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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 rozděle-
na 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.

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 9. srpna 2017.

01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY 
je Aleš Kodajek. Plavčík Vodní záchranářské služby 
Karlovy Vary dohlíží na Rolavě na bezpečnost uživate-
lů vodních atrakcí. Na hladině velké vodní plochy mají 
návštěvníci k dispozici řadu skákadel, prolézaček 
či skluzavek, vyzkoušet tady mohou lidé i populární 
aquazorbing.

05 BEZPLATNOU WI-FI V AUTOBUSECH
mohou od začátku letních prázdnin využívat cestující 
v karlovarské MHD. Do pilotního projektu bezplatného 
připojení k internetu jsou od pátku 30. června zapo-
jeny první tři vozy. Dopravní podnik Karlovy Vary chce 
zavedením WI-FI zvýšit komfort cestování veřejnou 
dopravou. Pokud se novinka osvědčí, budou takto 
postupně vybavené všechny vozy MHD.

09 MFF: STRÁŽNÍCI ŘEŠILI NEJVÍC DOPRAVU
Největší počet stížností během Mezinárodního filmo-
vého festivalu Karlovy Vary přijali strážníci městské 
policie tradičně na dopravu a také se jí museli nejvíc 
věnovat. Letos přitom městská policie iniciovala větší 
osvětu, využívala se velká parkovací plocha na Zá-
padní ulici a strážníci při řešení dopravních přestupků 
využívali i mapky s možnostmi parkování.

16 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
Meditativní drama o otcovství Václava Kadrnky 
Křižáček letos nejvíc zaujalo pětičlennou hlavní jury 
52. ročníku MFF Karlovy Vary. Křišťálový glóbus pro 
nejlepší film v hlavní soutěži získal český film po 
dlouhých patnácti letech.

18 KAVÁRNA
Filmové festivaly byly krásné, některé smutnější, po-
platné době, byly i skandály a půtky. Na scéně v Ther-
málu došlo mezi filmovými hosty i na použití rákosky. 
Průřez vybranými ročníky (od roku 1958) z pohledu 
publicisty nabízí pamětník Luboš Zahradníček. 

22 VÝSTAVY
MFF objektivem Zuzany Mináčové, Helena Fejková 
a její Art Inspiration či Nepolapitelná struktura ve sbír-
ce Miroslava Velfla. Karlovarské výstavní síně nabízejí 
tři jedinečné expozice.

27 SVĚTOVÝ POHÁR V TRIATLONU
V letech 2001 a 2003 hostily Karlovy Vary mistrovství 
Evropy v olympijském triatlonu, na začátku září si 
teď největší lázeňské město v zemi vyzkouší, jaké je 
hostit historicky první závody Světového poháru.
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JAPONSKOU ZAHRADU
v Karlových Varech zkontroloval její autor, významný ja-
ponský zahradní architekt Kanji Nomura z partnerského 
města Kusatsu. Devět let po založení kamenné zenové 
zahrady v blízkosti hotelu Richmond spolu s dalšími 
zahradními architekty mimo jiné poradil pracovníkům 
Správy lázeňských parků, jak o meditační zahradu 
správně pečovat.

PŘEDPRODEJ MHD SE KVŮLI REKONSTRUKCI 
DOČASNĚ PŘESOUVÁ
Nadměrná vlhkost a průsak spodních vod je důvodem 
rekonstrukce přepravní kanceláře Dopravního podniku 
Karlovy Vary (DPKV) v Zeyerově ulici. S ohledem na 
svou vytíženost však není činnost přepravní kanceláře 
přerušená, v době sanace sklepních prostor přes letní 
prázdniny se pouze provizorně přesouvá do prostor Dol-
ního nádráží a také tady mohou cestující plnohodnotně 
vyřídit veškeré své požadavky. Běžný provoz předprodeje 
v Zeyerově ulici má být po rekonstrukci spuštěný znovu 
od 30. srpna.

KAMEROVÝ BOD SE VRACÍ DO BOHATIC
Žádost občanů Bohatic o instalaci kamerového bodu, 
který byl několik měsíců operativně využíván v jiné loka-
litě, byla vyslyšena. Požadavek zazněl na setkání vedení 
města s obyvateli této čtvrti. Kamerový bod se po servisu 
nejen vrací zpět, ale zároveň město vybudovalo nový 
sloup, aby se zvýšila efektivita nasazení kamery.

ZASTÁVKA V DOUBÍ: DLAŽBU NAHRADÍ BETON
Městu se podařilo vyjednat výměnu povrchu autobusové 
zastávky Svatošská v Doubí. Dlažební kostky, které byly 
dlouhodobě terčem kritiky motoristů a obyvatel Doubí, 
budou nahrazeny betonem. Investorem stavebních prací 
bude ŘSD, v jehož správě je komunikace ve Studentské 
ulici. Po dobu oprav bude dočasně přesunuta autobu-
sová zastávka linky č. 6 za křižovatku ulic Studentská 
a Svatošská.

LETNÍ CENA KLISEN
pod záštitou primátora města Karlovy Vary přitahovala 
v rámci mítinku v době konání 52. ročníku Karlovarského 
filmového festivalu mezi rovinovými dostihy největší 
pozornost diváků. Ve dvojkové specialitě karlovarského 
závodiště se letos velmi lehce prosadila bělka Venillia 
vedená v dostihu žokejkou Ingrid Janáčkovou Koplí-
kovou. Nejlepší ze soupeřek Santa Padronu sedlanou 
v dostihu žokejem Petrem Foretem porazila Venillia o pět 
délek. Čtyřletou klisnu pro stáj Orling připravuje trenérka 
Martina Růžičková.

U TRŽNICE SE OPRAVÍ KŘIŽOVATKA
Práce na opravách místních komunikací ve městě 
pokračují. V srpnu se přesunou mimo jiné do obchodně-
-správního centra. Celoplošnou opravou povrchu projde 
prostor křižovatky ulic Varšavská – Horova – Jugosláv-
ská u Tržnice. Provoz v místě bude částečně omezen 
dopravním značením, ale průjezd křižovatkou zůstane 
zachován.

PRÁCE NA MOSTU VE DVORECH PŘERUŠÍ PROVOZ
Na konci srpna bude uzavřen most v ulici Kpt. Jaroše ve 
Dvorech. Po přípravě staveniště a nezbytných přeložkách 
sítí v okolí mostu přes Chodovský potok budou spuštěny 
demoliční a stavební práce, které přeruší provoz v ulici 
Kpt. Jaroše. Uzavírka bude zahájena 21. srpna a potrvá 
přibližně do konce listopadu. Objízdné trasy povedou po 
místních komunikacích v okolí.

LÁVKA NA RŮŽOVÉM VRCHU JE UZAVŘENA
Opravovaná lávka na Růžovém vrchu musela být dočas-
ně uzavřena. Vyžádal si to technický stav konstrukčních 
částí spojnice pro pěší mezi dvěma částmi sídliště. 
Opravné práce také částečně omezují provoz v Sedlecké 
ulici. Jízdní profil komunikace je zúžený a provoz je 
upraven přechodným dopravním značením. Opravená 
lávka s nově vybudovanou rampou pro imobilní uživatele 
bude opět otevřena na konci září.

OPRAVY PĚŠÍ ZÓNY KONČÍ ZEYEROVOU ULICÍ
Předlážděním dolní části Zeyerovy ulice bude dokončena 
oprava pěší zóny v centru města. Oprava a pokládka 
dlážděného krytu, jehož stav již ohrožoval bezpečnost 
chodců, bude probíhat zhruba do poloviny září a dočasně 
zasáhne do provozu v Zeyerově ulici. Průchod pro 
pěší zůstane zachován, pro dopravní obsluhu ale bude 
komunikace úplně uzavřena. Zásobování bude možné po 
třídě TGM, na které bude v úseku mezi Becherplatzem 
a Národním domem platit obousměrný provoz.
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Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) připravil 
na začátek prázdnin další dárek pro všechny, 
kteří využívají služeb MHD. Cestujícím nabídne 
v městských autobusech bezplatnou WI-FI . 

Od pátku 30. června je v prvních třech auto-
busech MHD cestujícím k dispozici bezplatné 
připojení k internetu prostřednictvím WI-FI sítě. 
Jde o pilotní projekt bezplatné WI –FI, kterým chce 
Dopravní podnik Karlovy Vary lidem zvýšit komfort 
cestování veřejnou dopravou.

„Rozhodli jsme se nabídnout cestujícím další 
možnost, která jim zpříjemní cestování našimi 
autobusy. Každý se tak může v průběhu jízdy bez-
platně připojit k WI-FI síti a využívat tak možnosti 
internetu,“ říká Lukáš Siřínek, místopředseda 
představenstva pověřený řízením Dopravního 
podniku.

První tři vozy s instalovanou WI – FI zajištovaly 
v průběhu Mezinárodního filmového festivalu 
dopravní obslužnost na linkách F1, F2, F3, po 
skončení festivalu jsou tyto vozy už dále nasazová-
ny v běžném provozu napříč linkami. „Jsem velmi 
zvědavý, jaký ohlas budeme mít na tuto službu od 

našich cestujících. Věřím, že lidé budou reagovat 
pozitivně, a v tom případě pak vybavíme všechny 
vozy MHD touto technologií,“ dodává Lukáš Siřínek. 

Dopravní podnik Karlovy Vary se tímto krokem 

opět posouvá kupředu v pestré nabídce služeb 
cestujícím a současně v rámci zavádění inovačních 
technologií v městské dopravě.

V autobusech MHD je bezplatná WI-FI

WI – FI v autobusech MHD Síť nese název DPKV FREE WI-FI a vozidla vybavená touto technologií jsou 
označena samolepkou. Foto: DPKV

Začátky denních blokových čištění jsou stanove-
ny 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 nevyzved-
nutí 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. 

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 

1.8. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

2.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Var-
šavská – část, Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, 
Mlýnská

 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

3.8. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava 
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, 
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

4.8. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, 
Táborská, Příkopní, Západní (od nám. Repu bliky 
k OK u Bečváře), od OK u Kauflandu k OK u TESCA)

7.8. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodo-
va

 Parkoviště: Brigádníků 3 – u výměníku

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

8.8. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
9.8. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 

Hynaisova, Raisova, Petřín
 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

10.8. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohor-
ské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá, U Spořitelny

11.8. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

14.8. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

15.8. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklín-
ská 

16.8. Komunikace: Strmá, Pod Lesem,U Podjezdu, 
Studentská, K Linhartu

 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

17.8. Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, 
Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Krušno-
horská u domu č.2, Čankovská (velké parkoviště 
u křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před 
Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – 
plato u Horního nádraží

18.8. Komunikace: Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezva-
la, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací

21.8. 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

22.8. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

23.8. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

 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

24.8. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Druž-
stevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

25.8. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Draho-
mířino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po 
Drahomířino nábř.)

28.8. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, 
Holečkova, Rybářská, Příčná

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu 
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží 
J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky 

29.8. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, 
Alšova, Sládkova, Šumavská, Moskevská - část

30.8. Komunikace: Nákladní, plato Horní nádraží, U So-
livárny, Ostrovský most, Jáchymovská, Rosnice – 
Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, 
Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem

 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

31.8. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Po-
černická, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, 
Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, 
Nad Dvorem

1.9. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, 
Táborská, Příkopní

Blokové čištění a noční mytí komunikací v srpnu
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město Karlovy Vary vyhlašuje fotosoutěž 
na téma „Záběry ze života města“. Soutěž 
potrvá do července 2018, tj. 1 rok, a jejím 
prostřednictvím se mohou obyvatelé města 
aktivně podílet na vizuální podobě webu ma-
gistrátu www.mmkv.cz. Z došlých fotografií 
bude vybráno 36 nejlepších, které budou 
v jednotlivých obdobích uvedeny na titulní 
stránce webových stránek Magistrátu města 
Karlovy Vary.

Úkolem účastníků je pořídit fotografie z vybraných 
akcí, které se v průběhu roku v Karlových Varech 
konají. Soutěž bude vyhodnocována po jednotlivých 
čtvrtletích roku a výherci budou odměněni volnými 
vstupenkami na kulturně společenské a sportovní 
akce v aktuálním období a dalšími věcnými cenami. 
Jména vítězů každého čtvrtletí budou zveřejněna 
v Karlovarských radničních listech a na webu 
magistrátu. Z 36 vybraných děl bude vybrán jeden 
hlavní vítězný snímek, jehož autor obdrží barevnou 
tiskárnu určenou pro tisk fotografií.

Záběry ze života města. Foťte a soutěžte s námi

Podmínky soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
s trvalým bydlištěm na území města 
Karlovy Vary. Fotografie budou zasílány 
v elektronické podobě ve velkosti min. 1MB 
a max. 8MB na email: fotosoutez@mmkv.
cz (jedna fotografie vždy v jednom emailu). 
Každá zaslaná fotografie musí být v emailu 
označena jménem a příjmením autora, 
bydlištěm, telefonním či emailovým spojením 
pro případný kontakt při vyhlašování výherců 
soutěže. Dále musí být v emailu uvedené 
podtéma fotografie s jejím názvem. Počet 
zaslaných děl jednoho autora je limitován 
počtem 5 ks k jednomu podtématu. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 
k využití získaných prací pro nekomerční 
účely – uveřejnění na webu magistrátu, 
popř. k jejich reprodukci v tisku. Fotografie 
mohou být i staršího data, není podmínkou, 
že musí být pořízeny v roce 2017. Odesláním 
fotografie na výše uvedený email autor díla 
souhlasí s použitím fotografie na webu města 
a to bezplatně a neomezeně.

Pro více informací o vyhlášení fotografické 
soutěže je možné kontaktovat Mgr. Janu 
Těžkou, tel. 353 118 344, 
email: j.tezka@mmkv.cz.

Podtémata fotografické soutěže pro jednotlivé měsíce roku jsou následující:

leden Tříkrálová sbírka Novoroční koncert KSO Zimní tématika

únor Koncerty v Lidovém domě Hokejové utkání v KV Areně Zimní tématika památek města KV

březen Karlovarský skřivánek Velikonoční trhy Volnočasový areál Rolava - běžecká stopa

duben Pálení čarodějnic meandr Ohře nebo volnočasový areál Rolava 
- bruslařská dráha či cyklostezka Farmářské trhy

květen Zahájení lázeňské sezony Karlovarský 1/2Maraton Den rodin

červen Karlovarský karneval Lanové centrum na sv. Linhartu Dostihy

červenec Den záchranářů Festival uměleckého skla Mezinárodní filmový festival

srpen Veteran ralley City triatlon Karlovy Vary kolonádní koncert 

září Den otevřených dveří památek města KV Mezinárodní folklorní festival Festival světla

říjen Den seniorů Tourfilm Jazzfest

listopad Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka Průvod sv. Martina Caminos – cestovatelský festival

prosinec Vánoční trhy Průvod světlonošů Vánoční mše - J.J. Ryba
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Anketa: Kde by se měly konat vánoční trhy?
Poraďte nám s výběrem místa pro vánoční 

slavnosti. Na prostranství před hotelem Thermal, 
kde trhy s doprovodným programem probíhaly 
v předchozích dvou letech, se v letošním roce 
uskutečnit nemohou, mimo jiné z důvodu pláno-
vané rekonstrukce hotelu.

V této anketě máte možnost zvolit jednu 
z navrhovaných lokalit, které jsou pro pořádá-
ní městských vánočních trhů s doprovodným 
programem vhodné. Nejvhodnější prostor pro 
vánoční trhy 2017 vybere rada města na konci 
září. Výsledek ankety bude mít poradní charakter 
a bude jedním faktorů, ke kterým rada města při 
svém rozhodování přihlédne.

Anketa je otevřena do 15. září 2017. Hlasovat 
můžete prostřednictvím tohoto anketního lístku, 
který lze odevzdat na informačním pultu ma-
gistrátu města v Moskevské ulici. Elektronické 
hlasování probíhá na internetových stránkách 
magistrátu www.mmkv.cz. 

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Lokality pro Vánoční trhy 2017 v Karlových Varech:

 prostranství před Mlýnskou kolonádou

 Smetanovy sady – park před Alžbětinými lázněmi

 náměstí 17. listopadu – před kostelem Povýšení sv. Kříže - Rybáře

 třída TGM – Zeyerova ulice (s umístěním vánočního stromu s pódiem pro doprovodný 

 program u hlavní pošty a trhů v ulici Zeyerova, případně na TGM)

 ............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

 (váš návrh nejvhodnější lokality)

sprava85.cz

 85,-Kč byt - konečná cena• 
účetnictví, revize, servis• 

 online přístup, řešení pohledávek• 
a mnoho dalších služeb

Nejlevnější správa domů v Karlovarském kraji

více na tel. 606 85 85 85 nebo www.sprava85.cz

Inzerce KRL sprava85 188x30 7_2017.indd   1 12.7.2017   10:38:06
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Jednotné kontaktní místo slouží už sedm let
Jednotné kontaktní místo (JKM) působí na 

obecním živnostenském úřadě v Karlových 
Varech od roku 2010. Za tu dobu zodpovědělo 
podnikatelům téměř 1200 dotazů zaměřených 
na podmínky realizace jednotlivých zakázek ve 

státech Evropské unie (EU) na základě české-
ho živnostenského oprávnění. Zájem českých 
podnikatelů směřoval nejvíce do Německa 
a Rakouska.

Pokud se jedná o příležitostné zakázky a těžiště 
podnikatelských aktivit zůstane i nadále v ČR, 
nemusí podnikatel řešit formality k získání 
oprávnění v daném členském státě EU a zakázku 
může realizovat na základě českého živnosten-
ského oprávnění.

JKM podnikateli poradí, jaké doklady je podni-
katel povinen předložit v EU v případě kontroly 
a jaké kroky učinit před poskytnutím služby, jak 
správně vysílat zaměstnance nebo si vyřídit živ-
nostenské oprávnění v dané zemi EU v případě 
zájmu o trvalé podnikání.

Informace poskytuje JKM zcela zdarma.

Informační 
centrum roku. 
Hlasujte v soutěži

Infocentrum města Karlovy Vary bojuje v prestižní 
soutěži „Informační centrum roku“. Anketa je určena 
široké laické i odborné veřejnosti a probíhá do 
konce srpna letošního roku. Jejím vyhlašovatelem 
je Asociace turistických informačních center ČR ve 
spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku. Hlasovat 
je možné z jedné IP adresy ve všech čtrnácti krajích, 
pouze pro jedno infocentrum v kraji. Mezi 422 infor-
mačními centry se o hlasy účastníků ankety uchází 
také Infocentrum města Karlovy Vary. Podpořit ho 
můžete na webových stránkách www.kampocesku.
cz nebo www.aticcr.cz.

Magistrát města Karlovy Vary
odbor obecní živnostenský úřad
Jednotné kontaktní místo
U Spořitelny 2
III. patro, kancelář č. 314 nebo 325
Telefon: 353 152 710, 353 152 702
E-mail: jkm@mmkv.cz

Vodní hrátky na Rolavě jsou letos zábav-
nější. Na hladině velké vodní plochy mají 
návštěvníci k dispozici řadu vodních atrakcí, 
jako jsou skákadla, prolézačky, skluzavky 
apod. Vyzkoušet mohou i populární aquazor-
bing. Volnočasový areál Rolava je jediným 
veřejným koupalištěm se službami v kraji, 
kde se neplatí vstupné. Zpoplatněn je pouze 
vstup na vodní atrakce. Děti do 15 let zaplatí 
30 korun za 30 minut, dospělí 50 korun. 
U aquazorbingu je poplatek 60 korun za 5 
minut. Provozní doba vodních atrakcí je po 
celý týden od 10 do 18 hodin. O bezpečnost 
návštěvníků Rolavy a uživatelů atrakcí se 
starají plavčíci Vodní záchranářské služby 
Karlovy Vary.

Rolava nabízí 
vodní atrakce

B.F.R.  –  REALITNÍ  KANCELÁŘ
R K  S  D VA C E T I P Ě T I L E T O U  P Ů S O B N O S T Í  N A  T R H U

Z A J I S T Í
PRODEJ ČI PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI: 

RODINNÉHO DOMU, BYTU, NEBYTOVÉHO PROSTORU, POZEMKŮ
NABÍZÍME KOMPLETNÍ ČINNOST OD PREZENTACE AŽ PO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

tel. 353 569 559, 602 415 458, e-mail: bfr.reality1@volny.cz
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Nejvíc se o festivalu řešila doprava
Největší počet stížností během Mezinárodního fil-

mového festivalu Karlovy Vary přijali strážníci měst-
ské policie tradičně na dopravu a také se jí museli 
během konání filmového svátku nejvíce věnovat. 
Letos přitom městská policie iniciovala větší osvětu 
s využitím velké parkovací plochy na Západní ulici 
k odstavení plechového miláčka, čehož se para-
doxně ujala ve spolupráci s MFF, byť by se to dalo 
očekávat spíše od vlastníka plochy. Festival vytiskl 
mapky s možnostmi parkování a strážníci je začali 
využívat při řešení dopravních přestupků.

Mezi nejvíce problémové lokality patří tradičně 
Čertův ostrov a Bezručova ulice, strážníci se zaměřili 
i na Vřídelní ulici.

Druhým nejčastějším podnětem od občanů bývá 
o festivalu rušení nočního klidu. Městská policie 
z toho důvodu iniciovala ještě před zahájením fes-
tivalu preventivní kontrolu provozovny Aeroportu na 
Zahradní ulici. Kontrola ve spolupráci s kolegy ze 
živnostenského úřadu a stavebního odboru dopad-
la dobře a umístění je určitě zvoleno výhodněji než 
před rokem. Navíc zřídila po dobu festivalu speciální 
hlídku, která sloužila od 16.00 do 4.00 hodin a pri-
márně se na festivalu věnovala veřejnému pořádku.

Během festivalu tradičně "brázdí" ulice v obchod-
ně správním a lázeňském území policejní mobilní in-
formační kancelář jejíž součástí je policista, strážník 
a tlumočník. 

Strážníci se o festivalu zabývali také řešením drob-
ných šarvátek či výtržností, které však nijak zásadně 
s MFF nesouvisely, stejně jako 7 realizovaných pře-
vozů na PAZS, z čehož 5 převzali na základě žádosti 
od Policie ČR.

Kuriózní telefonáty
Letošní MFF se nesl v duchu zvýšených bezpeč-

nostních opatření, ale i řešení běžných problémů, 
které sebou nese obrovský přísun návštěvníků do 
lázeňského města. Objevilo se i několik kuriózních 
telefonátů.

Například paní projíždějící v autobuse po kruhovém 
objezdu u Solivárny si všimla v jeho středu hnízdící 
kachny. Zavolala proto na odbor životního prostře-

dí, kde ji odkázali na MP. V tomto případě strážníci 
přírodu nijak neovlivňovali, neboť aktuálně žádné 
nebezpečí nehrozilo.

Podobné to bylo s oznámením pána, který večer 
viděl poblíž cyklostezky v lese divočáky a požadoval 
po strážnících řešení jejich přemnožení.

Zajímavý byl také telefonát ze dne zahájení festi-
valu, kdy čtrnáctiletý chlapec oznámil, že za utrže-
né peníze za pomoc při stěhování vyrazil na festival 
a nyní se nemá jak dostat domů. Vzhledem k času, 
který překročil půlnoc a faktu, že matka, kterou se 
podařilo hlídce sehnat po telefonu, si údajně nemoh-
la chlapce vyzvednout, byl tento předán pracovnici 
z OSPODu k dalším úkonům.

Připočteme-li k tomu běžné telefonáty na nefunkč-
ní veřejné osvětlení, poničené dopravní značení včet-
ně toho, které je ve správě ŘSD či žádosti o odchyty 
psů a koček, dojdeme k závěru, že městská policie 
je "lékem" na každý problém. Důvěra občanů měst-
skou policii těší, ale opravdu vše vyřešit nedokáže.

Kam s ním? Tradiční otázka zaměstnává strážníky každý rok. Začátek MFF sebou nese obrovský přísun 
návštěvníků do lázeňského města, jen o prvním festivalovém víkendu musela městská policie řešit více než 
200 přestupků v dopravě. Víkendová „teplotní“ mapa zobrazuje nejvíce problémové lokality. Patřil sem tradičně 
Čertův ostrov a Bezručova ulice, odkud se o prvním festivalovém víkendu muselo z důvodu tvoření překážek 
v provozu odtáhnout 22 vozidel.  Foto: MP Karlovy Vary

• MĚSTSKÁ POLICIE

Zápisník z výkonu služby
Domácí si často myslí, že strážníci jsou během 

festivalu příliš benevolentní a nic neřeší. To je 
ovšem hluboký omyl. Strávila jsem s kolegy pár 
hodin ve službě a musím říci, že jedno nestíha-
jí pro druhé. Podněty k řešení mají nejen díky 
kontrole v tradičně dopravně problémových lo-
kalitách, ale velmi často právě díky oznámení od 
občanů. Tradičně řidiči každý rok nerespektují 
dopravní značení na Bezručově ulici, kde kromě 
stání v zákazu zastavení, parkují také na chod-
níku anebo přímo před přechodem. Nedivím se 
mnohdy naštvanosti řidičů MHD, kterým vozidla 
odstavená až do zatáčky značně komplikují prá-
ci. Jediným řešením se tak stává nařízení odta-
hu a následné uložení sankce.

Bezručova ulice je na chvíli vyřešena a my 
vyrážíme prověřit další oznámení, tentokrát na 
Nové Louce, kde kolegové řešili řidiče, kteří 
v rozporu s pravidly odstavili vozidla a někteří 
neměli ani povolení k vjezdu do LÚ. Přestože 
hlídky rozdávají mapky s vyznačením parkovišť, 
MFF na svých stránkách informuje o vhodných 
lokalitách k parkování, strážníci o dopraváckou 
práci nemají nouzi. Po jedné zastávce na Vřídelní 
ulici a preventivní kontrole na jízdu v protismě-
ru, mě kolegové vysazují a díky oznámení z Čer-
tova ostrova rychle mění místo působnosti.

Představa, že by se hlídky věnovaly primár-
ně veřejnému pořádku, protože řidiči budou 
ukáznění, je sice krásná, ale jak je vidět, ještě 
si budeme muset nějaký čas počkat. Určitě pří-
jemnější službu má kolegyně, která je součastí 
společné hlídky s PČR v rámci mobilního infor-
mačního a komunikačního centra.

Pavlína Kopřivová
Strážnice MP Karlovy Vary 

z oddělení prevence a dohledu

Bezpečná cesta do školy

Během celého školního roku v rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ dohlíželi strážníci městské 
policie každé ráno na bezpečnost dětí na přechodech u základních škol. Jednalo se především o lokality se 
zvýšeným provozem anebo o nepřehledná místa. Během roku docházelo i k průběžnému střídání přechodů, 
jejich počet totiž převyšuje počty hlídek MP. Stejně jako děti mají teď prázdniny i strážníci, ti ovšem pouze od 
dohledu na přechodech. A prvního září se na ně znovu vrátí.
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• ŠKOLSTVÍ

Na konci školního roku se uskutečnily čtyři se-
tkání žáků Základní školy jazyků Karlovy Vary 
a žáků saské školy Jenaplanschule z Markersba-
chu v rámci projektu Dialogy - společně se učíme 
pro Evropu. 

První setkání proběhlo v příhraničním městečku 
Oberwiesenthal, kterého se zúčastnili žáci čtvrtých 
ročníků. Byl pro ně připravený bohatý program: 
návštěva místního muzea, které se zabývá historií 
zimních sportů, prohlídka mořského akvária a pěší 
výlet z vrchu Fichtelberg, na který se vyjelo kabi-
novou lanovkou. 

Oslava Mezinárodního dne dětí byla v režii žáků 
třetích tříd, kteří ho oslavili společně se svými vrs-
tevníky z partnerské školy Jenaplanschule z Mar-
kersbachu. 3.A vystoupila s pohádkou O červené 

řepě, kterou nacvičili pro školní akademii ku pří-
ležitosti 120.let založení školy. Ta se uskutečnila 
začátkem června v Městském divadle v Karlových 
Varech.  3. B přidala country tanec. Všichni žáci se 
společně zúčastnili tanečního představení Tancuj 
a nedrob!

Další setkání proběhlo na Chebsku. Žáci šestých 
a sedmých ročníků, společně s německými spolu-
žáky, navštívili přírodní rezervaci SOOS, kde v čes-
ko-německých skupinách plnili úkoly z pracovních 
listů. Následující program probíhal na hradu See-
berg a ve Františkových Lázních.

Poslední setkání bylo naplánováno přímo v Kar-
lových Varech ve škole ZŠ jazyků. Žáci pátých roč-
níků, ve smíšených skupinkách, tvořili plakáty o ži-
votním prostředí, sportovali a hráli animační hry.

Projekt se nyní nachází ve své polovině a na žáky 
čekají další zajímavá setkání. 

Česko-německá spolupráce stále trvá

Den otevřených dveří pořádá Základní škola 
jazyků Karlovy Vary na počest 120. výročí zalo-
žení školní budovy v Libušině ulici dne 11. září 
od 13.00 do 18.00 hodin. Pozvánka k prohlédnutí 
prostor budovy platí nejen pro absolventy školy, 
ale také pro širší veřejnost. Základní škola jazyků 
se nachází v historické budově, která byla vysta-
věna v roce 1897 pro potřeby 1. obecné školy. Ta 
do této doby sídlila spolu s měšťanskou školou na 
Husově náměstí. Ve své době byla tak postavena 
nejmodernější školní budova, která již 120 let plní 
svoji výchovnou a vzdělávací funkci.

Zařízení samotné bylo původně rozděleno na 
dvě křídla, z nichž jedno sloužilo jako chlapecká 
a druhé jako dívčí obecná škola. Každé křídlo 
mělo zvláštní vchod se schodištěm vedoucím 
k celkem šesti učebnám. V každé se mohlo učit 
až 80 žáků. Chloubu školy představovaly rozsáhlé 
moderní koupelny se sprchami, jež se nacházely 
v suterénu. Obě školy žily vlastním životem, jejich 
problémy a zájmy se v podstatě shodovaly.

ZŠ jazyků zve na den otevřených dveří
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• ŠKOLSTVÍ

Ve čtvrtek dne 22. června 2017 se poprvé ve 
městě Karlovy Vary uskutečnila promoce absol-
ventů Univerzity třetího věku Západočeské uni-
verzity v Plzni. Slavnostní akt proběhl v zasedací 
místnosti magistrátu města Karlovy Vary, za účasti 
náměstka primátora Jiřího Klsáka, prorektora ZČU 
Ladislava Čepičky, garanta U3V ZČU Josefa Průši 
a garanta studijního programu Josefa Hložka. 

Posluchači tříletého studijního programu 
Vybrané kapitoly z dějin Karlových Varů obdr-
želi z rukou prorektora osvědčení o úspěšném 
absolvování. Studium zakončilo 26 účastníků U3V 
ZČU v Plzni.

Výuka na pobočce v Karlových Varech U3V ZČU 
byla zahájena 2. října  v roce 2014 s 64 poslucha-
či. V akademickém roce 2016/17 bylo zapsáno 81 
účastníků. Studium na U3V obohacuje seniorský 
život, neboť dokazuje, že ani v pokročilejším 
věku život nekončí, a že je krásné vyplnit volný 
čas poznáním.  Je tak dávána šance všem, aby 
si prohloubili své znalosti, získali nové poznatky, 
zážitky a dovednosti,  a poznali atmosféru studia 
na vysoké škole. 

“Po dobu všech šesti semestrů jsme slyšeli 
mnoho zajímavého a poučného,  studium  oboha-
tilo náš život, donutilo nás daleko více přemýšlet 
o dějinných souvislostech,  studovat více literatu-
ry. Zajímavé přednášky nám přinesly také náměty 
pro různé výlety za poznáním. Velice děkujeme 
všem našim lektorům, kteří obohatili naše znalosti 
a vědomosti v oblasti dějin  našeho města i okolí.” 
řekla paní Jitka Hradílková.

V akademickém roce 2017/18 nabídne U3V 
ZČU v Plzni dvouletý studijní program Evropská 
kulturní a duchovní studia s vyučujícím Danielem 
Švecem. Výuka bude probíhat vždy každou lichou 
středu od 16.15 hodin v budově Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech. První přednáška se 
uskuteční 13. září 2017. Více informací zájemci 
naleznou na www.u3v.zcu.cz.

Univerzita třetího věku má své první absolventy

Karlovy Vary, Rosnice
www.drevoobchod.cz
www.drevoobchod-eshop.cz

K&C

353 567 225

 PODLAHOVÉ PALUBKY
 FASÁDNÍ PALUBKY
 OBKLADOVÉ PALUBKY
 KVH HRANOLY
 SPÁROVKY
 VENKOVNÍ TERASY
 LAMINO, OSB DESKY
 DŘEVOTŘÍSKY
 KUCHYŇSKÉ DESKY
 NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

      DŘEVĚNÉ PODLAHY
           LAMINÁTOVÉ 
 PODLAHY
                  DVEŘE 
        KOVÁNÍ

NYNÍ NOVÉ VZORKY 
KUCHYŇSKÝCH LINEK
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečujete o blízkého člověka 
s demencí? Nabízíme pomoc

Hledáte rodinné a klidné prostředí v Karlových 
Varech? Chcete mít možnost své blízké stále navště-
vovat? Hledáte odbornou pomoc a lidskou podporu? 
Jsme Týdenní stacionář – certifikované pracoviště 
pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

Jsme jediné certifikované pracoviště v Karlovar-
ském kraji, vlastnící certifikát kvality Vážka.

Jsme jediné kontaktní místo České alzheimerovské 
společnosti v Karlovarském kraji. V Týdenním staci-

onáři poskytujeme pouze 10 lůžek. Našim klientům 
vytváříme bezpečné prostředí a podporujeme je 
v jejich zvyklostech, přáních a potřebách.

Pomoci dokážeme osobám trpícím různými for-
mami demencí, převážně Alzheimerovou chorobou. 
Poskytujeme ubytování, celodenní stravu, pitný režim 
a aktivizační činnosti v podobě pracovní terapie, mu-
zikoterapie, procházky po naší zahradě a podobně. 
Pečovat o Vás nebo Vaše blízké budou pracovníci 

v sociálních službách, sociální pracovníci, aktivizační 
pracovník či zdravotní sestra. Pečujícím rodinám na-
bízíme poradnu pro domácí péči o osoby s demencí, 
případně bezplatné vyšetření paměti vašich blízkých.

Otevřeno máme nepřetržitě od nedělních 19.00 
hodin až do pátku 19.00 hodin, včetně svátků. 

Využijte možnosti nezávazné návštěvy. Přijďte si 
prohlédnout prostředí, kde bude váš blízký člověk 
pobývat.

Nemusíte na to 
být sami aneb 
raná péče ve 
Varech 

Společnost pro ranou péči je nestátní nezis-
ková organizace, která již 26 let poskytuje 
odborné služby, podporu a pomoc rodinám, 
ve který se narodilo dítě s tělesným, men-
tálním či kombinovaným postižením, stejně 
tak rodinám dětí s poruchou autistického 
spektra.

Narození dítěte s postižením je událost, kte-
rá se hluboce dotkne života nejen samotného 
dítěte, ale celé jeho rodiny. Na tuto situaci 
nejsou a nemohou být rodiče připraveni a po 
propuštění z porodnice se ocitají v obtížné 
životní situaci, kladou si mnoho otázek, jak 
vše zvládnou oni sami, sourozenci, prarodi-
če, celé okolí. Díky službě raná péče se jim 
dostane odborného poradenství. Poradkyně 
rané péče navštěvují rodiny v pravidelných 
odstupech doma, takže rodině odpadá 
zbytečný stres s přesuny a dojížděním. Dítě 
se doma cítí bezpečně, je brán ohled na jeho 
denní režim a všechny potřeby, takže práce 
s ním i s celou rodinou je nejefektivnější. 

Poradci rané péče poradí, jak nejlépe pod-
pořit psychomotorický vývoj dítě, jaké zvolit 
metody a hračky. Rodiny si mohou i speciální 
hračky a pomůcky zapůjčit a vyzkoušet. 
Rodiče mohou s poradci probrat všechny své 
starosti, dozvědí se kontakty na regionální 
specialisty, dále informace o možné sociální 
podpoře, dostane se jim pomoci například 
i s žádostmi na různé nadace a fondy.

Mnozí rodiče vítají kontakt na jiné rodiny, 
které také vychovávají dítě s postižením 
a sdílí společně své zkušenosti. Společnost 
pro ranou péči nabízí každoročně rodinám 
i týdenní pobyt, který je naplněn odborným 
programem pro děti i rodiče, ale nabízí rodi-
nám i možnost společné relaxace v bezbarié-
rovém prostředí.

Cílem rané péče je, aby se rodinám dostalo 
odborné pomoci a rodina zvládla náročnou 
situaci doma. S rodinou se pracuje zcela 
individuálně, dle potřeb, které má, a to od 
narození dítěte až do jeho sedmi let věku. 
Služba raná péče je pro rodiny zcela zdarma 
a to i díky podpoře Karlovarského kraje 
a Statutárního města Karlovy Vary, nadací, 
obcí i individuálních dárců. 

Více informací získáte na www.ranapece.cz 
pod pracovištěm Praha, které zajišťuje službu 
v celém Karlovarském kraji.

Kontakty:
Svobodova 743/12, Karlovy Vary – Stará Role 
vedoucí služby - Dita Matoušová, DiS. 
telefon:  353 434 215, 731 433 030, 
 731 433 036
e-mail:  dita.matousova@kv.charita.cz
web:  www.kv.charita.cz 

Od 1. července 2017 je účinná změna zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění. Základní 
změnou je skutečnost, že již nemůže podat insol-
venční návrh sám občan - vyjma osob splňujících 
vzdělání dle insolvenčního zákona, ale návrh 
mohou za dlužníka sepsat a podat za poplatek 
advokát, notář, soudní exekutor či insolvenční 
správce a zdarma pak akreditovaná osoba. Pozor! 
V případě podání insolvenčního návrhu jiným 
subjektem hrozí sankce ve výši 500 tisíc korun. 
Poplatek činí 4 tisíce korun a DPH (tedy 4.840 Kč) 
pro jednotlivce, pro manžele to je šest tisíc bez 
DPH, celkem tedy 7.260 Kč. Poplatek občané sami 

nehradí, podávající subjekt jej uplatní jako svou 
pohledávku ve lhůtě k podávání přihlášek. Je to 
pohledávka postavená na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou – hradí se přednostně.

V souvislosti s uvedenými změnami nabízí 
svou pomoc občanská poradna KSK centrum 
v Karlových Varech, kde pro vás v rámci sociální 
služby mohou zajistit: zjištění, zda dosáhnete na 
možnost oddlužení formou insolvence; podporu 
při shromáždění potřebných údajů; předpřipravení 
insolvenčního návrhu; předání podkladů s námi 
spolupracujícímu advokátovi k zajištění podání 
insolvenčního návrhu; kontrolu procesu schválení 
insolvence až do fáze její schválení.

Insolvenční zákon: Mění se pravidla pro podání návrhu
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Vyjádření ke změně územního plánu
Jako zastupitelka města Karlovy Vary jsem byla 
seznámena s žádostí Rady města o podporu 
změny v územním plánu kvůli IDT a rovnou hlá-
sím, že jako občanka, která bydlí ve zmíněné 
lokalitě – Horova, Varšavská, Tržnice – NESOU-
HLASÍM se stavbou IDT v tomto území. 
Podepsala jsem i Petici a možná, že se mi podaří 
je alespoň ve stručnosti dostat do medií. I když 
pro novináře jsou zajímavější jména.
Pokud si někdo dobře prohlédl navrhovaný ter-
minál a dostal se i k dokumentům ohledně změ-
ny v areálu Mattoni, musí být opravdu nadšen! 
Vzhledem ke stávajícímu, v dopravní špičce 
věčně ucpanému kruhovému objezdu, si dokážu 
představit, jak to bude vypadat, až bude v pro-
vozu vše co „Hangár“ naplánoval. A až teď jsem 
pochopila developerskou firmu, která chtěla kdy-
si udělat přemostění tohoto kruhového objezdu 
z ulice Horova na Vítěznou. Mluvila o navýšení 
dopravy do Tuhnic, ale to ještě asi nevěděli o IDT. 
Myslím, že bude třeba udělat zde minimálně 
dvoupodlažní přemostění, takže obyvatelé kolem 
kruhového objezdu a cca 100 metrů do všech 
stran kolem budou mít před okny i v prvním, dru-

hém i třetím patře silnici! Rarita uprostřed měs-
ta, která se vidí pouze v miliónových metropolích, 
bude v našem mini městě.
Je to hnus, co se děje a názory občanů se nepo-
slouchají. Ještě že jsou jednou za 4 roky volby! 
Že by arogance moci stoupla některým radním 
do hlavy? Snad se na Zastupitelstvu města uká-
že, jak si radní své názory obhájí. Věřte, že tento-
krát bych trvala velmi vehementně na důvodech. 
A od každého zvlášť!
Znovu opakuji, NESOUHLASÍM s žádnými navr-
ženými změnami. Věra Bartůňková

Co tomu říká náš hlavní architekt?
Zjara mě navštívil známý rakouský architekt. Byl 
v Karlových Varech poprvé a byl nadšen zejména 
domy z výstavby z období na přelomu předminu-
lého století, které jsou srovnatelné se slavnými 
domy z výstavby ve Vídni z téhož období. Neu-
bránil se však i některým kritickým profesním 
poznámkám, o které se rád podělím.
Jeden z nejkrásnějších domů v Karlových Varech 
je rohový dům proti poště za poštovním mostem 
(nábřeží Jana Palacha 921/13). Pohledu na ten-

to krásný dům směrem od Thermalu však brání 
řada vzrostlých borovic černých, které jsou oz-
dobné v mládí. Borovice je třeba se souhlasem 
obyvatel domu ubrat a nahradit výsadbou třeba 
osvědčených rododendronů a azalek. Pravou 
krajní borovici ponechat, jehličnatý opad svědčí 
o růstu těchto keřů.
Prostranství před Thermalem je otřesné. Potrha-
ná dlažba, betonové bazénky u řeky v havarijním 
stavu. Ani jedna lavička, turisté sedí na scho-
dech jako domorodci na Sicílii. Americký pomník 
– smutné zákoutí. Prostor před Thermalem je 
ostuda města, na to však jsou při znalosti pod-
mínek (americký pomník obětí, festival) evropské 
dotace. 
V našich parcích až na výjimku chybí jeden z nej-
krásnějších parkových stromů – liliovník (Lyri-
odendron tulipifera). Krásně kvete, vydrží mráz 
až mínus 25 stupňů, vyžaduje však dosti místa. 
Nabízelo by se rondo s azalkami v Dvořákových 
sadech nebo prostor vedle sochy Antonína Dvo-
řáka. 
My jsme si za ta léta na mnohé zvykli, co tomu 
však říká náš hlavní architekt?
 Ing. Petr Bärtl

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku 

přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

přímá obslužná péče

Požadujeme:
 Základní nebo střední vzdělání 
 Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT ne starším 3 měsíců
 Výhodou praxe v sociálních službách, řidičský průkaz

Informace o pozici:
 Místo pracoviště – Vysoká Pec – Rudné (Karlovy Vary)
 Plat po zapracování 19 000 – 25 000 Kč, + odměny
 Jednosměnný provoz, 12hodinové denní směny

Zaměstnanecké výhody: dovolená 6 týdnů, odměny, příspěvky na 
penzijní připojištění, stravenky, � remní akce, vzdělávací kurzy, školení.

Strukturovaný životopis zasílejte na: vedouci.oo@dozprudne.cz 
Telefonní kontakt: 602 176 114

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku 

přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
základní výchovná nepedagogická činnost

Požadujeme:
 Střední vzdělání s maturitou
 Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT ne starším 3 měsíců
 Výhodou praxe v sociálních službách, řidičský průkaz

Informace o pozici:
 Místo pracoviště – Vysoká Pec – Rudné (Karlovy Vary)
 Plat 8. PT určený dle praxe: po zapracování 19 500-27 800 Kč, + odměny
 Jednosměnný provoz, 8hodinové denní směny

Zaměstnanecké výhody: dovolená 6 týdnů, odměny, příspěvky na 
penzijní připojištění, stravenky, � remní akce, vzdělávací kurzy, školení.

Strukturovaný životopis zasílejte na: vedouci.oo@dozprudne.cz 
Telefonní kontakt: 602 176 114
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 Les je přirozený, velký rezervoár vody. Přiměře-
ně hustý smíšený les je schopen zachytit a udržet 
vodu ze všech forem vzdušné vlhkosti, a ta se pak 
na rozdíl od ploch bez porostu odpařuje mnohem 
déle.

 V původních evropských lesích se naléza-
ly velké, trvale zavodněné plochy, bažiny, či 
rašeliniště, a voda zde stála celý rok. Jenže tyto 
plochy, lidé za uplynulá tisíciletí prakticky téměř 
vysušili. Z nejrůznějších důvodů, při snaze mno-
hem intenzivněji využívat veškerou dostupnou 
půdu k svojí obživě, ke svému prospěchu. Člověk 
změnil vodní režim v krajině i proto, že potřeboval 
vodu nasměrovat (náhony, kanály) k nejrůznějším 

důlním dílům a pak hlavně k mlýnům. Mlýnská 
kola poháněla postupně stále dokonalejší stroje. 
Mezi mlýnskými kameny se mělnilo obilí, drtil se 
kámen, či za systémem převodů kmitaly rámy pil 
na dřevo. V tzv. vodních hamrech se zpracovávalo 
železo a jeho slitiny. Mokřiny také často posloužily 
jako nejvhodnější místo k založení různě velkých 
vodních ploch a velmi se rozvinul intenzívní chov 
ryb.

 Úplně prvotní využití pramenišť pak samozřej-
mě spočívalo v úpravě na zdroje pitné vody.

 V karlovarských lesích se nachází velké 
množství vodotečí. Podél nich pak řada zvolna 
zanikajících vodních staveb. Jedná se mimo jiné 

o pozůstatky systému lesního vodovodu, který se 
přestal z velké části udržovat po úplném napojení 
města na vodárnu v Tuhnicích. Dalším krokem 
k uspokojení poptávky po dobré pitné vodě bylo 
zprovoznění úpravny vody v Březové, do které 
proudí voda ze Stanovické přehrady.

 S jiným a dosud ne zcela probádaným pozůs-
tatkem úprav vodního režimu v krajině se lze 
setkat v areálu dávné osady Obora v okolí kostela 
sv. Linharta. Především blízká tvrz byla v minulých 
časech opevněna soustavou vodních příkopů, 
do kterých natékala voda z blízkých vodotečí. 
V širším okolí lze pak dodnes narazit na malé 
vodní plochy

 Výčet karlovarských lesních rybníků není velký, 
ale ty nejzajímavější a nejznámější, najdeme již 
na prvních mapách okolí Vřídla. Rybník Linhart 
se nachází právě pod výše zmíněnou Oborou. Na 
stejném potůčku vznikl i Ovčí rybník. Do něj pak 
přitéká ještě jeden malý potok. Ten sem přivádí 
vodu od soustavy Lučních rybníků, jejichž počet 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Sucho

Vodojem Tuhnice

Rybářská bašta

Kolovský rybník napouštění 70.léta 20. století

Bývalý rybníček pod ulicí Na Vyhlídce
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se po úpravách v posledním desetiletí podařilo 
zaokrouhlit na pět. V okolí těchto rybníků se 
v době, kdy karlovarské měšťany musela z velké 
části uživit zemědělská produkce z blízkého okolí 
města, pásl dobytek. Výhodou tedy bylo, že se 
mohl velmi snadno napájet z blízkých přírodních 
zdrojů. Karlovarští, respektive drahovičtí a tuhničtí 
sedláci pak využívali i další potůčky a prameniště, 
viz například dnešní Napajedla nad Vrázovo ulicí.

 Vodní plochy se tehdy v okolí města využívaly 
mnohem více, a i voda z řek byla, alespoň pro 
dobytek a koně, pitná. S rozšiřující se zástavbou 
se pak mnohá koryta postupně zakryla a voda se 
svedla do stok dešťové kanalizace. 

 Některé rybníky, například na sídlišti v Dra-
hovicích ale zůstaly zachovány. Stejně tak velký 
rybník na Rolavě, původně se jmenoval Mlýnský, 
ze kterého se nakonec stalo koupaliště.

Vodní ptactvo tak může hnízdit i uprostřed 
zástavby a kachny někdy chodí žebrat až k super-
marketům…

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Starý vodojem nad Tuhnicemi v péči van-
dalů Luční rybník a lávka
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• MFF KARLOVY VARY

Křižáček. Hlavní soutěž MFF vyhrál český film
Meditativní drama o otcovství Václava Kadrn-
ky Křižáček letos nejvíc zaujalo pětičlennou 
hlavní jury a získalo spolu s Křišťálovým 
glóbem pro nejlepší film i finanční odměnu ve 
výši 25 tisíc dolarů. „Mám obrovskou radost, 
ta látka si v sobě od začátku nesla nejistotu, 
byla to dlouhá cesta. Jsem rád, že náš film 
vytváří emoce,“ uvedl dojatý filmař.

Hlavní soutěž karlovarského festivalu domácí 
zástupce vyhrál po dlouhých patnácti letech. Jak 
prozradil Václav Kadrnka - tvůrce oceněného 
Křižáčka , film je inspirovaný básní Jaroslava 
Vrchlického. Poéma o otci hledajícím svého 
malého syna na pozadí dětské křížové výpravy 
však není příliš známá. „Objevil jsem ji během 
rešerší na svůj příští film. Napsal ji na sklonku 
života, v krizi, vyšla jen jednou. Jejím tématem 
je otcovství, cesta za ztraceným synem, kterého 
otec nemůže dohnat,“ objasil Kadrnka.
Tvůrce známý svým ceněným debutem Osmde-
sát dopisů se rozhodl Vrchlického dílo vyprávět 
skoro beze slov, hlavně s pomocí filmového 
obrazu. „Báseň je rozsáhlá, psaná volným veršem 
a bohatým jazykem. Její významy jsme museli 
destilovat,“ uvedl Kadrnka s tím, že ze štábu si 
poému přečetl jen ten, kdo chtěl.
Představitel hlavní role je ve filmu Karel Roden, 
který se při hraní otce snažil podle svých slov 
ubrat na hereckém výrazu. „Asi tam zůstalo pár 
zbytečností z mé strany. Herec je zvyklý stále 
něco sdělovat, ale v životě člověk nemusí pořád 
něco vyjadřovat, zvlášť pokud je sám,“ prozradil.
Vizuální pojetí se inspirovalo víc středověkými 
freskami a stavbami než konkrétním filmovým 
předobrazem a záměrně středověk zobrazuje 
s důrazem na čistou bílou a pastelové barvy. 
„Zkoušeli jsme i dobové brnění, ale vypadalo na 
Karlovi jako svetr. Filmový naturalismus pravdu 
nutně nepřináší,“ myslí si režisér. 

Další ocenění
Zvláštní cena poroty připadla dramatu o traumatu 
jugoslávské války Chlapi nepláčou, bosenského 
režiséra Alena Drljeviće. Cenu za režii si odnesl 
slovenský tvůrce Peter Bebjak, který se na fes-
tivale představil se snímkem Čára. Ocenění za 
ženské herecké výkony připadly společně Jowitě 
Budnik a Eliane Umuhire za drama vzpomínající 

na rwandskou genocidu Ptáci zpívají v Kigali. 
Ruský herec Alexandr Jacenko byl díky roli lékaře 
v ruském snímku Arytmie zvolen nejlepším 
hercem. Pětičlenná porota udělila i dvě zvláštní 
uznání, a to za nejlepší debut pro americkou 
romanci Drobné si nechte a za nejlepší začína-
jící herečku pro Rumunku Voicu Oltean z filmu 
Breaking News.
V soutěži Na východ od Západu uspěla nápaditá 
road movie Jak Víťa Česnek vezl Ljochu Vrtáka do 
důchoďáku od ruského režiséra Alexandra Hanta. 
„Děláte hustý festival. To je úlet,“ poděkoval za ni 
režisér v češtině. Zvláštní cenu poroty vybojoval 
film Dede z prostředí Svanetie, drsné horské 
oblasti na severozápadě Gruzie, v režii Mariam 
Khatchvani. Cena za nejlepší celovečerní doku-
ment připadla španělskému filmu Spousta dětí, 
opice a zámek. Zvláštní cena dokumentární poro-
ty putovala filmu Lekce francouzské konverzace 
rakouského režiséra Bernharda Braunsteina.
V Divácké ceně deníku Právo zabodovalo americ-
ké krimi drama z prostředí indiánské rezervace 
Wind River s Jeremy Rennerem v hlavní roli. Jeho 
protagonista si během závěrečného ceremoniálu 

převzal také od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta 
festivalu. „Snad ta cena neznamená, že už jsem 
starý?“ zeptal se herec nominovaný dvakrát 
na Oscara. „Je to krásná pocta, děkuju Mr. 
Babuškovi, díky němuž ten festival žije, i všem 
ze štábu,“ dodala hvězda série Avengers. Cenu 
prezidenta MFF KV obdržel i český režisér Václav 
Vorlíček, který během děkovačky zavzpomínal na 
první karlovarské uvedení své komedie Dívka na 
koštěti.

Režisér Václav Kadrnka získal Velkou cenu Křišťálový Glóbus za film Křižáček. Foto: MFF KV

52. MFF Karlovy Vary v číslech
Zúčastnilo se 13 734 akreditovaných 
návštěvníků - z toho 11 554 s festival passy, 
398 filmových tvůrců, 1165 filmových 
profesionálů a 617 novinářů. 
V průběhu festivalu se uskutečnilo 
505 filmových představení a bylo prodáno 
celkem 140 067 vstupenek. Uvedeno bylo 
celkem 207 filmů. 
Příští, 53. ročník MFF Karlovy Vary proběhne 
od 29. června do 7. července 2018.

Večer města aneb Hrůza na festivalu
Večer města Karlovy Vary při Mezinárodním 
filmovém festivalu letos patřil Michalu Hrůzovi 
a Kapele Hrůzy v doprovodu Karlovarského 
symfonického orchestru, předskokanem byl M. 
K. Collective s Petrou Brabencovou.

Mezinárodní filmový festival - Večer města Karlovy 
Vary - Karlovarský symfonický orchestr. Tradiční 
spojení platilo i pro letošní festivalový ročník, kdy 
v Letním kině KSO pod vedením dirigenta Martina 
Hyblera doprovodil zpěváka Michala Hrůzu s Kapelou 

Hrůzy. Spolu s nimi se představil i dětský sbor Coro 
Piccolo. Během téměř dvouhodinového vystoupení 
zazněl průřez Michalovou tvorbou, ale také písně 
z nového alba Sám se sebou. Partitury pro společný 
koncert se symfonický tělesem vytvořil Hrůzův letitý 
hudební kolega, člen Kapely Hrůzy Karel Heřman.

Zpěvák, kytarista, skladatel a textař Michal Hrůza 
letos slavil dvacet let na hudební scéně. Dlouho-
letý frontman kapely Ready Kirken, pro niž napsal 
několik desítek písní a textů, se na sólovou dráhu 
vydal v roce 2006 a s Kapelou Hrůzy má na kontě tři 

alba. Mimo práce pro kapelu ovšem skládá i hudbu 
pro filmy a seriály - Lidice, Martin a Venuše, seriály 
Vyprávěj, Mazalové, napsal také velký hit Anety 
Langerové Voda živá.

Na koncertě se představil Karlovarský symfonický 
orchestr též ve dvou samostatných atraktivních 
vstupech. Jako předkapela vystoupila karlovarská 
jazzová formace M. K. Collective vedená saxofonis-
tou Milanem Krajícem s vynikající zpěvačkou Petrou 
Brabencovou a repertoárem téměř bez žánrového 
omezení.
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Se zlomenou rukou a zlomeným zápěstím, zato s dobrou náladou přijel 
Jeremy Renner na festival do Karlových Varů. „Zranil jsem se při natáče-
ní,“ vysvětloval slavný herec.

Festivalovému publiku představil film Wind River. Sugestivní drama ze 
zasněženého Wyomingu vyhrálo na festivalu v Cannes cenu za režii v sekci 
Un Certain Regard, u příležitosti české premiéry představitel hlavní role 
Jeremy Renner nejprve divákům ve Velkém sále popřál, aby se jim film líbil 
a žertovně ve tylu akčního hrdiny dodal „Pokud ne, najdu si vás a udělám 
vám něco nepatřičného.“ Po projekci režijního debutu známého scenáristy 
Taylora Sheridana přišel do sálu debatovat, jedné odvážné fanynce dokon-
ce dovolil, aby si s ním na pódiu udělala selfie.

Debata, běhen níž se herec naučil od překladatelky Heleny Koutné slova 
plavky a hajzlík, se točila většinou právě kolem filmu Wind River, který 
vypráví o vyšetřování tragické smrti mladé dívky v indiánské rezervaci. 
„Postavy jsou fiktivní, ale k podobným ohavnostem na těch místech 
dochází často. Typ zločinu na indiánech je ale dvojí. Stát tyhle lidi vyhnal 
do těch nejtemnějších koutů země. Tato komunita by přitom měla být 
oslavována a ne přehlížena,“ uvedl Renner. O politice a Donaldu Trumpovi 
ale konkrétně mluvit nechtěl: „Raději točím filmy jako Wind River a vyjad-
řuju se tím, jak se chovám.“

Rodák z Kalifornie je nejen v Česku známý také díky sériím Avengers 
a Mission: Impossible. „Natáčení nového dílu M: I se ale právě kvůli práci 
na Avengers bohužel nemůžu zúčastnit,“ vysvětloval Renner ve Varech. 
Reportéry také zajímalo, proč se místo hraní nezačal věnovat muzice, 
k níž má rovněž talent. „Hudbu jsem si vědomě nechal jako čisté vyjádře-
ní citů, nechtěl jsem si z ní dělat práci. Navíc hraní zahrnuje i psychologii, 

takže mi pomáhá i v životě, dělá ze mě lepšího člověka,“ odpověděl.
A co Renner ještě ve Varech řekl? Od doby, kdy se mu narodila dcera, 

nechce natáčet mimo Severní Ameriku, že má rád velmi inteligentní 
režiséry, jako jsou Taylor Sheridan nebo Denis Villeneuve, s nimiž natočil 
Wind River a Příchozí, popsal i spolupráci s Kathryn Bigelow, která ho 
obsadila do jeho průlomového filmu Smrt čeká všude.

Jeremy Renner představil film Wind River

INZERUJTE 
t: 777 193 779 

e: karlovy.vary@mediaas.cz

PŘIJMEME
VEDOUCÍ PRODEJNY

do řeznictví v části Tuhnice.
Volejte 725 263 672.
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

SC-331569/02

Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  včetně 
soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz
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Jak Zdeněk Svěrák křtil ve Varech sochu Járy Cimrmana
O tom, že v Karlových Varech stála socha čes-
kého génia, všestranného vědce a vídeňského 
rodáka Járy Cimrmana, se dnes už skoro neví. 
Jeho busta vzdálená od sochy Karla Marxe 
snad sto metrů, byla trochu netradičně odha-
lena 11. července 1990 na ostrůvku malého 
rybníčku, poblíž restaurace Malé Versailles. 
Vydržela tam pár měsíců. Voda zamrzla, přes 
led se dostavil vandal a ukojil si své choutky.

Odhalení Mistrovy sochy bylo významnou kar-
lovarskou událostí. Konalo se v rámci Mezinárod-
ního filmového festivalu 1990. Poctu odhalovačů 
přijali cimrmanologové - pánové Zdeněk Svěrák 
a Jaroslav Weigel. „Také je to letos sto let, co se 
narodil panu Leopoldovi a paní  Marlén malý Jára,“ 
připomněl Svěrák tehdy před obřadem odhalení. 
„Odborníci totiž tvrdí, že se to stalo buď v roce 
1860, 1880, nebo 1890. V matričních záznamech 
je celá řada nepřesností.“

Po oficiálním aktu - u piva v nedaleké restauraci 
mi pak Zdeněk Svěrák stačil naznačit, že „Mistr 
měl obrovské přání mít sochu z bílého mramoru.“ 

O holubím trusu věděl své. Karlovarská socha však 
byla z pískovce a měla spíš načernalou barvu, 
která měla znázorňovat patinu.

Zdeněk Svěrák básnil o pražském Malostran-
ském náměstí. Už prý téměř došlo k dohodě 
s místními hlídači a taxikáři, ale ke skutečnému 
umístění sochy došlo až po letech právě Karlových 
Varech.

Jak probíhala vernisáž? Dvě stovky diváků 
sledovalo, jak se pánové Svěrák s Weigelem snaží 
dostat s loďkou k ostrůvku. Ještě než došlo k ofici-
álnímu odhalení, volal Zdeněk Svěrák na přítomné 
novináře: „Za bustou je kachní hnízdo, zrovna se tu 
jedna kachna vylíhla!“ Herci po návratu pak svorně 
potvrdili, že socha je teď na důmyslném místě, ze 
kterého jí nikdo nemůže odcizit. Jak hluboce se 
mýlili…

Autorem busty byl amatérský kameník, jinak kar-
lovarský poštovní úředník Karel Pelikán. Hlava byla 
skleněná, pod krytem se nacházel hodinový stroj. 
Byla vysoká 80 centimetrů, tvář měla neurčitou, 
ale jizvu ve tvaru T měla jasně vyznačenou. Zdeněk 
Svěrák to vysvětloval tím, že kdysi Cimrmann na-

razil na traverzu a ta se na jeho tváři obtiskla. So-
chař vůbec nevěděl, jak Mistr vypadal a příliš mu 
nepomohli ani herci. „Na dochovaných fotografiích 
většinou Mistr stál v davu, nebo je snímek pořízený 
z dálky, jednou to bylo dokonce z letadla. Hodně 
nám pomohla poměrně zachovaná busta, jejíž 
torzo se zachovalo a je v současnosti umístěno 
na Petříně v expozici pod rozhlednou,“ vysvětloval 
Zdeněk Svěrák. Podle zjištěných informací však 
sochu poničil kloboučník Lešner, který ji využíval 
k napařování svých výrobků a obličej je dnes skoro 
nečitelný. Že měl Mistr dvě brady, to je to jediné, 
co bylo možné s určitostí zjistit.

V zimě se na jezírku pravidelně bruslí, dokonce 
tu kdysi hrávali místní hokejisté svá utkání. Sklo, 
jak jsem si na soše při prosincové návštěvě všiml, 
v hlavě Mistrovy busty zamrzalo. Ojínění mizelo, 
jen když na hlavě někdo seděl a obouval si brusle. 
V poledne 15. prosince jsem se od servírky blízké 
restaurace dozvěděl, že socha na ostrůvku chybí. 
Proslýchalo se, že jí někdo hodil do jezírka. Od té 
doby se tam už několikrát bagrovalo, ale nic se 
nenašlo. Luboš Zahradníček

Karlovy Vary zaznamenaly už 52. Mezinárodní 
filmový festival. Publicista Luboš Zahradníček je 
pamětníkem. Sám hovoří o živých vzpomínkách, 
některé z nich uvádíme.Festivaly byly krásné, 
některé smutnější, poplatné době, byly i skandály 
a půtky. Na scéně v Thermálu došlo mezi filmový-
mi hosty i na použití rákosky.

1958   Byl to můj festival číslo 1, bylo mi 23 let 
a z filmového prostředí jsem byl nadšený. V Karlových 
Varech bylo zastoupeno 40 zemí, promítalo se 109 
filmů. Lesk přehlídce dodal Zemanův Vynález zkázy 
a kupodivu i sovětský film Jeřáby táhnou. Vtipným 
průvodcem byl poprvé Miroslav Horníček.
1960   Sověti rozhodli, že se Karlovy Vary budou 
střídat s Moskvou. Úvod obstarala Balada o vojákovi. 
V Karlových Varech si lidé název filmu přeměnili na 
Baba dala vojákovi. Vítězství si odnesl hodně slabý 
sovětský film Serjožka.
1964   Divákům se líbil muzikál Starci na chmelu. 
Úspěch měl Muž z Ria s Belmondem. Mezi hosty byla 
i krásná (ale malá) Claudia Cardinalová.
1966   Mezi návštěvníky byl i kosmonaut Jurij 
Gagarin a dokonce osvoboditel Prahy maršál Koněv. 
Filmoví fandové však spíše vyhledávali první českou 
sexbombu Olinku Schoberovou.
1968   V porotě nastaly velké spory mezi členem 
sovětské delegace Surinem a Arnoštem Lustigem. 
Surinovi se říkalo filmový Stalin. Zvítězilo Rozmarné 
léto, které Surin ohodnotil jako dílo bez ideí, odtahují-
cí se od současnosti. Dámy měly jiné zájmy, naháněly 
slavného Vinetoua – Piera Brice.
1974   Hlavní cenu získal Vittorio de Sica za film 
Krátká dovolená.
1978   Poprvé se festival konal v Themalu. Vzpomína-
lo se na Chaplina, který v roce 1977 zemřel.

1984   Další povinné vítězství pro Sověty – Kronika 
L. Tolstého. Hvězdou byla Monika Vitiiová. Uvedení 
Formanova Amadea bylo zakázáno.
1986   Cenzoři povolují otěže. Promítá se Bony a klid 
a Proč? – polodokument o fotbalových fanoušcích. 
Zemřel A. M. Brousil, kontroverzní osobnost, která 
čtyřicet let festivalu tvrdě šéfovala.
1990   První přehlídka ve svobodném státě. Dlouho 
nebylo jasné, zda se festival vůbec uskuteční. 
Ředitelem se stal Milan Kňažko. Zájem byl především 
o trezorové filmy. Festival byl oslavou herců Divadla 
Járy Cimrmana. Zdeněk Svěrák dokonce pokřtil 
Mistrovu sochu na ostrůvku jezírka u restaurace Malé 
Versailles.
1992   Festival skončil skandálem. Šéfem se stal 
režisér Jiří Menzel, ten však filmový svátek zahájil 
a odjel natáčet do Francie. Vrátil se jen proto, aby 
přehlídku oficiálně zakončil. Praha vycítila šanci 
a snaží se dostat festival do hlavního města.
1994   Důležitý rok – začíná nová éra. Končí střídání 
festivalu s Moskvou. Vzniká Nadace Film – festival. 
Vedení se ujímá herec Jiří Bartoška, společně s kri-
tičkou a překladatelkou Evou Zaoralovou. Zcela bez 
zájmu veřejnosti se prochází lázeňskými lesy mladý 
Leonardo DiCaprio – budoucí světová superhvězda. 
V Karlových Varech ho doprovázeli prarodiče.
1995   Karlovarští ztrácejí statut. Po zákulisních 
machinacích ho získává konkurenční Zlatý Golem - 
festival, vznikající v Praze. Do Prahy přijíždějí Meryl 
Streepová a Dennis Hopper. Přesto v Thermalu vládne 
pokojná atmosféra. Je tu Mia Farow, která cituje 
z dopisu Miloše Formana: „Vary přežily Moskvu a pře-
žijí i konkurenčního Golema!“ Cenu za celoživotní dílo 
si odvezla Gina Lolobrigida.
1996   Bartoška jako prezident festivalu má úspěch, 
dostává příspěvek od státu. Přijel slavný osmdesá-

tiletý Gregory Peck. Pobyt mu zkomplikovalo slepé 
střevo, které mu v karlovarské nemocnici vyoperovali.
1997   Přehlídka v Karlových Varech získává prestiž, 
ta pražská se řítí do záhuby. Přijel i Miloš Forman. 
Festival končí jeho Amadeem.
1998   Účast potvrdil i Michael Douglas, zvláštní cenu 
přebírá František Vláčil. Nečestné jednání kolem 
autorských práv řeší Jiří Menzel na scéně Thermalu 
výpraskem producenta Jiřího Sirotka – rákoskou.
2002   Rozpočet už je 110 milionů. Hostem je 
Michael York. Sean Connory dal přednost golfu na 
Karlštejně.
2005   Významný festival s řadou vzácných hostů. 
Dorazil Redford, Ulmanová a Stonneová. Mezi vý-
znamnými hosty byla i Madeleine Albrigtová.
2009   Promítalo se  232 filmů z 65 zemí. Cenu prezi-
denta MFF získal americký herec Antonio Banderas.
2010   Španělé vyhráli s filmem Moskytiéra, zvláštní 
cenu poroty získal Svěrákův Kuky se vrací.
2014   Do Karlových Varů zavítal na dva dny jeden 
z nejznámějších amerických herců John Travolta. 
Choval se přirozeně a podle mého byl nejpříjemnější 
osobností v celé festivalové historii. Ani jeden z čes-
kých snímků se nevešel do závěrečného verdiktu 
poroty. Zrestaurovaný film Ostře sledované vlaky 
představil Václav Neckář.
2015   Cenu za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii získal sympatický americký herec Ri-
chard Gere. Byl tajně na výletě v Lokti, kde se zajímal 
o koupi domu. Prestižní cenu si odvezla i nenápadná 
Alena Mihulová. Ve filmu Evangelium se blýskl rolí 
Vratislav Brabenec, člen kapely Plastic People.
2016   Drsňák Jean Reeno převzal cenu preziden-
ta MFF. Světovou premiéru měl film Anthropoid. 
Oceněna byla i Jiřina Bohdalová. Vzpomínalo se na 
černobílý film Intimní osvětlení.

F e s t i v a l o v é  s t ř í p k y
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Karlovy Vary se opět rozzáří
Po loňském ročníku Festivalu světla, který svou 

náplní představoval Karla IV. a výročí narození jed-
noho z nejvýznamnějších panovníků, se i letos první 
víkend v září Karlovy Vary rozzáří různými formami 
multimediálních představení – tentokrát pod novým 
názvem VARY°září. Koncepce festivalu kombinuje 
nejzajímavější současné technologie s neopako-
vatelnou architekturou lázeňského města – letošní 
představení budou navazovat na marketingové téma 
roku 2017  „Vary v pohybu“. A vzhledem k tomu, že 
o ve stejném termínu proběhne ve Varech i světový 
pohár v triatlonu, bude město o prvním zářijovém 
víkendu opravdu pulzovat. 

Letošní koncept festivalu světla - VARY°září je 
trochu jiný než v loňském roce. Zatímco vloni byl 
po oba dva dny stejný program, letos si můžete užít 

dva různé večery. V pátek 1. září mohou obyvatelé 
i návštěvníci města obdivovat videomappingová 
díla ze studentské soutěže při projekcích na budově 
Alžbětiných lázní (od 21:30). Záštitu soutěži udělil 
rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. 
O vítězi rozhodnou návštěvníci akce prostřednictvím 
hlasování na místě - stačí mít jen mobilní zařízení 
s připojením. V sobotu se pak můžete těšit na hlavní 
program (21:00 – 24:00). Na trase od Alžbětiných 
lázní po Grandhotel Pupp na vás čekají nejrůznější 
světelné instalace. Podrobnější informace naleznete 
na internetové stránce varyzari.karlovyvary.cz 
a budou zveřejněny také v zářijových Karlovarských 
radničních listech. 

Zapište si tedy do diářů 1. až 2. září 2017 – VARY-
°září a nenechte si ujít večerní Vary.

Létofest 
se blíží. 
Ušetřete na 
vstupném
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 
8. září vás vyjde vstupenka na 430 korun 
a přímo na místě v den konání 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. 
Věnován jim bude bohatý program v podobě 
dílniček a soutěží i drobných sportovních 
aktivit. Chybět nebudou ani promostánky 
partnerů, které nabídnou kromě 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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Karlovarský Majáles teď nabídne Prago Union
Prago Union bude 26. srpna hlavním tahákem 

v pořadí už třetího z letních koncertů v rámci nového 
formátu Karlovarského Majálesu. Kapela Prago Union 
vznikla někdy v roce 2002, zakládající člen Kato však 
působí na domácí hudební scéně už od druhé půlky 
devadesátých let, kdy byl lídrem skupiny Chaozz – 
dodnes nejprodávanější a nejpopulárnější hip-hopové 
kapely v Česku. Kromě pražské hip-hopové legendy 
v areálu amfiteátru letního kina znovu vystoupí i další 
více či méně známé kapely a interprety. Ty pořadate-
lé do programu postupně ještě doplní.

Historicky první ročník Karlovarského Majále-
su představil v roli headlinerů kapely Mandrage 
nebo Dan Bárta & Illustratosphere a stejně jako 
v předešlých případech budou vystoupení v areálu 
amfiteátru letního kina (začíná se už v 16.00 hodin) 
doprovázet pouliční představení po celém městě. Ta 
budou probíhat mezi 10 a 20 hodinou v rámci šesti 
buskerských spotů, kde se představí jak hudebníci, 
tak komedianti či akrobaté z celého světa. 

Busking se v téhle podobě objevuje letos v létě 
v centru města vůbec poprvé.  O skvělý zážitek na 
profesionální úrovni se starají umělci z Argentiny, 
Chile, Španělska a dalších zemí. Argentinské duo Eya 
y Compania předvádí své umění akrobacie a pouliční 
komedie na 6 metrové hrazdě, podobně proslulé je 
také trio žonglérů a pouličních komediantů z Chile 
Cesar Circo, Pipe Rani a Hiram Meza nebo španělské 
duo vrhačů nožů, cirkusáků a kouzelníků Cotzani & 
Wendy. Hudební složku pak zastupují čím dál více 
známí buskeři Tabasker hrající směsici klezmeru 
a folklórních melodií nebo indie rocková kapela Her 
English Blood.

Přesný program buskerských zón a další informace o Karlovarském Majálesu jsou jako obvykle 
zveřejněny na facebookovém profilu a události Karlovarského Majálesu.

Prago Union Pražští hip-hopeři koncertují v současné době ve složení Kato a DJ Maro.  Foto: Dereck Hard

Podzimní předplatné do KMD bude plné hereckých osobností
Karlovarské městské divadlo má sice prázdnino-
vou pauzu, ale svým divákům nabízí, aby si v této 
době zajistili předplatné na druhou část letošní 
sezóny. Až do konce srpna si mohou zakoupit 
jednu ze dvou variant abonentek. 

    Skupina A obsahuje především výběr komedií 
v nastudování populárních českých divadel. První 
z nich se začátkem října stane další hra jednoho 
z nejúspěšnějších českých dramatiků současnosti, 
Petra Kolečka, nazvaná Dvě noci na Karlštejně. 
Pojednává o nejlepší české manželce, která vždy 
a všude dokáže sehnat český knedlík. V inscenaci 
Divadla Kalich účinkují Václav Kopta, Lucie Benešová, 
Igor Chmela a Jana Bernášková.

V říjnu se ještě představí známý filmový a divadelní 
režisér a scénárista Petr Zelenka. Studio Dva přiveze 
jeho ironickou komedii Věra, sondu do zábavního 
průmyslu a dnešní cynické doby v podání hvězdné 
herecké sestavy: Ivany Chýlkové, Bolka Polívky, Jany 
Strykové, Kryštofa Hádka, Romana Zacha a Sabiny 
Remundové.

Listopadovou nabídku odstartuje slavná hra 
Warrena Adlera Válka Roseových, kterou proslavil 
stejnojmenný film. V Příbramském divadle ji nastu-
doval režisér a herec Ondřej Sokol v hlavních rolích 
s Michalem Dlouhým a Kateřinou Lojdovou.

Dalším listopadovým titulem se stane Zamilova-

ný sukničkář Divadelní společnosti Háta. Fraška 
o milostných eskapádách záletného velvyslance 
slibuje řadu vtipných scén, nečekaný konec a celou 
řadu oblíbených hereckých osobností, například 
Lukáše Vaculíka, Martina Zounara, Adélu Gondíkovou, 
Mahulenu Bočanovou, Veroniku Jeníkovou či Ivanu 
Andrlovou. 

Atraktivní nabídku skupiny A uzavře inscenace 
Divadla na Jezerce Poslední aristokratka v režii 
Arnošta Goldflama. Hrdinkou adaptace populárního 
románu Evžena Bočka je Američanka, jejíž rodina 
získá zpět zámek v Čechách. Ale dostane jej i se 
svérázným služebnictvem. V hlavní roli se představí 
Anna Polívková a společně s ní Jan Hrušínský, Miluše 
Šplechtová, Kristýna Hrušínská a Jitka Sedláčková.

Abonenti skupiny B se mohou těšit na multižánrový 
výběr inscenací. V říjnu bude zahájena slavnou hrou 
T. Williamse Skleněný zvěřinec, tragikomedií na téma 
rodinných vztahů. V hlavní roli opuštěné matky, která 

chce udělat pro své děti to nejlepší, exceluje Simona 
Stašová, jejíž vystoupení jsou v Karlovarském divadle 
vždy beznadějně vyprodaná.

    V KMD pravidelně hostuje také Cirk La Putyka. 
Tentokrát přiveze Up End Down, poetické podoben-
ství o lidech a andělech v režii Rostislava Nováka 
mladšího. Divákům nabízí fantastický smyslový 
zážitek, možnost přemýšlet, smát se i plakat.

    V podzimní nabídce předplatného nebude chybět 
ani další zajímavá inscenace Divadla Ungelt, nazvaná 
4000 dnů.  Tato komorní tragikomedie si klade otáz-
ku, jak důležité jsou pro nás naše vzpomínky a co se 
stane, když o ně náhle přijdeme. Roli matky, jejíž syn 
ztratí po probuzení z kómatu paměť, vytvořila Hana 
Maciuchová.    

Kategorie hudebních žánrů nabídne populární 
operetu Emmericha Kálmána Čardášová princezna 
v zdařilém provedení Divadla J. K. Tyla v Plzni. Po 
celém světě se proslavila svým hudebním tempera-
mentem, ohnivými čardášovými melodiemi a dějem, 
jemuž nechybí humor, ani sentiment. 

Koncem roku představí svoji další premiéru Činohra 
KMD. Viktor Braunreiter se v původní hře Tajemství 
pánů Becherů věnuje slavné osobnosti karlovarských 
dějin.  Výsledkem je hořkosladké vyprávění o třinác-
tém karlovarském prameni, plné tajemných bylin, 
lásky a lidskosti, opět v režii Jiřího Seydlera. 

Předplatné je možné zakoupit až do 31. srpna 
přímo v pokladně KMD nebo e-mailem na adrese: 
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz. Cena činí 
v obou skupinách Kč 1 500 Kč. 
Další podrobné informace najdete na webu: 
www.karlovarskedivadlo.cz
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Tanec, kroje, tradice. 
To je Karlovarský folklorní festival
V Karlových Varech již tradiční kulturní událost – Karlovarský folklorní festival – se letos koná od 
úterý 5. září do neděle 10. září. Nabídne divákům širokou škálu pořadů na mnoha scénách nejen 
v centru Karlových Varů, ale i v dalších městech v regionu.

Jedna z nejvýznamnějších folklorních akcí 
v západních Čechách má i letos své místo 
v kulturním kalendáři Karlovarského kraje. Už od 
počátků festivalu se hlavní programy konají jeden 
z prvních víkendů v září. Za ta léta se festival 
rozrostl natolik, že některá vystoupení zahranič-
ních souborů je možné zhlédnout už v úterý, letos 
konkrétně 5. září. Až do neděle budou pak diváci 
moci obdivovat lidové tradice, taneční umění 
a nádherné kroje na scénách v historickém centru 
Karlových Varů. 

Zúčastněné zahraniční soubory budou velice 
rozmanité. Z největší dálky k nám dorazí soubor 
až ze souostroví Kapverdy. Mexický folklor už 
mnoho let oslňuje místní diváky a je vždy zárukou 
kvality, proto nebude chybět ani folklorní soubor 
z Mexico City. Bojové tance z blízkého východu 
předvede turecký soubor z města Bursa. Typické 
ruské písně nám zahraje hudební uskupení z Pe-
trohradu. A samozřejmě nesmí chybět oblíbený 
slovenský folklor tentokrát v podání FS Kysučan 
z Čadce. 

Ani milovníky tuzemského folkloru letošní 
ročník nezklame. Mezi zástupci českého folkloru 
bude také pořadatel Čermenských slavností 
dětská Jitřenka. Dále pak z Klatov přijede soubor 
Šumava a z Jablonce nad Nisou to bude Nisanka. 
Moravský folklor nám představí soubor Radhošť 
z Rožnova pod Radhoštěm a Bratříčci z Bojkovic. 
Samozřejmě nesmí chybět stálice Stázka z Teplé 
a Skejušan z Chomutova, kteří mají na Karlovar-

ském folklorním festivale už svou fanouškovskou 
základnu. 

V neposlední řadě vystoupí i organizátor celé 
akce Soubor písní a tanců Dyleň i s nejstarší ze 
svých dětských složek. Mnozí členové Dyleně jsou 
s festivalem už od jeho počátků a zastávají ty 
nejvyšší organizátorské posty. Za velké podpory 

městských a krajských institucí, četných spon-
zorů, přátel a rodiny zvládají Dyleňáci veškerou 
organizační práci od vyřizování grantů, až po 
donášku vod pro účinkující. 

První dny festivalu probíhají celovečerní koncer-
ty zahraničních souborů a to především v okolích 
městech. Gró celého festivalu však startuje ofici-
álním zahájením v pátek 8. září u LH Thermal. Od 
pátku po celý víkend probíhají kolonádní koncerty 
na všech kolonádách v Karlových Varech, ale také 
u Hlavní pošty a na prostranstvích před GH Pupp 
a LH Thermal. Pro ty, co mají rádi trochu uvolně-
nější zábavu, pořádají organizátoři Folklorpárty 
v LL Mánes, kde si diváci mohou zazpívat, zatan-
čit a popít se všemi účinkujícími. V sobotu projde 
městem Slavnostní krojovaný průvod, který bude 
zakončen u LH Thermal. Tam se večer odehraje 
nejdůležitější pořad celého festivalu – Galapro-
gram. Na něm se představí všechny zúčastněné 
soubory s tím nejlepším, co ve svém repertoáru 
mají. V neděli si pak budou diváci moci připít 
s umělci na Tržní kolonádě a závěrečné rozloučení 
s týdnem nabitým krásou lidových tradic proběh-
ne v přírodním amfiteátru v Lokti. 

Od středy 6. září si diváci budou také moci 
zakoupit drobné suvenýry či občerstvení na Jar-
marku lidových řemesel před LH Thermal. 

Karlovarský folklorní festival již po dvaadvacáté 
roztančí a rozezpívá kolonády a snad vykouz-
lí úsměvy na tváři novým i stálým divákům 
i účinkujícím. Již od svého založení si klade za cíl 
také vzdělávat své diváky a rozvíjet mezinárodní 
kulturní porozumění. Nezbývá než doufat, že 
i letos se nám počasí vydaří a popřát festivalu 
mnoho úspěchů! 

 Lucie J. Lamačová

• KULTURA
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Karlovarské výstavní síně 
nabízejí tři jedinečné expozice

Návštěvou tří neobyčejně zajímavých výstav si 
mohou obyvatelé Karlových Varů zpestřit srpnové 
kulturní zážitky. V muzeu na Nové louce lze vedle 
nové stálé expozice zhlédnout výstavu s názvem 
„Helena Fejková - Art Inspiration“ jedné z před-
ních českých módních návrhářek.

Retrospektivní výstava oděvního designu je 
zaměřená na kolekce inspirované architekturou, 
historickými obdobími i výtvarným uměním, 
doplňují ji velkoformátové fotografie.

Unikátní modely z let 1990–2017 i filmy 
z nejzajímavějších přehlídek tvoří zajímavou 
sbírku, která ukazuje nejen vývoj rukopisu 
autorky a design kolekcí, ale i hledání nových 
technologií, řemeslných provedení, zajímavých 
kombinací materiálů a další souvislostí aktuální 
české módy.

Expozice i katalog zachycují také mimořádnou 
inscenaci Ballet & Fashion, kterou v premiéře 
uvedlo 6. 1. 2017 pražské Národní divadlo.

Galerie umění představuje na výstavě „Nepola-
pitelná struktura“ dvaačtyřicet děl významných 

českých i zahraničních autorů pocházejících 
ze sbírky Miroslava Velfla. Sbírka je výjimečná 
svým mezinárodním záběrem, kdy stěžejní 
figury českých strukturálních a konstruktivistic-
kých tendencí - jako jsou Zdeněk Sýkora, Hugo 
Demartini, Karel Malich, Radek Kratina a další 

- nejsou nahlíženi z individuálních pozic, ale 
v kontextu prací Françoise Morelleta, Kennetha 
Martina, Manfreda Mohra a dalších světových 
umělců. 

V Becherově vile vystavuje svou volnou tvorbu 
fotografka Zuzana Mináčová, která patří k ne-
přehlédnutelným osobnostem mezinárodního 
filmového festivalu. Výstava „Zuzana Mináčová 
– Život s fotoaparátem“ je kolekcí pěti desítek 
velkoformátových fotografií, které nepředstavují 
autorku jako osobnost fotografické a filmové 
dokumentaristiky, ale především jako umělkyni, 
jež v československé fotografii už od 60. let 20. 
století zanechala výraznou autorskou stopu. 
Kolekce prezentuje její volnou tvorbu v hlavních 
vývojových etapách a v historických souvislos-
tech s dobou, kdy snímky vznikaly. 

Všechny výstavy je možné navštívit až do září.

KSO bude znít mezi kolonádními sloupy
V letních „prázdninových“ měsících pořádá KSO 

množství kolonádních koncertů, na nichž vystupuje 
orchestr, jeho komorní soubory i hostující tělesa. 
Tyto koncerty, odehrávající se pravidelně na Mlýnské 
a Tržní kolonádě, jsou výrazným zpestřením letní 
kulturní nabídky světových lázní. V srpnu se těchto 
koncertů odehraje plných osmadvacet. Z toho přímo 
KSO vystoupí hned sedmnáctkrát, s dirigenty Janem 
Mikolášem a Martinem Peschíkem, třikrát orche-
str umělecky povede koncertní mistr KSO Jakub 
Sedláček. Velké koncerty se odehrají na Mlýnské 
kolonádě, komorní soubory tvořené většinou hráči 
orchestru pak na Tržní kolonádě.

Letní měsíce jsou rovněž spjaté se vzpomínkou na 

zakladetele orchestru Josefa Labitzkého, od jehož 
narození uplynulo 4. července 215 let a 19. srpna 
tomu bude 136 let, kdy v Karlových Varech zemřel. 
Český houslista, dirigent a skladatel založil v Karlo-
vých Varech roku 1835 lázeňský orchestr, zprvu jako 
sezónní těleso, o čtyřicet let později jej  proměnil 
ve stálý symfonický orchestr se širokým polem 
působnosti a všestranným repertoárem zakladatelův 
syn August Labitzký.

Josef Labitzký se jako autor proslavil mnoha 
skladbami tehdejší populární taneční hudby, jako 
byly polky, valčíky, kvapíky a čtverylky, byl ale i auto-
rem vážné a duchovní hudby. Celkový počet jeho 
skladeb se odhaduje na tři sta.

Fejková - Ballet & Fashion
 Foto Pavel Hejný

Manfred Mohr, P0214387, 1969, akryl na 
plátně

Zdeněk Sýkora, Linie č. 210, 2002, akryl na 
plátně Zuzana Mináčová - Nespavost
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

SRPEN
Rekonstrukce střechy a fasády divadla.

KSO karlovarský symfonický orchestr

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.
kso.cz

KOLONÁDNÍ KONCERTY

1.8. 16:30 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

2.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

3.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

4.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

5.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

6.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Martin Peschík

8.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Martin Peschík

9.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Martin Peschík

10.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, umělecké vedení Jakub 
Sedláček, koncertní mistr KSO

11.8. 16:30 Tržní kolonáda
Trio Piacere

12.8. 16:30 Tržní kolonáda
Riccio Quartetto

13.8. 16:30 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

15.8. 16:30 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

16.8. 16:30 Tržní kolonáda
Family Concert

17.8. 16:30 Tržní kolonáda
Trio Piacere

18.8. 16:30 Tržní kolonáda
Duo Arpeggio

19.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Jazz Company

20.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

22.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

23.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, umělecké vedení Jakub 
Sedláček, koncertní mistr KSO

24.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

25.8. 10:00 Mlýnská kolonáda

Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

25.8. 14:00 Mlýnská kolonáda
Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb

26.8. 12:00 Mlýnská kolonáda
Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb

27.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

29.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

30.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

31.8. 16:30 Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, umělecké vedení Jakub 
Sedláček, koncertní mistr KSO

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

1.8. 19:30 Oklamaný
2.8. 19:30 Svět podle Daliborka
3.8. 19:30 Křižáček
4.8. 19:30 Oxolotl Overkill
5.8. 14:30 Auta 3
5.8. 17:00 Křižáček
5.8. 19:30 Druhá strana naděje
6.8. 14:30 Já, padouch 3
6.8. 17:00 Bába z ledu
6.8. 19:30 Dunkerk
7.8. 19:30 Naprostí cizinci
8.8. 19:30 Bába z ledu
9.8. 19:30 Jonas Kaufmann: Moje Itálie
10.8. 19:30 Anabel 2: Zrození zla
11.8. 19:30 Anabel 2: Zrození zla
12.8. 14:30 Emoji ve filmu
12.8. 17:00 Anabel 2: Zrození zla
12.8. 19:30 Srdečně vás vítáme
13.8. 14:30 Emoji ve filmu
13.8. 17:00 Emoji ve filmu
13.8. 19:30 Pěkně blbě
14.8. 19:30 Anabel 2: Zrození zla
15.8. 19:30 Křížáček
16.8. 19:30 Čára
17.8. 19:30 Po strništi bos
18.8. 19:30 Po strništi bos
19.8. 14:30 Emoji ve filmu
19.8. 17:00 Po strništi bos
19.8. 19:30 Po strništi bos
20.8. 14:30 Emoji ve filmu
20.8. 17:00 Po strništi bos
20.8. 19:30 Po strništi bos
21.8. 19:30 Po strništi bos
22.8. 19:30 Po strništi bos
23.8. 19:30 Čára
24.8. 19:30 Temná věž
25.8. 19:30 Po strništi bos
26.8. 14:30 Auta 3
26.8. 17:00 Po strništi bos
26.8. 19:30 Po strništi bos
27.8. 14:30 Velká oříšková loupež 2
27.8. 17:00 Po strništi bos
27.8. 19:30 Po strništi bos
28.8. 19:30 Anabel 2: Zrození zla
29.8. 17:00 Projekce pro seniory: 
  Srdečně vás vítáme
29.8. 19:30 Po strništi bos
30.8. 19:30 Po strništi bos
31.8. 17:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
31.8. 19:30 Cesta času

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, Manfred Mohr, Francois 
Morellet, Zdeněk Sýkora).

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy české-
ho 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.

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 pre-
zentuje. 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.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

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:
do 10.9.
Zuzana Mináčová - Život s fotoaparátem
Výstavní kolekce představí výraznou osobnost českoslo-
venské 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 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:
8.8. 15:00 - 17:00   Malba na papírové vějíře
Prázdninová dílna Pavly Vargové pro děti, na které si pomocí 
různých výtvarných technik ozdobí originální papírové vějíře. 
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary. 

15.8. 15:00 - 17:00   Glazovací dílna
V této dílně si účastníci předchozích keramických dílen 
mohou dozdobit své originální výrobky barevnými glazurami.

• KULTURNÍ SERVIS
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17.8. 15:00 - 17:00   Akvarelová malba v zahradě
Účastnící dílny si  v nádherných venkovních prostorách 
Becherovy vily vyzkouší technikou akvarelu zachytit letní 
přírodu kolem nás.

22.8. 15:00 - 17:00   Keramická dílna pro děti
Prázdninová tvorba z keramiky, určená dětem, při které si 
mohou vyrobit stojánky na tužky, stínidla či jiné dekorace. 
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary. 

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, 
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

do 3.9. 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.
 
konec srpna Za přírodními unikáty na tankodrom
Přibližně 4 km dlouhá procházka po cvičišti bojových vozidel 
v oblasti bývalé osady Tureč. Ukázka velmi vzácných korýšů 
– listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích 
na tankových cestách. Další ukázky zajímavé fauny a flóry 
a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu. Průvodcem 
bude přírodovědec muzea Jan Matějů. 
Přesné datum a podrobné informace budou určeny později, 
zájemci o exkurzi nechť sledují muzejní webové stránky 
a facebook.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediál-
ní 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 mezinárod-
ního 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 multimediál-
ními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, 
prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si 
vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se 
alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích 
Dalibora Nesnídala.

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY

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

JÓGACENTRUM

Lidická 595/64, Horní Drahovice, budova České pošty
Tel: 603 216 940, www.joga.cz; e-mail: karlovy.vary@joga.cz

Každé úterý od 18:00   Prázdninové cvičení
Otevřené cvičební lekce pro všechny zájemce. Platba 
v hotovosti na místě.

TRŽNÍ KOLONÁDA

19.8. Tango Argentino na Tržní kolonádě

Jedinečná možnost naučit se základní kroky s profesionály - 
Patricií Porákovou a Javierem Antarem.

17:00 - 18:00 Otevřená lekce
18:00 - 22:00 Milonga pro tango milovníky

Registraci na otevřenou lekci uvítáme. Počet míst omezen. 
Pořádá spolek Offcity - kulturní inciativa Vzbuďme Vary. 
www.facebook.com/VzbudmeVary; www.tangonexion.com; 
tereza@offcity.cz

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

26.8.  Emanův piknik
Vezměte si doma deku a přijďte 26. srpna do Smetanových 
sadů na Emanův piknik. Pro společné setkání všech milov-
níků dobrého jídla a pití je park u Alžbětiných lázní v centru 
Karlových Varů naprosto skvělou kulisou. Emanův piknik je 
určený především dětem, pozvání ovšem samozřejmě nepatří 
pouze jim. Na své si přijdou také milovníci dobré muziky. Ani 
letos nebude chybět na pikniku hudební scéna. Den bude 
plný dobrého jídla a pití, hudby, pohody, zábavy, divadla, 
programu pro děti a gastro soutěží, pro všechny kdo rádi pe-
čou, je tady veřejná soutěž „Bábovka“, nově pak pořadatelé 
zařadili také Bazárek, co má styl nebo ukázku amerického 
fotbalu Karlovy Vary Warriors.  Více o akci na jdete na webu 
www.varenisemenam.cz.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz

5.8.  Klínovec – nejvyšší bod Krušných hor  
12.8.  Přírodním parkem Halštrov krajinou kolem Aše
19.8.  Nejen za Mattonim do Lázní Kyselka 
26.8.  Kolem nejmladší sopky Železná hůrka
2.9.  Stopami horníků na Kraslicku

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

18.8.  9.00  Městské farmářské trhy
Prázdninové farmářské trhy na prostranství před Tržnicí ve 
Varšavské ulici nabídnou pestrou škálu sezónního ovoce 
a zeleniny. V prodeji budou borůvky, maliny, rybíz, meruňky, 
kořenová zelenina, různé odrůdy brambor, český česnek, 
kopr, špenát a okurky nakládačky. Jednou z novinek v sor-
timentu trhů bude prášková směs na přípravu rýžové kaše, 
poprvé budou k mání sirupy z černého rybízu nebo jeřábu 
a nový výrobce představí také směs na domácí malinovou 
limonádu. Chybět nebude klasická nabídka, tedy mléčné pro-
dukty z kozího, ovčího nebo kravského mléka, pečivo, med, 
bylinky, koření, houby, uzeniny, grilovací klobásky, bezlepkové 
uzeniny, kvalitní čerstvě pražená káva a cukrářské výrobky. 
V prodeji budou také speciality hostů farmářských trhů 
z Bulharska a Maďarska.

ARMÁDA SPÁSY

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 - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
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.
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• SPORT

Jubilejní 20. ročník VIP tenisového turnaje 
osobností jako oficiální součást programu 
Mezinárodního filmového festivalu už tradičně 
přitáhl na karlovarské tenisové kurty řadu 
známých a úspěšných osobností, ať už ze 
světa sportu, kultury nebo byznysu. To ostatně 
potvrzuje také finálový duel, do kterého 
z původně osmi týmů postoupily dva, z nichž 
jeden byl složen okolo bývalého fotbalového 
reprezentanta a držitele bronzu z mistrovství 
Evropy 2004 Jana Kollera a vicemistra Evropy 
z roku 1996 Pavla Kuky. Proti nim se pak po-
stavil tým vedený hercem Michalem Dlouhým, 
v jehož středu byl například hudebník, dirigent 
a skladatel Ota Balage.

Po dlouhém dni se nakonec v podvečerním 
finále z turnajového vítězství radoval tým, který 
z poloviny tvořili legendární čeští fotbalisté. 
Společně s manažerkou Czech Teamu 96 Evou 
Kadlecovou a předsedou představenstva Českých 
aerolinií Josefem Sinčákem v napínavém spor-
tovním střetnutí porazili tým Michala Dlouhého 
až v tzv. super tiebreaku. „Jsem rád, že jsme 
tady v Karlových Varech vyhráli. Prolomil jsem 
tím trochu svoji finálovou smůlu, já totiž ve finále 
většinou prohrávám,“ ulevilo se Janu Kollerovi po 
napínavém finále. „Tenisu se teď hodně věnuji, 
i když spíše dvouhře než čtyřhře, která se hraje 
tady. S Pavlem Kukou už jsme spolu ale hráli, 
navíc jsme dvojice hodně točili,“ doplnil přes dva 
metry vysoký fotbalista.             

Nesmutnili ale ani poražení finalisté. Celý den 

brali především jako dobrou zábavu, což svou 
výbornou náladou na konci turnaje potvrdil 
i herec Michal Dlouhý: „Jaké byly naše ambice? 
Asi takhle, když jsme ráno v deset hodin s Otou 
jednoznačně prohráli první zápas, koukali jsme 
na sebe nechápavě a ptali se sami sebe, co tu 
vlastně děláme. Já jsem tenis půl roku nehrál, 
byl jsem hodně pracovně vytížený. Ale nakonec 
se nám podařilo dostat až do finále, kde jsme jen 
těsně prohráli.“     

Spokojenost s turnajem neskrýval ani Bronislav 
Ciencala ze společnosti Sky Barrandov, která 
turnaj pořádala. Na kurtu se svým týmem skončil 
už ve čtvrtfinále, ale atmosféra celé akce i zájem 
hráčů o turnaj mu dělaly velkou radost: „Byl to je-
den z nejlepších ročníků. Sešla se tu skvělá parta 
lidí, organizace byla na vysoké úrovni, zazname-
nal jsem zatím jen slova chvály.  Hosté i hráči si to 
užili, což je vždy naším hlavním cílem.“

Dobrá nálada pak panovala také na závěrečném 

večírku, který se konal v hotelu Carlsbad Plaza 
a na kterém byly předány ceny vítězům a vyhlá-
šeno celkové pořadí. Na tuto společenskou akci 
dorazili také další známé osobnosti, které se přes 
den na tenisových kurtech nepohybovali. Účast si 
nenechala ujít například módní návrhářka Natali 
Ruden, přišli také hudebník a skladatel Ondřej 
Soukup s manželkou Lucií Šoralovou, producent 
a skladatel Lešek Wronka, modelky Aneta Vigne-
rová nebo Kateřina Průšová, která se po dlouhé 
době objevila ve společnosti.

Festivalové finále: Fotbalisté proti umělcům

Festivalové finále   Fotbalisté proti umělcům Foto: MFF KV

Festivalové finále    Jan Koller a Pavel Kuka v akci. Foto: MFF KV

Ota Balage Foto: MFF KV
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Vary hostí poprvé světový pohár v triatlonu
Historicky první Světový pohár v olympijském triatlo-
nu přidělila pro rok 2017 ITU (Mezinárodní triatlonová 
unie) pořadatelům v Karlových Varech. Česká republi-
ka a největší lázeňské město v zemi bude ve dnech 2. 
a 3. září 2017 hostit světovou špičku.
Závod téhle úrovně se uskuteční na českém území 
teprve potřetí, v obou předešlých případech (v letech 
1998 a 1999) to ale bylo pokaždé v Praze. Karlovy 
Vary sice hostily v letech 2001 a 2003 mistrovství 
Evropy, Světový pohár však tady bude vůbec poprvé.
Poprvé, leč zaslouženě. V kalendáři evropských pohá-
rů jsou Karlovy Vay pevně usazené už dlouhá léta a za 
tu dobu se staly nejen pro českou špičku, ale také 
pro řadu světových atletů srdeční záležitostí. Zdejší 
tratě jsou vyhlášené svojí spravedlivostí, náročností 
a členitostí, také proto se světová elita pravidelně do 
největších českých lázní ráda vrací.
Loni to byl například Johathan Brownlee, kdo se ve 

Varech ukázal. Mistr světa z roku 2012 a stříbrný 
olympionik z Ria byl hlavní ozdobou ETU Premium 
Evropského poháru v triatlonu v lázeňské metropoli 
a závodu také po zásluze dominoval. Šestadvacetiletý 
britský reprezentant útočil v lázeňském městě na 
traťový rekord, čas 1:49:22 ale nakonec i kvůli dvěma 
penalizacím o 1:12 minuty nepokořil.
Jestli se do Varů letos vrátí a vezme sebou i bráchu 
Alistaira, který loni v Riu dokázal jako první triatlet 
historie obhájit olympijské prvenství, to se dozvíme 
až  30 dnů před startem, kdy vejde ve známost 
startovní listina. Už teď je však jasné, že stejně jako 
na ostatních závodech série Světového poháru se 
dá očekávat bouřlivé fandění tisíců diváků, kteří se 
mohou těšit na výkony elitních závodníků z první svě-
tové stovky. Ve hře nebude nic menšího, než body do 
seriálu SP 2017 a pro účast na Letních olympijských 
hrách 2020 v Tokiu.

• SPORT

Johathan Brownlee   Stříbrný olympijský medailista z OH v Rio de Janeiro udával loni ve Varech v závodu mužů 
kategorie elite rytmus od samého počátku.  Foto: CITY TRIATHLON KV

Sokol chystá slet 
a zve do svých řad

V příštím roce uplyne sto let od založení 
Československa. Oslavy nanejvýš velkorysé 
a důstojné připravují i sokolové. Jak jinak, než 
novým, v pořadí již 16.všesokolským sletem. 
Uskuteční se v Praze ve dnech 30. června 
až 6. července 2018. Součástí bude tradiční 
průvod cvičenců, kteří zaplní naše hlavní 
město.

Sokol byl založen v roce 1862. Přežil dobu 
útlaku a zákazů, po roce 1989 znovu úspěšně 
obnovil zahájil činnost. Dnes má 160 tisíc 
členů. Přestože není  tak početným spolkem 
jako v dobách minulých, sokolové jsou velmi  
aktivní a chtějí o tom přesvědčit právě svým 
sletem a řadou přidružených akcí.

Přípravy jsou v plném proudu, s nácvikem 
skladeb se začne v září. Nezapomenutelné 
dojmy z účasti na sletu mohou mít i ti 
cvičenci, kteří sice členy Sokola dosud 
nejsou, ale k nácviku se teprve přihlásí. 
Pohybově náročná skladba pro ženy 
s názvem Ženobraní je na hudbu  skupin 
Čechomor a Fleret. Je pohybově náročná, 
ale o to víc chytne i oko diváka (inf. pro 
zájemce o nácvik na 776749311). Skladba 
pro muže má přilehavý název Borci (inf. 
na 606747892). Karlovarští sokolové vás 
srdečně zvou mezi sebe.

Michal Mendel a Hana Heriánová, 
Sokol Karlovy Vary
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Chystá se další rallye veteránů

Již 17. ročník mezinárodních závodů historických 
vozidel se za účasti zajímavých osobností letos 
pojede mezi 3. a 6. srpnem znovu v nádherném pro-
středí Karlových Varů a jejich okolí. Karlovarská SPA 
Resort Sanssouci Veteran Rallye pořádaná Veteran 
Car Clubem Karlovy Vary v AČR už hlásí naplněnou 
startovní listinu. Jízdy se účastní automobily a moto-
cykly do roku výroby 1987 a vidět je můžete v klidu 

či v akci hned při několika příležitostech. V sobotu 
5. srpna budou mezi 9.40 a 11.40 hodinou projíždět 
lázeňskou metropolí po trase T. G. Masaryka, Dr. Da-
vida Bechera, Jaltská, Dr. Engla, Západní, Plzeňská, 
Studentská, Závodní, v neděli je mezi 9.30 a 11.30 
hodinou naplánovaná výstava historických vozidel 
v okolí Spa Resortu Sanssouci, který si Karlovarská 
Veteran Rallye dala do svého názvu.

• SPORT

Zájemci o pracovní pozici mohou kontaktovat:
Michal Kulhánek

Produkce BC a HMS, Provozní technik Haly míčových sportů a referent Bazénového centra
Tel.: +420 607 697 211

E–mail: micovahala@kvarena.cz

www.kvarena.cz

HLEDÁME PLAVECKÉHO INSTRUKTORA
-DPP převážně dopoledne

-pružná pracovní doba až 8 hodin týdně
150 Kč/h

-z‡jemci se prokazuj’ certiÞk‡tem kurzu plavčíka

V roce 2014    Karlovarská Veteran Rallye.  Foto: Honza Kruták, kvfoto.cz

Také srpen 
nabídne dva 
dostihové dny
Znovu dva dostihové dny nabídne v srpnu 
karlovarské závodiště, znovu budou mít vždy 
dva vrcholy. Jedničkové dostihy Cena města 
Karlovy vary a 8. Velká cena BBAG proběhnou 
v neděli 6. srpna, o Cenu Masise – Pohár GH 
Pupp a Cenu společnosti Charvát Group se 
pojede 13. srpna

Termíny dostihových dnů v roce 2017

HIPODROM HOLOUBEK KARLOVY VARY
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
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zřícenina hradu, založená pravděpodobně začátkem 13. století šlechtickým rodem, po němž získala své jméno. Z hradu se dochovala pouze více než dvacetime-
trová věž. Jedná o nejstarší podobnou památku na Ašsku.
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• INZERCE



Přijmeme řidičky/ řidiče autobusu na MHD, 
linkovou dopravu a zájezdovou dopravu
Nabízíme: 
- práci v pravidelných turnusových směnách se zajištěním odpočinku s minimem přesčasové práce cca v rozsahu 1 pracovní směny
- adekvátní platové podmínky dle platné legislativy, příplatky a mzdová zvýhodnění dle kolektivní smlouvy nad rámec zákoníku práce 
- nástupní mzda cca 24.000 Kč/měsíc 
- možnost velmi dobrého výdělku až cca 28.000 Kč/měsíc
- získání řidičského a profesního oprávnění zdarma, při uzavření pracovní smlouvy na min. 3 roky
- pravidelné profesní školení řidičů
- možnost profesního růstu
- řízení moderních a technicky vyspělých autobusů 

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

 Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny „D“ včetně platného profesního průkazu, případně možnost získání řidičského a profesního oprávnění zdarma 

při uzavření pracovní smlouvy na min. 3 roky 
- čistý rejstřík trestů
- zodpovědnost včetně profesionálního a korektního vystupování vůči cestující veřejnosti 
- odpovídající zdravotní způsobilost

Podrobnější informace k možnému nástupu nebo podání doplňujících informací na tel. : 353505363 ,353504514, 606645500 nebo tluchor@dpkv.cz
Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Sportovní 1, 360 09 Karlovy Vary, www.dpkv.cz

Pojďte si s námi plácnout!

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 
e-mail: chodov@skf.com, tel: 352 355 999

Podívejte se, jak to u nás vypadá.  
Na YouTube zadejte ”SKF Chodov”

SKF Chodov

Zakládáme si na lidech! Zaměstnanci 
jsou pro nás rodinné stříbro.
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Pojďte si s námi plácnout!

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Vintířovská 1169, 357 35 Chodov 
e-mail: chodov@skf.com, tel: 352 355 999

Podívejte se, jak to u nás vypadá.  
Na YouTube zadejte ”SKF Chodov”
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