedátko“, které
nechal postavit jen kousek od „Dorotheina altánu“.
Vraťme se však na Dianu. Serpentiny cesty Přátelství už důvěrně známe, a tak se po této asfaltce
přesuneme až k odbočce k tzv. „Russelovu srubu.

České sedátko

• SERIÁL
Poměrně nová stavba stojí u stejnojmenné cesty a ta
srub spojuje se skálou, z jejíhož temene je pěkný
výhled na Lesní pobožnost.
My však od srubu zamíříme k Sovově stezce, kde
u závory stojí malé zastřešené sezení s názvem
„U Libosadu“. Větší parta by se sem ke stolu nevešla,
ale pro tyto skupiny, například školní třídy, je vhodný
Fibichův altán, který stojí na druhé straně velké
křižovatky lesních cest.
Dominantou místa je však stará hájovna, a právě
před ní se nalézá odbočka na cestu, která vede k Rohanovu kříži. Z této cesty se pak dá sejít do Tuhnic
strmou roklí, přičemž nad další poměrně rozlehlou
křižovatkou lesních cest se nalézá tzv. „Smrkový
srub“.
Pak už jen stačí dojít přes Napajedla do ulice
Václava Brožíka a z ní pak k zastávce MHD na
Moskevské.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Rejstřík altánů (5. část):
Oficiální název objektu
Alternativní název (Historický)
U Hvězdárny (zanikl)		
U Křížku		
U Letiště
U mraveniště, U rybníka
U Libosadu		
U Myslivny		
U Obrazu
Obraz
V Sedle		
Vyhlídka Vítkova Hora
Vyhlídka na letiště

Popis
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán

Umístění
na louce
u cesty
u cesty
u cesty
u parkoviště
u cesty
u cesty
u V. Hory

Rejstřík objektů ve městě, které nejsou ve správě LLKV:
Oficiální název objektu
Alternativní název (Historický)
Bellevue		
České sedátko
Paraplíčko
Dorothein		
Vídeňské sedátko		
Vyhlídka v Dalovicích		
Altán u Lázní I 		
Altán u Domova Mládeže Pension Hestie
Altán (ulice Libušina)
Český rozhlas

Popis
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán
otevřený altán

Umístění
Šibeniční vrch
pod Imperiálem
u silnice
pod Imperiálem
pod teplárnou
sady Karla IV.
v Drahovicích
v zahradě u vily

Altány nad prameny
Kleinův 		
Svobody		

otevřený altán
otevřený altán

před Richmondem
u Lázní III

Pozn.: zvýrazněné písmo = altány zmíněné v 5. části seriálu.
kurzíva = altány zmíněné v předchozích částech seriálu
Na Výšině
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Kdo letos v Karlových Varech převezme Křišťálové
globy, na to si ještě pár týdnů počkáme, ještě
před zahájením 52. ročníku MFF KV můžeme
ovšem představit filmaře, kterým se tohle ocenění
dostane za mimořádný umělecký přínos světové
kinematografii.
James Newton Howard. Autor hudby k tak legendárním titulům jako Pretty Woman, Šestý smysl, Batman
začíná nebo série Hunger Games, bude hostem
52. ročníku MFF Karlovy Vary, kde na slavnostním
zahájení převezme Křišťálový glóbus za mimořádný
umělecký přínos světové kinematografii. Veřejnost
se bude moci s uznávaným autorem filmové hudby
a dirigentem setkat v rámci slavnostního zahajovacího
koncertu před hotelem Thermal. James Newton Howard bude osobně řídit ve světové premiéře provedení
části své hudby k pokračování filmu Fantastická
zvířata a kde je najít v podání Českého národního
symfonického orchestru.
Na 52. ročníku MFF KV převezmou Křišťálový globus
za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii také dva filmaři, kteří svou společnou autorskou
tvorbou zásadně ovlivnili vývoj ostrovní kinematografie. Režisér Ken Loach a jeho dvorní scenárista
Paul Laverty společně vytvořili 12 celovečerních a 2
krátké filmy a stali se průkopníky britského sociálně
realistického filmu s humanitním poselstvím. Ocenění
získávají při příležitosti oslav 30. výročí založení
Evropské filmové akademie. Filmy Kena Loache
a Paula Lavertyho získávají pravidelně ceny na
renomovaných mezinárodních filmových přehlídkách
(Cannes, Benátky) a také s karlovarským festivalem
pojí především Kena Loache úzký vztah. Na 16. MFF
Karlovy Vary v roce 1968 získala Carol Whiteová Cenu
za nejlepší ženský herecký výkon v Loachově filmu
Smůla na patách (Poor Cow). Film získal i Zvláštní
ocenění technické poroty. V roce 1970 získal a osobně

Hudební skladatel James Newton Howard. 

Foto: Mark Hanauer

přebíral na 17. ročníku MFF KV Velkou cenu za svůj
přelomový snímek Kes, drama, které britský filmový
institut zařadil mezi deset nejlepších britských snímků
20. století. Hostem karlovarského festivalu byl také na
jednom z jeho prvních porevolučních ročníků v roce
1992. Karlovarský festival uvádí Loachovy a Lavertyho
filmy průběžně ve svém programu.

přílivu (The Prince of Tides) či Svatba mého nejlepšího
přítele (My Best Friend’s Wedding) a dvě nominace
získal za písně k filmům Junior a Báječný den (One
Fine Day). Má čtyři nominace na Zlatý Glóbus - za
impozantní libreto k úspěšnému remaku Petera
Jacksona King Kong, za symfonické libreto k filmu
Odpor (Defiance) a písně z filmů Junior a Báječný den
(One Fine Day).
James Newton Howard získal v roce 2009 Cenu
Grammy (společně s Hansem Zimmerem) za hudbu
k filmu Temný rytíř (The Dark Knight). Na Grammy byl
nominovaný také za hudbu k filmu Krvavý diamant
(Blood Diamond) a za píseň z filmu Báječný den (One
Fine Day). Obdržel cenu Emmy za titulní píseň k seriálu Andreho Braughera Gideon’s Crossing a dvě další

Hudební skladatel James Newton Howard
James Newton Howard patří k nejvšestrannějším
skladatelům filmové hudby současnosti. Jeho kariéra
trvá přes třicet let. Složil hudbu k více jak 120 filmům,
šestkrát byl nominován na Cenu Akademie za nejlepší
hudbu k filmům Odpor (Defiance), Michael Clayton,
Vesnice (The Village), Uprchlík (The Fugitive), Pán

KSO doprovodí na festivalovém Večeru
města Michala Hrůzu a Kapelu Hrůzy
Mezinárodní filmový festival - Večer města
Karlovy Vary - Karlovarský symfonický orchestr.
Toto dnes již tradiční spojení platí i pro letošní
festivalový ročník, kdy v Letním kině KSO pod
vedením dirigenta Martina Hyblera doprovodí
zpěváka Michala Hrůzu s Kapelou Hrůzy. Spolu
s nimi se představí i dětský sbor Coro Piccolo.
Zpěvák, kytarista, skladatel a textař Michal
Hrůza letos slaví dvacet let na hudební scéně.
Dlouholetý frontman kapely Ready Kirken, pro
niž napsal několik desítek písní a textů, se na
sólovou dráhu vydal v roce 2006 a s Kapelou
Hrůzy má na kontě tři alba. Mimo práce pro
kapelu ovšem skládá i hudbu pro filmy a seriály
- Lidice, Martin a Venuše, seriály Vyprávěj,
Mazalové, napsal také velký hit Anety Langerové Voda živá.
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Během téměř dvouhodinového vystoupení
zazní průřez Michalovou tvorbou, ale také písně

z nového alba Sám se sebou, které vychází
v květnu letošního roku. Partitury pro společný
koncertse symfonický tělesem vytvořil Hrůzův
letitý hudební kolega, člen Kapely Hrůzy Karel
Heřman.
Na koncertě se představí Karlovarský symfonický orchestr též ve dvou samostatných
atraktivních vstupech. Jako předkapela vystoupí
karlovarská jazzová formace M.K Collective vedená saxofonistou Milanem Krajícem s vynikající zpěvačkou Petrou Brabencovou a reprtoárem
téměř bez žánrového omezení.
Koncert se uskuteční 5. července od 19 hodin,
vstupenky jsou v prodeji v běžných předprodejích a na vstupenky.karlovyvary.cz. Cena
v přeprodeji je 200 Kč, na místě 250 Kč, pro
mládež do 15ti let 100 Kč.

• MFF KARLOVY VARY

ocení režiséra, scénáristu i skladatele
Emmy nominace za nejlepší titulní píseň k seriálu
Pohotovost (ER) a píseň k seriálu Vinga Rhamese Men.
V roce 2008 ho za práci na filmech Soukromá válka
pana Wilsona (Charlie Wilson’s War), Michael Clayton
a Já, legenda (I Am Legend) World Soundtrack Award
Akademie jmenovala filmovým skladatelem roku.
Jeho úspěch je odrazem bohaté hudební tradice.
Inspirovaný babičkou, která byla houslistka, začal už
ve čtyřech letech hrát na klavír. Po studiu na Music
Academy of the West v Santa Barbaře a během studia
na USC School of Music, obor klavírní tvorba, absolvoval studia hry v orchestru pod taktovkou legendárního
Martyho Paiche.
Ačkoli je jeho vzdělání spíše klasické, zaměřuje se
hlavně na rockovou a populární hudbu, a byla to právě
práce v popové oblasti, která mu umožnila rozvinout
talent jako muzikantovi, skladateli a producentovi.
Spolupracoval s největšími osobnostmi současného
popu, jako jsou Elton John, Crosby, Stills & Nash,
Barbra Streisand, Rod Stewart, Diana Ross, Olivia
Newton-John, Randy Newman nebo Chaka Khan
a řada dalších.
V roce 1985 dostal nabídku na hudbu k svému
prvnímu filmu Head Office. Od té doby vytvořil hudbu
k filmům různých žánrů. Jsou mezi nimi například
všechna čtyři pokračování série Hunger Games, akční
snímky Bourneův odkaz (The Bourne Legacy), Collateral, Smrtící epidemie (Outbreak), kultovní Batman
začíná (Batman Begins), s režisérem M. Nightem Shyamalanem spolupracoval na filmech Šestý smysl (The
Sixth Sense), Vyvolený (Unbreakable), Vesnice (The
Village) a Znamení (Signs), v jeho filmografii nechybí
psychothrillery jako Volný pád (Falling Down), Prvotní
strach (Primal Fear), Ďáblův advokát (The Devil’s Advocate), ani komedie Dave a především královna
romantiky Pretty Woman a mnoho dalších. V roce
2016 složil hudbu k snímku podle J. K. Rowlingové
Fantastická zvířata a kde je najít (Fantasic Beasts

and Where to Find Them). Nyní pracuje například na
hudbě k snímku studia Disney The Nutcracker and the
Four Realms a dále k filmům Inner City s Denzelem
Washingtonem a Red Sparrow s Jennifer Lawrence.
James Howard se kromě filmové a televizní hudby
věnuje významně i skládání hudby klasické. Od respektovaného sdružení ASCAP (The American Society
of Composers, Authors and Publishers) získal cenu
Henry Mancini Award za celoživotní přínos. Stejně tak
získal v roce 2016 Cenu za celoživotní přínos společnosti BMI (Broadcast Music Inc.).

šestnáct let (Sweet Sixteen, 2002), Zvedá se vítr (The
Wind That Shakes The Barley), za nějž získal Zlatou
palmu pro nejlepší film na MFF v Cannes 2006, Hledá
se Eric (Looking for Eric, 2009), Andělský podíl (The
Angels’ Share, 2012) a zatím poslední Já, Daniel
Blake (I, Daniel Blake, 2016) opět vyznamenaný Zlatou
palmou pro nejlepší film na loňském MFF v Cannes.

Scénárista Paul Laverty

Režisér Ken Loach

Svou dlouholetou režijní kariéru započal televizním
filmem Cathy Come Home a dramatem Kes, oceněném právě na MFF Karlovy Vary. Po zlomovém filmu
Lůza (Riff-Raff), který se stal v roce 1991 Evropským
filmem roku přišla řada významných titulů – Země
a svoboda (Land And Freedom, 1995), Sladkých

Paul Laverty napsal scénáře ke 12 celovečerním
a 2 krátkým filmům, režírovaným Kenem Loachem.
Film Jmenuji se Joe (My Name is Joe) vyhrál na MFF
v Cannes roku 1998 cenu za nejlepší herecký výkon
Petera Mullana. Za film Sladkých šestnáct let (Sweet
Sixteen) - získal Paul Laverty v Cannes 2002 cenu za
nejlepší scénář; Zvedá se vítr (The Wind That Shakes
the Barley) je vítězem Zlaté palmy v Cannes v roce
2006 a snímek Já, Daniel Blake (I, Daniel Blake) byl
také oceněn Zlatou palmou v roce 2016. Paul Laverty
napsal scénář k snímkům A také déšť (Tambien La
Lluvia) a Olivovník (El Olivo), režírovaných Icíarou
Bollaínovou.

Symfonici opět zahrají na Rolavě
Již po třetí připravuje Karlovarský symfonický
orchestr koncert v areálu koupaliště Rolava.
Koncert s názvem „My hrajeme všude“ se

poprvé odehrál předloni, měl obrovský úspěch
a tak se orchestr rozhodl jej každoročně před
prázdninami zopakovat, loni třeba s melodiemi

z filmu Noc na Karlštejně. Letos se koncert
uskuteční ve středu 28. června od 19 hodin
a návštěvníci se mohou těšit na výběr známých
skladeb z klasického repertoáru, ale hlavně
na melodie z hollywoodských filmů (např.
z Jurského parku, Star Wars nebo Ledového
království), které má KSO v repertoáru, a které
jsou oblíbené zejména na výchovných koncertech a akcích pro rodiny s dětmi.
Chybět nebude také Viktor Braunreiter, který
již tradičně koncerty provází slovem, a těšit se
můžete i na soutěž o ceny, například o abonomá Karlovarského symfonického orchestru
nebo vstupenky na koncert Michala Hrůzy
v Letním kině. Zveme malé i velké na netradiční open air akci se skvělou hudbou, ze které
se – doufejme – stane oblíbená tradice. Vstup
na akci je zdarma, v případě nepřízně počasí se
akce ruší.

Vlasta Vodičková, produkční KSO
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• KAVÁRNA
První Mezinárodní filmový festival, který jsem
v Karlových Varech navštívil, byl 11. ročník, který
se konal v roce 1958. Bylo mi 23, mimochodem současnému prezidentovi festivalu Jiřímu
Bartoškovi bylo tehdy 11 let. S partou študáků
jsme sedávali pod stromy v parku mezi hotelem
Moskva ( nyní už Grandhotel Pupp) a jídelnou
s barem, který odděloval park od řeky Teplé. Byla
tam jídelna a příjemný podnik, kde večer hrával na
piáno jazz Míša Polák .
Festival byl zcela poplatný době, šéfem byl rektor
FAMU A.M. Brousil. ministroval pan Kahuda. Přes
všechny ty totalitní strasti už byl ale cítit pomalý
nástup nové vlny. V ospalé kavárně Florentina se
konala Volná tribuna, kam jsme měli kupodivu volný vstup. Vyhrál sovětský snímek Tichý Don – jak
jinak! Lesk však už dodaly filmy Zemanův Vynález
zkázy, ale i Velká modrá cesta, s hlavní rolí Yvesem
Montanem, promítal se i trhák Bílá velryba s G.
Peckem. Mezi filmovými hosty jsme vídávali Oldřicha Nového, slavného francouzského karikaturistu
Jeana Effela i plejádu italských režisérů - v čele
s Cesarem Zavattinim.
Každý filmový novinář chce získat pro sebe
známou osobnost a vyzpovídat ji. Kdo říká, že
tomu tak není - lže. Mně se to podařilo hned

několikrát. Někdy bylo setkání náhodné, jindy jsem
musel rozhovory konzultovat s agenty, ale vždy to
nějak vyšlo. Nepamatuji, že mi někdo dal košem.
S Vlastimilem Brodským jsem mluvil na Divadelním náměstí, když s pistolí v ruce startoval běh
Stavařské dvacítky. Na hotelovém pokoji mě přijal
už nemocný pan Jiří Sovák, rande jsem měl se
slečnou Stříbrnou, kterou s osobním šarmem hrála
Marie Drahokoupilová. V zahradě Švýcarského
dvora mně určil dvacetiminutový čas rozhovoru
s Miloslavem Donutilem jeho agent, v divadelní
šatně hotelu Thermal jsem si s rozkoší povyprávěl
s Lakomcem, kterého představoval Petr Nárožný,
pohoda byla i s Nellou Boudovou, která v divadle
v Karlových Varech končila a otvírala se jí cesta za
vysněnými rolemi v pražském Činoherním klubu.

Mezinárodního festivalu (2014). Na rozdíl od další
velké americké star stále zapšklého Olivera Stona si
slavný tanečník získal na svou stranu jak festivalový
štáb, tak především diváky.
Usměvavý vystoupil u auta před Thermalem a než se
vydal na cestu po červeném koberci, zamířil k mávajícím divákům. Ač byl doprovázen početnou ochrankou,
mával a osobně se zdravil s filmovými fandy. S některými se dokonce bavil a pořadatelé se tak dostávali
do časového skluzu. Přivítal ho primátor i vedení
festivalu, zdravil se s novináři, zastavil se a zapózoval
dokonce v tanečních figurách pro fotografy. Pomalu
vstupoval do hotelové haly, poskytl i několik krátkých
televizních a rozhlasových rozhovorů. Byl v naprosté
pohodě.
V době příjezdu Travolty do Thermalu jsem byl v administrativní části hotelu. K zábradlí na ochozu, odkud
je vidět do haly, jsem se nedostal, bylo zcela obsazené
davem. Volno bylo pouze v místě, kde bylo skoro
jasné, že ho neuvidím, herec procházel totiž směrem
k hlavnímu vchodu do festivalového kina.

Moje festivalové rozhovory
S Leonardem DiCapriem jsem krmil kachny
V roce 1994 se v Karlových Varech konal XXIX.
ročník Mezinárodního filmového festivalu. Poprvé mu
šéfoval herec Jiří Bartoška. Největší hvězdou byl herec
Max von Sydow. V té době jsem ještě občas chodil na
pivo do příjemné restaurace Malé Versailles.
Jedno festivalové odpoledne jsem poblíž proslulého
jezírka, kde se kdysi hrával i hokej, viděl skupinu
hostů, kteří se točili kolem hubeného mladíka. Vypadal
na patnáct, ale do devatenácti mu moc nezbývalo. Byl
nezkrotný, plašil na rybníčku kachny a labutě a zkoušel na ně házet i šutráky. Později jsem zjistil, že to byla
mladíkova příbuzenská suita – maminka, prarodiče
a nejbližší přátelé. Vedla je americká režisérka českého původu Pavlína Solo a ten mladík v tričku s logem
Becherovky se jmenoval Leonardo DiCaprio.
Režisérka mě vnutila svůj foťák a požádala mě,
abych je u jezírka společně vyfotografoval a dokonce
přemlouvala Leonarda, aby se převlekl a oblékl si
tričko s logem festivalu, což pak nějak nevyšlo. Přes
režisérku jsem se Leonarda zeptal - jak je možné, že
se mladá hvězda objeví jen tak v Karlových Varech.

Devatenáctiletý Leonardo DiCaprio navštívil v roce
1994 s rodinou karlovarský filmový festival.
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„Nebylo to jednoduché, vše je založeno na soukromých vztazích“, překvapivě herec zvážněl, „profesionálně by to asi nevyšlo. Za herci dnes stojí početné
agentury, já jsem zde vlastně s maminkou a s prarodiči na výletě“, vysvětlila mně mladá začínající hvězda.
Leonardo DiCaprio byl jediným představitelem, který
se zúčastnil promítání amerického filmu v informativní
sekci ´Co žene Gilberta Grapea´. Herec hraje mentálně
postiženého v prostředí amerického Zapadákova. Na
tiskovou konferenci přišel s maminkou. „Pečlivě jsem
se na natáčení připravoval, dokonce jsem čas pobýval
v domě handicapovaných. Nejsložitější pro mě bylo,
když jsem musel reagovat na smrt milované matky“.
Potvrdil, že už od mládí se rád předváděl. Od mala
chtěl být hercem, navíc bydlel v Hollywoodu. „Škola
mě moc nebavila, neumím se soustředit na věci, které
se nechci učit, nejhorší byla pro mě matematika.
Raději jsem se před školou předváděl – tančil jsem
break dance. Poprvé jsem filmoval v deseti letech,
natáčel jsem reklamy“.
Střední školu nedodělal. Rozjel filmování, natočil
čtyřiadvacetidílný seriál a filmová a televizní dráha se
rozjížděla. „Vždy jsem byl těžko zvládnutelný divoch.
Rodičům jsem vděčný, zato, že se mnou vydrželi,
nebylo to asi lehké. Je však důležité umět ukočírovat
svoji slávu. Pro mě je nejdůležitější naše rodina a dobří přátelé. Berou mě jako Lea a né jako Leonarda. Díky
ním jsem se ještě nezbláznil“.
U rybníčku jsem se ještě stačil zeptat – jak relaxuje.
„Hraji basketbal a chytám ryby“, dnes slavný herec
z Titaniku mě už tehdy hodně překvapil.
Deset metrů od Travolty
Kdo by neznal slavného rockenrollového tanečníka
z Pomády, nebo z Horečky sobotní noci Johna Travoltu. Byl největší hvězdou 48. ročníku karlovarského

Slavný John Travolta se objevil v Thermalu deset
metrů pode mnou. Z balkonu jsem na něj zavolal.
Zastavil se, odpověděl a zapózoval. Fotka není
moc dobrá, ale o něčem vypovídá.
Stalo se však něco neskutečného. Travolta se
náhle a nečekaně objevil v mém zorném poli spolu
s bodygardy s vysílačkami v uších a pomalu se přímo
pode mnou přesouval k festivalové bráně. Měl jsem
připravený foťák a čekal jsem na příležitost. Když
se suita přiblížila puberťácky jsem zavolal: „Hellou
John“! Zastavil se a pohlédl překvapivě vzhůru,
usmál se a s obamovským gestem – vztažením ruky
s napřaženým ukazovákem na mě zavolal: „Hellou to
you, hay there“! a pokračoval v programu. Foťák jsem
zmáčkl, fotka je nedokonalá, ale přesto to byl jeden
z mých nejkratších a nejmilejších rozhovorů, který
jsem kdy absolvoval.
John Travolta získal na 48. ročníku karlovarského
festivalu Kříšťálový globus za mimořádný přínos do
světové kinematografie. „Jsem hrdý, že mohu být
součástí skupiny těch, kteří byli na tomto festivalu
oceněni. Řada z nich jsou moji přátelé. Děkuji vám za
privilegium se k ním zařadit“, řekl Travolta s pohárem
v ruce. Herec a tanečník se představil i divákům
v Letním kině, kde na něj čekalo 2 238 fanoušků. Ti
vytvořili návštěvnický rekord kina a shlédli i ukázku
slavného tance z filmu Pomáda. John patřil k nejpříjemnějším hostům, kteří se kdy v Karlových Varech
objevili.
Text a foto Luboš Zahradníček
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Prvotřídní sólisté. Ukončení
koncertní sezóny KSO bude stylové
Červen je tradičně posledním měsícem koncertní
sezóny Karlovarského symfonického koncertu
i měsícem, kdy začíná předprodej abonomá na
sezónu příští. 182. koncertní sezóna KSO skončí
(ne však vystupování orchestru v následujcícíh
měsících) Závěrečným koncertem 22. června, kdy
v sále Grandhotelu Ambassador Národní dům pod
taktovkou čestného šéfdirigenta Martina Lebela
vystoupí se symfoniky vynikající ruská klavíristka
Sofja Gülbadamova. Provede Beethovenův Koncert
pro klavír č. 5. Současně půjde o závěrečný koncert
festivalu Beethovenovy dny, kterým orchestr tradič-

ně připomíná pobyt hudebního velikána Ludwiga
van Beethovena v Karlových Varech v srpnu 1812.
Festival sestává ze tří koncertů, zahájí jej 9. června
v Grandhotelu Ambassador Národním dům Klavírním recitálem jeden z našich nejvýznamnějších
klavírních interpretů a pedagogů, klavírista Ivan
Klánský. Druhý festivalový koncert se odehraje 15.
června na témže místě, s KSO se pod taktovkou
šéfdirigenta Jana Kučery představí houslový virtuos
Václav Hudeček, který vždy úroveň orchestru velmi
kladně hodnotil. K úplnému výčtu červnových
koncertů je třeba uvést Dirigentský masterclass 2.

června v Lázních III, kterým pokračuje úspěšná spolupráce s Vysokou školou umění v Curychu, a rovněž kolonádní koncerty na Mlýnské kolonádě, které
KSO zajišťuje. Předplatné na 183. koncertní sezónu
si budou moci zájemci zakoupit ve dnech 18. až 20.
června v Grandhotelu Ambassador Národní dům,
vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Podrobnější informace
o předplatném se včas objeví na plakátech, webu
orchestru www.kso.cz a v médiích. Karlovarský
symfonický orchestr přeje všem posluchačům
bohaté hudební zážitky a těší se s nimi na setkání
nejen v červnu, ale též v příští sezóně.

Sofja Gülbadamova

Jan Kučera

Ivan Klánský

Ten druhý život.
Výstava seznamuje
s válečnými veterány
Netradiční pohled na prostředí zahraničních misí,
v nichž byli nasazeni příslušníci Armády ČR,
podá svým návštěvníkům putovní výstava Ten
druhý život, která se do Karlových Varů přesouvá
mezi 6. a 20. červnem. Základní myšlenka výstavy zůstává i pro druhý ročník stejná - přiblížit
návštěvníkům činnost novodobých válečných
veteránů a působení Armády ČR v zahraničních
operacích. Fotografové se zaměřili zejména na
prostředí, zvyky a obyvatele konkrétní země, ve
které čeští vojáci po dobu svého působení žijí.
„Je dobře, že se o zahraničním působení
českých vojáků ví a mluví a že je představováno
právě touto formou, očima samotných vojáků. Mnozí z nich jsou velmi dobří fotografové.
Letošní druhý ročník výstavy se, mimo jiné, koná
také proto, že ten první byl úspěšný. A loňská
výstava navíc přispěla na dobrý účel. Fotografie
podpořily centrum pro válečné veterány v Brně,“

říká o výstavě ministr obrany Martin Stropnický.
Na výstavě se letos představí pět nových autorů
z řad příslušníků Armády ČR, rotný Radek Venglář z mechanizované brigády v Hranicích, vojenská kaplanka nadporučice Gabriela Horáková
z Vojenské akademie ve Vyškově nebo rotmistr
Josef Spurný, nadpraporčík Jiří Švejda a kapitán
Jan Czvalinga z letecké základny v Náměšti nad
Oslavou. Tým autorů vojáků opět doplní profesionální fotoreportérky Jarmila Štuková a Lenka
Klicperová. Nasazení 601. skupiny speciálních sil
zachytil na svých snímcích David Jirásek.
K výstavě také vyjde samostatná kniha, v níž
čtenáři naleznou příběhy, rozhovory a fotografie
s tématem působení českých vojáků v zahraničních operacích po roce 1990. Část výtěžku
z prodeje knihy půjde ve prospěch Komunitního
centra pro válečné veterány při Vojenské nemocnici Brno.

Alfred Strejček
rozehraje
milostný příběh
J. W. Goetha
Stejně jako v loňském roce přivítá také letos
Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera
majitele charizmatického hlasu pana Alfreda
Strejčka. Program večera v kostele sv. Petra
a Pavla Církve československé husitské začne
21. června v 19.30 hodin a tematicky se bude
vázat ke Karlovým Varům. Poslední velká láska
J. W. Goetha aneb milostný příběh stárnoucího
básníka a mladičké šlechtičny se odehrává na
kolonádách západočeských lázní. Slovo hudbou
proloží a místní vzácné historické varhany
rozezní přední český varhaník a profesor Pražské
konzervatoře Jan Hora. Mezinárodní hudební
festival J.C.F.Fischera se koná pod záštitou
ministra kultury Daniela Hermana a náměstka
primátora města Karlovy Vary Jiřího Klsáka.
Vstupenky v hodnotě 150 korun je možné zakoupit
v Infocentru města Karlovy Vary a na dalších
prodejních místech. Dále jednu hodinu před
začátkem koncertu v kostele.
Více informací na www.ioff.cz
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Mattoni Karlovarský Karneval Vstupenky
na Létofest
kupujte už
nyní. Ušetříte
Pořadatelská agentura Müller Production ve spolupráci s městem Karlovy Vary připravila tradičně na první červnový víkend
jubilejní už 10. ročník Mattoni Karlovarského Karnevalu. Tradiční
součást kulturního léta v Karlových Varech má jednu významnou
novinku a to přesunutí hlavního doprovodného programu z prostor před hotelem Thermal na Masarykovu třídu před Grandhotel
Ambassador Národní dům. Hlavním tématem letošního ročníku je
„Létající karneval“.

2.-3. června 2017, KARLOVY VARY
Pátek 2. června
21:00
Hudební vystoupení kapely Alison před hotelem Thermal.
21:00
Festival netradičních plavidel - jede se z Březové, hodnotí se u skleněného mostu
před Thermalem, kde bude porota „Netradičních plavidel“.
22:00
Dronte - Romantická noční plavba Březová – Karlovy Vary 500 lidí na gumových
lodích a raftech.
Sobota 3. června
12:00 - 18:00 Festival hudby a tance třída T.G.Masaryka před Národním domem – Lucie Revival,
Liwid, After párty band, Bubeníci, Luko.
17:00 - 19.30 Karnevalový průvod masek – téma: Létající Karneval
Trasa: Třída T.G.M., zahájení u GH Ambassador Národní dům, hl. pošta –zastavení,
Zahradní, Mlýnská, Lázeňská, Stará louka, GH Pupp - zastavení, Mírové náměstí,
Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I.P Pavlova, Zahradní a TGM. Potom rovnou
do GH Národní dům na karnevalový bál a vyhlášení Krále a královny Karnevalu.
20:00 - 23:00 Karnevalový bál v GH Ambassador Národní dům s vyhlášením vítězů Karnevalu,
potom koncert Meczla Orquesta – kubánská kapela.
Ceny Karnevalu: Zájezd na Benátský karneval pro 2 osoby, auto na týden od Algonu, Asklepion 2
vauchery na masku, pro mateřské školy- nejlepší masky : Mattoni pitný režim na rok pro , pro Střední
školy: sál promaturitní ples od GH Pupp v hodnotě 100tis. Kč, Bambule - 2 nejhezčí dětské masky.
Dětské Karnevalové odpoledne: Program Smetanovy sady u hlavní pošty .
12:00 - 18:00 Malování na obličej, workshopy, dětské dílny, nafukovací atrakce, Divadlo pro děti
pan Pohoda, nealkobar Mattoni, Algon auta, rádio Dragon dětský facepaiting a další
atrakce.
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Na konci léta bude karlovarské letní kino
dějištěm celodenní události, a to nejen
pro hudební fanoušky, ale klidně pro celou
rodinu. Napište si už nyní do diáře termín
9. září a k tomu heslo Létofest! Těšit se
můžete na Marka Ztraceného a skupiny
Mandrage, Iné Kafe, Slza, Wanastowi Vjecy
a Rybičky 48 a zaručeně si také vzpomenete,
že otálet se zakoupením lístku se nevyplatí.
Do konce května za něj dáte 370 korun, od
června do 8. září už vás vyjde na 430 korun
a přímo na místě v den konán zaplatíte 490
korun. Přestože se tedy zdá být září stále
daleko, vyplatí se obstarat si vstupenky co
možná nejdříve. Hudební produkce bude
doplněna o bohatý doprovodný program.
Návštěvníci budou mít možnost zúčastnit se
grilovací soutěže. Každý soutěžící dostane
ingredience a jeho úkolem bude předvést
své grilovací umění. Grilovat se bude na top
plynových grilech a nejlepší grilmastři budou
obdarováni cenami. Další, na koho se v rámci
festivalu nezapomene, jsou děti. Věnovat se
jim bude bohatý program v podobě dílniček
a soutěží i drobných sportovních aktivit.
Chybět nebudou i promostánky partnerů,
které nabídnou kromě své prezentace i další
různé aktivity, jako je třeba fotokoutek
a další. Karlovarský Létofest je jeden z osmi
festivalů, konaných v různých městech od
července do září. Více informací a předprodej
vstupenek najdete na webu www.letofest.cz.
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1.6.
9.00 a 11.00 Jana Pithartová: Konec strašidel
ve Svatošských skalách
Činohra KMD, představení pro školy
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím, inspirovaná pověstmi
Zdeňka Šmída. Strašidýlka jsou vlastně hodní a zábavní tvorečkové. O kolik hroznější je pro ně nemít pro co žít! Jak strašidelně
strašlivé musí být nemilovat! Najde Jan Svatoš svoji lásku?
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Pachtová a Eliška Malíková
Režie: Jiří Seydler
4.6.
15.00 Ondřej Sekora: Brouk Pytlík
Docela velké divadlo
Pokračování příběhů z palouku. Do jezírka, kde bydlí statečný
a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou
Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda Mravenec a jeho
kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor Policajt, Luční
Koník a samozřejmě Brouk Pytlík – se společně snaží palouček
zachránit. A pozor, děti – objeví se i Beruška a Housenka Pepina!
Hrají: Petr Kozák, Robert Stodůlka, Zuzana Bartošová, Lenka
Lavičková, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Režie: Jurij Galin
5.6.
19.30 Carlo Goldoni: Poprask na laguně
Studio Dva
Jedna z Goldoniho nejúspěšnějších komedií o obyčejných lidech
z jedné rybářské vesničky. Temperament, rvačky, pračky, hádky,
rozchody a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze
slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu
úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými
páry? Commedia al dente, piccante, furiosa!
Hrají: Jiří Ployhar, Jana Krausová, Kristýna Fuitová Nováková,
Michal Slaný, Roman Štabrňák/ Milan Ligač, Bohumil Klepl,
Eva Holubová, Jana Stryková/ Anna Fixová, Marika Šoposká,
Jan Meduna/ Václav Jílek, Kryštof Hádek, Petr Pěknic, Mojmír
Maděrič/ Václav Jílek
Režie: Milan Schejbal
7.6.
10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Představení pro školy
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Čech
pomoci místní policii s případem. Podaří se mu překazit
ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit květ
nevinnosti líbezné Květušky? Navazujeme na Divotvorný hrnec,
půjde totiž opět o chebsko-karlovarskou koprodukci. Vedle herců
spolupracujících s Karlovarským městským divadlem uvidíte
a hlavně uslyšíte Karlovarský symfonický orchestr, který bude
produkci živě doprovázet!
7.6.
19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru.
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie.
Hrají: Dominick Benedikt, Radek Bár, Petr Batěk, Pavel Marek,
Karolína Jägerová, Vuk Čelebić, Jarmila Šimčíková/ Lucie Domesová, Jindřich Skopec/ Karel Beseda, Miroslav Sabadin, Pavla
Janiššová, Vladimíra Vítová, Barbora Mošnová, David Beneš, Jiří
Švec, Pavel Richta, Radmila Urbanová, Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš
8.6.
19.30 John Murrell: Božská Sarah
Divadlo Kalich
Silnou a působivou hrou Božská Sarah o posledním létu světově
proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové
si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý profesní sen.
K jeho uskutečnění jí napomáhá režisérka Alice Nellis – spolupracují jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem uvedly ve
Stavovském divadle Audienci u královny. A všichni recenzenti se
shodují – nejde tady o pouhou hereckou exhibici, ale o dokonalé
splynutí s rolí, které je zároveň zcela osobní výpovědí – a Sarah
podle Janžurové představuje především důkaz hereckého
mistrovství.
Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek/ Igor Orozovič
Režie: Alice Nellis
9.6.
19.30 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017
Pronájem - Magistrát města Karlovy Vary
10.6.
20.00 Jiří Seydler: Karel IV. aneb Strasti Otce
vlasti
Činohra KMD, hraje se na nádvoří hradu Loket
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší

slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy z Čech
– a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno – tedy
z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku
Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je císařem římským a potřetí
se oženil s o dvacet let mladší Annou Svídnickou. Jenomže! Aby
vše bylo, jak mu ambice velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu,
která by šířila mezi lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení
karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava je první
částí dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František
Špaček, Alexandra Ptáčková/ Eliška Malíková, Lucie Domesová,
Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna
Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler
11.6.
15.00 Dana Pražáková: Obušku z pytle ven
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka na motivy na motivy K. J. Erbena, tentokrát
v muzikálovém podání. Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen
po bezpracném životě, bohatství a moci. A tak když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky,
v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho
nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask…
Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské
diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Hrají: Jiří Krejčí/ Radovan Snítil, Julie Jurištová, Dana Bartůňková,
Milan Duchek/ Rafael Pražák, Jiří Hána/ Daniel Koťan/ Kryštof
Maliňák
Režie: Dana Pražáková
12.6.
9.00 a 10.30 Dana Pražáková: Obušku z pytle
ven
Představení pro školy
Divadelní společnost Julie Jurištové
13.6.
19.30 Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži
mají své dny
Studio Dva
Velmi zábavná a ironická černá komedie o těžkém údělu muže
v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou
v krizi – to je všeobecně známo – ale pozor: I muži jsou v krizi!
Přicházejí o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených
vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem
Happycentrum.
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/ Václav Jílek, Michal Slaný/ Petr
Bláha, Filip Blažek/ Roman Štabrňák
Režie: Jan Jirků
15.6.
19.30 Franz Lehár: Giuditta
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Franz Lehár, autor operet Veselá vdova, Cikánská láska, Paganini,
Carevič, Země úsměvů a dalších navázal v Giudittě na předešlé
operety, tato však netradičně nekončí happyendem. Příběh
i titulní postava připomínají částečně Carmen. Děj zasazený
na temperamentní jih Evropy a orientální sever Afriky podpořil
skladatel úžasnou hudbou nasáklou exotickou smyslností, která
v sobě spojuje různé kultury. Mezi nejznámější hity patří Moje
rety, Jsi mé slunce a další...
Účinkují: Iveta Dufková/ Miroslava Časarová, Jaroslav Kovacs/ Jakub Turek, Dita Hořínková/ Michaela Nosková, Tomáš Ch. Brázda,
Radek Krejčí, Martin Matoušek, Vladimír Štěpka, Petr Matuszek,
Emilie Michnová, Nikolaj Někrassov, Karel Fieweger, Ivan Zelycz,
Pavel Machát, Otakar Hájek a orchestr Severočeského divadla
Režie: Zbyněk Brabec
16.6.
10.00 Jiří Seydler: Karel IV. aneb Strasti Otce
vlasti
Činohra KMD, představení pro školy
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy z Čech
– a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno – tedy
z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku
Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je císařem římským a potřetí
se oženil s o dvacet let mladší Annou Svídnickou. Jenomže! Aby
vše bylo, jak mu ambice velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu,
která by šířila mezi lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení
karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava je první
částí dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František
Špaček, Alexandra Ptáčková/ Eliška Malíková, Lucie Domesová,
Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna
Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler

19.6.
19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová –
soprán, Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas
pátek 30. června – sobota 9. července
Mezinárodní filmový festival – projekce

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
2.6.
19.30 Dirigentský Masterclass ve spolupráci
s Vysokou školou umění v Curychu
Lázně III
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Předehra na ruská témata
Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 1, 2, 8
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll „Patetická”
Vedoucí projektu a umělecký garant dirigent Marc Kissoczy
FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY
9.6.
19.30 Klavírní recitál
Grandhotel Ambassador,
Ludwig van Beethoven: Slavné sonáty
Sonáta č. 14 cis moll „Quasi una fantasia“ op. 27 č. 2 „Měsíční“
Sonáta č. 32 c moll op. 111
Šest variací na tema „Nel cor piu mi sento“ G dur WoO 70
Sonáta č. 23 f moll op. 57 „Appassionata“
Ivan Klánský - klavír
15.6.
19.30 Koncert
Grandhotel Ambassador
Antonín Dvořák: Romance op. 11
Antonín Dvořák: Mazurek op. 49
Pablo de Sarasate: Cikánské melodie
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
Václav Hudeček – housle
Jan Kučera - dirigent
22.6.
19.30 Závěrečný koncert 182. koncertní
sezóny KSO
Grandhotel Ambassador
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur
op. 73 „Císařský“
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur Op. 55 „Eroica“
Sofja Gülbadamova - klavír
Martin Lebel – dirigent
KOLONÁDNÍ KONCERTY
3.6.
10.00 až 17.00 MusicFest Carlsbad 2017
Mlýnská kolonáda
Přehlídka dechových orchestrů.
20.6.
17.00 ZUŠ Choir Melodie Horní Slavkov
Mlýnská kolonáda
23.6.
16.30 ZUŠ Band
Mlýnská kolonáda
Orchestr Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
2.6.
19.30
Čankišou
Brněnská hudební skupina hrající fúzi world music a rocku.
Její eklektický styl v sobě mísí vlivy několika etnik (především
arabského, afrického, indického a balkánského) a rockové
základy jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o fiktivní legendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož jazykem
jsou skladby skupiny zpívány. Čankišou pravidelně vystupují
po celém světě.
4.6.
15.00
Kouzelný nápoj
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro
děti od pěti let, velmi volně na motivy Roalda Dahla. Podle
scénáře a v režii Mirky Exnerové hrají Kristýna Šollová, Mar23
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tina Cirklová a Marek Himl s pomocí Jakuba Johanovského,
Andrey Kiralyi a Kláry Kumičíkové.
4.6.
17.00
Vertigo – otevřená zkouška
Nabídka zážitku zcela nového druhu – otevřená zkouška
ozvláštněného čteníčka. Dospívání v devadesátkách, pivo, muzika, rybaření. A první láska – vertigo – jak jinak... V prostoru
divadla Husovka, kde jste pravděpodobně nikdy nebyli – na
zkušebně Déčka – vás přivítají Adam Fedorek, Jakub Johanovský, Petr Johanovský, Andrea Kiralyi a Klára Kumičíková.
5.6.
19.30
Jana Koubková – A tak si jdu...
Zbrusu nové, ještě teplé CD a stejnojmenný videoklip, který
je ke spatření na You Tube, přijede do Husovky představit
legenda jazzového mikrofonu Jana Koubková se svojí doprovodnou kapelou, kterou tvoří Ondřej Kabrna- varhany, Roman
Hampacher- elektroakustická i elketrická kytara + zpěv a Jan
červenka- bicí.
9.6
19.30
Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho
„smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných
orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze
jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého
souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé
hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště
na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí
lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku?
V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Tomáš
Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana Harantová,
Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský, Diana
Derahová, Tereza Fischerová, Andrea Kiralyi, Klára Kumičíková
a Jana Trsová.
15.6.
19.30
Echt!
Už třicet let působí na scéně česká pub rocková skupina,
jejíž frontman Karel Malík zpívá velmi hořké texty. Kapelou
v minulosti prošli i „plastici“ Jiří Kabeš a Mejla Hlavsa. Její
kořeny vedou neomylně na pražskou Klamovku.
17.6
16.00
DS OS Velká Bystřice – Frank
Wedekind: Procitnutí jara
Příběh, na jehož počátku je překvapení dětí nad tím, že
přestávají být dětmi… Sto let starou, přesto stále živou hru
o uvědomování si vlastní sexuality, o hranicích osobní svobody
v pokrytecké společnosti a mezigeneračním napětí demonstruje pětice velkobystřických děvčat s chutí a jako své osobní
téma, přičemž jim režisér Tomáš Hradil a Roman Tegel v roli
autora zdatně sekundují. Představení je součástí přehlídky
Karlovarský Harlekýn a je zamýšleno jako dárek karlovarským
divákům za přízeň v sezóně 2016-2017. Pořádající Divadelní
studio D3 se na Vás těší v září 2017!

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1.6.
19.30 Filmový klub: Bratříček Karel
2.6.
19.30 Wonder Woman
3.6.
14.30 Šmoulové: Ztracená vesnice
3.6.
17.00 Wonder Women
3.6.
19.30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
4.6.
14.30 Strážci Galaxie 2
4.6.
17.00 Wonder Woman
4.6.
19.30 Lady Macbeth
5.6.
19.30 Kong: Ostrov lebek
6.6.
17.00 Projekce pro seniory:
		
Zahradnictví - rodinný přítel
6.6.
19.30 Wonder Women
7.6.
19.30 Naprostí cizinci
8.6.
18.00 Galerie Drahomíra
8.6.
18.00 Jazz a Poezie:
		
S.K. Neumann - Zpěvy lásky a nenávisti
8.6.
19.30 Filmový klub: Lily Lane
9.6.
19.30 Mumie
10.6.
14.30 Kráska a zvíře
10.6.
17.00 a 19.30 Mumie
11.6.
14.30 Šmoulové: Ztracená vesnice
11.6.
17.00 Mumie
11.6.
19.30 Smrtihlav
12.6.
19.30 Mumie
13.6.
17.00 Projekce pro seniory: Špunti na vodě
13.6.
19.30 Zabijáci z maloměsta
14.6.
17.00 Galerie Drahomíra: Klub přátel fotografie KV – 100+1 okamžik
14.6.
19.30 Mumie
15.6.
19.30 Filmový klub: Naše poslední tango
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16.6.
19.30 Pobřežní hlídka
17.6.
14.30 Auta 3
17.6.
17.00 Pobřežní hlídka
17.6.
19.30 Extrémní rychlost
18.6.
14.30 Auta 3
18.6.
17.00 Extrémní rychlost
18.6.
19.30 Pobřežní hlídka
19.6.
19.30 Pobřežní hlídka
20.6.
19.30 Neznámá dívka
21.6.
19.30 Pobřežní hlídka
22.6.
17.00 Transformers: Poslední rytíř
22.6.
19.30 Filmový klub: Druhá šance
23.6.
17.00 a 19.30 Transformers: Poslední rytíř
24.6.
14.30 Auta 3
24.6.
17.00 Transformers: Poslední rytíř
24.6.
20.00 Vítání léta: Poezie And Rock´N´Roll –
Unplugged, Forteband J.P.Š.
25.6.
14.30 Auta 3
25.6.
17.00 Transformers: Poslední rytíř
25.6.
19.30 Holky na tahu
26.6.
19.30 Holky na tahu
27.6.
17.00 Projekce pro seniory: Lady MacBeth
27.6.
19.30 Transformers: Poslední rytíř
28.6.
19.30 Pobřežní hlídka
29.6.
19.30 Filmový klub: Viva

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 20.6. Jan Samec st. – Země zadumaná
Výstava k nedožitým stým narozeninám známého karlovarského
malíře, kreslíře a grafika představuje jeho malířskou, zejména
krajinářskou tvorbu, která se rozvinula od realistických začátků
přes stylizované a abstraktní polohy až po básnivé přepisy převážně jihočeských motivů. Působivé krajiny charakterizuje vysoký
koloristický smysl, hluboká citovost i prožitek přírody.
29.6.
17.00 Vernisáž: Nepolapitelná struktura
Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla
významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky
Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi
Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin,
Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora). Výstava potrvá
do 3.9.
Stálá expozice: České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění
20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění
i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota,
J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K.
Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
6.6.
19.30 Norbi Kovács & Jaroslav Olin Nejezchleba
Excelentní kytarista, doprovázející např. Ivana Hlase či Radůzu,
se tentokrát představí v hlavní roli společně s Jaroslavem Olinem
Nejezchlebou, violoncellistou působícím ve skupinách Marsyas,
Etc..., aj.
14.6.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy
Výstavou Jana Samce st. provede její autorka Božena Vachudová.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 12.6. Marek Filip, Milan Frič – Duše lesa
Výstava vitráží, výrobků ze dřeva, kůže a kostí a fotografií
tetování. Vystavené výrobky a předměty spojuje svět a život lesa
a vnímání přírody v její komplexnosti v souladu se šamanskými
tradicemi a kulturou. Vedle vitráží Milana Friče se prezentuje
Marek Filip šamanskými bubny, dřevěnými výrobky, zvířecími
lebkami s ornamenty představujícími princip a řád, který člověka
převyšuje. Vystavené předměty doplňují fotografie tetování,
které se používanými ornamenty (i tetovací technikou) obracejí
k tetování přírodních národů. Vše vystavené souvisí se základním
koloběhem zrodu, žití a zániku, přičemž smrtí nic nekončí. Smrt
je pouhým přechodem z jednoho příběhu do druhého. Výstava je
vyjádřením úcty k přírodě a vazby na ni.

14.6.
17.00 Klub přátel fotografie KV – 100+1
okamžik
Členové klubu představí přes stovku černobílých a barevných
fotografií ze své nejnovější tvorby. Je to druhá výstava, jíž se Klub
přátel fotografie Karlovy Vary v Galerii Drahomíra prezentuje.
Klub, působící již čtrnáctým rokem, založil a dlouhá léta vedl
fotograf Petr Pohanka. Od roku 2013 klub vede fotograf Vladimír
Rešetár. Vystavené fotografie mají hlavní téma – ohlédnutí za
Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Každý z fotografů ovšem toto téma uchopil po svém, lze očekávat fotografie
z kategorií portrét, lidé, hudba, zátiší, detail a dalších. Hlavní téma
bude doplněné dalšími fotografiemi z volné tvorby.
Výstava potrvá do 25.8.
8.6.
18.00 POEZIE & JAZZ: S. K. Neumann - Zpěvy
lásky a nenávisti
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit výběr z básnického díla Stanislava
Kostky Neumanna, který vedle psaní básní byl rovněž novinářem,
literárním a výtvarným kritikem a překladatelem z francouzštiny
a ruštiny. První sbírku ovlivněnou silně realismem a naturalismem vydal v roce 1895. Následně prošel obdobím dekadence
a anarchie, aby se poté začal zajímat o přírodu. Ve 20. letech 20.
století se stal spoluzakladatelem KSČ a inciátorem proletářské
poezie. Po V. Sjezdu KSČ v roce 1929 podepsal Manifest sedmi
protestující proti nové linii strany, za podpis byl z KSČ vyloučen.
Ve svém díle bojoval proti maloměšťáctví. Rovněž měl odpor
k teismu, a proto někdy psal básně jako parafráze modliteb.
Oslavoval člověka, život, zemi, slunce, radosti a krásy. Používal
nerýmovaný volný verš. Vyšlo mu třiatřicet básnických sbírek.

GALERIE SUPERMARKET WC
náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
otevřeno každý všední den od 13:00 do 18:00
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047
do 23.6. Oblékni mě!!!
Šaty vzniknou když: Máš skvělý nápad a chuť tvořit, také nějaký
materiál a nemusí to být textil. Šikovné ruce a trpělivost … je to
zábava, zkus si to i ty. Zajímavá výstava studentů 2.–4. ročníku
oboru Oděvního designu SUPŠ Karlovy Vary. Připojená interaktivní
dílna seznámí s procesem vzniku modelu, od prvotní inspirace
přes dokonalé řemeslné zpracování až po kvalitní dílo.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
VÝSTAVY:
do 25.6.
Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky – SČUG Hollar
1917–2017
Výběr z grafických listů ze sbírek galerie. V rámci letošních oslav
stoletého trvání Sdružení českých umělců grafiků Hollar připomíná výstava zakladatelské aktivity patnácti českých grafiků (mj.
M. Švabinský, F. Bílek, T. F. Šimon, bratři Strettiové, V. Silovský).
V dílech autorů z prvních dvou dekád 20. století jsou představena
rozličná tématika, široká škála grafických technik a specifická
výtvarná autenticita tohoto druhu umění.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
12.6.
16.00 až 18.00 Dekorace z origami
Na počest přicházejícího léta si v této dílně dospělí a děti od
15 let vytvoří originální dekoraci z origami, která rozzáří domov
v letních barvách.
15.6.
16.30 až 18.00 Zvonkohra z netradičních
materiálů
K příležitosti Světového dne větru si mohou účastníci dílny,
tedy dospělí a děti od sedmi let, vytvořit neobvyklou zvonkohru
z netradičních materiálů.
21.6.
16.00 až 18.00 Tajemství tisku z plochy
Výtvarný workshop Evy Domkové Soukupové zaměřený na tisk
letního přírodního motivu z polymerové matrice.
25.6.
14.00 Komentovaná prohlídka výstavy
Komentovaná prohlídka výstavy Za tajemstvím plochy, výšky
a hloubky s kurátorkou Boženou Vachudovou.
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro

• KULTURNÍ SERVIS
2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111
nebo 606 928 844.

MĚSTSKÉ GALERIE KARLOVY VARY
Stará Louka 26, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 223 641, e-mail: mestskagaleriekv@gmail.com
do 8.6. Karlovarští výtvarníci
Tradiční výstava. Svá nová díla zde jako každý rok vystaví kolem
dvaceti výtvarníků z karlovarského regionu. Návštěvníci galerie
tak mají možnost si prohlédnout a zakoupit výtvarné artefakty
výtvarníků z našeho regionu. Vystaveny budou obrazy a kresby,
grafika, sochy, porcelánové a skleněné objekty, vázy a mísy, keramické a dřevěné objekty. Na výstavě se představí většina autorů,
kteří v Městské galerii svá díla léta vystavuji, ale i nové tváře.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
10.6.
19.00 Koncert sboru Leeds Conservatoir
Chorus
Hudbu všech žánrů a stylů od chrámové až po populární představí pěvecký sbor Leeds Conservatoire Chorus z Anglie, sbormistr
Yonni Levy.
17.6.
18.00 W. A. Mozart - Korunovační mše
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Sbor Vivat Musica Kraslice,
Lašský smíšený pěvecký sbor, komorní orcchestr, operní sólisté,
varhany. Řídí Jan Rezek.

CÍRKEV BEZ HRANIC
2.6.
18.00 Izrael - perla Blízkého východu
Svatá země - její minulost a současnost. Nejzajímavější místa,
nejkrásnější scenérie. Současná kultura a život na pozadí konfliktu. Přednáší Láďa Roboš.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253,
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
2.6.
14.00 až 18.00 Dětský den
Pro zájemce budou připravené různé dílny se zaměřením na
rukodělnou výrobu.
do 30.6. Výstava: Jak se dělá muzeum
Výstava dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé
expozice.
Komentované prohlídky
Vybranými částmi nové expozice provedou zájemce odborní
pracovníci muzea. Komentované prohlídky se konají v těchto
termínech:
3.6.
Příroda regionu (přednáší Jan Matějů)
11.6.
Archeologie a raná historie regionu (Jan Tajer)
17.6.
Historie regionu (Jan Nedvěd)
24.6.
Historie města Karlovy Vary (Lukáš Svoboda)
Všechny prohlídky začínají v 16 hodin.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba
stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje
přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám
architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován
dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny mnohými
multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce,
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může
si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo
se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích
Dalibora Nesnídala.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email:
knihovna@kvmuz.cz
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii,

hornictví a kraji západočeských lázní.
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12,
13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské
návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Telefon: 353 502 888
VÝSTAVY:
A-klub
do 20.6. Svět kolem nás
Výstava obrazů Dagmar Hrůzové.
21.6. až 31.8.
Umprumka v knihovně
Výstava výrobků žáků Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy
Vary - porcelán.
Kavárna Dvory
do 29.6. Křehké stavby
Veronika Žáková (1973) představuje v Karlových Varech svoji
tvorbu poprvé. Ve své rané tvorbě se věnovala převážně grafice.
V posledních několika letech se kromě grafiky a kresby věnuje
také landartu, který je pro její kresebnou a grafickou tvorbu
velkou inspirací.
Půjčovna Dvory
do 30.6. Navrhni si vlastní tričko
Výstava prací z výtvarné soutěže pořádané oddělením pro děti.
5.6. až 25.8.
3D metal puzzle
Výstava kovových modelů Marcela Vajnara.
Hala Dvory
1.6.
17.00 Vernisáž: Barevný svět dětí
1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková
organizace zve na výstavu dětských výtvarných prací.
Výstava potrvá do 23.6.

proložené slovem a četbou, životopisnými informacemi. Výročí:
Oscar Peterson, Gerry Mulligan, Charlie Haden, 2x blues-Luther
Allison, James Cotton. Vybráno z archivu: Joe Zawinul. Portrét:
Susanne Abbuehl.
PRO SENIORY:
Pobočka Lidická
8., 22.6. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás.
HERNÍ KLUB:
A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT		
PÁ 9.00 - 17.00
ST 		
9.00 - 14.00
SO 		
9.00 - 12.00, pouze čítárna,
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13.00 – 17.00
ST 		
12.00 – 15.00
PÁ 		
12.00 – 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Pobočka Lidická
1.6. až 30.6.
Pozdní sběr
Výstava žáků odboru Grafický design SUPŠ.

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST 		
ZAVŘENO
PÁ 		
12.00 – 16.00

PŘEDNÁŠKY:
Sál Dvory
7.6.
17.00 Mýty a báje Slavkovského lesa
Přednáška Luďka Jaši z volného cyklu Ozvěny našeho kraje II.
Univerzita volného času.

6.6.
17.00 Od čabajky k uheráku
Cestopisná přednáška Jana Křivance.

Pobočka Lidická
7.6.
10.00 Erotika v dějinách výtvarného umění
Cyklus přednášek Dějiny umění pro seniory. Odraz vnímání lidské
sexuality v uměleckých dílech historie. Lektorem je Miloš Bárta.
14.6.
10.00 Šťastná dvacátá léta v umění První
republiky
Cyklus přednášek Dějiny umění pro seniory. Tvůrčí erupce umělecké aktivity v meziválečném období. Lektorem je Miloš Bárta.
21.6.
10.00 Umění ve službách propagandy
Cyklus přednášek Dějiny umění pro seniory. Neslučitelnost tvůrčí
svobody umělců v totalitních společnostech. Lektorem je Miloš
Bárta.
HLASITÉ ČTENÍ:
Pobočka Lidická
14.6.
18.18 A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. Tove Janssonová „Kniha léta“, čte Hanka Franková.
Okolí hlavní budovy ve Dvorech
21.6.
od 10.00 hodin po celý den Piknik s knihou
Venkovní piknik s hlasitým čtením z knih domácích i světových
autorů. Pro děti malé i větší, maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tetičky a strýčky, pro děti, teenagery i dospělé…prostě pro
všechny. Posezení s literaturou, kávou a hudbou pod širým
nebem. Každou hodinu čtení pro jinou cílovou skupinu čtenářů.
Oddělení pro handicapované
28.6.
14.00 Čtení do ucha
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje
číst tištěný text. Z knih Ladislava Zibury čte Jitka Tichá.
HUDEBNÍ POŘAD:
Pobočka Lidická
2.6.
18.00 Nejen jazzový podvečer
Poslech, čtení, povídání. Připravil a uvádí Jan Pelc. Zajímavosti
ze světa jazzu, blues i jiné hudby. Novinky i archivní nahrávky

8.6.
17.00 Netradiční přípravy čaje a bylin
Přednáška Zdeňka Nepustila jak lze čaj i byliny chytře využít při
vaření a pečení.
Každé úterý:
14.15
Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.
15.30 až 16.10 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti.
Čtenářský klub a Senior klub jsou z důvodu nemoci v červnu
zrušeny.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3.6.
13.00 až 17.00 Den dětí
Centrum zvířat Stará Role.
Soutěže, hry, skákací hrad. Akce ve spolupráci s hasiči Stará
Role.
10.6.
10.00 až 18.00 Festival Sporťáček 2017
Stadion Závodu Míru.
Největší náborová sportovní akce v České republice, které se
zúčastní i zájmové kroužky z DDM Karlovy Vary.
13.6.
17.00 Závěrečné vystoupení zájmových kroužků
LS Thermal - malý sál
Od 17.00 hodin vystoupení hudebních a tanečních zájmových
kroužků, od 18.00 hodin vystoupení sportovních kroužků
a kroužků moderního tance. Lístky budou k prodeji od 5. do 12.6.
v recepci DDM Karlovy Vary a pak v předsálí malého sálu LS
Thermal v den konání akce.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 304 211
E-mail: info@spa5.cz
Web: http://www.spa5.cz
17. a 18.6.
Hormonální jóga pro ženy
Podle Dinah Rodrigues. Víkendový seminář, na kterém se ženy
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naučí celou sestavu hormonální jógy.
15.6.
17.00 až 18.00 Hormonální jógy pro ženy
Opakovací lekce. Podle Dinah Rodrigues. Mohou se přihlásit
i ženy, které absolvovaly seminář HJ u jiné lektorky.
24.6.
10.00 až 14.00 Gynejóga
Seminář pro ženy: jóga, pánevní dno, ženská cvičení a rytmy.
Lektorkou všech výše uvedených akcí pro ženy je Šárka Vorlová,
certifikovaná lektorka Hormonální jógy a Školy pánevního dna.
Více informací na www.zivotemkezdravi.cz.
17.6.
10.00 Mezinárodní den jógy
Celodenní program zdarma v parku u Alžbětiných lázní. 21.
červen je Mezinárodní den jógy, přijdte ho s námi oslavit cvičením
jógy a udělejte něco pro své zdraví. Kontakt: Luděk Skořepa 603
216 940, více na www.mezinarodnidenjogy.cz

PLAVEME S PLAVÁČKEM
Kontakt: Dáša Štrosová tel. 777 201 774, email: karlovyvary@
plavacek-deti.cz
Plavání rodičů s dětmi - kurzy zahrnují plavání, saunu
a masáže. Ve vodě sdílíme radost se svými dětmi a vedeme je
k základním technikám plavání. Určeno i pro úplné začátečníky.

ARMÁDA SPÁSY
Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz

MLÝNSKÁ KOLONÁDA

Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek v měsíci
od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

Mlýnské nábřeží, Karlovy Vary

BOHOSLUŽBY

17.6.
15.00
Ghana zrána
Taneční dialog kultur dvou kontinentů, Afriky a Evropy. Pořádá
festival Tanec Praha v regionech a kulturní iniciativa Vzbuďme
Vary. Více na www.facebook.com/VzbudmeVary

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.

Přehrada Janov a rozhledna Jeřabina
Krušných horách
Z Bečova za minerálními prameny
Karlovy Vary - KV50, Karlovarský letní slunovrat
Turistika pro nejširší veřejnost
Podél Mže od soutoku
s Kosím potokem do Pavlovic

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City Centrum. Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928
2.6. a 16.6.

10.00 Městské farmářské trhy

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998,
e-mail: martinlindtner@seznam.cz,
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30,
odpolední program od 14:00,
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00,
Mládež: pátek 17:15 - 18:00,
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.

Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
tel.: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145,
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

Nemocnice Ostrov hledá FYZIOTERAPEUTY
možnost spolupráce na HPP i výpomoc
nadstandardní platové ohodnocení
• zajímavé benefity
•
•

Kontakt:
Personální oddělení
Marie Cerovská
Tel.: 608 070 839
www.nemostrov.cz
Nové centrum v Karlových Varech
HVĚZDOPRAVECTVÍ
VÝKLAD KARET
ŠAMANSKÉ LÉČEBNÉ PRAKTIKY
www.hvezdopravectvi.cz
Tel.: 722 535 373
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Rosteme a proto hledáme novou posilu do našeho týmu
od září 2017.
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
přijme

kvalifikovaného učitele/učitelku
pro 2. stupeň základní školy
v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
vhodná aprobace:
Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Zeměpis, Přírodopis,
Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní výchova
Škola otevírá nové třídy 2. stupně
pro žáky s poruchami učení nebo vadami řeči.
Nabízíme třídnictví v 6. ročníku pro školní rok 2017/2018
ve třídě s malým počtem žáků.
Uchazeči pošlou životopis na spec-skoly@volny.cz nebo
kontaktují ředitelku organizace na tel. čísle 608 867 999.
Více informací na www.specskoly.cz.
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Sporťáček. Festival, který najde každému zábavu na míru
Výběr sportu zábavnou i odbornou formou.
Wannado Festival Sporťáček, který je největší náborovou sportovní akcí v České republice, splňuje
obě kritéria. Od roku 2011 přivedl k pohybu přes
15 tisíc dětí a 10. června se uskuteční od 10.00
do 18.00 hodin i v Karlových Varech na Stadionu
Závodu míru.
Akce podporovaná sportovními osobnostmi, odborníky i silnými partnery se letos uskuteční v sedmi krajských městech. Vstup pro všechny je navíc zdarma.
Náborový festival pro děti a mládež od 3 do 18 let
umí zaujmout vyznavače všech druhů pohybu. Vedle
sebe se v jeden den na jednom místě setkávají
tradiční kolektivní hry jako fotbal a hokej, olympijské
individuální disciplíny ve formě veslování či tenisu,
i netradiční záliby jako kin-ball, parkour a irské tance.
Vstup na akci je navíc zdarma.
Unikátní český koncept, který přivedl od roku 2011
k pohybu víc než 15 tisíc dětí, se snaží v nastupující
generaci i jejich rodičích vytvářet pozitivní vztah ke
zdravému životnímu stylu. Sedmý ročník přinese
spoustu novinek a má letos v plánu symbolických
sedm zastávek – Zlín (27. 5.), Karlovy Vary (10. 6.),
České Budějovice (24. 6.), Ostrava (2. 9.), Praha (9.
9.), Brno (16. 9.) a Plzeň (23.9.). Festival, jemuž daly
záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Česká unie sportu i město Karlovy Vary a Karlovarský
kraj, nabízí kromě možnosti vybrat si ideální disciplínu také možnost potkat známé osobnosti.
V Karlových Varech se už v minulosti ukázali běžec na
lyžích Lukáš Bauer, akrobatický letec Petr Kopfstein,
ultramaratonec Miloš Škorpil či hokejový gólman
Lukáš Mensator. Loni Sportáček, který začíná vystupovat i pod mezinárodní hlavičkou Wannado, přilákal
největší sportovní hvězdy. V Ostravě přišel velký
milník díky faktu, že na Městský stadion zavítal jako
čestný host hokejový idol Jaromír Jágr, který přijal
pozvání coby člen Star Teamu České sportovní.
„Je to ohromný posun proti době, kdy jsem si sport
volil já. Tolik možností jsme neměli. Měl jsem na
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a ve složité sociální situaci. Zažádat o příspěvek si
navíc může každý i letos.
„Nevěnujeme se jen výkonnostní kategorii. Stejně
důležité je pro nás přivést k pohybu i rodiny, které
se sportu příliš nevěnují. Pro ně nabízíme řadu
alternativ, například v podobě netradičních zábavných
her. Naším cílem je rovněž propojit sport s moderními technologiemi,“ říká Jakub Makalouš, ředitel
festivalu a tvůrce celé myšlenky. „Lákáme lidi na
nová přátelství, na legraci a na fakt, že si s námi
vybere sport úplně každý. Vztah k pohybu je něco, co
si člověk dokáže vypěstovat a být na tom pak závislý
třeba celý život. Kdo ještě závislý není, měl by přijít na
Sporťáčka.“

výběr fotbal nebo hokej, a jelikož táta usoudil, že na
fotbal nemám postavu, bylo rozhodnuto. Na festivalu
jsem si naopak všiml během chvíle minimálně deseti
sportů, které jsem v dětství neměl šanci dělat,“
popsal 44letý útočník Floridy a nejlepší Evropan
v historii NHL.
Jágr vystihl koncept Sporťáčku naprosto přesně
a podobně si atmosféru pochvalovali i olympijský
vítěz v judu Lukáš Krpálek, vítězka Světového poháru
v biatlonu Gabriela Koukalová či atletická legenda
a rekordman v hodu oštěpem Jan Železný.
Akcí plnou zábavy a pohybu provází známá dvojice
moderátorů Zorka Hejdová a Zdeněk Piškula. Letos
navíc festival představí nový multimediální obsah,
který budou reprezentovat čtyři animovaní maskoti,
s nimiž si děti užijí spoustu zábavy. Díky nim každý
lépe pozná, že je sport a pohyb skvělou alternativou,
jak na sobě pracovat a zlepšovat se.
Připravena je také unikátní překážková dráha Wannado Ninja Race dlouhá až 60 metrů. Jen loni zavítalo
na Sporťáčka 37 300 návštěvníků, kteří si mohli
vybrat aktivitu u 432 klubů.
Vedle toho se loni v rámci projektu Sporťáček
pomáhá rozdalo ve spolupráci se společností Cetelem
886 470 korun na podporu sportovcům s hendikepem

Festival Sporťáček
Hlavním cílem projektu Sporťáček je inspirovat
a zvýšit počet sportujících dětí v České republice,
přivést lidi k pohybu a propagovat jednoduchost
a dostupnost volby sportovních příležitostí.
Festival Sporťáček je největší náborovou sportovní
akcí v České republice, která od roku 2011
přivedla k pohybu a do sportovních klubů více
než 15 tisíc dětí. Principem festivalu je v jeden
den na jednom místě představit maximální počet
disciplín, jež si mohou děti i jejich rodiče zdarma
vyzkoušet a zjistit, které odvětví nejvíc vyhovuje
jejich preferencím. V případě zájmu je možné se
rovnou zapsat do některého z přítomných oddílů.
Sporťáček tím mimo jiné pomáhá klubům s jejich
náborovou strategií.
Když se řekne Sporťáček: debaty se známými
sportovci, fyzioterapeuty, odborníky na výživu
a psychology
Kde a kdy: Stadion Závodu míru, 10. června od
10.00 do 18.00 hodin.
Proč: vstup zdarma, prezentovat se bude přes
50 klubů

• SPORT

Carlsbad RG Cup předvede eleganci pohybu
Na závodnice z celé Evropy čeká boj o medaile,
na diváky nevšední zážitky z krásy a elegance pohybu, a malé slečny se mohou těšit na
Stuhovou vílu. Carlsbad RG Cup se do Karlových
Varů vrací letos už ve svém pátém pokračování,
mezinárodní závody v moderní gymnastice proběhnou v KV Areně v sobotu 10. června. „Loňský
ročník s účastí 138 závodnic ze 14 států světa
a známých osobností se budeme snažit zase
o něco překonat, aby diváci odcházeli ne spokojeni, ale přímo nadšeni,“ přeje si za pořadatele
Jiří Herian. „Závody mají mezi účastníky z celé
Evropy punc exkluzivní akce a my chceme, aby
byly stejným lákadlem i pro diváky, kteří sice
pomalu, ale jistě přicházejí kráse moderní gymnastiky na chuť. Věřím, že letos jich nadchneme
zase o něco více,“ zve zástupce pořádajícího
klubu moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary
srdečně na celodenní akci.
Carlsbad RG Cup probíhá ve stejný den jako na
vedlejším venkovním stadionu náborový festival
Sporťáček. I moderní gymnastika prostřednictvím
sportovního klubu TopGym Karlovy Vary na něm
bude mít své zastoupení. „Stanoviště moderní
gymnastiky však bude přímo ve foyer KV Areny,
aby bylo spjato s probíhajícími mezinárodními
závody. Malé slečny tak uvidí, jak to má vypadat,

a mohou si to rovnou vyzkoušet“, vysvětluje
trenérka Miroslava Špičková a prozrazuje novinku: „Letos bude pro malé holčičky připravena

i Stuhová víla, která prozradí malým zájemkyním
vše o gymnastice, nechá je vyzkoušet jednotlivá
náčiní a možná jim předá i jejich první medaili“.

Šachisté
postoupili
do Extraligy
mládeže
Mimořádného úspěchu dosáhlo družstvo
mládeže Šachového klubu Karlovy Vary,
kterému se podařilo vyhrát 1. ligu mládeže
a postoupilo pro příští ročník do Extraligy
mládeže. Úspěch je o to větší, že dosud
v historii tuto nejvyšší soutěž nehrálo
nikdy žádné družstvo z Karlovarského
kraje. Úspěch je výsledkem velkého úsilí
a bojovnosti celého týmu, který hrál ve
složení Blanka Brunová, Jan Špička, Petr
Špreňar, Matouš Hlavina, Jiří Beer, Karin
Beranová, Daniel Moura de Andrade, Arťom
Ňorba, Petr Špička a Jakub Kačírek pod
trenérským vedením manželů Lorencových.
O vítězství se rozhodovalo až v posledním
kole v zápase s dosud vedoucím Spartakem
Ústí nad Labem, který karlovarské družstvo
vyhrálo nejtěsnějším rozdílem 3,5:2,5. Základ
družstva tvoří děti z šachového kroužku
Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Všichni
další mladí zájemci o šachovou hru jsou
v Domě dětí vítáni.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ALNUS,
HONS,
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ANGLICKY
KRÁTKÝ

VLASY
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ZVUKOVÝ
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ÚSPĚCH

JIRÁSKŮV
HRDINA
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PŘEPRAVOVATI
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ZDEMORALIZOVAT

SWITCHED
DATA
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(ZKR.)

1. DÍL
TAJENKY

VŮNĚ

HLÍNA NA
KOŘENECH
ROSTLIN

ČÁST VOZU

ÚSLOVÍ

POTRAT

ZABÍJAČKOVÁ
POCHOUTKA

RAJSKÉ
JABLKO

2. DÍL
TAJENKY

KUJNÝ
NEROST

ŠPENDLÍK
S LOGEM
DO KLOPY

VYSTAVOVANÝ
PŘEDMĚT

KANCELÁŘ.
ZKRATKA

ZKR. STAVEB.
POVOLENÍ

DŮVĚŘIVÝ
ČLOVĚK
INICIÁLY
ZPĚVÁKA
LINKY
SLOVENSKY
KŮŽE

KRTCI
(BÁS.)

NÉ
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N
PORADE

AVŠAK

INICIÁLY
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ANČERLA

ANGLICKÝ
ZÁPOR
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PÍSKÁNÍ

PLOŠNÁ
MÍRA
SLOVENSKY

TITUL
MUŽE
FILIPÍNSKÁ
SOPKA

VYDÁVAT
HLAS
JAKO
HOLUB

MLÝNSKÝ
KÁMEN

INDICKÝ
SPISOVATEL

ZKONTROLUJEME,
jestli za plyn neplatíte předraženou cenu!

SOUDCE

VOLEJTE: 607 057 931
JMÉNO
HOBITA
Z PÁNA
PRSTENŮ

PŘESTO
UŠLECHTILÁ
ŽELEZA

MPZ
EKVÁDORU

ZÁMOTEK

LATINSKY
OLŠE

PRAŽSKÝ
SPISOVATEL

VOLÁNÍ
O POMOC

OTEC
(KNIŽNĚ)

CHEM.ZN.
POLONIA

SLOVENSKY
PĚNA

TIP VOZU
NISSAN

USEDLÝ
MUŽ

NAŠINEC

SIBIŘSKÝ
VELETOK
ZASKLENÝ
OTVOR
HAVLOVY
INICIÁLY

CIZÍ JMÉNO
(HELENA)

3. DÍL
TAJENKY

PLANETKA

ČESKÝ
ARCHITEKT

SKANDINÁVEC
DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ
SESTRA

MARIA
S MRTVÝM
KRISTEM
HISTORKA

MLÉČNÝ
NÁPOJ

DÍLENSKÝ
STŮL

PUČÁLKOVIC
ŽIRAFA

PATŘÍCÍ
OTOVI

KOJENECKÁ
VÝŽIVA

2x SNÍŽENÝ
TÓN A
INICIÁLY
REŽISÉRA
KACHYNI

ZŘÍCENINA
NEDALEKO
PRAHY

ČÁST DNE

MORAVSKÁ
ŘEKA

BOXERSKÁ
PORÁŽKA
NÁSILNÉ
ZABRÁNÍ
UZEMÍ

PŘEDLOŽKA

JMÉNO
REŽISÉRA
VÁVRY

SVĚTOVÁ
STRANA

ČÁST
SVÍČKY

Jenišov 68, K.VARY
www.kvplyn.cz

PRAŽSKÉ
NAKLADATELSTVÍ

NÁDOBA
U STUDNY

VÝTVARNÍK
RYTIN

CHEM.ZN.
TELURU

ANGLICKY
HLEMÝŽĎ

SLOVENSKÝ
ZÁPOR

TLUMENÍ
(ŘIDČ.)

SLOVENSKY PODNIK V
VEN
KRASLICÍCH

DĚTSKÁ
HRA

LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

ČÁSTICE
HMOTY

SKAUT

ZNAČKA
ZUBNÍ
PASTY

STÁT USA

VYHYNULÝ
PŠTROS
DRUH
PEPŘE
CELA

CHEM. ZN.
INDIA

CHEM.ZN.
RADONU

ŘÍMSKY
4
DŮVOD
TRESTU

BÝVALÝ
FRANCOUZ.
TENISTA
(YANNICK)

NÁJEZDNÍK

Historicky cenné stavby v obci nedaleko Chebu, která je vesnickou památkovou rezervaci. Uvnitř domu z roku 1751 je dnes zřízeno muzeum s expozicí zemědělského nářadí, nástrojů a nábytku z 18. - 20. století. Mimo to je tu k vidění stálá prodejní výstava obrazů, keramiky a dřevořezeb, příležitostně se také v areálu
pořádají koncerty a divadelní představení.

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
j.reischlova@mmkv.cz

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Přijmeme automechaniky
a autoelektroniky
Nabízíme

- práci v pěkném prostředí
- adekvátní platové (mzdové) podmínky dle platné legislativy, příplatky a mzdová zvýhodnění dle kolektivní smlouvy
nad rámec zákoníku práce
- nástupní mzda automechanika nebo elektronika cca 20.000 Kč/měsíčně
- možnost velmi dobrého výdělku až cca 25.000 Kč/měsíc
- možnost profesního růstu
- využívání moderních technologií

Benefity

- stravenky ve výši 90,-Kč
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům ve výši cca 750 Kč/měsíc
- věrnostní program odměn za odpracovaná léta
- kompletní oděvní výstroj
- zaměstnanecké jízdné včetně benefitů pro rodinné příslušníky,
- zaměstnanecká cena nafty pro soukromá vozidla
- příspěvky na kulturu, dovolenou, masáže
- příspěvky pro děti na tábory, školy v přírodě apod.

Požadujeme

- vyučení v oboru
- řidičské oprávnění alespoň skupiny B
Podrobnější informace k možnému nástupu nebo podání doplňujících informací na telefonním čísle vedoucího
střediska opravárenství 353 505 370
Dopravni podnik Karlovy Vary a.s., Sportovni 1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz
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