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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 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
je Vítězslav Škorpil, filmový nadšenec a už 22 let
pravidelný návštěvník MFF Karlovy Vary. TVÁŘÍ z titulní strany je ovšem někdo jiný, Casey Affleck, jedna
z hlavních hvězd letošního festivalu, mimo jiné držitel
letošního Oskara, Zlatého glóbu a dalších ocenění za
hlavní roli ve filmu Místo u moře.
05 DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2017
v Karlových Varech provázela opět velká pozornost
odborné i široké veřejnosti. V pátek 9. června byly
v městském divadle slavnostně vyhlášeny výsledky
letošních soutěží a hodnocení se dotklo hned čtveřice
staveb na území lázeňské metropole. Bodovaly Malé
Versailles, Goethova vyhlídka, Bytový dům v Křižíkově
ulici a Rezidence Brix.
11 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI A UČITELÉ
Stalo se už tradicí, že na konci školního roku se
dočkají ocenění nejpilnější žáci a nejúspěšnější
pedagogové svých škol. Pamětní listy a drobné dárky
za vynikající výsledky a vzornou reprezentaci si
školáci a pedagogičtí pracovníci převzali v aule ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary, jejíž žáci slavnostní ceremoniál
doprovodili svým vystoupením.

13 V AUTOBUSECH ZAPLATÍTE I KARTOU
Na všech linkách městské hromadné dopravy už
mohou druhý měsíc cestující platit jednotlivé
jízdné bezkontaktní platební kartou.
14 JOSEF KOLLER OSLAVIL DEVADESÁTKU
Úctyhodné devadesátiny oslavil v červnu Josef Koller.
Bývalý hokejový útočník, trenér a člen Síně
slávy karlovarského hokeje přijímal návštěvy gratulantů několik dní a všechny si náležitě užíval.
16 NA SKOK DO LESA
Důležitá cesta (dnes Sovova stezka) vedla v minulosti
od lázní u Vřídla do Horního Slavkova (Schlaggenwaldu), táhla se přes karlovarské lesy, nedílnou součást
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
21 KARLOVARSKÝ MAJÁLES
nabídne Mandrage nebo Dana Bártu. Do města letos
poprvé směřuje nový formát letních hudebních koncertů. První z nich odstartují ve čtvrtek 13. července
a potrvají do páteční půlnoci, další budou na konci
srpna.

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 12. července 2017.
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• STALO SE / STANE SE
VELVYSLANKYNĚ FINSKA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
má nové internetové stránky. Na adrese
www.mestskaknihovnakv.cz najdete přehled aktualit
a akcí pořádaných knihovnou, můžete vyhledávat v katalogu knih nebo si v rámci čtenářského konta prověřit
stav rezervací či a vlastních výpůjček. Nechybí přehled
novinek a služeb knihovny.

Helena Tuuri navštívila Karlovy Vary. Zajímala se o vývoj
návštěvnosti Karlových Varů, zda se stejně jako do
Finska i sem vrací ve větších počtech ruská klientela. Vyjádřila se obdivně o karlovarských filmových festivalech
a zmínila, že se zúčastnila loňského ročníku Tourfilmu.
Na závěr setkání se zmínila, že se během své návštěvy
setká i s finskými reprezentanty, kteří zrovna úspěšně
bojovali v Karlových Varech o kvalifikaci na mistrovství
světa ve volejbale mužů 2018.

DEN ZODPOVĚDNOSTI
pomohl zas o něco víc zušlechtit letní kino. V rámci
celosvětové akce Responsib´ALL Day tady všichni
zaměstnanci likérky Jan Becher-Karlovarská Becherovka
věnovali údržbě areálu celý jeden den. Dne zodpovědnosti se účastní všech 18 tisíc zaměstnanců celosvětového koncernu Pernod Ricard, mateřské společnosti
karlovarské likérky. V předešlých letech například
zaměstnanci Becherovky propagovali odpovědné pití
alkoholu či sázeli v lázeňských lesích stromky.

KULTURNÍ THINK TANK

VYHODNOCENÍ ANKETY KE KOMPOSTÉRŮM

aneb jak nastavit a udržet efektivní spolupráci aktérů
v lázeňské zóně. Ve čtvrtek 8. června se uskutečnilo
druhé moderované diskusní setkání zástupců kulturních
organizací, obchodní sféry, vzdělávacích institucí
a spolků působících v lázeňské zóně. Setkání uspořádaly Statutární město Karlovy Vary a kulturní iniciativa
Vzbuďme Vary, která přes letní prázdniny připraví návrh
společné jednodenní akce inspirované třeba Chebskými
dvorky a karlovarské organizace si na něm vyzkoušejí
vzájemnou spolupráci.

Prostřednictvím ankety na webu magistrátu a v KRL
město prověřovalo zájem obyvatel o výpůjčku domácích
kompostérů. Vyhovujících anketních lístků přišlo 603.
Město se tedy v rámci dotačního programu pokusí
získat 650 kompostérů. V současné době se připravuje
žádost o dotaci a v případě úspěchu budou kompostéry
k dispozici v příštím roce. Všichni účastníci ankety budou
včas vyrozuměni.

FYZIKA A CHEMIE NA ULICI
Ve čtvrtek 25. května mezi 9.00 a 14.00 hodinou si
mohli návštěvníci nádvoří základní školy v Poštovní ulici
v Karlových Varech v rámci projektu „Fyzika a chemie
na ulici“ na vystavených exponátech ověřit a vyzkoušet
různé fyzikální zákony. Na praktických ukázkách si zde
mohli v praxi zopakovat to, co dosud znali pouze teoreticky z hodin fyziky či chemie. Vyzkoušeli si například
zákony optického klamu, podélného i příčného vlnění či
Archimédova šroubu.

STUDENTSKÝ PARLAMENT
zakončil svou další sezónu. Pravidelná setkávání
žáků a studentů jedenácti karlovarských základních
a středních škol se zástupci města byla věnována
diskusi o uvažovaných projektech na území města, tedy
Integrovaném dopravním terminálu, budoucí zástavbě
v lokalitě Dolního nádraží, vstupu do UNESCO nebo plánech s Vřídelní kolonádou. Za aktivní přístup k debatám
byli jejich účastníci odměněni vstupenkami na koncerty
Michala Hrůzy s Karlovarským symfonickým orchestrem
v rámci Večera města při MFF Karlovy Vary.

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD

FARMÁŘSKÉ TRHY V KARLOVÝCH VARECH
se stále těší velké oblibě. V letošním roce byl proto
navýšen počet termínů a rozšířen sortiment. Na červnových trzích byly hitem čerstvé české jahody a špaldový
chléb pečený v peci na dřevo. V tomto měsíci si můžete
u farmářů před Tržnicí nakoupit v pátek 21. července od
9 hodin.
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V Benešově proběhlo slavnostní vyhodnocení ankety
ministerstva vnitra "Přívětivý úřad". V každém kraji byly
oceněny tři úřady na základě předem daných kritérií,
například přístupnost úřadů pro občany, transparentnost,
zveřejňování dokumentů na webových stránkách. Ve
druhém ročníku ankety byl jako nejlepší z našeho regionu vyhodnocen Magistrát města Karlovy Vary, druhý je
Městský úřad Cheb a třetí Městský úřad v Mariánských
Lázních. Ceny přebírali tajemníci jednotlivých úřadů.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Dny stavitelství a architektury
ocenily čtveřici staveb
Dny stavitelství a architektury 2017 v Karlových Varech provázela opět velká pozornost
odborné i široké veřejnosti. V pátek 9. června
byly v městském divadle slavnostně vyhlášeny
výsledky letošních soutěží a hodnocení se
dotklo hned čtveřice staveb na území lázeňské
metropole.

Malé Versailles Stavbou roku 2017 je Malé
Versailles. Zahradní restaurace s přilehlým
rybníkem z poloviny 18. století, původně
pojmenovaná Cihelna, prošla rekonstrukcí
už v letech 1995 a 1996, nynější podoba je
práce architekta Otta Kašparovského z ateliéru
Massimo Design a stavební firmy Stasko plus.
Petr Markof, který na realizaci dohlížel, se stal
Stavbyvedoucím roku.

Rezidence Brix Stavaři ze Stasko plus získali
také čestné uznání za „Příkladný přístup k revitalizaci čtvrtě Rybáře“ za realizaci projektu

Rezidence Brix podle projektu navrženého Milošem Trnkou ze společnosti H - PaSP Service.

Bytový dům v Křižíkově ulici získal Cenu
primátora města Karlovy Vary. Projekt Libuše
Dvořákové ze společnosti ARCH 99 je dílem
architekta Patrika Dandy a zhotovitela jej firma
Bau Stav.

Goethova vyhlídka Porotu zaujala také
Goethova vyhlídka, jejíž obnovu ocenila mezi
projekty v soutěži druhým místem. Obnova
vycházela z práce Projektového atelieru pro
architekturu a pozemní stavby, investorem bylo
Statutární město Karlovy Vary.

Dny stavitelství a architektury Petr Kulhánek předává Cenu primátora města Karlovy Vary za Bytový
dům v Křižíkově ulici zhotovitelům z firmy Bau Stav, zastoupené místopředsedou představenstva Vítem
Palivcem a stavbyvedoucím Antonínem Černým. 
Foto: 5x RSS KV

Výzva ke zvýšení zaměstnanosti cílí na znevýhodněné
Zvýšení zaměstnanosti podpořených osob,
zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných je cílem výzvy pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterou připravilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost za období 2014 až 2020
s oporou v Integrovaném plánu rozvoje území.
Výzva k předkládání projektových záměrů je určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projekt
zkonzultovaný s Řídicím výborem IPRÚ příslušné
strategie.

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území
Karlovy Vary to znamená zřízení a podporu vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí. Třináctá
výzva je cílená zejména na zaměstnávání absolventů, osob pečujících o malé děti, handicapované osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby starší 55 let a podobně. Výzva podporuje
aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti
nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky
neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření ve-

doucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem
jejich účasti v projektu. Účast cílové skupiny na
klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou
skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno
vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. Všechny podporované aktivity musí být
vždy v souladu se schválenou strategií IPRÚKV°.
Dokumenty k výzvě jsou zveřejněné na webových stránkách:
kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/.
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Karlovarská vrbička je ve finále.
Bude bojovat o titul Strom roku 2017
Odborná porota vybrala Vrbičku z Karlových Varů mezi dvanáct finálových stromů, které se
budou v následujících několika měsících ucházet o vítězství v celostátní anketě Strom roku 2017.
Finálové hlasování, které začalo 15. června, bude zpoplatněné a jeho výtěžek navrhovatelé využijí
k péči o stromy. Oblíbenou anketu letos již po šestnácté pořádá Nadace Partnerství pod záštitou
ministra životního prostředí. Podrobnosti o anketě jsou dostupné na www.stromroku.cz.
Mezi finalisty charitativní ankety se letos díky
svému příběhu dostala i 119 let stará vrba bílá
v ulici Šumavská, kterou nominovala 1. Mateřská
škola Karlovy Vary. Podle vyprávění místních
pamětníků vrba roste u bývalého lokomotivního
depa zhruba od roku 1898. Přežila bombardování
v roce 1945 i sanace v roce 2015. V předloňském roce došlo k prvním zemním úpravám,
vybagrování celého areálu a pozemku za dolním
nádražím. Bagrovalo se i v těsné blízkosti vrby
a občané Tuhnic hromadně podepisovali petici za
záchranu tohoto starého stromu plného vitality.
Dnes je vrba opravdu statným stromem a má se
čile k světu. „Finance získané anketou by chtěla
mateřská škola použít k vybudování odpočinkového sezení s informační tabulí,“ uvádí koordinátorka ankety Andrea Krůpová. Z fotografií Marka
Olbrzymka má vzniknout putovní výstava.

Nadace Partnerství letos obdržela 52 návrhů
na Strom roku a dvanáct z nich porota vybrala
do finále. Hlasování odstartuje 15. června, kdy
se na webových stránkách www.stromroku.cz
zobrazí profily všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování. Jako každoročně
bude moci veřejnost finalisty podpořit zasláním
dárcovských SMS, nebo zakoupením a podepsáním hlasovacího archu.
Anketa potrvá až do 15. září a slavnostní
vyhlášení jejích výsledků se uskuteční 5. října
v rámci mezinárodního filmového festivalu
Ekofilm. Letošním tématem festivalu je totiž
ovzduší, jehož kvalitu stromy nepochybně pozitivně ovlivňují. Vítězný Strom roku získá odborné
arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia
a nominuje se do mezinárodního kola ankety
Evropský strom roku 2018.

Meandr Ohře se proměnil v Pohádkový les
V sobotu 27. května se park Meandr Ohře již
počtvrté proměnil v Pohádkový les. Děti se opět
mohly setkat s vílou, princeznou, čertem, čarodějnicí, vodníkem a s mnoha dalšími pohádkovými
bytostmi, a plnit nejrůznější úkoly od skákání
v pytlích, přes slalom mezi překážkami až po
chytání rybiček u vodníka. Velkou atrakcí byla také
zkouška hasičské techniky dobrovolných hasičů
z Tašovic, Zdravotní záchranná služba Karlovarského kraje nebo jízda na lanové dráze. V cíli, po
splnění všech úkolů, čekalo na děti občerstvení,
opékání buřtů a hlavně losování o krásné ceny. Če-

kání na výhru jim zpříjemnil zpěvem Tomáš Beran,
s pohádkou O poslušných kůzlátkách vystoupili
žáci 1. B ZŠ J. A. Komenského pod vedením Dany
Menclové a s recitačním pásmem Zlatý kolovrat
vystoupili žáci 8. A ZŠ J. A. Komenského v režii
Ilony Volopichové. Akci moderoval Jan Havelka. Do
Pohádkového lesa zavítalo zhruba tři a půl tisíce
návštěvníků, na sedm stovek dětí se zapojilo do
soutěží. Městská knihovna děkuje všem dobrovolníkům, kteří pomohli zajistit zdárný průběh akce
a také všem partnerům, díky kterým se podařilo
pro děti zajistit odměny i občerstvení.

Strom roku

Celostátní anketu vyhlašuje Nadace Partnerství
od roku 2002. Od té doby obdržela 1270 návrhů na Strom roku, do zpoplatněného hlasování
se zapojilo více než 616 tisíc lidí a výtěžek
putující na výsadbu a ochranu stromů byl téměř
2,5 milionu korun. Hlavním cílem ankety je
podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě,
kde žijí. Do finále ankety postupuje 12 stromů,
o vítězi rozhoduje veřejnost prostřednictvím
zpoplatněného hlasování. Výtěžek hlasování
směřuje zpět do místní komunity a ta jej použije
k výsadbě stromů, jejich ošetření nebo pro
vytvoření propagačních materiálů o stromu.
Vítěze ankety Strom roku nadace oceňuje vždy
u příležitosti Dne stromů, který se v Česku slaví
20. října. Strom roku získává arboristické ošetření a vítězstvím se nominuje do mezinárodní
ankety Evropský strom roku. Bližší informace
o celostátní anketě Strom roku 2017 najdete
na webu stromroku.cz nebo na facebooku
anketastromroku.

Peníze z pronájmu
ploch dostaly děti
z SOS Sluníčko

Město se opět vzdalo financí ve prospěch
organizace SOS Sluníčko Karlovy Vary. Zařízení
poskytující okamžitou pomoc dětem v krizové situaci
získalo 48 600 korun. Jde o prostředky z pronájmu
ploch pod kontejnery na textil, které jsou ve městě
rozmístěny. Peníze město opakovaně prostřednictvím projektu Koutex přenechává Sluníčku. Šek od
koordinátorky projektu Nicole Křížové (na snímku
uprostřed) převzaly ředitelka SOS dětské vesničky
Dagmar Roučková a ředitelka SOS Sluníčko Dominika Lamperová. Ošacení odložené do speciálních
kontejnerů je v rámci ekologického projektu Koutex
využíváno pro charitativní účely. Proto je nutné, aby
odložený textil byl čistý a zabalený do igelitových
tašek. Úspěšnost projektu snižuje znečišťování obsahu kontejnerů běžným komunálním odpadem. Takto
znehodnocený obsah končí bez užitku na skládce.
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Stezka u Goethovy rozhledny
bude plná lesních bytostí

Lázeňské lesy Karlovy Vary dále úspěšně rozvíjí
česko-bavorskou spolupráci. V rámci projektu
Les strašidel má být navržena a instalována
tematická stezka plná lesních bytostí a strašidel
v okolí Goethovy rozhledny. Součástí bude tvorba
souvisejících tiskovin v podobě pracovních listů

pro návštěvníky i realizace česko-bavorských akcí.
Bavorská delegace v čele se starostou partnerského města Goldkronach v osobě Holgera Bära
navštívila úvodní dřevařský plenér ve vyřezávání
dřevěných soch v areálu sv. Linhart u příležitosti
zahájení lázeňské sezony. Bavorská strana byla
z akce nadšena a projevila zájem na realizaci
takzvaného „zrcadlového“ projektu. S ředitelem
Lázeňských lesů Karlovy Vary Evženem Krejčím
proto proběhla diskuse ohledně možnosti spolupráce také v této záležitosti. Projekt Les strašidel
je realizovaný za podpory Dispozičního fondu Euregia Egrensis, respektive programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2014 - 2020.

Na komunikacích se bude
pracovat i přes prázdniny
O prázdninách budou pokračovat rekonstrukce
a opravy komunikací mimo centrum města. V červenci bude zahájena první etapa dlouho plánované
rekonstrukce ulice U Podjezdu v Tuhnicích. Kompletní
obnovou projde místní komunikace včetně chodníků,
nově zde budou vybudována parkovací místa a instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Rekonstrukce
potrvá do konce října a vyžádá si dočasné omezení
dopravního režimu.
Během července a srpna budou opraveny povrchy
chodníků a komunikace na Růžovém vrchu, konkrétně půjde o chodníky v ulicích Chomutovská a Jana
Opletala a komunikaci v ulici Klínovecká. Místa oprav
budou zabezpečena pracovníky zhotovitelské firmy.
V přípravě je také rekonstrukce ulice Chelčického,
oprava povrchu v Žižkově ulici, schodiště v Severní
ulici a opravy chodníků např. v ulicích Gagarinova,
Hřbitovní nebo A. Heimanna.

U Podjezdu je jednou z ulic, kde bude přes léto
probíhat plánovaná rekonstrukce komunikace včetně
chodníků. 
Foto: MMKV

Blokové čištění a noční mytí komunikací v červenci
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na
8.00 hodin, začátky nočního mytí na 20.00 hodin. Vozidla
bránící provádění blokových čištění budou odtažena
na parkoviště odtahové služby na Západní ulici č. 63.
V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato
vozidla následující den převezena zpět do původní
lokality. Ceny za provádění odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením města č. 1/2017, které je zveřejněno na
webových stránkách magistrátu www.mmkv.cz (pod
odkazem Magistrát Vyhlášky a nařízení). V průběhu
konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
se blokové čištění neprovádí. Změny v rozpisu blokových
čištění způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod.,
jsou vyhrazeny.
10.7. 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
11.7. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část
12.7. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská - část
Parkoviště: Česká - parkovací plocha za panelovými
domy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherov-

13.7.
14.7.
17.7.

18.7.
19.7.

20.7.
21.7.

ky, 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
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Komunikace: Chodovská (část od žel. viaduktu k OK
na Chebské ulici u TESCA), ul. Pod Jelením skokem
a Luční vrch, parkovací plocha v Gagarinově ul. čp. 7 –
17 a 19 až 23
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. května
(část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
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
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská,

Severní, Konečná
24.7. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V.
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
25.7. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská, Kollárova
26.7. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého,
Fričova, Kamenického
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
27.7. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
28.7. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská,
Krymská
31.7. 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
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Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme
co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale
mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré
elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné
látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium.
Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody
a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud
ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich
pomocí různých separací získávají původní suroviny
a materiály ke znovuvyužití.
Věděli jste, že:
 Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme
varné konvice?
 V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů
vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
 Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu

Červené kontejnery Na území Karlových Varů
jich najdete celkem 21, stanoviště červených kontejnerů zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.

Foto: MMKV

Co patří do červených
kontejnerů?

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mobilní telefony, vysílačky, navigace
přehrávače mp3, diskmany, rádia
notebooky, klávesnice, myši
baterie a nabíječky
kalkulačky, budíky
elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti
menší kuchyňské spotřebiče jako jsou
šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu či
rychlovarné konvice
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky
žehličky, ruční vysavače
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50
centimetrů






1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi
ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku
činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg
na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde
ke snížení produkce nebezpečných odpadů
o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného
odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru
12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným
elektrozařízením do směsného odpadu a má
také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá
také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí
elektronickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2
vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost
mezi Prahou a Ostravou.

Městu chybí komunitní
centrum, ukázala anketa
Obyvatelé města
určili největší problémy
města. Z anketního
hlasování vyplynulo, že
nejvíce chybí komunitní
centrum, které by mimo
jiné sloužilo pro činnost nejrůznějších neziskových organizací nebo spolků.
Základem pro anketní hlasování byla témata, která vyplynula z jednání celoměstského diskusního
setkání. V rámci dubnového Fóra města Karlovy
Vary bylo veřejností naformulováno 14 nejpalčivějších problémů města z pohledu účastníků
debaty. Témata byla následně prověřena otevřenou anketou, která byla dostupná mimo jiné i na
webu magistrátu a květnovém vydání Karlovarských radničních listů. Do ankety se zapojilo
celkem 2 221 respondentů.
Město tak získalo tzv. „ověřené problémy“,
tedy průnik témat z diskusního fóra a ankety.
Výsledkem je 8 problémů města, jejichž řešení
se ujmou jednotlivé odbory magistrátu a členové
vedení města podle svých kompetencí a oborů.
Výsledky budou vyhodnoceny v rámci Fóra města
Karlovy Vary 2018.
1. Komunitní centrum (pro neziskové organizace,
podpora spolkové činnosti, využití veřejného
prostoru)
2. Informovanost (sociální sítě, on-line přenos,
zapojení občanů do rozhodování)
3. Kastrační program – toulavé kočky
4. Kultura (absence klubů, kulturní koncepce)
5. Doprava (parkování) + terminál
6. Stav silnic a ulic v okrajových částech města
7. Volnočasové aktivity (cykloturistika, cestovní
ruch)
8. Tristní vztah obyvatel k čistotě města

DOTAZNÍK: Financování opravy Císařských lázní, budoucí využití budovy
Vážené dámy, vážení pánové,
kompletní oprava národní kulturní památky Císařské lázně se plánuje od roku 2008 a dodnes se nepodařilo obnovu ani zahájit. Vedení kraje chce proto nyní ve spolupráci s městem
Karlovy Vary v co nejkratší době rozhodnout o tom, jakým způsobem bude opravu financovat a jaké bude dispoziční uspořádání prostor budovy. K tomu ale chceme znát názor občanů,
kterým není osud Císařských lázní lhostejný. Na výběr jsou 3 možné varianty financování, na něž je navázáno případné omezení budoucího využití budovy.
Dotazník je anonymní, jeho vyplnění vám zabere jen několik minut. Vybranou variantu označte křížkem. Do poznámky v závěru můžete uvést svůj případný komentář.
Pohlaví:		
 Muž		
 Žena
Věk:		
 Do 30 let
 Od 30 do 50 let  50 let a více
Z následujících tří variant vyberte tu, která nejlépe odpovídá Vašim představám:
 Souhlasím s tím, aby se Císařské lázně začaly opravovat podle stávajícího projektu, na který je vydáno pravomocné stavební povolení. Zároveň jsem srozuměn/a s tím, že kraj
opravu provede bez jakékoliv dotace z národních nebo evropských zdrojů. Kompletní náklady – cca 500 milionů korun - tedy půjdou z peněz krajského rozpočtu a rozpočtu krajského
města. Počítá se i s využitím přislíbených 100 milionů korun od Ministerstva financí ČR s tím, že by se kraj a město pokusily získat finančních prostředků více. V uvedeném případě
bude možné podle potřeby měnit využití i dispoziční uspořádání budovy.
 Souhlasím s tím, aby se Císařské lázně opravily podle stávajícího projektu, na který je vydáno pravomocné stavební povolení, přičemž k financování opravy Karlovarský kraj využije dotaci ve výši 170 milionů korun. Podmínkou využití dotace ovšem bude, že po 5 let od ukončení opravy nebude možné měnit využití budovy, nelze ji pak také užívat ke komerčním
účelům (například k pronájmu v době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary).
 Souhlasím s tím, aby kraj přizpůsobil projekt opravy Císařských lázní podle pravidel udělování EU dotací a pokusil se získat 85 procent finančních prostředků z evropských
fondů. Změna projektu ovšem znamená znovu žádat o nové stavební povolení na upravený projekt. Po jeho realizaci se opět na základě podmínek čerpání dotací nesmí měnit využití
a dispoziční uspořádání budovy a nelze ji využít ke komerčním aktivitám (pronájem v době MMF Karlovy Vary apod.).
Poznámka:
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Cestovní pas je důležitější než krásné plavky
S tím, jak se blíží doba dovolených, se
většina pracovišť vydávajících cestovní pasy
bohužel dříve nebo později setká se zoufalými
lidmi, kteří pár dní před cestou, nebo ještě
hůře, v den odletu zjistí, že nemají platný
cestovní pas. Je to situace skutečně zoufalá,
protože neexistuje způsob, jak „prodloužit“
platnost cestovního dokladu, nebo jak jej
vydat na počkání. Lze požádat o urychlené
vydání pasu do šesti pracovních dnů, ovšem
za poplatek ve výši několika tisíc korun.
Pokud to však zjistíte méně než šest pracovních
dnů před datem odjezdu, situace už nemá řešení.
Nejde přitom jen o to, zda Váš pas platí v den
odjezdu, některé země požadují, aby cestující
měl pas s platností nejméně 6 měsíců po začátku
nebo konci cesty. Některé země požadují další
věci, jako například vízum, povinné očkování,
platnou zpáteční letenku apod. Informace o těchto požadavcích jsou na stránkách ministerstva
zahraničních věcí ČR či ambasády příslušné
země. Nesplnění kteréhokoliv z těchto požadavků
může být důvodem, proč vám daná země odepře
vstup na své území – a tedy nikam neletíte.
Samozřejmě jednodušší to mají ti, kdo cestují
jen v rámci Schengenského prostoru, ti mohou
cestovat i jen na platný občanský průkaz. Ces-

Co tedy udělat, když plánujete dovolenou?
1. Ujistěte se, že všichni, kdo se jí mají zúčastnit, mají platný cestovní pas, a to s potřebným přesahem platnosti, pokud je vyžadován. Ujistěte se o tom už ve chvíli, kdy dovolenou sjednáváte nebo
objednáváte. Pozor, určité nebezpečí může představovat i snaha své blízké překvapit – „tady máš
dárek k narozeninám, v úterý letíme do exotiky“.
2. Jak se termín dovolené blíží, asi měsíc před odjezdem se ujistěte, že všichni, kdo se jí mají zúčastnit, mají platný cestovní pas, případně další vyžadované náležitosti. Zdánlivě zbytečnost – proč se
ujišťovat dvakrát. Jenže jestli měl původně jet děda, ale přenechal místo bratrovi, nebo jestli vaše
dcera mezitím změnila příjmení - můžete opět narazit na problém.
3. A samozřejmě, jakmile vycházíte z bytu a než nasednete do taxi na letiště nebo na autobus, ujistěte se, že všichni, kdo se mají zúčastnit, mají platný cestovní pas s sebou.
tujícím do exotičtějších destinací ale obvykle nezbývá, než začít jednat s cestovní kanceláří nebo
dopravcem o podmínkách storna, případně zjistit,
jestli je možné odjezd přesunout na později. To
nebývá vždy pravidlem. Může to tedy znamenat
desetitisíce korun doslova vyhozených oknem.
Pokud problém s pasem zjistíte měsíc před
cestou, je šance ho získat standardní cestou,
za standardní poplatek 600 Kč lidé nad 15 let,
100 Kč děti do 15 let. Lhůta dodání nového pasu
je do 30 kalendářních dnů, většinou to může být
i o pár dnů dříve.
Pokud to zjistíte více než šest pracovních dnů
před cestou, je třeba urychleně jednat a počítat

s několikanásobně vyšším poplatkem – 4000 korun lidé nad 15 let, 2000 korun děti do 15 let.
V každém případě je také třeba počítat s tím, že
pas nelze vydat bez osobní přítomnosti žadatele, u dětí do 15 let musí být osobně přítomen
i zákonný zástupce.
Je to zdánlivá drobnost, ale než utratíte
desetitisíce korun za vysněnou dovolenou, za
plavky, plážové nebo naopak turistické oblečení
dle poslední módy, za potápěčské vybavení, fotoaparáty a další zázraky techniky, ujistěte se, že
všichni, kdo se mají cesty zúčastnit, mají platný
cestovní pas.
Pokud to tak je – šťastnou dovolenou.

Rok v lese 2: Na návštěvě v Hofu

na nejstarších střeleckých a pivních slavnostech světa
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. pokračují
v úspěšné česko-bavorské spolupráci! Realizují
projekt Rok v lese 2. Karlovy Vary přijaly pozvání
partnerského města Hof a zúčastnily se 585. ročníku kulturně-společenské akce Schlappentag.
Tato akce vděčí za svůj vznik husitskému útoku
na město Hof. Budoucí pořízení zbraní pro obranu
města a prověrka zručnosti v ovládání zbraní dala
následně vzniknout nejstarší střelecké a pivní
slavnosti na světě. Náměstek primátora Čestmír
Bruštík spolu s ředitelem Lázeňských lesů Karlovy
Vary Evženem Krejčím vedli českou delegaci.
V rámci slavnostního průvodu byly Karlovy Vary
prezentovány nejen českým a městským praporem, ale i malou pozorností pro přihlížející v podobě lázeňských oplatek a ochutnávek Becherovky.
Po slavnostní akci proběhla i jednání s představiteli
Města Hof. Neustále rozvíjející se spolupráci mezi
regionálními metropolemi by pomohlo i přímé
železniční spojení na trati Hof – Aš – Františkovy Lázně – Sokolov – Chodov – Karlovy Vary.
Město Hof se svými 45 tisíci obyvateli představuje
významný zdroj potenciálních návštěvníků českého
příhraničí. Samotný Hof (cesta autem trvá kolem

jedné hodiny) nabízí řadu atraktivit, například park
Theresienstein (včetně Karlovarské, zoologické
a botanické zahrady) či vodní nádrž Untreusee na
jihu města s řadou volnočasových atraktivit (vodní
sporty, slunění, cyklistika, in-line dráha, lezecká
stěna, labyrint…). Hof nabízí velké množství kulturně-společenských akcí, svátků, tradic, festivalů
včetně možností nákupů či ochutnání místních
kulinářských specialit. V červnu proběhl v rámci

projektu i česko-bavorský monitoring stavu ryb.
Plánovány jsou i další akce pro odbornou i laickou
veřejnost (včetně zářijové populární soutěže ve vaření Linhartský kotlík). Projekt je spolufinancován
prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia
Egrensis).

Eva Najsrová, projektová manažerka
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Karlovarsko jako místo příležitostí
Místní akční plán rozvoje vzdělávání jako strategický dokument je hlavním výstupem projektu zaměřeného na spolupráci mezi místními
aktéry ve výchově a vzdělávání. Těmi se rozumí
ředitelé škol, učitelé ZŠ a MŠ, vychovatelé ve
školních družinách, zřizovatelé škol, zástupci zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání, rodiče dětí a žáků a další nadšenci,
které baví téma vzdělávání. „Dovolujeme si říci,
že mezi nadšence se počítají všichni členové
realizačního týmu projektu,“ říká za realizační
tým projektu Markéta Hendrichová.
Tvorba dokumentu probíhá komunitním
způsobem, nikoliv od stolu, snažíme se zapojovat ředitele škol, učitele, zástupce zájmového
a neformálního vzdělávání, rodiče a další zájemce
o výchovu a vzdělávání. Strategické dokumenty
místní akční plány pak budou podkladem pro
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
k nastavení výzev na projekty z evropských dotací
a dalších aktivit. Na přelomu roku 2017 a 2018 je
v plánu vyhlášení dvou celorepublikových výzev do
Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání
s celkovou alokací 670 mil. Kč (resp. 550 mil. Kč),
v těchto výzvách budou podpořeny právě aktivity
naplánované během tvorby místních akčních plánů
v rámci celé České republiky.
Povinnou součástí projektu je také plánování
potřebných investičních záměrů škol jejich a zřizovatelů do Integrovaného regionálního operačního
programu. Jen ve Strategickém rámci místního
akčního plánu ORP Karlovy Vary jsou nyní uvedeny
investiční záměry škol za více než 150 mil. Kč.
Například karlovarské základní školy mají ve
Strategickém rámci uvedeno mnoho záměrů,
nejčastěji se jedná o rekonstrukce a vybavení
odborných učeben. Statutární město Karlovy Vary,
jakožto zřizovatel, připravuje projekty na realizaci
těchto záměrů.

Seminář Waldorfská pedagogika
Ovšem místní akční plán není jen o dotacích,
ale také o setkávání, výměně názorů a zkušeností. „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem
příležitostí“, to je znění vize výchovy a vzdělávání
dětí a žáků na Karlovarsku, na kterém se shodli
zapojení aktéři během komunitního projednávání
v rámci projektu „MAP ORP Karlovy Vary“. Vize
byla výtvarně ztvárněna žáky ZŠ jazyků Karlovy
Vary během výuky výtvarné výchovy pod vedením
Jany Táborkové. Vzniklo tak kolektivní dílo. V centru
je barevný střed jako symbol města, okolo jsou
postavy představující lidi, které by žáci chtěli ve
městě a jeho okolí mít, i lidi, pro které by město
a okolí měly v budoucnu vytvořit příznivější podmínky. Vizi budoucího stavu žáci chápou jako místo
pro příležitosti a žáci toto místo naplnili spokojenými lidmi.
Od zahájení projektu na jaře 2016 uskutečnil

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Projekt „MAP ORP Karlovy Vary“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) je na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary realizovaný v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny základní a mateřské školy
Karlovarska, tedy i všechny základní a mateřské školy zřizované Statutárním městem Karlovy Vary.
Nositelem projektu je nezisková organizace MAS Sokolovsko a na chodu projektu se podílejí také
ostatní místní akční skupiny z okolí Karlových Varů MAS Vladař, MAS Kraj živých vod a MAS Krušné
hory. Obdobné projekty probíhají nyní v rámci celé České republiky jakožto součást velké aktivity
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřující ke zkvalitnění školství, tzv. akce KLIMA. Aktuální informace o projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ naleznete na webu
mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/.

Školáci na Růžovém vrchu sbírali papír
První červnový týden proběhl na Základní škole
Krušnohorská na Růžovém vrchu první ročník celoškolního sběru papíru. Do akce se zapojily nejen
děti, ale také jejich rodiče a společně nasbírali přes
10

krl° ČERVENEC

8000 kilogramů starého papíru. Nejaktivnější třída
byla 3. B s 983 kilogramy a ze žáků byl nejlepší
Lukáš Bubeliny ze třídy 7. B. Finanční výtěžek
z této akce byl rozdělen mezi jednotlivé třídy.

Foto: MMKV
realizační tým projektu několik setkání s řediteli
škol, proběhla jednání pracovních skupin a vzdělávací akce. Například můžeme zmínit workshop pro
učitele přírodovědných předmětů „Fyzika, chemie,
přírodopis“ na Základní škole Karlovy Vary v Truhlářské. Pracovní skupina Čtenářská a matematická
gramotnost se schází v Základní škole Jana Amose
Komenského v Karlových Varech. Zde také byl
uskutečněn velmi zajímavý seminář „Současná
česká literatura pro děti a mládež“, který lektoroval
básník Radek Malý, nejprve proběhla ukázková
hodina s žáky a po té beseda s učiteli. V prostorách 1. MŠ Karlovy Vary se pravidelně setkávají
členové pracovní skupiny zaměřené na předškolní
vzdělávání. A právě pro učitelky mateřských škol
byl připraven třídenní seminář o waldorfské pedagogice na Waldorfské základní a mateřské škole
Wlaštovka v Karlových Varech. Byly to tři dny plné
pohody, relaxace, tvoření a sdílení zkušeností.
Někteří ředitelé a učitelé karlovarských škol a zástupci Statutárního města Karlovy Vary jsou aktivní
také v povinných orgánech projektu, tzv. Řídícím
výboru a pracovních skupinách.
Ve školním roce 2017/2018 budeme pokračovat
v organizaci zajímavých vzdělávacích aktivit pro
učitele a další zájemce o dané téma a v práci na
strategickém dokumentu místním akčním plánu.
I když se aktuální vývoj ve vzdělávání může jevit
jako chaotický a školství nyní zažívá poměrně
výrazné změny, doufáme, že naším projektem přispějeme alespoň trochu k rozvoji vzdělávání, jak je
ostatně přáním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy zadavatele aktivit místních akčních
plánů v celé České republice. Věříme, že v dalších
letech bude započatá spolupráce pokračovat a budeme pomáhat tomu, aby se Karlovarsko (a nejen
Karlovarsko) stalo místem příležitostí.
Pokud Vás tento projekt zaujal a chtěli byste se
zapojit do jeho aktivit, neváhejte nás kontaktovat.
Markéta Hendrichová,
za realizační tým projektu

• ŠKOLSTVÍ

Město ocenilo nejúspěšnější žáky i učitele

Adriana Divišová
Stalo se už tradicí, že na konci školního roku se dočkají ocenění nejpilnější žáci a nejúspěšnější pedagogové
svých škol. Pamětní listy a drobné dárky za vynikající
výsledky a vzornou reprezentaci si školáci a pedagogičtí pracovníci převzali v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
jejíž žáci slavnostní ceremoniál doprovodili svým vystoupením.
Nejlepší žáci a učitelé:
Základní škola 1. máje
pedagog	
Mgr. Pavel Valenz - In Memoriam
1. stupeň	
Eliška Vitvarová
2. stupeň	
Daniela Cihlářová
Základní škola Jana Amose Komenského
pedagog	
Mgr. Jarmila Krejčová
1. stupeň	
Martin Bartoš
2. stupeň	
Sára Sandtnerová

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25
pedagog	
Jana Potužáková
1. stupeň 	
Jaromír Kodet
2. stupeň 
Matěj Raisl
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11
pedagog	
Mgr. Jana Kafuňková
1. stupeň	
Alena Kuciánová
2. stupeň 	
Hana Leitgebová
Základní škola jazyků Karlovy Vary
pedagog	
Stanislava Prokešová
1. stupeň	
Adriana Divišová
2. stupeň 
Veronika Götzová
Základní škola Dukelských hrdinů
pedagog	
Mgr. Bc. Hana Lejsková
1. stupeň	
Zdeněk Odut
2. stupeň	
Vladimír Pohanka
Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami učení
pedagog	
Květoslava Masáková
žák	
Tomáš Dyk
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19
pedagog	
Mgr. Soňa Patrochová
1. stupeň	
Ela Vokáčová
2. stupeň	
Jan Zindr
Základní škola a základní umělecká škola, Šmeralova
pedagog za ZŠ 	
Mgr. Jiří Zeman
pedagog za ZUŠ	
Petra Blau

Petra Blau
1. stupeň 	
Ladislav Hlavatý
2. stupeň	
Jana Přistoupilová,
ZUŠ
Kateřina Nevšímalová
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
pedagog	
Mgr. Vieroslava Gavlasová
1. stupeň	
Barbora Owczarzy
2. stupeň 
Matyáš Matějka
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
pedagog	
Martina Stejskalová
2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16
pedagog 	
Bedřiška Hořčičáková
Nejlepší ředitel
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Zvláštní ocenění komise ŠVD
Jiří Ježek

Hledáme nové kolegy!
Operátor/ka výroby

Montážní práce, spolupráce při náročnějších montážích, manipulační práce
s materiálem a výrobky, obsluha jednoduchých strojů a zařízení, čištění strojů,
provádění běžných kontrolních činností.

Operátor/ka logistiky

Přejímka a ukládání materiálu, příjem a výdej materiálu,
manipulace s materiálem pomocí techniky (VZV apod.), balení zboží atd.
Nabízíme
• zajímavou práci v moderně vybaveném
a příjemném pracovním prostředí
• mladý pracovní kolektiv a přátelskou atmosféru
• možnost dalšího osobního rozvoje
• finanční ohodnocení odpovídající
pracovnímu nasazení
• nadstandardní benefity
• týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu

Požadujeme:
• samostatnost
• schopnost práce v týmu
• aktivní zájem učit se nové věci
• zodpovědnost

Podívejte se, jak to u nás vypadá.

Na YouTube zadejte ”SKF Chodov”, nebo načtěte tento QR kód.

SKF Chodov

Ozvěte se nám!
e-mail: chodov@skf.com
web: www.skf.cz a www.skf.com/lubrication
tel: 352 355 999
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Příběhy našich sousedů:
vzpomínky pamětníků
pohledem mladé generace
Ve středu 14. 6. 2017 se v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech uzavřel již třetí
ročník projektu Příběhy našich sousedů. 10 týmů
ze základních a středních škol představilo
v rámci veřejné prezentace výsledky své půlroční
dokumentaristické práce. Žákovské týmy měly
za úkol zachytit příběh zajímavého místního
pamětníka, zpracovat ho a představit veřejnosti.
V letošním roce měla porota ve složení Jaroslav
Najbert, Štěpánka Šťastná a Jan Nedvěd před
sebou opravdu velmi těžké rozhodování o tom,
kdo z týmů obdrží jednu ze tří přichystaných
cen. V rámci projektu byly natočeny dvě audio
reportáže (příběh Petra Lewiho a Lva Havlíčka),
čtyři video reportáže (příběh Anny Rajserové, Antonína Otty, Heleny Brázdové a Berty Růžičkové)
a ve čtyřech z představených prací žáci velice
zdařile zkombinovali více forem zpracování
(příběh Evy Dědkové, Anděly Krausové, Marie

Příběhy našich sousedů
Neobyčejné příběhy, neobyčejná setkání,
neobyčejné nasazení – to všechno přinesly
letošní Příběhy našich sousedů na Karlovarsku.
Všechny žákovské výstupy z projektu
a fotografie ze závěrečné prezentace jsou
publikovány na stránkách https://www.
pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/
karlovarsky-kraj-20162017/. Nahrávky
celoživotních vzpomínek se objeví také
v internetovém archivu www.pametnaroda.cz,
největší veřejné pamětnické sbírce v Evropě,
kterou spravuje nezisková organizace Post
Bellum společně s Ústavem pro studium
totalitních režimů a Českým rozhlasem.

Příběhy našich sousedů Pedagogové žákovských týmů. 
Foto: POST BELLUM
Cinegrové a Jiřího Juna). A jak nakonec porota
rozhodla? Třetí místo obsadil tým ze ZŠ jazyků
s video reportáží o životě pana Antonína Otty.
Druhé místo obsadil tým ze Střední pedagogické
školy, který natočil audio reportáž o Lvu Havlíčkovi. Vítězem 3. ročníku Příběhů našich sousedů
se stal tým z Prvního českého gymnázia s audio
reportáží o Petru Lewim. O vyrovnanosti úrovně
prací určitě svědčí i to, že první a druhý tým dělil
od sebe pouze jediný bod.
Poděkování patří všem pamětníkům, kteří si
našli čas a byli ochotni vyprávět svůj životní příběh mladým lidem. Velkou pochvalu si
zaslouží všechny žákovské týmy, které spolu
se svými pedagogy odvedly opravdu skvělou
práci. A v neposlední řadě poděkování patří také
všem sponzorům, bez kterých by se tento ročník
nemohl konat. Jsou to: Magistrát města Karlovy
Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, společnost Imperiál group, Lázeňské lesy Karlovy Vary,
KV Arena a MŠMT.

Dagmar Erbenová, koordinátorka projektu

Chceme čisté
město 2017
Již poosmé se žáci karlovarských škol a další
dobrovolníci zapojili do dokumentační soutěže
„Chceme čisté město“. Jejich úkolem bylo vybrat si
libovolné prostranství ve městě, uklidit ho od všeho,
co na něj nepatří, úklid co nejlépe zdokumentovat a vytvořit zajímavou prezentaci. Soutěž byla
součástí ekologické kampaně Den Země a byla
vypsána pro čtyři kategorie - mateřské školy, základní školy, střední školy a také pro nepodnikající
právnické osoby. V této kategorii nikdo z účastníků
nesplnil podmínky soutěže.
Autoři tří nejlepších prezentací v každé kategorii
získali finanční prémii, 5 tisíc korun za 1. místo,
3 tisíce korun za 2. místo a 2 tisíce korun za
3. místo.

Vítězové jednotlivých
kategorií:
Mateřské školy
1. místo: MŠ Krymská 12
2. místo: MŠ Javorová
3. místo: MŠ Vilová
Základní školy
1. místo: ZŠ Konečná
2. místo: ZŠ jazyků
3. místo: ZŠ J. A. Komenského
Střední školy
1. místo:
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
2. místo:
Obchodní akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ
Karlovy Vary
3. místo:
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary

Středoškoláci byli na odborné stáži v Izraeli
V rámci partnerství mezi Karlovými Vary
a izraelským městem Eilat připravily Střední
škola stravování a služeb a karlovarská Obchodní
akademie studijní stáž pro svých 12 žáků na
Univerzitě Ben Gurion v Eilatu. Intenzivní program
v oblasti hotelnictví, pohostinství a kulinářského
umění zahrnoval jak akademickou teoretickou
přípravu, tak také odbornou praxi na půdě významných hotelových komplexů v Eilatu. Studijní
pobyt žáků byl též doplněn poznávacími aktivitami
multikulturně, historicky i gastronomicky zajímavého Izraele. Město Karlovy Vary žáky podpořilo
příspěvkem na leteckou dopravu. Na přípravách
akce se kromě primátora města Petra Kulhánka
také podílel Maxim Sherman, zástupce izraelské
ambasády v Karlových Varech.

Jiří Neumann
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V Izraeli účastníci stáže v centru Jeruzaléma. 

Foto: SŠ stravování a služeb KV

• DOPRAVNÍ PODNIK

Dopravní podnik získal prestižní cenu
V patnáctém ročníku celostátní soutěže
Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 se Dopravnímu podniku Karlovy Vary podařilo dosáhnout
významného úspěchu. V kategorii Progresivní
zaměstnavatel regionu 2017 do 500 zaměstnanců získal 3. místo v Karlovarském kraji.
Soutěž vyhlašuje obecně prospěšná společnost Klub zaměstnavatelů a přihlášené firmy
jsou hodnoceny podle mezinárodně uznávané metodiky Saratoga, podle níž výsledky
připravuje odborný garant Price Waterhouse
Coopers.
„Medailové umístění v soutěži nás velmi
potěšilo. Je to jasný signál, že poslední rok práce
přinesl svoje výsledky a směr, kterým jsme se
vydali, je správný, tak teď ještě s větší chutí budeme pokračovat v práci na tom, aby naši zaměstnanci byli spokojení a společně s námi se snažili
budovat dobré jméno podniku. V uplynulém roce
jsme posílili především vzájemnou komunikaci,
zavedli jsme pravidelné hodnocení zaměstnanců,
nastavili systém vzdělávání a plán nástupnictví.
Navíc všichni, kteří hledají místo v oboru, budou
díky udělenému ocenění vědět, že stojí zato o prá-

Progresivní zaměstnavatel regionu 2017
Místopředseda představenstva DP KV Lukáš Siřínek
s oceněním za třetí místo v kraji v rámci patnáctého ročníku celostátní soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. 
Foto: DPKV

ci v našem dopravním podniku uvažovat,“ míní
místopředseda představenstva Lukáš Siřínek.
Vyhlášení výsledků v hlavních kategoriích
Sodexo Zaměstnavatel roku 2017, v kategoriích
do 500 zaměstnanců, do 5000 zaměstnanců
a nad 5000 zaměstnanců pro Jihočeský, Plzeňský
a Karlovarský kraj, se letos uskutečnilo v úterý
23. května na Západočeské univerzitě v Plzni.
Výsledky hodnocení pro Karlovarský kraj: 3. místo
Dopravní podnik Karlovy Vary, 2. místo Synthomer, 1. místo Karlovarské minerální vody.
Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy
Vary byla založená na počátku října 1954. Od té
doby zabezpečuje městskou hromadnou dopravu
v Karlových Varech. Cestující mají k dispozici
autobusové linky denní a noční, zvláštní linky
i linky příměstské či lanové dráhy. Kromě městské
hromadné dopravy provozuje opravárenskou
dílnu, mycí linku, lakovnu, prodej pohonných hmot
a další. „Naším krédem je provádět veškeré služby rychle, kvalitně a přitom za rozumnou cenu. To
by ale nebylo možné bez zaměstnanců, kteří věří
svému zaměstnavateli a mohou se opřít o stabilní
zázemí firmy,“ doplňuje Lukáš Siřínek. Společnost
má v současnosti 257 zaměstnanců.

Jízdné zaplatíte i bezkontaktní platební kartou
Na všech linkách městské hromadné dopravy
už mohou druhý měsíc cestující platit jednotlivé
jízdné bezkontaktní platební kartou. Moderní
způsob platby lze zatím využít v naší zemi jen ve
větších městech, v Evropě se tento trend dokonce
teprve začíná rozvíjet. „Věřím, že cestující ocení
moderní a rychlý způsob nákupu jízdného přímo ve

Plaťte bezkontaktně Cestující mohou jednotlivé
jízdné v městských autobusech platit bezkontaktně,
obsluha je velmi jednoduchá a v případě potřeby řidič
s nákupem rád pomůže. 
Foto: DPKV

vozech,“ říká Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva pověřený řízením Dopravního podniku.
Obsluha je velmi jednoduchá, cestující si
dotykem zvolí požadovaný druh jízdenky, přiloží
bezkontaktní platební kartu a ze zařízení odebere
vytištěnou jízdenku. „Celá operace, tedy výběr
jízdného a úhrada bezkontaktní platební kartou, je
provedena v časovém rozpětí dvou až tří sekund,“
dodává Lukáš Siřínek. Zařízení pracuje ve čtyřech
jazykových mutacích. V případě potřeby řidič s nákupem rád pomůže. Všechny autobusy MHD jsou
vybaveny tímto zařízením a navíc jsou označeny
samolepkami.
Podle průzkumů už je dnes většina vydaných bankovních karet bezkontaktních. „Právě z toho důvodu
jsme přesně takovou možnost odbavení zavedli i na
linkách městské hromadné dopravy v krajském
městě. Za první tři týdny od zavedení plateb bezkontaktní platební kartou v autobusech MHD toho
využili cestující ve dvou tisících případech, v květnu
již počet transakcí stoupl na 6.409 odbavení
v hodnotě 116.766 Kč. A to jsme teprve na začátku
sezony,“ připomíná Lukáš Siřínek.
Z připravovaných novinek bude dalším krokem
zavedení bezkontaktní úhrady parkování, jak na
parkovacích automatech, tak na parkovištích
města, která provozuje Dopravní podnik.
Kromě bezkontaktní úhrady jízdného platební
kartou cestující využívají v Karlových Varech
tzv. Karlovarskou kartu, která nahrazuje autobusovou jízdenku a bude fungovat jako plnohodnotná
elektronická peněženka od podzimu letošního
roku.
Výhodou Karlovarské karty je možnost jejího

dobití v bankomatech České spořitelny v krajském
městě. Označené bankomaty umožňují lidem
dobíjení bez poplatku. A od podzimu letošního roku
bude možné si Karlovarskou kartu dobít i prostřednictvím internetové platby. „Uživatel si může
zkontrolovat, jak je na tom s předplatným a dobít si
kartu. Máme radost, že se systém naučili používat
nejen mladí lidé, ale také senioři, kteří mají někdy
z nových technologií obavy,“ poznamenal Lukáš
Siřínek. Penězi na Karlovarské kartě může její
vlastník platit v hromadné dopravě v Karlových
Varech a v Plzni.

Veřejné
osvětlení
mění správce
Veškerá správa a údržba veřejného osvětlení
a podzemních kolektorů v Karlových Varech
přechází s platností od 1. června 2017 pod
Dopravní podnik. V případě potřeby můžete
kontaktovat dispečink mailem na
poruchy@dpkv.cz nebo čtyřiadvacetihodinovou
službu na telefonu 353 505 353.
Přímé kontakty na odpovědné pracovníky jsou
u veřejného osvětlení: Roman Kratochvíl, telefon
601 123 127, světelná signalizační zařízení
Ing. Eva Pavlasová, telefon 602 120 072,
e-mail e.pavlasova@mmkv.cz.
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• LIDÉ

Josef Koller, člen Síně slávy
karlovarského hokeje oslavil 90 let
Úctyhodné devadesátiny oslavil v červnu pan Josef
Koller. Bývalý hokejový útočník, trenér a člen Síně
slávy karlovarského hokeje přijímal návštěvy gratulantů několik dní a všechny si náležitě užíval.
Narodil se v Roudnici nad Labem do rodiny hospodářského správce. Školní docházku zahájil ve svém
rodišti, když se rodina přestěhovala, dokončil obecní
školu v Nelahozevsi. Pokračoval studiem na gymnáziu nejprve v Kralupech, později v Praze a nakonec
v Mostě, kde také po válce maturoval. Svůj život pan
Koller spojil se sportem, zejména s hokejem. Jako
žáček začínal v Nelahozevsi, pokračoval v pražském
Podolí, hrál za Litvínov a po vojenském angažmá
v ATK Praha zamířil do Karlových Varů. To se psal
rok 1951. V karlovarském dresu odehrál pět sezón

v nejvyšší soutěži, později se stal trenérem A-týmu.
Trenérské kvality pana Kollera ocenili i v Rakousku,
kde dokonce vedl národní tým. Za práci a oddanost
karlovarskému hokeji byl uveden do Síně slávy karlovarského hokeje. Ještě před třemi lety chodíval na
zápasy Energie a i dnes se živě zajímá o dění v karlovarském hokeji. „Je to škoda, že se nepodařilo
zachránit extraligu, je to velká škoda pro město. Dá
to teď hodně práce vrátit se zpátky,“ konstatuje někdejší střední hokejový útočník a také fotbalista. Za
Karlovy Vary kopal 2. ligu. Mezi jeho nejoblíbenější
místo ve městě patřil, jak jinak, starý zimní stadion
u Tržnice. Rád měl také procházky v okolí Linhartu
a někdejší koupaliště na Březové. I tam brával své
dva syny, kteří mu dali pět vnuček a ty šest pravnou-

čat. Velká rodina a řada sportovních úspěchů jsou
bezpochyby největší chloubou pana Kollera, kterému
ještě jednou přejeme zejména pevné zdraví, pohodu
a třeba ještě nějakou tu hokejovou radost.

Sousedské slavnosti aneb Máme k sobě blízko
Věčně mladí Varáci, jak si říkají členové
základní organizace SDČR, uspořádali
v červnu společenskou akci Naše ulice –
Sousedské slavnosti 2017. Společenské
setkání se uskutečnilo na prostranství
u domu s pečovatelskou službou v Severní ulici v Rybářích a jeho program se
nesl v duchu motta „Máme k sobě blízko“, což bylo naplněno blízkostí adres
i blízkostí účastníků navzájem. Nejstarší
účastnici setkání bylo 96 roků, nejmladšímu účastníkovi 8 měsíců. V bohatém
kulturním pásmu Sami sobě vystoupila
s vlastní produkcí na klávesy Anna Pišingerová, pěvecký kroužek „Věčně mladí
Varáci“ s pásmem lidových písní, harmonikář Vilda Stranek, country duo MoN-I-Van, taneční skupina Country Ladies
a country kapela Hoblíci.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOS dětské vesničky.
Kdo jsme a jak pomáháme?
SOS dětské vesničky jsou jedna z nejvýznamnějších neziskových organizací zabývající se dlouhodobou přímou pomocí ohroženým dětem. S vizí, že
každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečném a láskyplném prostředí rodiny, poskytují širokou škálu
služeb a zázemí pěstounským rodinám, preventivní,
okamžitou a následnou péči ohroženým dětem
i mladým dospělým.
SOS KOMPAS - PREVENTIVNÍ PÉČE
Poskytujeme preventivní odbornou péči rodinám
s dětmi v nouzi, které jsou ohroženy odebráním
dítěte.
• pomáháme při návratu dětí zpět do rodiny
• pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu
rodičů s dětmi
• učíme, jak komunikovat na úřadech
• pomáháme s vyřizováním sociálních dávek a při
hledání zaměstnání
• doprovázíme při jednáních
• pomáháme při hledání vhodného bydlení
• pomáháme s řešením zadluženosti a příjmů rodiny
SOS SLUNÍČKO - KRIZOVÁ POMOC
Okamžitá krizová pomoc zneužívaným, týraným
a zanedbávaným dětem nebo dětem, o které se

• služby sociálního pedagoga
• poradenství a doprovázení v oblasti náhradní
rodinné péče
• dotované bydlení v rodinných domech v SOS
dětských vesničkách

POMÁHEJTE S NÁMI

nemohou jejich rodiny na přechodnou dobu postarat.
Poskytujeme ochranu a pomoc dětem, které se ocitly
bez jakékoliv péče, jsou ohroženy na zdraví či životě,
jsou tělesně či duševně týrané nebo zneužívané.
SOS PŘÍSTAV - PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Komplexní podpora pěstounských rodin, které se
starají o opuštěné či ohrožené děti.
Zajišťujeme:
• odborné vzdělávání pěstounů
• odlehčovací služby
• psychologickou a další odbornou podporu
• asistovaný kontakt s původní rodinou dítěte

Aktivity SOS dětských vesniček jsou ze 60 %
financovány z příspěvků soukromých dárců.
Pomozte nám zajistit dlouhodobou pomoc pro
ohrožené děti, kdykoliv to potřebují. A jak můžete
pomoci?
• jednorázově složenkou či převodem
• měsíčním trvalým příkazem
• on-line platební kartou na www.sos-vesnicky.cz
Číslo účtu veřejné sbírky: 211 757 409/0300

KONTAKTY
SOS dětská vesnička Karlovy Vary
Mgr. Dagmar Roučková, regionální ředitelka
Svatošská 279
360 07 Karlovy Vary – Doubí
www.sos-vesnicky.cz

Představujeme: Karlovarské sociální komunitní centrum
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické
menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách. To jsou cílové skupiny terénního
programu Karlovarského sociálního komunitního
centra, obecně prospěšné společnosti poskytující
ve městě sociální služby. Svým klientům nabízí
prosazování práv a oprávněných zájmů, informace
o právech a povinnostech, zprostředkování kontaktu s odborníky v sociálních a právních oblastech,
pomoc při vyřizování písemností, doprovod, pomoc
a podporu při jednání s místními institucemi, či při
jednání s orgány činnými v trestním řízení a orgány
působícími v sociální oblasti.
Rodiny s dětmi
Další oblastí působnosti KSK Centra jsou sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílovou
skupinou klientů jsou rodiny nebo osoby pečující
minimálně o jedno dítě, u kterého (kterých) je vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nebo pečující
osoby nedokážou sami bez pomoci překonat, a kde
existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).
Jedná se o rodiny s dětmi do osmnácti let věku.
Svým klientům tady KSK Centrum nabízí finanční
poradenství - hospodaření s financemi, splátkové
kalendáře, úhrada dluhů; zdravotní osvětu – péče
o miminko, těhotenství, složení stravy v těhotenství
a při kojení; doprovod, pomoc a podporu při jed-

nání s místními institucemi; pomoc při vyřizování
osobních záležitostí, objasňování práv rodičů a dětí;
právní poradenství; pomoc při zprostředkování
kontaktů rodičů s dětmi umístěnými do ústavní
výchovy či náhradní rodinné péče; doprovázení dětí
do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět; podporu rodičů v komunikaci a spolupráci se školou, zprostředkování
doučování dětí; podporu a pomoc při volbě povolání
a při vyhledávání vhodného typu dalšího vzdělávání
či v případě potřeby pomoc při zajištění školních
pomůcek.

Osoby v krizi
KSK Centrum má také svou občanskou poradnu pro
Osoby v krizi. Lidé tady poskytují podporu všem, kdo
se na ně obrátí s nějakým problémem nebo se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Svým klientům nabízí
prosazování práv a oprávněných zájmů, informace
o právech a povinnostech, zprostředkování kontaktu
s odborníky v sociálních a právních oblastech, pomoc
při vyřizování písemností, dluhové poradenství,
oddlužení, rodinné poradenství – rozvody, výživné,
svěření dětí do výchovy a výživy, sociální dávky a důchody a poradit si tady dokáží i s dalšími věcmi.

Občanská poradna Karlovy Vary
kontakt: +420 603 322 094, místo poskytování služby: Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice
e-mail: poradna@kskcentrum.cz
Časová dostupnost poskytování služby pro klienty:
ambulantní forma:
pondělí, středa, čtvrtek: 10:00 - 15:00 hodin pro objednané,
		
úterý: 10:00 - 15:00 hodin, v případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu.
terénní forma:
úterý - čtvrtek 10:00 - 15:00 hodin, v případě potřeby po dohodě i mimo uvedenou dobu.
Terénní programy kontakt: +420 724 804 997
Časová dostupnost poskytování služby pro klienty: pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:00 hodin, v případě potřeby po dohodě
i mimo uvedenou pracovní dobu.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi kontakt: +420 724 804 997
Časová dostupnost poskytování služby pro klienty:
Terénní forma, pondělí až čtvrtek: 9:00 - 15:00 hodin, v případě potřeby po dohodě i mimo uvedenou pracovní dobu.
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Na skok do lesa
aneb kudy pak z lesa ven
(oddychové prázdninové čtení)
V minulosti vedla od lázní u Vřídla přes karlovarské lesy, ty jsou nedílnou součástí Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les, důležitá cesta
(dnes Sovova stezka) do Horního Slavkova,
(Schlaggenwaldu). Tehdy kolem ní příliš mnoho
stromů nerostlo.
Ještě v 18. století v Čechách stále převládala
značně odlesněná krajina. Proč však byla cesta
do Slavkova tak důležitá. Karlovy Vary v té době
kupodivu prosluly nejen lázeňstvím, ale též svými
cínařskými výrobky. Konvice, mísy, poháry, celý
velmi široký sortiment, kvalitního a dobře umělecky zpracovaného, karlovarského cínového zboží
se tehdy stal pojmem, a to nejen v rámci Čech.
Kromě invence a fortelu cínařů, pomohla

Část stezky mezi Linhartem Bošířany
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k tomuto úspěchu, i špičková cínová surovina.
A nejlepší, zvláště jemný cín se do města dovážel
po cestě od Slavkova, tedy převážně přes Kozí
hory a okolo Linhartu.
Oblast Slavkovského lesa byla známá jako
zásobárna různých rud už v dávné v minulosti. Cín
byl nejdříve získáván rýžováním náplavů v údolích
na úpatí hor. Během 9. až 10. století se údajně
získával i z rýžovišť v povodí říčky Teplé. Zmínky
o českém cínu se nacházejí v písemnostech, které
po sobě v té době (965-966) zanechal arabský
obchodník Ibráhím ibn Jákúb.
Později začali horníci s dobýváním bohatých cínových a wolframových rud přímo v okolí Horního
Slavkova a Krásna. Místní pozoruhodné krystaly

Cínový korbel 1775
kasiteritu (cínovce), jsou ve všech významných
mineralogických sbírkách po celém světě. Největším zdejším povrchovým pozůstatkem po dobývání rud cínu a wolframu je velká propadlina na tzv.
Hubském pni. Objem vytěženého materiálu z okolí
Horního Slavkova v období mezi lety 1500 a 1650
byl obrovský. Odhaduje se přibližně 3,4 milionu
tun rudniny. Těžařům to vyneslo necelých 35 tisíc
tun cínu. Horní Slavkov se v období rozmachu
těžby stal největším producentem cínu na světě.
Město díky tomu rychle bohatlo a kolem roku
1533 zde žilo již na čtyři tisíce měšťanů. Kromě
nich tu našlo živobytí více než šest tisíc havířů.
Město se tak ve své době zařadilo mezi pětici
největších měst království. Praha přitom měla ve
srovnatelném období sotva dvojnásobek obyvatel.
Obrovské bohatství vyprodukované díky hornické činnosti se odrazilo i v architektuře města.
Jádro Horního Slavkova rychle měnilo podobu,

Nádoba na vodu 1793

• SERIÁL
a nakonec se stalo typickým renesančním městským centrem. Hornictví mělo vliv i na široké okolí
města. Zachovala se zajímavá technická stavba,
umělý kanál, tzv. Dlouhá stoka. Ta přiváděla do
dolů vodu z rašelinišť v okolí dnešní Kladské.
Po vrcholném období (18.-19. století) obliby
výrobků karlovarských cínařů přišel pozoruhodně
rychlý zánik jejich dílen. Přispělo k tomu prolome-

ní jednoho dávného čínského tajemství a rychlý
nárůst výroby porcelánu v Evropě. A světe div se.
Velmi kvalitní kaolín se brzy začal těžit u Sedlce,
tedy opět kousek od lázeňského města. A zanedlouho tu také začaly růst jako houby po dešti
první porcelánky.
Přímá cesta na Horní Slavkov časem téměř
zanikla, respektive se přestala používat pro veřej-

nou dopravu. Zvláště po dokončení železničního
spojení Karlových Varů s Mariánskými Lázněmi.
Ve stopách dávných formanů se ale dodnes
můžete projít, nebo projet na kole. Kromě několika
krátkých úseků se totiž tato cesta dodnes využívá
k zpřístupnění okolních lesů.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Okolí Linhartu na mapě z 2. poloviny
19. století

Těžba v Horním Slavkově řez těžebními objekty 1751
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• MFF KARLOVY VARY

Casey Affleck. Mezi hosty MFF je i letošní
držitel Oscara a Zlatého globu
Hostem 52. ročníku MFF Karlovy Vary, bude
letošní držitel Oscara, Zlatého globu a bezpočtu
dalších ocenění za hlavní roli ve filmu Místo
u moře (Manchester by the Sea, 2016), Casey
Affleck, který osobně převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Společně se scenáristou
a režisérem Davidem Lowerym a producenty
Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem představí ve Zvláštním uvedení jejich
nejnovější snímek, fascinující filmovou poemu
A Ghost Story.
Herec, ale také scenárista, režisér a producent
Casey Affleck představuje v současnosti jednu
z nejprogresivnějších tvůrčích osobností současného amerického filmu. K dosavadnímu vrcholu jeho
kariéry patří mimořádné drama Místo u moře, za
něž byl po zásluze oceněn Oscarem, Zlatým globem a více než čtyřicítkou dalších cen z národních
anket či mezinárodních festivalů.
Film A Ghost Story, v němž vytvořil hlavní roli
společně s herečkou Rooney Maraovou, byl v lednu
letošního roku premiérově uveden na filmovém
festivalu Sundance.
„Jsme velmi rádi, že Casey Affleck přijal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a zároveň na 52. ročníku
festivalu představí film režiséra Davida Loweryho
A Ghost Story, kde vytvořil jednu z rolí. Karlovarský
festival v uplynulých letech s velkým ohlasem promítal předchozí snímek režiséra Loweryho Ain´t
Them Bodies Saints, jehož uvedení se bohužel nemohl Casey Affleck z pracovních důvodů zúčastnit.
Caseyho Affleka si vážíme jako jedné z nejzajímavějších hereckých osobností současného amerického filmu. Pro festival je ctí, že při příležitost uvedení
nového filmu Davida Loweryho A Ghost Story bude
moci uvítat oba tvůrce osobně,“ říká Jiří Bartoška,
prezident festivalu.

Casey Affleck Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary osobně převezme letošní držitel Oscara, Zlatého globu a bezpočtu dalších ocenění za hlavní roli ve filmu Místo u moře. 
Foto: MFF KV
Herec všech rolí
Casey Affleck herecky debutoval ve snímku
režiséra Guse Van Santa Zemřít pro…(To Die For,
1995). Slibná herecká kariéra se postupně začala
pravidelně prolínat nejen s tvorbou právě tohoto
režiséra, s nímž natočil dále například filmy Dobrý
Will Hunting (Good Will Hunting, 1997) nebo Gerry
(2002).
Jeho herecká všestrannost se dlouhodobě projevuje ve filmech různých žánrů, výrazových stylů
i rozpočtů - od divácky vřele přijaté trilogie režiséra
Stevena Soderbergha Dannyho parťáci (Ocean
Eleven), přes výpravnou sci-fi Christophera Nolana
Interstellar (2014), kriminální drama Triple 9 (2016),
působivou krimi romanci Ain´t Them Bodies Saints

A Ghost Story Fascinující filmová poema je nejnovějším snímkem Caseyho Afflecka, který osobně představí
ve Zvláštním uvedení společně se scenáristou a režisérem Davidem Lowerym a producenty Tobym Halbrooksem
a Jamesem M. Johnstonem. 
Foto: MFF KV
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(2013), na níž spolupracoval právě s režisérem
Davidem Lowerym, až k nezávislému snímku Steva
Buscemiho Samotář Jim (Lonesome Jim, 2005).
V roce 2008 získal své první nominace na Oscara
a Zlatý globus za výkon v krimidramatu Zabití
Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem
(The Assassination of Jesse James by the Coward
Robert Ford, 2007), režiséra Andrewa Dominicka,
kde hrál po boku Brada Pitta.
Často spolupracuje rovněž s podobně naladěnými
mladými tvůrci, kteří hereckou profesi kontinuálně
rozšiřují o scenáristiku, režii či produkci. Mezi ně
patří jak Caseyho starší bratr Ben Affleck, tak Matt
Damon či nejlepší přítel Joaquin Phoenix.
S bratrem Benem Affleckem se několikrát potkal
jako herecký partner ve filmech Dobrý Will Hunting,
Hledám Amy (Chasing Amy, 1997), 200 cigaret (200
Cigarettes, 1999), ale též si zahrál pod jeho režií
v kriminálním dramatu Gone, baby, Gone (2007).
S Mattem Damonem se společně objevili v Dannyho parťácích (Ocean Eleven), ale také ve Van
Santově snímku Gerry, na němž se Casey Affleck
také autorsky podílel.
S Mattem Damonem a Summer Phoenixovou hrají
rovněž v cenami ověnčené hře Kennetha Lonergana
This Is Our Youth, která byla Affleckovým divadelní
debutem ve West Endu.
Důkazem toho, že svůj potenciál neomezuje pouze
na herectví, je jeho autorská a producentská
činnost. Společně s Joaquinem Phoenixem napsali
a pod Affleckovou režií si zahráli v komedii I´m
Still Here (2010), v příštím roce by do kin měl přijít
snímek Light of My Life, k němuž Casey napsal
scénář, režíroval ho a zahrál si hlavní roli.
Třetí společnou prací s režisérem Dawidem
Lowerym pak bude právě natáčený film The Old
Man and the Gun, kde hraje společně s Robertem
Redfordem a Sissy Spacekovou.

• MFF KARLOVY VARY

Mimořádná projekce oceněných
filmů bude v neděli
Mimořádné projekce oceněných filmů 52. MFF
KV proběhnou v neděli 9. července ve Velkém
sále hotelu Thermal. Uskuteční se tři projekce
(10.00, 13.00 a 16.00 hodin), které představí tři
vyznamenané filmy letošního roku, včetně vítězného snímku. Vstupenky na jednotlivá představení bude možné získat v sobotu a v neděli (8. a 9.
července) buď na základě akreditací platných
v sobotu 8. července anebo zakoupením lístků
na vybraných pokladnách. Mimořádné nedělní
projekce oceněných filmů se konaly v rámci
karlovarského festivalu poprvé vloni. K této
novince festival přistoupil na základě diskusí
s návštěvníky a hosty, kteří uvítali možnost vidět
oceněné filmy. Zároveň měla akce pozitivní ohlas
od diváků z Karlových Varů a okolí, kteří neměli
například z pracovních důvodů šanci vidět festivalová představení. Vzhledem k velkému zájmu
jsme se rozhodli v projektu pokračovat.

Festival připomene
Kendžiho Mizogučiho

Václav Vorlíček převezme
Cenu prezidenta MFF KV

nominována Oscara, Zlatý globus a bezpočet
dalších cen. Úspěšnou spolupráci si po necelých
deseti letech zopakovali na neméně kultovním
dvoudílném opusu Kill Bill (2003, 2004), za roli
Nevěsty získala dvě nominace na Zlatý globus.
V současné době točí s kolegy Robertem de
Nirem a Christopherem Walkenem pod režijním
vedením Tima Hilla rodinnou komedii The War
with Grandpa.

Restaurovaný Obchod na korze
čeká světová premiéra

Cenu prezidenta MFF KV za umělecký přínos
české kinematografii získá na 52. ročníku MFF
Karlovy Vary scenárista a režisér Václav Vorlíček.
Spolu s dlouholetým kolegou a kamarádem,
spisovatelem a scenáristou Milošem Macourkem, vytvořili originální tvůrčí tandem, který
napsal svébytnou kapitolu ve vývoji českého
filmu. Poetika, v níž se setkává reálný život
s prvky fantazie, zůstává i po letech jedinečná.
Vorlíček s Macourkem se stali mistry absurdity, parafrázování žánrů či propojování postav
umělého světa se současností. Vrcholnými
představiteli jejich tvorby jsou v tomto smyslu
„komiksová“ veselohra Kdo chce zabít Jessii?
(1966), crazykomedie se sci-fi prvky Pane, vy
jste vdova! (1970), pohádková komedie Dívka
na koštěti (1971), komedie vsazující pohádkové
motivy do současné Prahy Jak utopit doktora
Mráčka aneb konec vodníků v Čechách (1974)
nebo televizní seriály Arabela (1979-80), Létající
Čestmír (1983), Rumburak (1984).

Světovou premiéru digitálně restaurované kopie
Oscarem vyznamenaného filmu Obchod na korze
tvůrčí dvojice Ján Kadár – Elmar Klos uvede
52. ročník Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary. Digitalizovaná kopie tohoto filmu
vzniká ve spolupráci Nadace české bijáky
a Státního fondu kinematografie, MFF Karlovy
Vary, UPP (Universal Production Partner), Elmara
Klose (dědice autora), Ivana Šlapety (kameramana) a s finanční podporou Ministerstva kultury.
Obchod na korze bude již pátým titulem, který
byl digitálně restaurován iniciativou a s finančním zajištěním Nadace české bijáky. Postupně
byly uvedeny filmy Hoří, má panenko, Všichni
dobří rodáci, Ostře sledované vlaky a v loňském
roce Intimní osvětlení. Slavnostní premiéra
digitálně restaurované kopie filmu Obchod na
korze proběhne 1. července 2017 ve Velkém
sále hotelu Thermal.

Jeremy Renner představí
snímek Wind River

Na zahájení 52. ročníku
bude i Uma Thurmanová

Ke koloritu filmových dějin neodmyslitelně patří
už desítky let trvající disputace o tom, který
ze tří zásadních japonských filmařů byl tím
nejdůležitějším. Často citovaní mladí francouzští
kritici kolem časopisu Cahiers du cinéma dávali
před Akirou Kurosawou a Jasudžirem Ozuem
přednost Kendžimu Mizogučimu (1898 – 1956).
Jeden z nejrespektovanějších tvůrců filmové
historie bude letos na MFF KV představený
kolekcí deseti zásadních snímků ze své rozsáhlé
tvorby sestavenou proslulým britským kurátorem
a filmovým kritikem Tonym Raynsem. „V době,
kdy zájemci o filmovou historii mají možnost
sledovat klasická díla často jen na přístrojích,
jejichž uhlopříčka není delší než předloktí, nabízí
MFF KV na velkém plátně a převážně z 35mm
kopií další kapitolu ze série věnované autorům
s nezměrným vlivem na vývoj filmové kultury,“
říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Hostem letošního ročníku MFF Karlovy Vary
bude herečka a producentka Uma Thurmanová,
držitelka Zlatého globu, oscarové nominace a
více než dvacítky prestižních ocenění z filmových
přehlídek a festivalů. V rámci slavnostního zahájení převezme Cenu prezidenta MFF KV. Bohatá
filmografie Umy Thurmanové zahrnuje pestrou
žánrovou škálu filmů od nezávislých komorních
snímků až po blockbustery. Osudovou rolí se jí
stala v polovině devadesátých let postava Mii
Wallace v kultovním snímku Quentina Tarantina
Pulp Fiction: Historky z podsvětí, za níž byla

Herec a hudebník Jeremy Renner, hlavní
představitel šesti Oscary oceněného filmu Smrt
čeká všude, hvězda akční série Avengers, filmu
Captain America a dvou pokračování Mission
Impossible, osobně převezme na 52. MFF
Karlovy Vary Cenu prezidenta MFF KV a představí
svůj nejnovější snímek Wind River. O tom, že
není pouze hercem akčních postav, přesvědčil
Jeremy Renner už v krimidramatu režiséra
Davida O.Russella Špinavý trik (American Hustle,
2013), nominovaném na 10 Oscarů, ale také
v mysteriózní sci-fi Denise Villeneuva Příchozí
(Arrival, 2016), která v letošním klání získala
Oscara a sedm dalších oscarových nominací.
Novým důkazem je právě snímek Wind River
(režie Taylor Sheridan, 2017), oceněný v soutěžní
sekci Un Certain Regard letošního MFF v Cannes.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci se vrátili na brněnské výstaviště
Městská policie Karlovy spolu s dalšími 14 městskými policiemi statutárních měst prezentovala svoji
činnost na třech výstavách IDET, ISET a PIROS, které se uskutečnily ve dnech 31. května až 3. června
2017 na brněnském výstavišti. Karlovarští strážníci
se vrátili do Brna po sedmi letech. V roce 2010 zde
jednotka JKS prezentovala ve vodním polygonu České protipovodňové asociace evakuaci osob uvězněných ve vozidle v době povodní pomocí lezecké techniky. Tentokrát však bylo cílem kompletní představení
práce strážníků a využívané techniky. U příležitosti
25. výročí založení městských policií se tak veřejnost
mohla v části pavilonu F skutečně pokochat pestrostí
prezentací a vysokou odborností zástupců MP.
Jak uvedl velitel MP Marcel Vlasák, čtveřice strážníků Jindřich Lát, Kamila Hofmanová, Jakub Purkyt
a Anna Princová, odvedli skvělou práci a zaslouží
si poděkování. Velitel a jeho zástupce se zúčastnili
II. Mezinárodní konference strážníků V4, která probíhala souběžně ve vedlejším pavilonu a během dvoudenní návštěvy veletrhů tak měli možnost sledovat
práci svých "ambasadorů" v akci.
Karlovarská výprava si dovezla soustu zajímavých
nápadů a podnětů, které určitě nezapadnou a v budoucnu tak možná bude MP moci informovat občany
o zavedení zajímavých novinek v rámci zvyšování
standardu bezpečnosti v Karlových Varech.

IDET 2017 Karlovarští strážníci se vrátili na brněnské výstaviště po sedmi letech, na přelomu května
a června tady tentokrát předváděli kamerový on-line systém ve vozidlech, činnost oddělení prevence, osobní
transportér Segway či nosný systém pro strážníka pěších hlídek
Foto: MMKV

Školáci si zasportovali s Ajaxem
Tradiční setkání téměř pěti set dětí ze čtrnácti škol
v okrese Karlovy Vary se konalo na sportovním hřišti
Základní školy Krušnohorská ve čtvrtek 15. června.
Preventisté Městské policie Karlovy Vary a Policie
ČR připravili tradičně, jako každý rok, tuto akci pro
děti, které jsou zapojeny do projektu Ajaxův zápisník.
Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, kde si
ověřily a upevnily důležité znalosti, které získaly při
práci se zápisníkem během společných besed ve
škole. Dále byly připraveny pohybové soutěže jako
například přetahování lanem, nebo skákání v pytli.

Všichni si také vyzkoušely chůzi s opileckými brýlemi, foukání narkotizační foukačkou a poskytnutí
první pomoci. Za každý splněný úkol děti získaly
otisk razítka s motivem pejska Ajaxe. Na toho, kdo
splnil všechny úkoly, čekala milá odměna. Největší
aplaus sklidila ukázka zákroku strážníků PCO proti
agresivnímu pachateli a ukázka výcviku služebních
psů, kterou si pro děti připravili psovodi z PČR. Celá
akce byla zakončena slavnostním předáním cen,
kde děti kromě sladkostí dostaly také pexesa, vystřihovánky a další drobné upomínkové předměty.

Asistent prevence kriminality
zachoval chladnou hlavu
Při službě na ubytovně Uvalská mu kolem osmé
hodiny ranní nahlásil jeden z nájemníků, že v elektrickém rozvaděči se ozvala rána a kouří se z něj.
Asistent následně zkontroloval místo a odpojil hlavní
jistič. Jelikož zjistil zahoření kabeláže, vyrozuměl HZS
a zahájil evakuaci obyvatel. Po celou dobu asistent
spolupracoval s HZS a zástupci města. Pochvala
pohotového asistenta neminula.

OTEVŘENÝ DOPIS
Dobrý den,
dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil jménem
KKN, a.s. poděkování a uznání Vašim strážníkům
Petrovi Šustovi a Davidu Žigmondovi, kteří dne
21. 5. 2017 při pravidelné hlídce zachytili nestandardní chování manželského páru s dítětem
a okamžitě jednali. A to velmi profesionálně
a s chladnou hlavou, počínaje správně vedenou
resuscitací dítěte po práci s rodiči a volání záchranné služby. I přes to, že vše bohužel neskončilo dobře, mohou být na své počínání hrdí. Věřím,
že toto není ojedinělý případ, nicméně tento
„pronikl“ až k nám. Zároveň děkuji obecně Městské policii Karlovy Vary za navázanou a vstřícnou
spolupráci při řešení řady dalších problemů.

Sportovní den s Ajaxem Kromě stanovišť s úkoly byly připraveny také ukázky techniky, vybavení policistů a strážníků, vozidlo na odchyt psů, osobní vozítka segway a jízdní kolo cyklohlídky. 
Foto: MPKV
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S pozdravem
MUDr. Josef März
Generální ředitel KKN, a.s.

• KULTURA

Karlovarský Majáles nabídne Vstupenky
Mandrage nebo Dana Bártu na Létofest
kupujte už
nyní. Ušetříte
Do Karlových Varů letos poprvé směřuje nový
formát letních hudebních koncertů – Majáles
Karlovy Vary. První z nich odstartují ve čtvrtek
13. července a potrvají do páteční půlnoci. Na
další se mohou návštěvníci těšit na konci srpna.
Dějištěm velkých koncertů se stane areál Letního kina, hudební produkce si ale užijí i diváci
v centru města, kde se na pěší zóně bude vůbec
poprvé odehrávat Busking fest, neboli festival
pouličního umění.

Letní koncerty představí ty nejlepší české interprety z různých hudebních žánrů, například popovou
kapelu Mandrage, hip-hopery z kapely Prago Union,
ska-reggae V3SKA, ale i místní vynikající hudební
uskupení. Jedním z vrcholů bude též vystoupení
Dana Bárty & Illustratosphere. „Hrát v Karlových Varech je vždy speciální, minimálně z toho důvodu, že
je to moje rodiště. A v Letním kině jsem navíc před
dávnými časy prožil tu úžasnost, že jsem zde zhlédl
promítání filmu Trees Lounge se Stevem Buscemim,
který mi změnil život,“ uvedl zpěvák Dan Bárta.
Kromě majálesových koncertů, odehrávajících se
v Letním kině, doplní červencové termíny celodenní festival pouličního umění – tzv. Busking Fest.
Busking označuje uměleckou produkci jakéhokoli
typu prováděnou na veřejných místech a odměňovanou drobnými dary od kolemjdoucích diváků, tzv.
„do klobouku“. Může se jednat o hudební vystoupení, divadelní či artistické představení, malování,
zkrátka cokoliv, co oživuje veřejný prostor. „Naší
motivací je povznést kulturní význam kontaktu
světoznámých buskerů s lidmi přímo na ulici.
Tato doprovodná akce je zdarma a jednotlivé
buskingové zóny budou pro návštěvníky volně
přístupné v ulicích města. Každý z diváků se může
sám rozhodnout, zda ho konkrétní umělec zaujal,
či zda přejde k jinému. Naším cílem je, aby kvalitní
buskeři na dva dny zaplavili centrální zónu ve městě

Program

První Karlovarský majáles
10:00 - 21:00
busking festival na vyhrazených městských
zónách a na louce u areálu Letního kina
16:00
opening areálu Letního kina
17:00
první předkapela
18:00 - 19:00
přestávka - nazvučení další kapely
19:00
druhá předkapela
20:00 - 21:00
přestávka - nazvučení další kapely
21:00
Mandrage (13.7.),
Dan Bárta & Illustratosphere (14.7.)

poskytnuto za zvýhodněnou cenu.

Mandrage

Dan Bárta
a dopomohli k probourání předsudků vůči kultuře
a umění ve městě,“ uvádí za organizační agenturu
Pilsen Live Jaroslav Bláha.
Město Karlovy Vary konání majálesu výrazně podpořilo. Cílem je rozproudit kulturní dění
v prázdninových měsících a oživit areál Letního
kina, jehož jedinečnou atmosféru dobře znají
a oceňují návštěvníci Mezinárodního filmového
festivalu. Koncerty a Busking Festival nabídnou nový
rozměr letní zábavy jak pro obyvatele Karlových
Varů, tak pro návštěvníky města. „Primárním cílem
spolupráce města agenturou Pilsen Live bylo oživení
Letního kina, což se sérií koncertů zvučných jmen
bezpochyby podaří. Nadstavbou této spolupráce je
přehlídka buskerů, která nabídne zábavu a inspiraci
všem, kdo budou trávit prázdniny v našem městě,“
uvádí náměstek primátora města Karlovy Vary Jiří
Klsák.
Pilsen Live je významnou plzeňskou produkční
agenturou, která zde mimo jiné provozuje v původních industriálních prostorách Kulturní centrum Papírna. Organizace je pravidelným spolupořadatelem
Divadelního léta pod plzeňským nebem, plzeňského
Busking Festivalu nebo například Skupovy Plzně.
Dále se již několik let podílí na přípravách nejvýznamnějšího vídeňského hudebního festivalu Waves
Vienna, Street Festivalu v Mnichově a na akcích
tanečníka Yemiho a uskupení JAD Dance Company.
Vstupenky na jednotlivé koncerty Karlovarského
majálesu jsou k zakoupení na stránkách Infocentra
Karlovy Vary či přímým proklikem na webu festivalu
www.karlovyvarymajales.cz a na Facebooku Majáles Karlovy Vary. Prvních 300 vstupenek je navíc

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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Vřídelní kolonáda patří Jiřímu Šuhájkovi
Festival uměleckého skla Glassfest dokazuje, že sklo prostě Karlovým Varům sluší. Vždyť letos se
bude ve Vřídelní kolonádě konat už posedmnácté. Karlovarská sklárna Moser si právě připomíná
160. výročí od založení první sklářské dílny Ludwigem Löwi Moserem, a proto zakladatel a ředitel
Glassfestu, umělecký sklář Radek Stehlík vybral pro letošní slavnost skla současnou nejvýraznější
osobnost sklárny Moser, světoznámého skláře a akademického malíře Jiřího Šuhájka.
Jiří Šuhájek pochází z Pardubic. Absolvoval sklářskou Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kamenickém Šenově a jak tehdy bývalo zvykem, „na
umístěnku“ nastoupil do Karlovarské sklárny Moser
ve funkci kreslíře. Po třech letech byl přijat ke studiu
na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do
ateliéru prof. Stanislava Libenského.
„Netušil jsem, k jakému Mistrovi jsem se dostal,“
přiznává Jiří Šuhájek. „Teprve když jsem po letech
navštěvoval výstavy a galerie po Evropě a Americe,
zjišťoval jsem, že Libenského díla jsou řazena vedle
věcí nejvýznamnějších světových umělců jako byl
Henry Moore nebo Alberto Giacometti. U nás si tehdy
Libenského skoro nevšímali, ale v Americe před ním
rozvinovali červené koberce!“
V ateliéru prof. Libenského pronikal Jiří Šuhájek do
alchymie barev a učil se osvojování sklářské techniky. Jako jeden z nejpozoruhodnějších absolventů byl
o prázdninách roku 1968 školou vyslán do Londýna
právě v době, kdy naši republiku okupovala sovětská
vojska. Tehdy nás mnozí lidé na západě litovali
a podávali pomocnou ruku. Jiřímu Šuhájkovi nabídli
stipendium pro studium na londýnské Královské
akademii umění. Tam se vedle teorie, umělecké
malby a kresby, což se učí i u nás, kladl především
velký důraz na praxi u sklářské pece a na zvládnutí
hutního zpracování skla, což na našich vysokých
uměleckoprůmyslových školách bohužel i dnes stále
ještě chybí.

Po třech letech na Královské akademii umění
končil Jiří Šuhájek jako Magister of Art. Dokonale si
osvojil sklářské řemeslo i práci se sklářskou píšťalou,
takže si jako jeden z mála sám své návrhy realizuje
a není na nikom závislý. Takto vybavené umělecké
skláře u nás spočítáme opravdu na prstech jedné
ruky. Rok ještě putoval po sklářských dílnách v Benátkách a na ostrově Murano, absolvoval studium na
Riedvelt Akademii v Amsterodamu a na College of
Applied Arts v Edinburghu. Teprve potom se vrátil do
karlovarské sklárny Moser a zařadil se k uměleckým
sklářům Oldřichu Lípovi a Luboši Metelákovi.
Při studiu v Londýně začal vystavovat a také sbírat
zlaté medaile a další ocenění, nejčastěji v Německu,
ale i v Itálii, Španělsku nebo Číně. Když byl dekorován Cenou Institutu průmyslového designu v Praze
a vyznamenán za Nejlepší dekor roku 1979, rozloučil
se se sklárnou Moser a nastoupil do Ústavu bytové
a oděvní kultury v Praze, kde působil do roku 1994.
Pak přijal místo uměleckého ředitele sklárny B.A.G.
ve Vsetíně.
Nelze pominout fakt, že byl také angažován jako
lektor na mnoha, především amerických, vysokých
školách, učil i v Belgii, Švédsku, Turecku, Japonsku,
Rusku (je Čestný člen Ruské Akademie umění) nebo
na Ukrajině, kde mu v roce 2010 udělila Lvovská Národní Akademie umění titul Doktor honoris causa. Ve
výčtu poct, cen a působení na zahraničních vysokých
školách bychom mohli pokračovat.

Ale podívejme se, co Jiří Šuhájek nabízí na Glassfestu: I když výstavní prostor zcela zaplnil více než
stovkou prací, stále jde jen o ukázku z jeho rozsáhlé
umělecké tvorby. Skleněné obrazy, hutně tvarované
a z volné ruky foukané plastiky, design - to samozřejmě i pro sklárnu Moser, obrazy - komorní i rozměrná
plátna, třeba i 2 x 2 metry. Nemůže chybět ani
skleněná figurální plastika určená do architektury,
například v podobě téměř čtyřmetrových Samurajů.
Ukázky ze Šuhájkova jedinečného obšírného díla
doplní svými artefakty několik zahraničních uměleckých sklářů. Glassfest má po všechny roky své stálé
sídlo ve Vřídelní kolonádě po celý červenec a srpen.
Vernisáž je stanovena na sobotu 1. července ve
20.00 hodin. Při této příležitosti je instalována před
kolonádou hutní pec, na níž vyfoukne několik unikátů
sám Jiří Šuhájek a vystřídá ho pan Drobný ze sklárny
Moser. V neděli 2. července se pak koná v Moseru
Den otevřených dveří. Tam můžeme sledovat „hvězdu sklářského nebe“ Jiřího Šuhájka při jeho tanci
s píšťalou kolem sklářské pece.

KSO zakončil úspěšnou 182. koncertní sezonu
Posledním červnovým koncertem ukočil Karlovarský symfonický orchestr úspěšnou, již 182. koncertní sezonu, v níž nabídl posluchačům vedle
skvostných hudebních děl také řadu vynikajících
sólistů a dirigentů.
Novinkou sezony bylo zavedení nové koncertní řady
klavírních recitálů, v nichž se představili čeští klavíristé, kteří představují vrchol klavírního umění - Igor
Ardašev, Martin Kasík, Ivo Kahánek a Ivan Klánský.
Vedle děl klasického a romantického symfonického
repertoáru, v nichž byla výrazně zastoupena česká
tvorba, nabídl KSO rovněž vybraná díla skladatelů
XX. století, jejichž díla v karlovarských koncertních
sálech nezní příliš často, například Edwarda Elgara
a Samuela Barbera. Ze současných skladatelů uvedl
orchestr nová díla karlovarského skladatele Karla
Šimandla a šéfdirigenta KSO Jana Kučery.
Z hostujících dirigentů uveďme Petra Alrichtera,
Leoše Svárovského, Miriam Němcovou, Jiřího Rožně,
Floriana Merze a čestného šéfdirigenta KSO Martina
Lebela. Jako sólisté se představili jak slavní mistři
svých nástrojů, tak představitelé mladé generace
hráčů - například houslisté Václav Hudeček a Pavel
Šporcl, hornistka Kateřina Javůrková, violoncellista
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Karlovarský symfonický orchestr děkuje všem svým posluchačům za přízeň a těší se s nimi na setkání ve
183. koncertní sezoně, která se uskuteční od září 2017 do června 2018. 
Foto: KSO
Tomáš Jamník, klavíristka Sofja Gülbadamova,
kytaristka Miriam Rodriquez Brüllová, varhanice
Michaela Káčerková a řada dalších, včetně vynikajících hráčů orchestru, houslisty Jakuba Sedláčka,
koncertního mistra KSO, violoncellisty a koncertního mistra Martina Ondráčka a fagotisty Marka
Rothbauera.
Sezonu KSO zahájil jiř tradičně festivalem Dvořákův karlovarský podzim, nejstarším hudebním fes-

tivalem ve městě, v červnu se pak, rovněž tradičně,
uskutečnil festival Beethovenovy dny.
Samostatnou kapitolou jsou výchovné koncerty
pro děti ze základních a středních škol a rodinné
koncerty pro děti s rodiči, kvartet hudebníků KSO
navštěvoval rovněž mateřské školy. Výchovné
koncerty navštívily tisíce dětí a studentů z celého
Karlovarského kraje. KSO odehrál v létě rovněž
desítky kolonádních koncertů.

• RŮZNÉ

Jahodový jarmark
na ZŠ Truhlářská se stává tradicí
Krásné červnové odpoledne prožili návštěvníci „Jahodového jarmarku“, který
14. června pořádali žáci a učitelé Základní školy Karlovy Vary, Truhlářská ve
Staré Roli. U dvaceti vyzdobených stánků nabízely děti za symbolické ceny výrobky s jahodovou tématikou. Některé vyráběly samy, na některých se podíleli
jejich rodiče. Zvláště pečených dobrot, dortíků, jogurtů a marmelád bylo velké
množství. Příjemné nakupování doprovázela hudba, tanec a soutěže. Diskotéka
zaujala především menší děti, které se opravdu v rytmu tance vyřádily. Větší
žáci se měli možnost pobavit se svými kamarády, pochlubit se svými výrobky
a setkat se s těmi, kteří z naší školy již vyšli. Jako pořadatelé jsme měli velkou
radost, že se rodiče nejen podíleli, ale také„Jahodový jarmark“ ve velkém
počtu navštívili. A nejen rodiče našich žáků, ale mnozí obyvatelé Staré Role
a bývalí zaměstnanci. Jahodový jarmark byl příjemným osvěžením letního dne.
Tato charitativní akce se stává tradicí a její výtěžek je věnován na speciální
potřeby pro našeho zdravotně postiženého žáka.

Dana Táborská

Do našich řad v pobočkách Karlovy Vary a Cheb
uvítáme nové kolegyně a kolegy. Přijďte pracovat do
ryze české společnosti, do FOKUS optik. Věříme, že
úspěch je především v lidech, proto si svých zaměstnanců, odborníků v oboru oční optiky, velmi vážíme a
budeme rádi, pokud se k nám přidáte.
Máte vzdělání v oboru optometrista nebo optik a hledáte
práci? Pošlete nám svůj životopis!
Náplní práce bude:
• vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček
• poradenství směrem k zákazníkovi
• prodej brýlového zboží
• administrativa spojená s chodem pobočky

Požadujeme:
• vzdělání v oboru optometrie (Bc.) nebo oční optik
• praxe v oboru vítána, ale není podmínkou
• vysoké pracovní nasazení a aktivní přístup při řešení úkolů
• komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, aktivní práci se zákazníky
• samostatný a zodpovědný přístup k práci

Nabízíme:
• příjemnou práci v české firmě s 25letou tradicí
• smlouvu na dobu neurčitou
• dobré platové podmínky
• školení v rámci vzdělávání v oboru
• benefity – stravenky a zaměstnanecké ceny produktů
• možnost kariérního růstu

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Svůj životopis posílejte na e-mail: personalni@fokusoptik.cz nebo volejte: +420 296 119 111
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KMD karlovarské městské divadlo

dirigent František Drs

Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora).

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

29.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Opera a opereta na kolonádě - Adéla Skočilová - soprán, Petra
Vondrová - mezzosoprán, Petr Horák - tenor, Juraj Nociar - tenor,
dirigent František Drs

4.7. až 15.7.
Nevídáno
		
Marianna Machalová–Jánošíková
Nadace Sirius, partner sekce Lidé odvedle MFF Karlovy Vary,
pořádá výstavu nevidomé sochařky Marianny Machalové–Jánošíkové. Prezentována bude převážně figurální tvorba naplněná
niternými pocity a vyjadřující ženský svět, jeho krásu, tíži, radost
i smyslnost.

pátek 30. června – sobota 9. července
Mezinárodní filmový festival – projekce
http.//www.kviff.com
SRPEN
Rekonstrukce střechy a fasády divadla.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
5.7.
19.00
Letní kino. Michal Hrůza & kapela
Hrůzy & Karlovarský symfonický orchestr
Hity zpěváka a skladatele Michala Hrůzy v netradičních úpravách
pro jeho kapelu a symfonický orchestr. Spolu s Kapelou Hrůzy
a Karlovarským symfonickým orchestrem se představí také
dětský sbor Coro Piccolo Praha. Jako předkapela vystoupí
MK Collective saxofonisty Milana Krajíce se zpěvačkou Petrou
Brabencovou.
Martin Hybler - dirigent
KOLONÁDNÍ KONCERTY
10.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
11.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
12.7.
14.00
Mlýnská kolonáda
koncert studentů Berghamsted School (UK)
12.7.
16.3
Mlýnská kolonáda0
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
13.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
14.7.
13.00
Mlýnská kolonáda
koncert studentů Henrieta Barnett School (UK)
14.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
15.7.
16.30
Jazz Company

Mlýnská kolonáda

16.7.
16.30
Brass Kvintet

Tržní kolonáda

18.7.
16.30
Duo Rondo

před GH Pupp

19.7.
16.30
Duo Rondo

před GH Pupp

20.7.
16.30
A Tre Voci

před GH Pupp

21.7.
16.30
Brass Kvintet

před GH Pupp

22.7.
16.30
A Tre Voci

před GH Pupp

23.7.
16.30
Duo Arpeggio

před GH Pupp

25.7.
16.30
Duo Arpeggio

Tržní kolonáda

26.7.
16.30
Jazz Company

Mlýnská kolonáda

27.7.
16.30
Duo Arpeggio

Tržní kolonáda

28.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Opera a opereta na kolonádě - Adéla Skočilová - soprán, Petra
Vondrová - mezzosoprán, Petr Horák - tenor, Juraj Nociar - tenor,
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30.7.
16.30
Mlýnská kolonáda
Opera a opereta na kolonádě - Adéla Skočilová - soprán, Petra
Vondrová - mezzosoprán, Petr Horák - tenor, Juraj Nociar - tenor,
dirigent František Drs
Změna programu vyhrazena.
Kolonádní koncerty se konají v případě, že teplota vzduchu je
minimálně 16°C.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1.7. až 8.7.
Mff Karlovy Vary
9.7.
17.00 Já, padouch 3
9.7.
19.30 Já, padouch 3
10.7.
17.00 Já, padouch 3
10.7.
19.30 Wonder Women
11.7.
17.00 Spider-Man. Homecoming
11.7.
19.30 Transformers. Poslední rytíř
12.7.
17.00 Já, padouch 3
12.7.
19.30 Piráti z Karibiku. Salazarova pomsta
13.7.
17.00 Spider-Man. Homecoming
13.7.
19.30 Oklamaný
14.7.
20.00 Sál kina - Bernard Blues Band Birthday
		
Party + hosté
15.7.
14.30 Já, padouch 3
15.7.
17.00 Válka o planetu opic
15.7.
19.30 Špunti na vodě
15.7.
21.30 Wonder Women
16.7.
14.30 Já, padouch 3
16.7.
17.00 Oklamaný
16.7.
19.30 Válka o planetu opic
17.7.
19.30 Zahradnictví. Rodinný přítel
18.7.
17.00 Naše poslední tango
		
Projekce pro seniory
18.7.
19.30 Dvojitý milenec
19.7.
19.30 Masaryk
20.7.
19.30 Dunkerk
21.7.
17.00 Valerian a město tisíce planet
21.7.
19.30 Dunkerk
22.7.
14.30 Já, padouch 3
22.7.
17.00 Valerian a město tisíce planet
22.7.
19.45 Dunkerk
23.7.
14.30 Já, padouch 3
23.7.
17.00 Špunti na vodě
23.7.
19.30 Valerian a město tisíce planet
24.7.
19.30 Dunkerk
25.7.
19.30 Valerian a město tisíce planet
26.7.
18.30 Selský rozum
27.7.
19.30 Srdečně vás vítáme
28.7.
19.30 Srdečně vás vítáme
29.7.
14.30 Já, padouch 3
29.7.
17.00 Valerian a město tisíce planet
29.7.
19.30 Druhá strana naděje
30.7.
14.30 Já, padouch 3
30.7.
17.00 Srdečně vás vítáme
30.7.
19.30 Dunkerk
31.7.
19.30 Druhá strana naděje

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:
10.7. až 14.7.
9.00 až 16.00
Výtvarné léto v galerii
14. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté děti
povedou Jitka Barochová a Milena Jakubíková a seznámí děti
s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami, ke kterým
je budou inspirovat právě probíhající výstavy. Kursovné včetně
obědů je 1700 korun, nutná je včasná rezervace.

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 25.8.
Klub přátel fotografie Karlovy Vary – 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.
Cyklus POEZIE & JAZZ pokračuje opět v září.

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
1.7.
17.00 Vernisáž: „D - - - - N?“
Svět(lo) nekonečných možností
Součástí programu je i hudební festival TopRoofTop fest 2017 na
střeše galerie. www.supermarketwc.cz
Stačí rozebrat a začít znovu... Geometrická variabilní svítidla
Luxiom, se kterými si můžete hrát a vytvořit vždy něco nového.
Galerie SUPERMARKET wc Vás zve na tradiční výstavu z cyklu
Design a život. Představujeme mladou českou firmu, která navrhuje a vyrábí svítidla ze segmentů. Luxiom vsadila na tvořivost,
rozmanitost a jednoduchost. Zapomeňte na nudné osvětlení
u vás doma, v práci nebo kavárně. Zde není nic nemožné!
Výstava potrvá do 29.9.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 3.9. Nepolapitelná struktura
Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představuje 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,

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
2.7. až 8.7. otevřeno denně 10.00 až 19.00
VÝSTAVY:
1.7.
18.00 Vernisáž:
		
Zuzana Mináčová - Život s fotoaparátem
Výstavní kolekce představí výraznou osobnost československé
fotografie, nejznámější dokumentaristku filmových festivalů v Karlových Varech. Na výstavě bude zastoupena její volná umělecká
tvorba od nejstarších černobílých cyklů přes fotografie dokumentačního charakteru až po barevné experimenty a fotografické

• KULTURNÍ SERVIS
portréty významných osobností uměleckého života.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
17.7. až 21.7.
9.00 až 16.00
Letní výtvarný týden
Můj tajemný svět: krajina ve mně
Výtvarný tábor s denním docházením pro přihlášené děti se zaměří na rozmanité výtvarné činnosti od odlévání keramiky do formy, linorytu, tvorby korálků a zvonkohra z netradičních materiálů
až po realizaci společného závěsného mobilu z origami. Kursovné
včetně obědů je 1500 korun, nutná je včasná rezervace.
25.7.
15.00 až 17.00 Textilní knoflíky a brože
První z cyklu prázdninových dílen pro děti připravená Pavlou
Vargovou bude zaměřená na výrobu textilních knoflíků zdobených
různými technikami – razítkování, airbrush, kolorování, vyšívání.
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
26.7.
11.00 a 14.00 Komentovaná prohlídka Becherovy vily a výstavy
Prohlídka Becherovy vily s průvodcem včetně komentované
prohlídky aktuální výstavy pro příchozí zájemce.
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253,
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
5.7.
17.00 Vernisáž: Helena Fejková - Art Inspiration
Retrospektivní výstavu oděvní tvorby výrazné české návrhářky
Heleny Fejkové tvoří kolekce inspirované architekturou, historickými obdobími i výtvarným uměním z let 1990–2017. Autentické
modely, fotografie i filmy dokládají vývoj rukopisu přední české
oděvní návrhářky, řemeslné provedení a další souvislosti aktuální
české módy. Expozice zachycuje také mimořádnou inscenaci
Ballet & Fashion, kterou v premiéře uvedlo začátkem roku
pražské Národní divadlo.
Výstavu uvede Marek Eben, za účasti autorky se bude ve foyeru
muzea konat malá módní přehlídka, své hudební umění předvede
rusko-kanadská klavíristka Viviana Sofronitsky žijící v Praze.
Výstava potrvá do 3.9.
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.

Pobočky MěK KV
PO, ÚT, ČT
STŘ, PÁ 		

9.00 – 16.00
zavřeno

ČERVENEC – SRPEN 2017
Každé úterý
14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.30 až 16.10 Hrajeme si pohybem
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3 až 7 let. Kapacita je omezena, předchozí
domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail: k.krieglsteinova@
mestskaknihovnakv.cz
Z důvodu čerpání řádné dovolené budou postupně uzavřeny
pobočky v těchto termínech:
Odd. pro dospělé 7.7.
Čítárna 		
3.7. až 7.7. a 31.7. až 11.8.
Dětské odd.
3.7. až 21.7. a 11.9. až 22.9.
Tuhnice 		
3.7. až 7.7. a 14.8. až 25.8.
Vyhlídka 		
3.7. až 14.7. a 14.8. až 18.8.
Růžový Vrch
14.8. až 25.8.
Čankovská
17.7. až 23.7. a 14.8. až 25.8.
Stará Role 		
14.8. až 25.8.
Drahovice 		
24.7. až 4.8.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
5.7.
19.30 Koncert skupiny End of Scream
End of Scream hrají symfonický rock, skupina sama ho označuje
názvem violincore (violin + hardcore). Zazní skladby z debutového
alba Violincore. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude
použit na opravu kostela.
26.7.
19.00 Koncert sboru a orchestru CMD (Nl)
Účinkují 100 členný sbor a orchestr CMD (Consortium Musicum
Divertimento) z nizozemské Bredy. Na programu jsou díla pro
sbor a orchestr H. L. Hasslera, Z. Kodalyho, F. Schubeta, A.
Dvořáka, aj. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit
na opravu kostela.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
15.7.
22.7.
29.7.

Naučnou stezkou Lubsko až na Vysoký kámen
Přírodní park Stráž nad Ohří: Z Osvinova
do Perštejna
Z Ovesných Kladrub přes Pístov
do Chodové Plané

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
21.7.

10.00 Městské farmářské trhy

ARMÁDA SPÁSY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Úprava půjčovní doby v červenci a srpnu 2017
Knihovna I.P. Pavlova 7
Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO, ÚT, ČT
9.00 – 16.00
STŘ, PÁ 		
zavřeno
SO 		
9.00 – 12.00 (pouze čítárna)
Dětské oddělení
PO, ÚT, ČT
STŘ, PÁ 		

13.00 - 16.00
zavřeno

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek v měsíci
od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63, telefon: 777 801 350

e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba každou sudou neděli od 10.00.
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
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.
25

hyde park
Značení blokového čištění
Nedávno se nám stala nepříjemnost. Naše
auto bylo odtaženo kvůli blokovému čištění.
Měli jsme si dát pozor, cedule tam s předstihem byly. Po chvíli jsem se ale dozvěděl, že nás
odtah z Doubí do Tuhnic stál 1750 korun. Začal
jsem přemýšlet, proč jsme si já, ani manželka
nevzpomněli. A přišel jsem na to. Na cedulích
byl dříve uveden den v týdnu a datum čištění.
Teď tam ovšem napsali pouze datum. Většinou
přijíždíme domů večer. Býváme unaveni z práce,
vezeme děti, hledáme místo k zaparkování, kontrolujeme, jestli bereme z auta všechno, jestli je
auto zamčené, jestli děti mají všechno... A v tu
chvíli si jen stěží vzpomenete, že na začátku
dlouhé ulice byla cedule, natož jaké to číslo na
ní bylo uvedeno! Ano, termíny blokových čištění bývají uvedeny i zde v KRL. Ale myslím si, že
dopravní značka s uvedeným dnem v týdnu byla
podstatně účinnější.
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necenzurované názory politiků a občanů města

Také si dovolím podotknout, že se mi cena za
odtah rozhodně nezdá adekvátní uvedenému prohřešku. Jsme učitelé s dvěma dětmi, splácíme
hypotéku a rozhodně nemáme peníze na rozhazování. Ano, když někdo třeba blokuje stání pro invalidy, nebo parkuje tak, že blokuje případný průjezd jednotek IZS, tak prosím. Často trnu hrůzou,
když vidím sousedy parkovat tak, že by hasičský
vůz k dalším domům zcela jistě neprojel. Opravdu
jsou tak líní, že nemohou zaparkovat v prázdné
ulici o pár desítek metrů dál? Ale vlastně proč
ne, vždyť tak parkují skoro denně a nikdo je kvůli
tomu nikdy neodtáhl.
Nechci, aby to vyznělo tak, že na základě své
ukřivděnosti svádím vinu na jiné. Tak jsem to nemyslel. Za parkování v zákazu zastavení si pokutu
logicky zasloužím. Byl bych jen rád, kdyby byla
částka přiměřenější. Ale hlavně bych si přál, aby
byla bloková čištění značena tak, jak to dlouhá
léta fungovalo.
Jan Tumpach

Veřejné toalety chybí, ale máme žebráky
Karlovy Vary jsou nádherné lázeňské město. Je
smutnou skutečností, že však není v provozu dostatek veřejných toalet, a to zvláště na okrajích
lázeňské zóny. Konkrétně vzadu na stezce za
Puppem a za Alžbětinými lázněmi směrem k Tržnici. Přitom prý jejich výstavba vůbec nebyla levná - jeden každý tento WC blok vyšel údajně na
3 milióny Kč - z fondu iROP. Další takovýto WC
blok se nachází na parkovišti KOME - také uzavřený. Další nehezkou realitou jsou žebráci - paní
o holích kousek před Krásnou královnou, „slepý“
mládenec před Lázněmi III a otravný pán s igelitkou, žebrající na Nové louce. Daly by se tyto
drobné nedostatky odstranit? Určitě se dá žebráctví zamezit vyhláškou a WC by měla být samozřejmostí. Úplně báječným dovršením by bylo
parkování zdarma v sobotu odpoledne a v neděli
- jako je to ve všech okolních zemích a mnohým
městech.
Jiří Volf
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čestný předseda českého šermířského svazu
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou
nejlepší šermířská sezona.“
a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomobezpochyby
pro jeho
vitalitu,
né tivy
devadesáté
narozeniny oslavil v minu- neskutečné.
„V jednotlivcích
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titulů, náladu
Karlovy vary miroslav hron.
Luboš zahradníček

Přijmeme nové
zaměstnance

operátor výroby · mechanik údržby · vedoucí výroby

rel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
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INZERUJTE t: 777 193 779 e: karlovy.vary@mediaas.cz

SC-331569/02

SC-322222/10

• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě
nebo v malé
skupince
KURZY
Překládáme
veškeré
• Školeníevropské
soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
jazyky
včetně
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
soudního
ověření
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
Tel.:
776
722ZKOUŠKÁM,
611,STYLIZACE
Krymská
5,DIPLOM.
Karlovy
KE
STYLIZACE
DIPLOM. Vary
PRACÍ
KE
ZKOUŠKÁM,
PRACÍ
Iva Kulatá
ulatá
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
940www.softwarovaskola.cz
555, www.softwarovaskola.cz
lektorka
PC kurzů
777
940 777
555,
PC kurzů
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POČÍTAČOVÉ KURZY

SC-330142/09

SC-322222/10

inzerce
330142/09

panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně
www.czechsilicat.cz
pohody
a radosti do dalších let. (red)

Poruchy
a technické
problémy:
Poruchy
800a 101
047
technické
Fakturaceproblémy:
a smlouvy:

359 101
010 047
406
800

a smlouvy:
» PéčeFakturace
o vodovody
359 010 406
a kanalizace
» Péče
Inspekce
a rekonstrukce
o vodovody
» »Péče
o
vodovody
a kanalizace
apřípojek
kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Inspekce
Laboratorní
rozbory
a rekonstrukce
» »Laboratorní
rozbory
» přípojek
Projektování a výstavba
» Projektování a výstavba
»Vodárny
Laboratorní
rozbory
a kanalizace
»Karlovy
Projektování
Vary, a.as. výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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• SPORT

Carlsbad Classic. Tady se jezdí na přesnost
Kvalitní silnice, zajímavé a přitpom často zapomenuté
destinace a krása lázeňského města a jeho okolí,
téměř nedotčeného průmyslem. To vše je Carlsbad
Classic 2017. Už pátý ročník populární setinové soutěže se do Karlových Varů vrátí v polovině července.
A jaký je koncept setinové rallye známý ze soutěží
jako Mille Miglia, Targa Florio či Silvretta Classic?
Nejde o závodění, ale jízdu na přesnost. Cílem je ujet
přesnou vzdálenost na setinu vteřiny přesně. Ve svém
letošním vydání bude Carlsbad Classic výjimečná
kompletně pozměněným programem, opět zcela
novou trasou a několika překvapeními. Základem
dvoudenní rallye je souhra řidiče a spolujezdce
při testech přesnosti, rok od roku komplikovanější
a pestřejší, průjezd krásami okolí lázeňské metropole
a prestižní společenská událost během party v hotelu
Savoy Westend. Páteční etapa měří přibližně 110
kilometrů, sobotní je celodenní a zpravidla čítá do
200 km. Celá trasa je protkaná testy přesnosti, průjezdními a časovými kontrolami – na jejich zvládnutí
závisí výsledky jednotlivých posádek. Pátý ročník
má kapacitu omezenou na 80 automobilů, už jen to
zaručuje, že bude na co koukat.
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Na základních školách proběhl Dostihová
turnaj kroužků košíkové
sezona běží
naplno

Tradiční turnaj kroužků z prvních až pátých
tříd v košíkové proběhl letos znovu v polovině
června na sedmi karlovarských základních
školách. Akce se uskutečnila na ZŠ Konečná a zúčastnila se jí téměř stovka mladých
baskeťáků. Devět družstev ve dvou věkových
skupinách svedlo tuhé sportovní boje. Všichni
se velmi snažili a opět ukázali viditelný pokrok
v basketbalových dovednostech. V mladší
kategorii (první až třetí třída) se nejvíce dařilo

ZŠ Krušnohorská a ve starší (čtvrtá a pátá
třída) zvítězila ZŠ Truhlářská. Všichni pak
byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
Trenéři tradičně určili k odměnění také hráče
s největším zlepšením za poslední rok. Dík
patří vedení ZŠ Konečná za poskytnutí tělocvičen. Tato akce i vedení pravidelných kroužků
po celý rok je finančně podpořeno městem
Karlovy Vary a Karlovarským krajem – Živým
krajem a basketbalovou federací.

Dostihová sezona na karlovarském závodišti
se rozbíhá naplno, po Dostihovém dni
evropské šlechty v dubnu a červnové
89. Karlovarské dvojnásobné míli nás čekají
v červenci hned dva mítinky. Na samém
začátku prázdnin se v rámci Dostihového dne
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary pojede tradičně Letní cena klisen
a jinak převážně rovinový mítink bude mít
2. července znovu také druhý vrchol v podobě
5. Poháru Josefa Váni, steeplechase vyšší
kategorie národní listed na 4500 metrů.
Podobně se zdvojenými vrcholy na tom
je také druhý červencový mítink, který
třiadvacátého nabídne kromě tradiční
Lázeňské míle velký „listed“ tahák - 2. Oaks.

Termíny dostihových dnů
v roce 2017
HIPODROM HOLOUBEK KARLOVY VARY
2. 7. 2017 NEDĚLE 13:30 – 17:45
DOSTIHOVÝ DEN MFF KARLOVY VARY
- LETNÍ CENA KLISEN
II. kat, 2 000 m
open
- 5. POHÁR JOSEFA VÁNI
NL, 4 500 m
23. 7. 2017 NEDĚLE 13:30 – 18:15
72. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ
L, 2 400m
- LÁZEŇSKÁ MÍLE
II. kat., 1 600 m
open
6. 8. 2017 NEDĚLE 14:00 – 17:45
CENA MĚSTA KARLOVY VARY
I.kat., 2 000m
- 8. VELKÁ CENA BBAG
I. kat., 1 600 m
13.8.2017 NEDĚLE 14:00 – 17:45
CENA MASISE – POHÁR GH PUPP
I.kat., 1 200m
- CENA SPOLEČNOSTI CHARVÁT GROUP
II. kat., 2 400 m
open
28.9.2017 ČTVRTEK 13:30 – 17:45
36. CENA ZIMNÍ KRÁLOVNY
L, 1 600m
- CENA JOCKEY CLUBU ČR
II. kat., 2 000 m
open
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ARIOSO,
AVARO,
EFUSE,
HCOOH,
ŠAK, YI

NĚMECKY
CHLAPEC

SYSTÉM
PRAVIDEL

INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ

VOLÁNÍ
O POMOC

VÁPENCOVÉ
ÚZEMÍ

KONČETINA
RYBY

REKLAMNÍ
TISKOVINA

SPZ
KLATOV

ANGLICKY
TY

ŽENSKÉ
JMÉNO

OSUD

UDATNÝ
ČLOVĚK
(KNIŽ.)

ZVRATNÁ
ČÁSTICE

PŘEDPONA
PRO
OCHRANU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

SOPEČNÝ
VÝLEV

ŽVÁSTY

SPZ
PRIEVIDZE
HLEMÝŽDÍ
SCHRÁNKA
INICIÁLY
HERCE
MUNZARA
DVOJNÉ
ČÍSLO

MPZ
BOSNY A
HERCEG.

ZKR. TEL.
KLUBU
MLADÝCH
CHEM.ZN.
VÁPNÍKU
PROBLÉM

MÍSTO
PRO
OBĚŤ
INDICKÝ
FILM
OKOVANÁ

OTISK
SAZBY

VÝROBCE
MÜSLI

DRUH
OŘECHU
BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE
KÓD
KANADY

DROBNÍ
KOPYTNATCI

MASA
LIDÍ

SPRÁVNÍ
JEDNOTKY
KOŘALKA
PRO CELÝ
STŮL

NA KTERÉM
MÍSTĚ

VADA
VZNIKLÁ
PŘI
TAVENÍ
ŘÍČNÍ
KORÝŠI

ZÁPORNÝ
IONT

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ČNÍT

SAMEČCI
OBOJŽIVELNÍKŮ

ČÁST
VĚTY

INICIÁLY
SKLADATELE
SMETANY

ODLOVENÍ

ITALSKY
LAKOMÝ

ČÁST
PODBOŘAN

TURISTICKÉ
PŘÍSTŘEŠÍ
PATŘÍCÍ
OTOVI

ZPĚVNÁ

BÝVALÝ
ČÁST
FRANCOUZ. RECITATIVU
TENISTA
PŘÍRODNÍ
(YANNICK)

MALÝ RET

POLSKY
BALÍK

LETECKÁ
ZN. IRÁKU

BARVIVA

OSTRAVSKO
KARVINS.
DOLY

VŮNĚ

JMÉNO
BÁSNÍKA
MÁCHY

BÝVALÝ
ČESKÝ
PREZIDENT

ZNAČKA
KANCEL.
POTŘEB
DRUH
GIBBONA

OŠKLIVÉ
POČASÍ

SLOVENSKY
ARY

MEZINÁR.
KÓD
NIZOZEMÍ
OVŠEM
(NÁŘEČ.)

ZDVOJENÝ
ZÁPOR

EVROPSKÝ
STÁT
(SLOVENSKY)

NA ÚČET

VÝZVA
K
TICHU

ANGLICKY
OPUSTIT

ŘECKÉ
POHOŘÍ

VÝBUŠNINA

NÁSILNÍCI

ZÁBAVA
TELEVIZNÍ
NOVINY

PŘEDÁVAT
ZNALOSTI
DOVEDNOST

KANCEL.
ZKRATKA

CITOSL.
PROBLÉMU

ČESKÝ
KERAMIK

NĚMECKY
DĚDEČEK
DLOUHOHRAJÍCÍ
DESKA

REKLAMNÍ
SNÍMEK
CHEM. ZN.
KYSELINY
MRAVENČÍ

DOKONCE

SKULINA

MPZ
SAN
MARINA

VÝKON
HLODAVCE

1. DÍL
TAJENKY

VERNŮV
KAPITÁN

OTÁČENÍ

PLETENÉ
ČÁSTI
OBLEČENÍ
JUDSKÝ
KRÁL

UŠNÍNOSNÍKRČNÍ
SPZ ČES.
KRUMLOVA

ANGLICKY
ATOMOVÝ
TISKOVÁ
ZPRÁVA
(ZKR.)

DŮLNÍ
CHODBA
SPZ
MĚLNÍKA

SLOVENSKÁ
ZVRATNÁ
ČÁSTICE
BÝV.SOLMIZ.
SLABIKA

HLAS
KUKAČKY

2. DÍL
TAJENKY

JEDEN Z
MUŠKETÝRŮ

OPATŘOVAT
OBVAZEM

Raně barokní stavbu nechal vystavět v letech 1673-1683 vévoda Julius František Sasko-Lauenburský podle návrhu architekta Abrahama Leuthnera na místě
původního dřevěného objektu v proslulé zámecké zahradě. Původně panské sídlo slouží v současné době jako galerie.

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

