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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Příjem písemností
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
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01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
se startovním číslem 100 je Vládík Malý, jehož
sportovní výkon sleduje z povzdálí otec Vladimír,
ředitel závodu City Triathlon Karlovy Vary zařazeného
letos premiérově do programu ITU Světového poháru.
Do startu zbývá už jen pár dní a startovní listina je
odtajněna.
05 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
si v Karlových Varech letos připomeneme od 15.
do 22. září. V rámci kampaně proběhnou tematicky
zaměřené akce pro školáky, připravený je také zajímavý program pro širokou veřejnost. Tradiční kampaň
představující alternativy udržitelné mobility vyvrcholí
Evropským dnem bez aut, kdy bude MHD v Karlových
Varech po celý den zdarma.
06 VÝZNAMNÉ KARLOVARSKÉ PAMÁTKY
otevřou v polovině září návštěvníkům své dveře
v rámci Dnů evropského dědictví 2017. V sobotu
16. a v neděli 17. září můžete vyrazit na zajímavé
vycházky i mimo Karlovy Vary, nebo nahlédnout do
krypty chrámu sv. Maří Magdaleny. Prohlídka každého
místa bude spojena s odborným výkladem historiků
a doprovodným programem. Vstup je zdarma.

13 UNIVERZITA KARLOVA
Několikaleté přípravy rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do Karlových
Varů byly úspěšně završeny. Kvůli harmonogramu
akademického roku ale může výuka začít až v příštím
akademickém roce.
18 FESTIVAL SVĚTLA
rozzáří Karlovy Vary různými formami multimediálních představení – tentokrát pod novým názvem
VARY°září. Koncepce festivalu kombinuje technologie
s architekturou lázeňského města, hlavní motiv bude
vycházet z celoročního tématu „VARY°v pohybu“.
23 RUSALKA
Koncertní provedení árií, duetů a scén z Dvořákovy opery uvede v městském divadle Mezinárodní
pěvecké centrum Antonína Dvořáka ve spolupráci
s Karlovarským symfonickým orchestrem.
24 HUDEČEK VYSTOUPÍ V SEDLECI
V kostele sv. Anny v Sedleci opět vystoupí houslový
virtuos Václav Hudeček, za doprovodu KSO zazní
koncerty pro dvoje housle a orchestr skladatelů
W. A. Mozarta a A. Vivaldiho.

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)
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• STALO SE / STANE SE
DOMOV PRO SENIORY VE STARÉ ROLI

BAROMETR ZDRAVÍ
pořádá ve spolupráci s městem Karlovy Vary a karlovarskou nemocnicí společnost DiaKar. V úterý 26. září
si můžete nechat zdarma změřit krevní cukr, cholesterol, tlak i tuk v těle, zkontrolovat své oči i pigmentová
znaménka. Chybět nebude nutriční poradna a další
doprovodný program. Barometr zdraví bude probíhat
v karlovarské nemocnici od 14 do 18 hodin.

Slavnostním výkopem byla zahájena přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory ve Staré Roli. Kapacita
zařízení bude navýšena ze stávajících 21 na celkem 61
lůžek. V příštím roce na podzim bude dokončena přístavba objektu, následně projde kompletní rekonstrukcí stávající část zařízení. Stavba bude kompletně dokončena
v březnu 2019, náklady činí cca 80 mil. Kč. O slavnostní
zahájení stavby se postarali náměstek primátora města
Čestmír Bruštík (vlevo) a zástupce zhotovitele Zdeněk
Chudárek, výrobní ředitel PSG Construction.

MĚSTO PŘEBÍRÁ OD KRAJE TÁBOR VLADAŘ
Město Karlovy Vary přebírá od Karlovarského kraje Domov dětí a mládeže, včetně například letního dětského
tábora Vladař. Začátkem srpna zástupci magistrátu
navštívili lokalitu a diskutovali, co je nezbytné udělat pro
další budoucnost oblíbeného tábora.

KINO ČAS DOSTANE NOVOU STŘECHU
KARLOVARSKÉ JARMARKY - SVATOVÁCLAVSKÉ
OCHUTNÁVÁNÍ
Klasický český jarmark oživí po dva dny 28. a 29.
září mezi 10.00 a 18.00 hodinou střed obchodní části
města (Zeyerova ulice, třída TGM). Přijedou řemeslníci,
živnostníci, pěstitelé z celé republiky, a společně si užijeme darů léta. Pro děti je připraveno tvoření, malování
i koláčová soutěž.

Nevyhovující střechu nad kinosálem a technickými
místnostmi objektu opraví město v průběhu září a října.
Náklady na rekonstrukci činí cca 1,9 mil. Kč. Vedle
modernizace a zateplení střechy bude provedeno
i odvodnění, sanací pojde také přilehlý svah, který na
městský objekt navazuje. Projekce v kině Čas nebudou
po dobu rekonstrukce přerušeny.

KDE CHCETE VÁNOČNÍ TRHY? PORAĎTE
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
plánované rekonstrukce hotelu. V anketě na webu
magistrátu www.mmkv.cz můžete pro jednu z navrhovaných lokalit elektronicky hlasovat až do 15. září 2017.
Výsledek ankety bude jedním z faktorů, ke kterým rada
města při svém rozhodování na konci
září přihlédne.

V ZÁŘÍ SE SEJDOU ZASTUPITELÉ
Jednání městského zastupitelstva se uskuteční v sále
Grandhotelu Ambassador Národní dům v úterý 12. září
od půl deváté ráno. Zasedání je volně přístupné veřejnosti, sledovat ho lze také v živém on-line přenosu na
stránkách magistrátu www.mmkv.cz.

STARÁ LOUKA, REKONSTRUKCE HORKOVODU
V první polovině září bude zahájena rekonstrukce
horkovodu v ulici Stará louka. Práce na odstranění
havarijního stavu bude probíhat do konce listopadu
v úseku od Dvořákovy lávky k Mírovému náměstí. Provoz
pro pěší bude částečně omezen, ale průchod touto částí
pěší zóny zůstane zachován. Povoz pro zásobování bude
upraven dopravním značením.

NEJSTARŠÍ SOCHA KARLA IV. VE MĚSTĚ
VZPOMÍNKA NA T. G. MASARYKA
Vzpomínka na prvního československého prezidenta se
uskuteční u příležitosti výročí jeho úmrtí. ve čtvrtek 14.
září od 14 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na
stejnojmenné karlovarské třídě.
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se vrátí opět na průčelí Městské knihovny v ulici I. P.
Pavlova. Dvoumetrové dílo neznámého autora z hrubozrnného pískovce pochází z roku 1739 a od června do
září byla restaurována MgA. Michalem Durdisem a BcA.
Jiřím Kudrnou za finančního přispění Ministerstva kultury
a Karlovarského kraje.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Evropský týden mobility: Dopravní
nechte auto na den
projekty
doma, MHD bude zdarma řeší nádraží,
Karlovy Vary se opět zapojí do Evropského týdne
mobility. Tradiční kampaň, která má prezentovat
alternativy udržitelné mobility, bude probíhat od
15. do 22. září a vyvrcholí Evropským dnem bez
aut, kdy bude MHD v Karlových Varech po celý den
zdarma.
V rámci kampaně proběhnou tematicky zaměřené akce určené pro děti z karlovarských mateřských a základních škol, připraven je také zajímavý
program pro širokou veřejnost, který zahrnuje
soutěže, diskuse, exkurze a workshopy na různých
místech města.
Koordinátorem akcí je pracovní skupina místní
Agendy 21.

autobusy či
cyklostezky

PROGRAM EVROPSKÉHO TÝDNE
MOBILITY 2017 V KARLOVÝCH VARECH
pátek 15. září 		
HÝBEJTE SE PRO RADOST
od 15:00 do 17:00 hod.		
hasičská zbrojnice Tašovice		
• odpoledne plné her a soutěží pro děti s využitím
přírodních materiálů, pro rodiče kruhový trénink,
pro prarodiče s vnoučaty soutěž na koloběžkách
• diskuse na téma „Co nás v Karlových Varech tíží
v souvislosti s dopravou?“
sobota 16. září
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 13:00 do 18:00 hod.
Osvěžovna na Kozodoji
• občerstvení, regionální dobroty
od 13:30, ekofarma Kozodoj
• komentovaná prohlídka ekofarmy Kozodoj
a jejich zvířat
od 14:30, ekofarma Kozodoj
• arteterapie – práce se sochařskou hlínou
od 15:30, ekofarma Kozodoj
• relaxační malování kamenů – mande
od 16:30, ekofarma Kozodoj
• workshop o zdravém životním stylu a zdravém
držení těla
neděle 17. září
HEZKY PĚŠKY S VARYBOU
od 10:0, Lázeňské lesy (sraz v 10:00 hod. v Tuhnicích na Velké louce u dřevěného hradu)
• vykutálená pěší výprava s Varybou - trasa (cca
7 km) po zpevněných a lesních cestách, vhodná
i pro kočárky a osoby na vozíčku, plná zážitků
a zábavných úkolů pro děti, hravé rodiče i prarodiče – účast dětí na akci pouze v doprovodu
dospělé osoby
• čtečka QR kódů v mobilu vítána
• v případě nepříznivého počasí se akce nekoná

neděle 17. září
PODZIMNÍ CYKLOJÍZDA
od 16:45 do 18:00 hod., náměstí Dr. Milady Horákové (sraz v parku, v 17:00 hod. hromadný odjezd)
• cyklojízda pro rodiče s dětmi po trase náměstí
Dr. Milady Horákové - T. G. Masaryka –Zeyerova – Varšavská – I. P. Pavlova – Karla IV. – Zahradní - T. G. Masaryka - Dr. Bechera – Jaltská
– Krymská – Charkovská – Západní – Moskevská - nám. Dr. Milady Horákové za asistence
Městské policie Karlovy Vary
od 18:00 do 18:30 hod., nám. Milady Horákové
• přednáška o historii železnice v Karlovarském
kraji
• pohádka pro děti
úterý 19. září 		
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
od 13:00 do 17:00 hod., Svět záchranářů (v areálu
KV Areny)
• odpoledne ve Světě záchranářů – dopravní hřiště, kola, koloběžky, šlapací káry a naučná stezka
s odměnou
• vstup zdarma
středa 20. září
SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU
od 17:30, multifunkční hřiště ZŠ Konečná 25
• zábavné sportování pro rodiče s dětmi v tradičních i netradičních disciplínách
• v případě nepříznivého počasí se akce nekoná
• aktuální informace http://zskonecna.webnode.cz
• vstup zdarma

Statutární město Karlovy Vary (dále jen
SMKV) a Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.
(dále jen DPKV) předkládají do dopravních
výzev v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím integrované strategie IPRÚKV° několik projektů.
SMKV předkládá projekty na rekonstrukci
stávajících či výstavbu nových cyklostezek.
Konkrétně jde o úseky A2 Tašovice – Dvory,
A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka, A6 Tuhnická lávka Loděnice. Realizace projektů by
měla být ukončena do konce roku 2018.
Dalším projektem, jehož předkladatelem je
SMKV je projekt s názvem Přestupní uzel horní nádraží – úprava přednádražního prostoru.
Společně s probíhající rekonstrukcí lávky přes
Horní nádraží a probíhajícími projekty SŽDC,
státní společnost dojde k celkové revitalizaci
okolí Horního nádraží. Realizace projektu by
měla být ukončena do konce roku 2018.
DPKV předkládá projekt na pořízení osmi
nových plně nízkopodlažních autobusů na
pohon CNG, z nichž dva budou velkokapacitní
(kloubové) a 6 bude standardních.
Další projektové záměry jsou předkládány
v oblasti telematiky a jedná se o inovativní
prvky v řízení a bezpečnosti dopravy. V rámci
předkládaných projektů má dojít k vybavení
části zastávek MHD inteligentními panely, novým informačním systémem bude vybavena
rovněž centrální přestupní stanice Tržnice.
Dále dojde k modernizaci dispečinku DPKV.
V rámci dalšího projektového záměru dojde
k vybavení některých autobusů MHD kamerami za účelem zajištění větší bezpečnosti
osob a jejich odbavení při nástupu i výstupu
z vozidla a v posledním chystaném projektovém záměru je předpokládána realizace
preference autobusů MHD na světelných
křižovatkách ve městě za účelem zrychlení
a zvýšení plynulosti přepravy.
Realizace všech projektů DPKV by měla být
ukončena do konce roku 2018.

pátek 22. září
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
- MHD PO CELÝ DEN ZDARMA!
od 00:01 do 23:59 hod.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Významné památky otevřou své dveře
V polovině září otevřou své dveře významné
karlovarské památky. V rámci Dnů evropského dědictví 2017 můžete v sobotu 16. a v neděli 17. září vyrazit na zajímavé vycházky
i mimo Karlovy Vary, nebo nahlédnout do
krypty chrámu sv. Maří Magdaleny. Prohlídka
každého místa bude spojena s odborným výkladem historiků a doprovodným programem.
Vstup je zdarma.

PROGRAM DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAMÁTEK 2017
Sobota 16. září
10:00 – 12:00 Stará cesta z Karlových Varů do
Slavkova (Morový sloup a Schwarzova kaple)
Sraz: u Schwarzovy kaple (MHD - BUS č. 4 (zastávka U Jezírka), č. 1 (zastávka Lázně III)
Morový sloup
Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice byl postaven v letech 171 – 1716 významným regionálním sochařem Oswaldem Josefem
Wendou ze Žlutic u staré radnice na Tržišti v historickém centru města. Morový sloup byl zřízen
z vděčnosti, že se lázeňskému městu roku 1713
vyhnula rozsáhlá morová epidemie.
Schwarzova kaple
Pozdně barokní nechal na své náklady vystavět
karlovarský občan Kašpar Schwarz pravděpodobně
již v 18. století na nejvyšším místě Zámeckého
vrchu. Schwarzova kaple se často objevuje na
kresbách slavného německého spisovatele Johanna Wolfganga von Goetha.
Odborný výklad Mgr. Jiří Klsák
Doprovodný program: Folklorní soubor Dyleň (10:45
a 11:45 hod.)
14:00 – 16:00 Tvrziště Přemilovice a kostel sv.
Anny v Sedlec
Sraz: MHD - BUS č. 19 (zastávka Sedlecká), dále ve
13:15 zajištěna smluvní přeprava MHD ze zastávky
Sedlecká do Sedlece
Tvrziště Přemilovice
Za sedleckým zámkem, na okraji rybníka, nachází
pozůstatky gotické vodní tvrze Přemilovice. Na pahorku obklopeném vodním příkopem lze najít staré
kamenné zdivo odkryté během archeologického
průzkumu v roce 1937.
Kostel sv. Anny
Historie kostela sáhá až do roku 900, kdy zde
existovalo děkanství, povýšené roku 980 na
arciděkanství. Kolem roku 1290 byl uprostřed obce
postaven gotický kostel. Na oltáři kostela stávala
milostivá soška sv. Anny Samétřetí, k níž putovaly
věřící. V roce 1694 byl proto kostel prohlášen kostelem poutním. Počátkem 18. století již nebyl starý
gotický kostel schopen pojmout všechna procesí
a tak byl v místech původního kostela na návsi
uprostřed obce vystavěn monumentální barokní
poutní chrám sv. Anny.
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák

Když méně je více...
sprava85.cz

• kompletní správa nemovitostí
• jen 85,-Kč byt - konečná cena
• žádné papírování - vše online

více na tel. 606 85 85 85 nebo www.sprava85.cz
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Doprovodný program: Karlovarský pěvecký sbor
(14:45 a 15:45 hod.)
Neděle 17. září
10:00 – 12:00 Barokní vycházka za lázeňskými
domy (pouze jeden okruh – začátek u Lázeňského
domu Petr)
Sraz: MHD – BUS č. 1 (zastávka Lázně III)
Lázeňský dům Petr
Barokní řadový hrázděný dům s hostincem „U zlatého vola" byl postaven v letech 1706-1709 hned
za městskou branou v dnešní Vřídelní ulici. V roce
1896 byl dům přestavěn a rozšířen podle plánů
stavitele Johanna Matusche. Další přestavbou
prošel dům v letech 1922-1923 a později byl
pojmenován „Petter" podle tehdejšího nájemce
Johanna Pettera.
Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman
Doprovodný program: flétnový soubor ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary (v 11:30 hod. u Lázeňského domu
Krásná královna)
14:00 – 16:00 Chrám sv. Maří Magdaleny se
zpřístupněním krypty
Sraz: MHD - BUS č. 2 (zastávka Divadelní náměstí)
Chrám sv. Maří Magdaleny
Původně středověký gotický kostel obklopený
hřbitovem byl postaven ve druhé polovině 14.
století, v roce 1518 byl renesančně přestavěn. Na
počátku 18. století byl kostel po několika požárech
ve velmi špatném stavu, proto bylo rozhodnuto
o jeho demolici kostela a výstavbě nového chrámu.
Vrcholně barokní děkanský chrám byl vystavěn
v letech 1733 – 1736 podle plánů významného
českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Závěrečný kámen do lucerny kostela byl slavnostně položen dne 1. října 1736 děkanem Ottickým.
V roce 2010 byl tento nádherný svatostánek prohlášen Národní kulturní památkou České republiky.
V interiéru kostela si můžete prohlédnout bohatě
zdobený barokní inventář z 18. století. V podzemí
chrámu stojí za pozornost unikátní pohřební krypta
původního gotického kostela, ve které jsou uloženy
kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova.
Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman
Doprovodný program: Lužanská mše v podání KSO
a Karlovarského pěveckého sboru (v 17:00 - vystoupení je součástí festivalu Dvořákův karlovarský
podzim)

Možnost přivýdělku
pro každého!
Více na: www.avalplus.cz
17.8.2017 22:42:26

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Recyklojízda aneb zapojte do hry i své baterie
Karlovy Vary se stanou v pořadí třetí zastávkou týmu Recyklojízda 2017, který se v září
chystá projet Českou republiku od západu na
východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií.
A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenný
tým si dal za cíl na elektrokolech zdolat přes
700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 5. září z Aše
a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky
Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých
a moravských městech. Navštěvovat bude především městské a obecní úřady a do některých
škol zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích,
v parcích i kdekoliv po trase.
„Celou akci děláme především proto, že chceme
jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud
putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“
říká Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České republice již 15 let zajišťuje zpětný
odběr a recyklaci přenosných baterií. Projektem
Recyklojízda také ECOBAT podporuje Evropský den
recyklace baterií, který připadá na 9. září.
Pojďte do toho s námi!
Zapojit do projektu Recyklojízda se mohou i lidé
v Karlových Varech a okolí, a to hned dvěma způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa přinesou použité
baterie. A pak je tu druhá možnost – zájemci se
mohou k týmu Recyklojízdy připojit, pár kilometrů
zdolat společně a podpořit tak dobrou věc. „Zveme
všechny nadšence – jednotlivce i celé kolektivy

– kamarády, organizace, školy, školky, ale třeba
i firemní týmy, aby se k nám na kus cesty připojili,“
říká Eva Gallatová a doplňuje: „Do Karlových Varů
dorazíme ve středu 6. září ráno. S programem
Recyklace hrou navštívíme Základní školu Karlovy
Vary v Poštovní ulici. Zhruba v 8,30 hodin nás čeká
setkání se zástupci města. V Zeyerově ulici budeme
mít info stánek, kde se návštěvníci dozvědí více
o recyklaci baterií a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. V 9
hodin vyjedeme z Karlových Varů směr Žlutice. Kdo
se chce připojit, je vítán. Zdolat trasu s námi může
na kole, koloběžce, klidně i běžet.“ Ze Žlutic pak
cesta Recyklojízdy pokračuje do Jesenice. Připojit
se k Recyklojízdě je možné kdekoliv po trase.
Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii do popelnice na
směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně.
V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky,
včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu,
podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete
pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak
nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte,
protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme
druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou
sloužit k výrobě nových produktů. Sběrných míst
je v České republice už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění
drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě
získává odevzdávání baterií v obchodech. Kdykoli
tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete
zde odevzdat i baterie. A pokud ještě nevíte, kde
máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete na
interaktivním vyhledavači mapa.ecobat.cz.

RECYKLOJÍZDA
V KARLOVÝCH VARECH
 Ve středu 6. září 2017 od 8,30 hod. se
na vás těšíme v Zeyerově ulici
 Čeká na vás info stánek Recyklojízda
2017, kde se dozvíte více o recyklaci baterií a domů si můžete odnést
krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií
v domácnosti.
 V 9,00 hod. vyjíždíme z Karlových Varů
do Žlutic
 Kdo se chce připojit, je vítán (na kole,
koloběžce i po vlastních nohách).
 Sledujte nás na Facebooku
@Recyklojízda 2017 a na webu

Hledáme vhodného uchazeče na obsazení pozice

KOORDINÁTOR
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
Město Karlovy Vary hledá vhodného uchazeče na obsazení pozice Koordinátor sociálního bydlení.
Podmínkami pro přijetí jsou: vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka
(dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a uživatelská
schopnost práce s PC, výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a prací v projektovém prostředí.
U uchazeče se předpokládá rovněž samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti
a odolnost vůči stresu, řidičský průkaz skupiny B a praxe v sociální oblasti.
Nabízíme odměnu odpovídající druhu vykonávané činnosti, flexibilitu pracovní doby (v rozsahu max.
20 hodin týdně) a zajímavou a kreativní pracovní činnost.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč osobně nejpozději do 15. září 2017 do podatelen
Magistrátu města Karlovy Vary nebo na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář tajemníka, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.
Obálka označená „ZAMĚSTNÁNÍ“ nebude v podatelnách otevřena. Přihláška uchazeče musí
obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
telefonický a e-mailový kontakt, datum a podpis, strukturovaný profesní životopis, kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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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.

Blokové čištění a noční mytí komunikací v září
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8.00 hodin, začátky nočního mytí na
20.00 hodin. Vozidla bránící provádění blokových
čištění budou odtažena na parkoviště odtahové
služby na Západní ulici č. 63. V případě jejich
nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla
následující den převezena zpět do původní
lokality. Ceny za provádění odtahů vozidel jsou
stanoveny nařízením města č. 1/2017, které je
zveřejněno na webových stránkách magistrátu
www.mmkv.cz (pod odkazem Magistrát Vyhlášky a nařízení). V průběhu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se blokové
čištění neprovádí. Změny v rozpisu blokových
čištění způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.
1.9. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase,
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní
4.9. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická,
Buchenwaldská - část
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky,
5.9. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa
Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová
6.9. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská – část u MP, Wolkerova,
Charkovská, Krymská
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
7.9. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
Parkoviště: Západní – parkoviště u FÚ
8.9. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
8

krl° ZÁŘÍ

Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18
– 24, Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice
– restaurace U kaštanu
11.9. 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
12.9. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám.
M. Horákové, Krále Jiřího - část
13.9. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2,
Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové komunikace, Moskevská
u býv. plicního oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové komunikace
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
14.9. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova,
Prašná, Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
15.9. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu,
Sibiřská, Severní, Konečná
18.9. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční,
Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
19.9. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská,
Ostrovská, Jáchymovská, Železná, Sedlecká
20.9. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská,
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého,
Bečovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr.
D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská

k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
21.9. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova,
Škroupova, Divadelní, Moravská
Parkoviště: Svatošská – u zahrádek, Česká parkovací plocha za panelovými domy
22.9. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady,
kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod
Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na Vrchu
25.9. Komunikace: Západní (od nám. Republiky
k OK u Bečváře), od OK u Kauflandu k OK
u TESCA)
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32,
u křiž. Maďarská - Gagarinova, Národní u domů
č.p. 527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie
ČR, nám Emy Destinové pod novým domem, St.
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za
domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou
a tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské
ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
26.9. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
27.9. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé,
Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr.
D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská
k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
29.9. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS,
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad
zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Centrum,
Třešňová – vnitroblok mezi domy, Dvořákova –
nové parkoviště

• INZERCE

Přijmeme řidičky/ řidiče autobusu na MHD,
linkovou dopravu a zájezdovou dopravu
Nabízíme:

- práci v pravidelných turnusových směnách se zajištěním odpočinku (ranní, odpolední směna, celodenní směna) 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 řidiče autobusu 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

Benefity:
-

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

Požadujeme:

- 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
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Datum a hodiny konání
• 20. 10. 2017 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
• 21. 10. 2017 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin
Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami v právu volit jsou:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace na infekčním oddělení nemocnice)
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Seznamy voličů
Každý karlovarský volič si může v úředních hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, ověřit, zda je zapsán ve
stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu trvalého pobytu do 16.00 hodin dne 17. října 2017,
včetně celostátně vydané písemné informace
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech
voleb ve volebních místnostech.
Tisknou se samostatně pro každou zaregistrovanou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
Informace o volební místnosti
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou
jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky.
Voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu nebo
na zastupitelském úřadě. Voliči s trvalým pobytem
v Karlových Varech mohou o voličský průkaz požádat:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy
Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
(podle § 8 odst. 2 písm. f/ zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, je ověření podpisu
u krajského / obecního úřadu osvobozeno od
správního poplatku), nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče (fyzické osoby) do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary:
a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče),

do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po
prokázání své totožnosti platným občanským
průkazem.
Osobně podané žádosti přijímají:
- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289
- Lubomír Kousal, kancelář č. 314, tel. 353 151 351

a to nejdéle do 13. října 2017 do 16.00 hodin, nebo
c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská
2035/21 – 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle
10
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v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h.
(ve středu 18. října 2017 pouze do 16.00 h.)

úterý a čtvrtek
pátek

8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 h.
8.00 – 12.00 a 13.00 – 13.30 h.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podobě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21.
Voličský průkaz je možné:
• předat osobně voliči, nebo
• předat osobně osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo

• VOLBY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
• zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou
adresu na území ČR nebo v zahraničí,
nejdříve však dne 5. října 2017.
Voličský průkaz opravňuje občana volit v kterémkoli volebním okrsku v ČR, popřípadě ve zvláštních
volebních okrscích zřízených při zastupitelských
a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
Pokud volí občan na voličský průkaz v jiném volebním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije při volbách hlasovací lístky toho volebního kraje, kam se
rozhodl jít volit. Ty obdrží na příslušném obecním
úřadě nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který
hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné hlasovací lístky ve volební místnosti.
Zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že
prokáže volební komisi svoji totožnost a státní
občanství. Občan ČR prokazuje totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
hlasuje volič tak, že vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
volič požádat Magistrát města Karlovy Vary a v den
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku
mimo volební místnost. Pokud volební komise posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vyšle k němu své dva členy s přenosnou hlasovací
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Realizace volebního práva pacientů hospitalizovaných ve dnech voleb v karlovarské nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá,
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde
volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště
vystavit voličský průkaz
2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa
nemocnice v termínu do 13.10.2017 do 16.00
hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů.
Nebudou volit občané hospitalizovaní na infekčním
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou pře-

kážku ve výkonu volebního práva.
Realizace volebního práva lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče nemohou volit v místě svého trvalého pobytu, mohou
volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli do
lázní voličský průkaz. Pokud voličský průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam územně jejich
léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, že je
správci těchto zařízení nahlásili v zákonném termínu do 13.10.2017 do 16.00 hodin k zapsání do
zvláštního seznamu voličů.
Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na
úřední adrese ohlašovny Moskevská 2035/21,
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů v okrsku č. 1. Volební místností je Základní
škola Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy
Vary.
Těmto voličům nejsou rozesílány hlasovací lístky
poštou, ale jsou připraveny k vyzvednutí na informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky
mohou voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební
místnosti.
Realizace volebního práva občanů ČR zapsaných do zvláštních seznamů voličů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Občané ČR, kteří jsou zapsáni ve
zvláštních seznamech voličů na zastupitelských
úřadech ČR v zahraničí, jsou vyškrtnuti ze stálých
seznamů v ČR. Tito voliči můžou u nás volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
1) na voličský průkaz, který si vyzvednou v zahraničí, nebo
2) po předložení potvrzení o tom, že byli vyškrtnuti
ze zvláštního seznamu voličů na zastupitelském
úřadu ČR v zahraničí, pokud se u nich změnily
podmínky, vrátili se do ČR a mají zde trvalé bydliště. Pokud toto potvrzení obdrží obecní úřad
do 18.10.2017 do 16.00 hodin, lze oprávněné
voliče zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Okrskové volební komise
Každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována,
může nejpozději do dne 20. 9. 2017 do 16.00 hodin delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka
do okrskové volební komise.
Seznam delegovaných členů a náhradníků musí
obsahovat jméno a příjmení, datum narození
a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen
k trvalému pobytu, jméno a příjmení zmocněnce
politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Protože mezi termínem ukončení delegací členů
okrskových volebních komisí a konáním 1. zase-

dání okrskových volebních komisí jsou pouze 4
pracovní dny, naléhavě doporučujeme delegujícím
subjektům, aby v seznamech kromě povinných
údajů uvedly také údaj, do které okrskové volební
komise má být člen zařazen, telefonní či e-mailové
kontakty na delegované členy popřípadě adresu
pro doručování.
První zasedání okrskových volebních komisí se
musí uskutečnit nejpozději 10 dnů přede dnem
voleb. Ve městě Karlovy Vary se 1. zasedání okrskových volebních komisí uskuteční ve středu
27. 9. 2017 v časových intervalech:
8:00 hodin 
okrsky 1 – 8,
8:45 hodin 
okrsky 9 – 16,
9:30 hodin 
okrsky 17 – 24,
10:15 hodin 
okrsky 25 – 32,
11:00 hodin 
okrsky 33 – 41,
11:45 hodin 
okrsky 42 – 50.
Odměna člena okrskové volební komise činí
1 300 Kč, odměna předsedy činí 1 600 Kč, a podléhá 15 % dani.
Zápis zájemců o práci v okrskových volebních komisích, příjem seznamů delegovaných členů okrskových volebních komisí od politických stran, hnutí
a koalic, doplňování okrskových volebních komisí,
příjem rezignací členů komisí, veškeré informace
ke vzniku, zániku členství ve volebních komisích
a výši odměn na magistrátu města vyřizují:
Zdeňka Raková – kancelář 318, linka 1220
Martina Košíková – kancelář 332, linka 1223.

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek
20.10.2017 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání
vyhotovených občanských průkazů a cestovních
pasů.
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti
o vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s platností pouze na 1 měsíc od data
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez
občanského průkazu například z důvodu ztráty či
odcizení, nebo mu před konáním voleb skončí platnost občanského průkazu a nemá platný cestovní
pas.
Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan dvě fotografie
a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný osobní
doklad (např. řidičský průkaz, rodný nebo oddací
list apod.).

Další informace k volbám
jsou k dispozici na stránkách
Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Příměstské tábory
v Centru zdraví a bezpečí

Preventisté Městské policie Karlovy Vary nezaháleli ani o prázdninách. Společně s kolegy policisty,
hasiči a záchranáři připravili program pro příměstské tábory, které se konaly v průběhu července
a srpna v Centru zdraví a bezpečí. Každý den čekal
na děti jiný zajímavý program, připravený buď hasiči, policisty, zdravotními záchranáři či strážníky.
Pátý den byl pak vyhrazený pro celotáborovou hru,
na jejíž přípravě a realizaci se podílely všechny
složky.
Program městské policie si děti zažily ve čtvrtek,
kdy se nejen seznámily s uniformou, jejíž zmenšenou podobu mohly v rámci hry „Najdi uniformu!“
obléknout, ale také zakusily, jak se cítí uchazeč
o práci strážníka, když podstupuje fyzické testy.

K radosti strážníků se děti vrhaly do jednotlivých
sportovních disciplín velmi nadšeně a odhodlaně
a podávaly výkony, které by jim mohl závidět leckterý dospělák.
Dovednost dětí prověřila také bodovaná soutěž
„Foukání narkotizační foukačkou na cíl“ nebo měření rychlosti běhu za použití laserového měřiče
rychlosti.
Po klidnějších aktivitách, kdy se děti například
učily řešit situaci nálezu nebezpečného odpadu
nebo cenností a dokladů, přišla na řadu oblíbená
jízda na kolech na dopravním hřišti. Odpoledne kolem čtvrté hodiny již byly dostatečně unaveny nejen
děti, ale také lektoři – strážníci. Spokojenost nad
vydařeným dnem však převládala.

Senior akademie otevírá už osmý ročník
Po velmi úspěšných sedmi ročnících otevírá Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou policií již osmý ročník Senior akademie.
Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus,
který svou strukturou vyučovacích předmětů je
orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání
informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité
pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá od října 2017 do června příštího
roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují
posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro
praktický nácvik některých specifických znalostí
a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný
Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií Karlovy Vary. Pro všechny uchazeče je zdarma!
Přihlášky do osmého ročníku jsou volně ke sta12
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žení na internetových stránkách Městské policie
Karlovy Vary www.mpkv.cz a Magistrátu města
Karlovy Vary www.mmkv.cz anebo je možné si
je vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy
Vary, či na Základní studijní program je strukturou
vyučovaných předmětů orientován na seniora jako
možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život oddělení prevence a dohledu ve Staré Roli v Lidovém
domě ul. Školní 7.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést
nejpozději do pátku 29. září 2017 na Městskou polici Karlovy Vary nebo přímo na oddělení prevence
a dohledu v Lidovém domě.
Podrobnější informace obdržíte na telefonním
čísle 602 373 881.

Zápisník
z výkonu služby
K čemu je strážník?
Sto a jeden důvod navíc
Mnoho lidí si strážníky spojuje často s řešením přestupkům v dopravě, jelikož vlastní
vozidlo a kdo by někdy nespáchal nějaký ten
dopravní prohřešek. Realita obsahující kompletní činnost městské policie je však trochu
jiná. Řešení špatně zaparkovaných vozidel je
pouze jedna z činností strážníků.
O tom, že Městská policie Karlovy Vary se
čím dál více dostává do podvědomí občanů
jako instituce, která zabezpečuje veřejný pořádek a pomáhá lidem v situacích, ze kterých
se svépomocí nedostanou anebo si neví prostě
rady, značí počet přijatých oznámení za první
polovinu měsíce srpna.
Nemůžete nastartovat auto? I v takovémto
případě pomáhali strážníci. Za pomocí kabelů
auto nastartovali a řidič v problémech tak mohl
bez problému odjet.
Překvapí Vás voda? Zavolejte strážníka! Tak
to je již trochu nad rámec, ale i zde pomohli
strážníci ženě, které v bytě tekla voda a ona si
s nevěděla rady. Inu mužský element zafungoval a strážníci rychle nalezli uzávěr vody. Ženě
navíc poskytli kontakt na instalatérskou pohotovost a popřáli pěkný den.
Dalším oznámením byla žádost o pomoc
s umístěním nepohyblivého manžela, který
upadnul z postele, bohužel zvednout muže již
nebylo v silách oznamovatelky. Hlídka tedy přijela a muže uložila zpět. Tuto činnost strážníci
provádějí překvapivě často. Mezi další skvěle
odvedenou práci patří případ, kdy strážník při
běžné kontrole Dvořákových sadů nalezl ztraceného chlapce vietnamské národnosti. Vše
dobře dopadlo a chlapec byl předán rodičům.
Kromě těchto případů se strážníci setkávají i s případy kurióznějšími. Jeden takový se
odehrál v neděli 13. srpna 2017 večer, kdy
operační středisko přijalo oznámení, že na
Okružní ulici ve Staré Roli, kde jsou kontejnery na tříděný odpad se ozývá naříkání a volání
o pomoc. Hlídka na místě zjistila, že u jednoho kontejneru stojí muž, jehož prst se zaklínil
mezi dvě části tohoto kontejneru. Strážníci
tedy za pomoci páčidla muže vyprostili a na
místo zavolali záchrannou službu, neboť muž
měl prst rozdrcený. Obrovský dík za odvedenou práci patří nejen strážníkům, ale i poctivým občanům, kteří ještě stále existují. Jeden
takový například nedávno oznámil, že nalezl
drahý telefon. Na místo byla tedy vyslána hlídka a mobilní telefon následně putoval do rukou
oprávněného majitele.
Strážníci v těchto namátkou vybraných situacích naplnili heslo: "Služba občanům".
Pavlína Kopřivová,
Strážnice MP Karlovy Vary
z oddělení prevence a dohledu
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Výuka fyzioterapie může
v Karlových Varech začít příští rok
Několikaleté přípravy rozšíření výuky oboru
Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do Karlových Varů byly úspěšně završeny.
Kvůli harmonogramu akademického roku ale
může výuka začít až v příštím akademickém
roce.
Rozšíření výuky do Karlových Varů bylo schváleno Akademickým senátem 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy dne 9. května 2017. Zdánlivě
mu tedy nic nebrání. Ovšem informace o tom, že
bude možné studovat i v Karlových Varech, se
nemohla uchazečům dostat včas. Přihlášky ke
studiu se podávají do konce února.
„I když už teď jsme personálně, technicky i finančně připraveni výuku zajistit, možnost studia
v Karlových Varech dostanou uchazeči v příštím
akademickém roce. Už při podávání přihlášky
budou totiž vědět, že taková možnost je,“ říká
městský koordinátor projektu veřejné vysoké
školy v Karlových Varech (VVŠKV) Jan Klíma.
Kamila Řasová jako koordinátorka projektu
za 3. lékařskou fakultu dodává: „Ten půlrok do
podávání přihlášek určitě intenzivně využijeme.
Musíme zajistit koordinaci garantů a vyučujících
jednotlivých předmětů, budeme mít čas doladit
spoustu detailů, zdánlivě maličkostí, ale pro výuku
mohou být zásadní.“
Jak dále uvedla, o studium oboru Fyzioterapie
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (vyučuje
se od roku 1992) je každoročně velký zájem
a počet zájemců mnohonásobně převyšuje
kapacity. Proto fakulta možnost rozšíření výuky
do Karlových Varů vítá, i díky vysoké úrovni zdejší
lázeňské péče a možnostem praxe. Fyzioterapie
je považována za obor 21. století, mimo jiné proto,
že dokáže léčit obtíže, které trápí 95 procent
dnešní populace.
Primátor Petr Kulhánek rozšíření výuky kvituje:
„Léta usilujeme o to, aby v Karlových Varech bylo
umožněno denní studium veřejné vysoké školy
v oboru souvisejícím s lázeňstvím. Město i kraj

pro to nabízí ideální podmínky, nejen pro praxe,
ale i možnost budoucího zaměstnání. Mluví o tom
už celé generace místních a regionálních politiků.
Jestli výuka začne už příští rok, a jestli bude ve
spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, je to rozhodně historicky nejlepší výsledek,
kterého kdy Karlovy Vary dosáhly.“
Předzvěstí budoucího symbolického vstupu
Univerzity Karlovy do Karlových Varů je i letošní
soutěž studentů ve videomappingu, která bude
součástí festivalu světelných instalací VARY°září.

Soutěžit se bude hned v pátek 1. září a záštitu
nad soutěží převzal Tomáš Zima, rektor Univerzity
Karlovy.
Město i univerzita v loňském roce slavily 700.
let od narození Karla IV., svého zakladatele, ale
výročí si připomenou i v příštím roce, konkrétně
670 let od založení Univerzity Karlovy a 660 let
od vzniku Karlových Varů. (Na rozdíl od Univerzity
není rok založení města historicky doložen. Už
od roku 1858 však Karlovy Vary slaví svá výročí
s odkazem na letopočet 1358.)

ANGLIČTINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
„efektivně“již 10 let v K.Varech
• vyučují vysoce kvaliﬁkovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí
• kurzy pro malé počty studentů, individuální kurzy, přípravy na zkoušky…
• OBLÍBENÁ ANGLICKÁ ŠKOLIČKA „KIDS CLUB“ pro děti 3-6let
• kurzy přímo v základních a mateřských školách
• unikátní výukové materiály, jedinečné na trhu: www.wowenglish.com
• Přihlášky do kurzů a informace na www.wattsenglish.com

Jazykové centrum Wattsenglish, Ondříčkova 34,
K. Vary, 773 122 000 k.vary@wattsenglish.com
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INSTAND. To jsou dobrovolnické programy
Dobrovolnické centrum INSTAND působí
po celém Karlovarském kraji od roku 2012.
V současné době realizuje tři dobrovolnické
programy: Dohromady, Pro seniory a 3G – tři
generace.

Od září 2017 tady začínají také s realizací dobrovolnického programu Pět P. což je
preventivní program pro děti postavený na
principu dobrovolného vztahu mezi dítětem
a dobrovolníkem. Program je určen dětem
ve věku od 6 do 15 let, jejichž zdravý vývoj je
ohrožen nepříznivými vlivy a sociálním vyloučením a kterým by mohl jakýmkoliv způsobem
prospět další vztah s dospělým člověkem.
DOHROMADY
Procházky, výlety, kino, kulturní akce, ale i například pomoc se čtením, psaním či prací na počítači.
Dobrovolníci v rámci tohoto programu tráví volný
čas s lidmi s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením. Cílem programu je podpora
zapojení členů cílové skupiny do běžného života
a pokud možno i navázání dlouhodobějších vztahů. Program je rozvíjen dvěma směry: jeden směr
se zaměřuje na klienty, kteří žijí v běžném prostředí samostatně, za podpory návazných sociálních
služeb či s rodinou, druhý směr se zaměřuje na
podporu klientů, kteří žijí v ústavních zařízeních.
PRO SENIORY

M.E.G Charity
chystá podzimní
bazárek
Velký podzimní bazárek chystá M.E.G
Charity na 21.září 2017. V karlovarské kanceláři v Libušině ulici číslo 34 se můžete od
15.00 do 19.00 hodin těšit na nové dámské
/ pánské / dětské oblečení, hračky, doplňky,
kosmetiku, vouchery a mnoho dalšího. Každým nákupem přispíváte na nákup pomůcek
a přístrojů do námi nemocnic podporovaných
M.E.G Charity. Speciálně bude k dispozici
také stánek s občerstvením, kdy jde také
každá koruna na dobrou věc. Tak přijďte
a přidejte se.
14
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Dobrovolníci se seniory tráví volný čas – chodí
na procházky, hrají hry, předčítají jim, vyrábí různé věci, povídají si u kávy, učí seniory pracovat
na počítači, s tabletem apod. Program je rozvíjen
dvěma směry: V prvním případě senioři žijí v domovech pro seniory a v pečovatelských domech.
Zde se často jedná o skupinové aktivity. Jeden či
více dobrovolníků dochází za skupinkou seniorů,
se kterými vyrábí různé věci, procvičují jemnou
motoriku, debatují apod. Dále také docházejí dobrovolníci individuálně za konkrétními klienty. Ve
druhém případě senioři žijí samostatně ve svých

bytech a jsou často osamoceni. Dobrovolník pak
dochází za konkrétním seniorem.
3G - TŘI GENERACE
Rádi vzpomínáte na doby, kdy Vám babička vyprávěla pohádky a s dědečkem jste hráli Člověče,
a je Vám líto, že Vaše dítě bude o tuto zkušenost
ochuzeno? Program funguje na principu přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem
starším 50 let a společném trávení volného času.
Může se jednat i o hlídání, doučování či doprovod
menšího dítěte ze školy, na kroužky apod.

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Více spravedlnosti pro dlužníky z Karlovarska
Nebudu zde říkat nic nového, když na úvod
prohlásím, že se v České republice mnoho lidí
potýká s předlužeností a se souvisejícími exekucemi, které tuto předluženost dále zhoršují.
Ne každý si v takovéto situaci dokáže poradit
a mnoho lidí potřebuje nejenom informace, ale
také související poradenství a mnohdy také
asistenci při řešení své situace. Člověk v tísni, o.p.s. považuje současnou předluženost lidí
v České republice za nespravedlivou a v reakci
na to realizuje od října 2016 projekt „Oddlužením ke spravedlnosti“. Od jara letošního roku
je tento projekt realizován i v Karlovarském
kraji – paralelně s Odborným sociálním poradenstvím, které je v Karlových Varech poskytováno za podpory města.
V rámci projektu „Oddlužením ke spravedlnosti“
pomáhají dluhoví poradci Člověka v tísni, o.p.s.
lidem: se zmapováním jejich situace, s orientací
v možnostech řešení, s osvojením a posílením dovedností na obranu proti situaci předlužení, s odhalováním a následným zastavováním nezákonně
vedených exekucí, se vstupem do insolvenčního
řízení (tedy s „oddlužením“) a také asistencí v jeho
průběhu.
Obecnými cíli projektu (a také dluhového poradenství) jsou zlepšení finanční situace předlužených lidí (zlepšení ve smyslu postupného řešení
všech dluhů konkrétního klienta nebo alespoň

zabránění zhoršování celé situace), posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu
nezákonně prováděných exekucí (prostřednictvím
poradenství a asistence při jejich odhalování a zastavování) a zvýšení povědomí o vlastních právech
ze strany předlužených lidí (pomocí aktuálního
osvojování a posilování konkrétních dovedností
a znalostí).
V insolvenčním zákoně došlo od 1. 7. 2017 ke
změnám, které znemožňují běžným lidem podávat insolvenční návrhy sami za sebe. Za takové
jednání hrozí navíc až půlmiliónová pokuta. Cílem
této úpravy je zamezit celé řadě pochybných firem
a organizací, ale i jednotlivců poskytovat služby
spojené s oddlužením. V jejich podání bývala asistence s oddlužením nejen předražená, ale také
nedostatečně či vysloveně nesprávně provedená
a u mnoha dlužníků tak nejen že nedošlo k vyřešení jejich situace, ale také ke vzniku dalšího
dluhu! Mnozí z těchto subjektů se pokoušejí své
nekalé podnikání provozovat i nadále, proto je na
místě být na pozoru a nechat si dopředu vysvětlit
průběh spolupráce (jestli do ní například v některé
fázi nevstupuje právník, který je však velice často
zpoplatněn, i když dle zákona).
Člověk v tísni, o.p.s. však patří k organizacím,
které mohou i nadále poskytovat poradenství
a asistenci v insolvenčním řízení a za své klienty
také insolvenční návrhy podávat. Tyto služby poskytuje Člověk v tísni zcela bezplatně všem lidem

Karlovaský kraj
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Autor: Mgr. Jiří Janko, dluhový poradce, Člověk v tísni,

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033 „Oddlužením ke spravedlnosti“ je spolu
rozpočtem ČR

DLOUHODOBÁ BRIGÁDA - 1.400 KČ / DEN

Náplň práce:
• obsluha klientů v sekci lázní • příprava místnosti před proceduru
• úklid místnosti po proceduře
Požadavky:
• proaktivní zákaznický přístup, vstřícnost, příjemné vystupování
• ruský a anglický jazyk na komunikativní úrovni • časová flexibilita,
komunikativnost, ochota • předchozí zkušenost v lázeňském
nebo hotelovém provozu výhodou
Nabízíme:
• práce na DPP • denní příjem 1.400 kč / den • placené taxi
• stravenky • nástup možný ihned

Zdroj: mapaexekuci.cz

Zdroj: mapaexekuci.cz

FOTO:
STANO A KRISTY

Zájemci volejte (pouze po 18 hod.) na tel.: 725 828 323

STAŇ SE CZECHOSLOVAK
TOPMODEL 2017 A VYKROČ
NA MOLO FASHION WEEKU!
WWW.CZ TM.CZ
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Hledáme brigádnici na dlouhodobou brigádu
(může být v důchodovém nebo předdůchodovém věku!)
jako obsluhu v lázeňském provozu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

v rámci Dnů evropského dědictví ve spolupráci
s Magistrátem Města Chomutov, SčVk a SVS
POŘÁDÁ DNE 9. 9. 2017 OD 9.00 DO 16.00 HODIN
na vodních dílech Skalka, Březová, Jez Terezín, Kamenička a úpravně vody. III. Mlýn
www.poh.cz
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Leteckým mechanikem se učil až ve Vídni
Devadesát let oslavil na konci července se svou
rodinou pan Milan Klsák. Narodil se v Bratislavě,
ale osud ho zavál až do západních Čech.
Po škole se začal učit jako letecký mechanik ve
Vídni. Po bombardování Vídně jej přeložili do Prostějova. Po válce, na prahu dospělosti, krátký čas
pracoval pro čokoládovny Figaro. Pak narukoval
na vojnu, kde byl zařazen k letectvu a mohl tak
vykonávat svoji profesi. V roce 1951 byl přeložen
na letiště do Mariánských Lázní. Tam se poznal
se svojí budoucí manželkou. V roce 1953 se oženil a roku 1954 se mu narodil syn Jiří. Týž rok
na podzim odešel po 6 letech vojenské služby do
civilu.
Našel si práci v Kovopodniku, kde pracoval až
do důchodu, postupně jako montážník, mistr
a nakonec vedoucí. V té době dobře poznal i Karlovy Vary, protože jeho dílna pracovala pro hotelové, lázeňské a školní kuchyně v celém kraji.
V roce 2014 se především ze zdravotních důvodů přestěhoval do Karlových Varů natrvalo. Důvodem byla především pro něj přístupnější lékařská
péče. Nemalou roli hrál i fakt, že v Karlových Varech žije dlouhodobě i rodina jeho syna.
Dnes si užívá klidu ve společnosti své manželky, se kterou oslavili už 64. výročí svatby. Kromě
syna jej těší i vnuk a vnučka. Bohužel, zdravotní potíže s páteří a zrakem mu už neumožňují
provozovat oblíbené koníčky – věnovat se čtení,

16
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luštění křížovek nebo práci na chalupě ve Slavkovském lese. A co ho dokáže potěšit? Dodnes

je to čokoláda, nejen značky Figaro, pro kterou
kdysi pracoval, dobrý segedínský guláš a řízek.

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

Přek

stěHování – rYdol
Překládáme veškeré
evro
stěHování – rYdol
evropské
jazyky
Windows,
Office, grafika,
internet
včet
včetně
soudního
ověření
+ evropa
Indiv. pomoc
při nastavení
mobilů, tabletů…
čr +čr
evropa
Tel.:5, 776
722
611, Kr
Tel.: 776 722 611, Krymská
Karlovy
Vary
tel.:tel.:
602 444
353940,
220 554
602940,
444
353 220orbis@orbispreklady.cz,
554
www.orbispreklady.cz
orbis@orbispreklady.c
SC-331569/02

SC-322222/10

POČÍTAČOVÉ KURZY



t: 777 193 779 e: karlovy.vary@mediaas.cz
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Poruchy
a technické
Poruchy
aproblémy:
technické
problémy:
800 101 047

800a101
047
Fakturace
smlouvy:
Fakturace
smlouvy:
359a010
406
359 010 406

Základní škola Dvory
přijme

KUCHAŘE
- plat do 19.510,- Kč
- možnost levného ubytování
Kontakt: 739 663 337

» Péče o vodovody
» aPéče
o vodovody
kanalizace
» Péče
o vodovody a kanalizace
a
kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
» »Inspekce
a rekonstrukce
přípojek
Inspekce
a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní
rozbory
» přípojek
Laboratorní rozbory
» »Projektování
a výstavba
» Laboratorní
Projektovánírozbory
a výstavba
» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Vodárny
a kanalizace
Karlovy Vary
, a. s.
Karlovy Vary, a. s.
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VARY°září. Chystá se druhý ročník festivalu světla
První zářijový víkend bude ve Varech ve znamení
pohybu. Kromě Světového poháru v triatlonu se
uskuteční i druhý ročník festivalu světla – VARY°září.
„V loňském roce byl festival světla součástí oslav
výročí narození Karla IV. a původně plánovaný jako
jednorázová akce. Nakonec se však stal jedním
z vrcholů sezóny, svou návštěvností předčil všechna
naše očekávání, a tak na základě odezvy občanů
a návštěvníků města jsme se rozhodli, že z této
akce vybudujeme novou tradiční akci, která přinese
do lázeňského centra novodobou show,“ sdělil Petr
Kulhánek, primátor města Karlovy Vary.
Letošní hlavní motiv vychází z celoročního tématu
města Karlovy Vary, tedy „VARY°v pohybu“. Realizační agenturou byla vybrána společnost Spectrum
brands na základě nabídky, kterou předložili v rámci
vypsaného výběrového řízení. „Karlovy Vary nabízí
krásnou historickou lázeňskou architekturu, která
spolu s nejmodernějšími světelnými technologiemi
vytváří dokonalý a skvěle se doplňující kontrast.
Festival jsme dramaturgicky postavili tak, aby každé
stanoviště představovalo jinou technologii,“ informoval David Zaorálek, jednatel realizační agentury
Spectrum brands.
Návštěvníci akce se letos mohou těšit na dva rozdílné večery. Páteční večer (1. září od 21:30 do přibližně 23:30 hodin) bude věnován videomappingové
soutěži studentů. Na budovy Alžbětiných Lázní bude
promítáno šest rozdílných videomappingů, přičemž
porotou budou samotní návštěvníci akce prostřednic-

tvím hlasování pomocí mobilního zařízení. „Studentskou soutěž jsme připravili jako předzvěst budoucícho příchodu Univerzity Karlovy do Karlových Varů,
proto jsem velmi rád, že záštitu nad soutěží převzal
rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima,“ doplnil Jan
Klíma, který stojí v čele pracovní skupiny jednající
s Univerzitou Karlovou. „Nápad s videomappingovou
soutěží pro studenty považuji za velmi přínosný. Je
dobré, když mohou studenti předvést své umění,
navíc tímto novým a zajímavým způsobem,“ dodal
rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Sobotní večer (2. září od 21:00 do 24:00 hodin) již
zavede návštěvníky do celého lázeňského území.
Na trase od Alžbětiných Lázní po Grandhotel Pupp
čeká na návštěvníky osm zastávek, na kterých budou
moci zhlédnout rozličné multimediální prezentace.
Samostatnou položkou je nasvícení hotelu Imperial, který se jako jeden z partnerů festivalu připojil
k vytvoření pulzující světelné fasády hotelu. „Loňský
ročník nastavil svou úrovní laťku hodně vysoko,
věřím však, že návštěvníkům se budou líbit i letošní
představení. Snažili jsme se nabídnout něco, co tu
v loňském roce nebylo, a tak se všichni mohou těšit
na projekci do mlžné stěny /fog screen/, ve které se
nám ukáže Duch pramenů v Tržní kolonádě. Chybět
nebudou ani oblíbené videomappingy i tzv. laserový
mapping na Mlýnské kolonádě,“ doplnila Jitka Ettler
Štěpánková, ředitelka Infocentra Města Karlovy Vary,
které bylo pověřeno Statutárním městem Karlovy
Vary realizovat tuto akci.

VARY°září

Zapište si tedy do diářů termín 1. a 2. září 2017 –
VARY°září a nenechte si noční Vary ujít.
Podrobné informace o akci lze najít na https://varyzari.karlovyvary.cz/

1.-2. 9. 2017
festival světla | light festival

shiningVARY°

VARYZARI.KARLOVYVARY.CZ
GENERÁLNÍ PARTNER
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Jak hýčkat své lidi?
Ve WITTE platí dokonce masérku
Přímé sousedství s Německem a bobtnající
průmyslové zóny - zvláště pak ta v Chebu, tlačí
v Karlovarském kraji na peněženky zaměstnavatelů a ti si už zdá se začínají zvykat, že na své
lidi musí vyčlenit nějakou tu korunu navíc. Pokud
si totiž na jedné straně lidé vybírají pro sebe ty
nejvýhodnější adresy pro zaměstnání, nutí to zaměstnavatele přemýšlet, jak si ty nejschopnější
pracovníky ve své firmě udržet i za cenu vyšších
osobních nákladů.
Nezaměstnanost totiž láme v Česku historické
rekordy a zdá se, že ona čtyři procenta v České republice je limit, pod který se může ekonomika jen
velmi těžko dostat. To dokazuje i výhled na třetí čtvrtletí, který bývá tradičně nejoptimističtějším obdobím
roku z hlediska zaměstnanosti, v roce 2017 však
už nebude představovat další zrychlování náborových aktivit. „Velké firmy sice nadále nabírají nové
zaměstnance vysokým tempem, ovšem organizace
pod 250 zaměstnanců nábory nových zaměstnanců
zpomalují. Většina firem již naráží na akutní nedostatek vhodných uchazečů na volná místa. To vede
ke stále rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, investic
do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, náboru v zahraničí, velkému důrazu na personální marketing

a investice do budování značky zaměstnavatele,“
říká ředitelka personální agentury. Za důkaz v Karlovarském kraji může dobře posloužit WITTE Automotive se svými závody v Nejdku a Ostrově. Jeden
z technologických lídrů v oblasti mechatronických
zamykacích systémů je na trhu už celé čtvrtstoletí.
Od svého vzniku se ještě nikdy neopozdil s výplatou, za práci ve výrobě je ochotný zaplatit až šestadvacet tisíc, za doporučení kolegy nabízí 30 tisíc.
Zaměstnanci tady platí za obědy směšných třináct
korun a k dispozici mají dokonce firemní masérku!
Ne nadarmo je tahle společnost v v prestižní anketě
opakovaně Zaměstnavatelem regionu.
Lidé ve WITTE pracují v moderním a čistém prostředí, mají dvě krásné jídelny a jídlomaty jsou tady
v provozu 24 hodin denně. Dvakrát ročně se setkávají ve firemní kavárně s vedením společnosti a mohou se ptát na vše, co je zajímá, káva a pohoštění je
zdarma. V létě mají na dvoře grill-párty na účet firmy
a 1.června k nim jezdí zmrzlinář se zmrzkou zdarma.
Dětské hlídací centrum je tady v provozu již od brzkých ranních hodin a benefity v podobě příspěvků na
zdraví, sport a kulturu mohou dle odpracovaných let
dosahovat ve WITTE až 25 tisíc za rok. I pokud jste
odsud v minulosti náhodou odešli anastoupíte znovu
do tří let zpátky, vrátí vám benefity, jako byste ani

neodešli. A najde se toho ještě opravdu hodně, jak si
ve WITTE své zaměstnance předcházejí. Zde zkrátka
dobře ví, že investovat do vlastních zaměstnanců se
vyplatí.

WITTE DAY
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči na WITTE DAY, co lidé ve WITTE vyrábějí a jak se
jako zaměstnanci nadnárodní společnosti
mají ve své práci. 16. září od 10.00 hodin
otvírá WITTE pro všechny návštěvníky své
brány a Nejdek ožije. Prohlédnout závod si
s průvodcem můžete od 10.00 do 15.00 hodin, připravená je zábava pro děti v podobě
skákacího hradu a pro dospělé celodenní
občerstvení a hlavně již od ranních hodin
koncerty. Hlavní hvězdou bude skupina The
Fellas držitelé hudební ceny Anděl.Občerstvení je pro ty co absolvují prohlídku závodu
zdarma a prvních 50 zájemců o práci výrobního dělníka či dělnice čeká jako dárek
nákup v hodnotě 2000 Kč to už je slušný
důvod si ve svém kalendáři zakroužkovat
datum 16. září.

HLEDÁME PLAVECKÉHO INSTRUKTORA

-DPP převážně dopoledne
-pružná pracovní doba až 8 hodin týdně
150 Kč/h
-z‡jemci se prokazuj’ certiÞk‡tem kurzu plavčíka
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
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Na skok do lesa
Čtyřkou za prasátky
Na půldenní malý skok do lesa se také můžete
vydat například za pomoci městské hromadné
dopravy a v podstatě je jedno, zda chcete vyrazit
ráno, v poledne, či až po obědě. Stačí si vybrat
vhodný spoj z jízdního řádu karlovarské MHD
(autobus číslo 4) a zároveň je dobré si rovnou
ověřit dopravu zpět (přesně si zaznamenat
odjezdy), protože jen tak si lze procházku dobře
naplánovat.
Pro zpáteční cestu se navíc nabízí více variant,
takže pobyt v lese si popřípadě můžete jakkoliv
podle chuti prodloužit, či naopak zkrátit, třeba
z důvodu nepřízně počasí.
Z konečné „Čtyřky“ se do lesa vstupuje po Ne-

rudově stezce. Jan Neruda navštívil Karlovy Vary
v roce 1872 a napsal o svém pobytu v lázních
fejeton. V kostce v něm vyjádřil kromě dalších
postřehů, zklamání z toho, jak je město příliš německé. Jak by asi vyzněl jeho fejeton v současné
době, odhadovat si netroufám.
Cesta se zvedá do kopce, ale nejpozději za
čtvrt hodiny vyjdete na rovinu u velké křižovatky
lesních cest u staré hájovny. Tady se vydáte
směrem za Fibichův altán. Pak máte možnost
jít buď po Sovově, či po Doubské cestě, protože
na obě tyto cesty ústí lávka, která překlenuje
oboru s „Divočáky“. A právě z této lávky můžete
prasátka nejlépe pozorovat.

U Libosadu

Fibichův altán

Na další cestu počítejte s větší rezervou času.
K oboře s daňky to totiž není, co by kamenem
dohodil a také lávka přes celý areál je mnohem
delší. Měří více než 750 metrů a ještě z ní vede
odbočka nad hladinu jednoho z Lučních rybníků.
Z lávky, protože pozorováním zvěře jste jistě
ztratili dost času, bude nutné vyrazit zpět do civilizace svižným krokem. To však nebude vůbec na
škodu, protože rázná chůze urychluje spalování
přebytečných zásob tuku.
Zpátky do města vede docela dost cest, ale
protože jsem jako cíl vybral dvě zastávky MHD,
(konečnou „Čtyřky“ a zastávku „Dvojky“, tzv.

Luční chata

Bachna
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Smrk

Smrkový srub

Moskevskou v Tuhnicích) musíme použít jen
následující trasy.
Nejkratší spojnice od obory s divočáky do
Tuhnic vede zprvu po Rohanově cestě (též
trasa lázeňské procházky číslo 11), ze které
pak odbočuje cesta V rokli (trasa č. 22). Místní
znalci pak využívají ještě celou řadu pěšin
v okolí těchto cest, jako různé zkratky. Ty si
ale už musí prozkoumat každý sám. V rokli se
příliš nezdržíte, cesta tu poměrně prudce klesá,
takže ústup z lesa bude opravdu rychlý. Než se
nadějete, proběhnete kolem Smrkového srubu
a pak kolem vodojemů nad Vrázovou ulicí. Dále
se prosmýknete kolem dětského hřiště a právě
včas se zastavíte (viz jízdní řád níže) u zastávky
MHD na Moskevské ulici.
Na druhé trase se návštěvníci, kteří mají při
cestě zpět do Křižíkovy ulice ještě určitou časovou rezervu, občas zastaví na louce u hájovny.
Buď je zajímá památník větrných kalamit, nebo
se na chvilku usadí v altánku u závory. Trochu
delší zastávku a také foto si zaslouží pozoruhodný smrk, který roste ve srázu nad serpentinou
Sovovy cesty. Kmen se opírá o silné kořeny, ale

hlínu mezi nimi nenajdete. Tu za posledních 40
let postupně odnesla vodní a část i větrná eroze,
takže strom prakticky levituje nad zemí. Ale zatím vzdoruje. U další křižovatky lesních cest pak
stojí jiný zajímavý památník, tzv. „Kniha“.

U kamenné „Knihy“ musíte odbočit na cestu,
která vine směrem k Nerudově stezce. Projdete
pod Křižíkovým altánem a kýžená konečná u sanatoria Mánes je pak již prakticky na dohled.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Úryvky z fejetonu Jana Nerudy:
…mohutně šumí vůkolní bory, tak líbezně hrčí švitořivá, střelhbitá Teplá, tak pyšně temení se světoznámé zřídlo a – tak hloupě se tu mluví!
…Karlovy Vary jsou již velmi stary. Již Karlův otec vydával Varům privileje.
…V lesích po karlovarských stráních je naděláno „na šest mil“ procházek, všechny skoro dobrodinci
cizími.
…Všechny jazyky světa se tu ozývají, hlasitě, zajímavě, jen češtiny slyšet málo,…
Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích a prasat divokých,
způsobené virem rodu Asfivirus. Nemoc se vyskytuje endemicky u volně žijících prasat savanových
a bradavičnatých v subsaharské Africe. Jedná se o jediný virus přenášený členovci, přesněji klíšťáky. Ti se vyskytují pouze v tropických a subtropických oblastech, a ještě například ve Španělsku, či
na Sardinii. V oblastech bez výskytu klíšťáků se nemoc se přenáší pouze přímým kontaktem mezi
prasaty, či krmivem. Blechy, vši, komáři, či klíšťata virus nepřenášejí. Virus je odolný vůči vnějším
faktorům, může zůstat infekční více než rok v krevním séru, a tak přežívá řadu měsíců i ve zmraženém, či sušeném mase z nakažených zvířat.
Podezření na nákazu se musí povinně hlásit a v případě výskytu na území EU se vyhlašují mimořádná veterinární opatření. Na člověka nemá vir žádné účinky.
V letech 2007 - 2017 byly zaznamenány případy výskytu nákazy na území osmi států východní
a střední Evropy a na Sardinii.
První případ výskytu na území ČR byl zaznamenán v červnu 2017, a to u dvou prasat divokých na
Zlínsku. Později přibyla další.
Daněk skvrnitý
Původní vlastí daňků byla Malá Asie a hlavně území dnešního Turecka. Do našich zemí se daňci dostali zhruba v období po husitských válkách. Chovali se především jako oborní zvěř a teprve později
se dostali do volnosti. Ve volných honitbách se však velmi dobře aklimatizovali.
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA

Od Kavalerie
k Parlamentu
Naposledy jsme obdivovali nové restaurační
prostory v Národním domě. Dnes se vrátíme na hlavní
karlovarskou ulici TGM a zastavíme se u známého
hotelu Kavalerie. Měl nepříjemnou minulost. Bývala
tu snad nejhorší restaurace v Karlových Varech. Start.
Měla mizernou pověst, pamětníci vědí své. A to tu
končila svou hudební kariéru známá harmonikářka
Berta Stýblová.
Když podnikatel V. Nosek dům vydražil v roce 1991
a poprvé si přišel bývalou restauraci obhlédnout, zhrozil se. „Na stole ležela palička na maso, ještě obložená
flaksami, poblíž v kýblu hnilo několik litrů plesnivého
guláše. Kuchař poslední den služby zřejmě jen odložil
nářadí a odešel. Byl to nejhorší pohled, jaký jsem kdy
viděl. Těch mrtvých krys! Vyváželi jsme odtud několik
kontejnerů. Místnosti se musely osekat až na cihlu.
Cílem byla restaurace s krušovickým pivem. Časem
jsme v patrech vybudovali 16 pokojíků a vznikl tak
hotýlek Kavalerie. Restaurace příliš nesplňovala svůj
účel, proto jsme místo pronajali. Poblíž recepce jsme
raději zřídili kavárnu s 30 místy. Ta k hotelu spíše patří. Se zahrádkou je to složitější, moc sluníčka k nám
nejde, navíc to v ulici protahuje. V roce 2016 došlo
k další změně, klasická kavárna byla zrušena a vznikl
tu Fresch bar. V nabídce jsou mimo cukrářských
specialit i ovocné šťávy.“
Nedávno se v hotelu zastavil pán, který v tomto
domě před válkou pracoval. Byl tu obchod s lahůdkami a malá restaurace. Patřilo to panu Stainhauserovi
a jeho synovec se tu vyučil. Pan Nosek byl potěšen, že
nezvyklý host současný provoz pochválil. „Byl to tu asi
skutečně první podnik, kde zastavovaly kočáry a kde
si návštěvníci Karlových Varů dávali první pivko.“
Ujdete jen několik desítek metrů a ocitnete se
na karlovarském Zlatém kříži. Kavárna Parlament

se nachází na rohu ulic TGM a Zeyerové - naproti
Národnímu domu. Bývala tam speciální prodejna kávy
a kvalitních vín. Majitelem byl slavný karlovarský
hokejista Olda Matoušek. Ti dříve narození si jistě
vzpomenou na útok Janovský – Vorel – Matoušek,
který řádně cuchal nervy svým soupeřům. „Začaly
vznikat supermarkety, ty nás ale bohužel zabily. Prodej
vázl, museli jsme něco udělat,“ vzpomíná Matoušek.
Spojil se s Lubošem Vopršálem a v roce 1997 se
rozhodli, že prodejnu přestaví na malou kavárnu..
„O názvu ´Parlament´ rozhodl golfista Josef Vidlák.
Každé ráno se tu u nás při kafíčku dohadovali a Vidlák
vždy dodával, že se hádají jak poslanci v parlamentu….a jméno pro kavárnu se ujalo.“
Později majitelé rozšířili provoz o patro a zahrádku.
Vsadili na českou kuchyni a štamgasti tu začali dokonce obědvat. „Chodili k nám taxikáři, každodenními
hosty byli pánové Lupínek, Maceška, Melichar a další.
V kuchyni vařil pan Havlíček, známý z Linhartu.
Převzali jsem i některé tradiční recepty právě z lesní

kavárny – určitě štrúdl a koláče, úspěch u nás měla
i bublanina.“ Vše má svůj vrchol a stále zvyšovat
úroveň je hodně složité. Majitelé se rozhodli Parlament
prodat. Prostory doznaly dalších významných změn,
nutno dodat, že k lepšímu. „Zlepšila se klimatizace,
je tu nový nábytek, došlo ke kompletnímu vylepšení
provozovny, na to my jsme peníze neměli,“dodává
Matoušek.
Naproti, poblíž banky, začala vznikat původně nenápadná kavárna, dnes s hrdým názvem Republicca
Coffe. Před výlohou se objevil nezvyklý stůl a několik
zahradních židlí. Podnik byl dlouho v jakémsi útlumu,
na atmosféře se zřejmě pracovalo. Nedávno jsem
však podnik navštívil, obsluhuje se v přízemí i v patře
a bylo tu plno. U baru byla fronta. Překvapil mě i reklamní nápis „Každý den se podává čerstvě pražená
káva“. Nechtěl jsem čekat, v kavárničce obsluhoval
mladý barman a v místnostech se tísnilo 30 mladých
hostů. Ne, do takového prostředí už asi nepatřím.

Luboš Zahradníček

OSM ŠŤASTNÝCH DNŮ MATEMATIKA K likvidaci Lotynky stačily gymnaziální počty
První osobu, která měla ráda matematiku, jsem
poznal na gymnáziu. Seděl jsem s ním v lavici
a opisoval jsem od něj. Léta jsme se neviděli. Není
to zase tak dlouho, co jsem ho v době filmového
festivalu potkal v Karlových Varech. S manželkou
vlastnili Agenturu dvojníků. Vladimír Volek měl
několik typů, dozvěděl se, že v Karlových Varech obsluhuje v Grandhotelu Pupp číšník, který je podobný
Slávistovi Pavlu Kukovi. V Rybářích se prý potuluje
dvojník papeže a v Chodově jezdí s kočárkem
žena podobná Martině Navrátilové. V agentuře jsou
dvojníci soustředěni a v případě potřeby, na příklad
k filmování, jsou zváni „Máme už slušný seznam
dvojníků, evidujeme Havla, Klause, Zemana, Lendla,
Zátopka, Gotta, Vrzáňovou, Jágra, Sobotu, Zedníčka,
Ebena – půjčujeme herce na svatby, a školní srazy,
na plesy a podobně,“ prozradil mi.
A proč o tom vyprávím? Vladimír Volek se v 80.
letech postaral o senzační likvidaci jedné ze vznikajících sázkových kanceláří. Už jako kluk se hodně
motal kolem sázkařů, když vznikla Sazka Sportka,
nemohl u toho chybět. „Sedm let jsem spolupracoval
s Janem Werichem. O sázení se zajímal, ale znalostí
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moc neměl. Trochu jsem mu radil. Ne za peníze.
Dostával ode mě třeba staré mapy. To byl základ mé
sbírky, kterou teď úspěšně rozprodávám,“ vzpomínal.
Z novin se dozvěděl, že vzniká nová sázková kancelář a na stáncích se objevily první tikety Lotynky. Propozice si prostudoval ve vlaku, když jezdil z Hradce
Králové do Prahy do práce. „Už na první pohled jsem
poznal, že je tam díra! Stačily mi k tomu gymnaziální
počty. Autoři udělali triviální chybu. Kdo se jen trochu
zajímal o matematiku, musel to okamžitě zjistit...
Tipovala se tři čísla z jedenadvaceti. Kdo to uhodl,
získal 1500 korun. Losovalo se každý den. Pokud se
podařilo uhádnout alespoň dvě čísla, byl nárok na
druhou cenu, která činila 100 korun. A tady byla ta
obrovská díra! Ta stovka byla naprosto nepřiměřená.
Pomocí jednoduchého kombinačního zlomku, který
ovládá každý gymnazista, si musel spočítat, že je
celkem 1330 možností. Ty obsahují jednu první
a 54 druhých cen, což dalo dohromady 6900 korun.
Když se 1330 vynásobí pěti, dostaneme jen 6650,
což znamenalo 250 korun čistého zisku. Vzhledem
k tomu, že na jeden tiket se mohl vsadit i stonásobek
a existovalo předplatné, nemohl jsem zůstat nečinný.

O všem jsem věděl, ještě než se sázení rozjelo.“ Musel jednat. Obešel pár známých milionářů a vypůjčil
si nějaké peníze. „Muselo se to olepit . A za hodně.
Pokud to nebyly záměrné chyby, ale omyl, muselo se
na to nejpozději druhý den přijít. Je to neuvěřitelné,
ale organizátoři Lotynky na to přišli až osmý den!
Snížili druhou cenu na 30 korun“.
Co se stalo, nevím, faktem je že řád kontrolovalo šest
nezávislých matematiků. Reportéři jedné americké společnosti, kteří jezdí po světě a zajímají se
o podobné příběhy, přirovnali chybu k jízdě žokeje,
který sedí na koni obráceně. „Byly to neslýchané
chyby a já je prostě využil,“ říká. Šikovný sázkař
okamžitě najal několik pracovnic, které rozepisovaly
tikety a vyřizovaly předplatné. Do 16ti hodin muselo
být vsazeno a ihned se inkasovaly výhry, hned se vše
totiž muselo „lepit“ znova.
Podle neověřených informací koupil Vladimír Volek
poblíž Špindlerova mlýna hotel, jehož součástí bylo
tipovací středisko. V současnosti už hotel prodal,
zrovna tak i Agenturu dvojníků a žije jako spořádaný
důchodce.

Luboš Zahradníček
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Rusalka patří k nejhranějším operám
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína
Dvořáka, o. p. s, se po řadu let snaží realizovat projekt nestálého souboru mladých
pěvců, laureátů a vítězů Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka v Operním studiu.
Po několika inscenacích v letech 1999- 2004
to byly v posledních dvou letech koncertní
zkratky ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Františkem Drsem v Národním domě. V roce 2015
koncertní zkratku oper TRAVIATA a CARMEN
se scénickými prvky a v prosinci 2016 z oper
Evžen Oněgin & RIGOLETTO. V představeních
účinkují většinou laureáti a vítězové Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.
V pátek 22. září 2017 v 19.30 hodin se koná
v Karlovarském městském divadle koncertní
provedení árií, duet a scén z Dvořákovy opery RUSALKA. Účinkují Tereza Hořejšová – Rusalka, Petra
Vondrová – Ježibaba, Juraj Nociar – Princ, Jan

Hnyk – Vodník, Karlovarský symfonický orchestr
diriguje a nastudování připravil František Drs.
Dvořákova opera Rusalka patří k nejoblíbenějším, ale také k nejhranějším operním dílům.
Dokladují to desítky inscenací u nás, ale také na
světových operních scénách. Po pražské premiéře
v Národním divadle 31. března 1901 se vydala
Rusalka na cestu za slávou, obdivem a oblibou.
Po sedmi letech zazněla ve Slovinském zemském
divadle v Lublani, v roce 1928 ve Lvově, v Katovicích a Bělehradě, o rok později ve Stuttgartu
v třicátých letech v USA v Illinois a v dalších
evropských a amerických městech. Rusalka byla
provedena nejen v češtině, ale rovněž v anglickém a německém překladu. V posledních třiceti
letech jsou to desítky jejích nových uvedení na
nejslavnějších operních scénách a na světových
hudebních festivalech.
Dvořákova hudba nejen symfonická, ale i operní
je přijímána ve světě s nadšením. Je to obdiv
k dokonalému libretu Jaroslava Kvapila a nád-

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka
Od studia mladých k Rusalce

Tereza Hořejšová

V letech 1999-2004 realizovalo Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka pokusy o ustavení nestálého souboru sólistů v tzv. studiu mladých. V té době se uskutečnily premiéry Vivat
opera Mozart, Máchovy Nenávistné lásky, Rossiniho Lazebníka sevilského, operet Čardášové
princezny a Hraběnky Marici a Straussova Netopýra. Po několika letech odmlčení pokračuje
tato snaha ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem od roku 2015. V Grandhotelu
Ambassador Národní dům se konaly v roce 2015 zkratka oper Traviata a Carmen a v roce 2016
zkratka oper Evžen Oněgin a Rigoletto. V letošním roce se v Karlovarském městském divadle
v pátek 22. září uskuteční koncert árií, duetů a scén z Dvořákovy opery Rusalka.

herné hudbě Antonína Dvořáka. Také my patříme
mezi tyto nadšence kouzelného světa moudré
pohádky o vodní víle, která se zamiluje do prince,
aby se nakonec zřekla pozemského štěstí. Je to
tragické setkání světa živlů a lidské vášně.
Vážení čtenáři!
Přijměte pozvání do světa krásné hudby s nevšedním zážitkem a kouzlem Dvořákovy Rusalky.

Folklorní festival roztančí město
Už za pár dní město roztančí Karlovarský folklorní festival. Také letos se koná jeden z prvních
víkendů v září a také tentokrát nabídne divákům
širokou škálu pořadů na mnoha scénách nejen

v centru Karlových Varů, ale i v dalších městech
v regionu.
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 Petrohradu.
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 Karlovarském 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.
Nenechte si ujít pestrobarevnou podívanou
a přijďte si zatančit a zazpívat.
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Skladby Antonína Dvořáka
zahájí 183. sezónu KSO
Novou koncertní sezónu zahájí Karlovarský
symfonický orchestr tradičně festivalem Dvořákův
karlovarský podzim. Jde o nejstarší hudební festival
ve městě a jeden z nejstarších mezi festivaly evropskými. Letošní, již 59. ročník festivalu, nabídne
vynikající sólisty, mimo jiné houslistu Marka Pavelce, klavíristu Iva Kahánka a violoncellistu Jiřího
Bártu, KSO budou řídit šéfdirigent orchestru Jan
Kučera, Florian Merz, František Drs, Leoš Svárovský
a Jan Mikoláš. Festivalový program tvoří vynikající
díla nejen Antonína Dvořáka, ale i dalších klasiků
ve třech symfonických koncertech, koncertu
s uvedením výběru árií a scén z opery Rusalka,
Dvořákova vrcholného díla. Uskuteční se též Mše
za Antonína Dvořáka, v jejímž rámci zazní 17. září
v kostele sv. Máří Magdalény výběr z Dvořákových
Biblických písní a jeho Mše D dur „Lužanská“. Tradiční Novosvětskou symfonii uslyší posluchači na
kolonádním koncertě na Mlýnské kolonádě 10. září.
První skladbou festivalu a nové sezóny bude
14. září v Grandhotelu Pupp Koncert pro housle
a orchestr a moll Antonína Dvořáka, v němž se
představí karlovarský rodák, houslista Marek
Pavelec, patřící k nejvýraznějším talentům své
generace. Přední český klavírista Ivo Kahánek,
považovaný mnohými za nejlepšího současného
českého pianistu, vystoupí s KSO 20. září v Lázních
III, neméně vynikající violoncellista Jiří Bárta pak
na závěrečném koncertě 28. září v Grandhotelu

Ambassador Národní dům.
Opera Rusalka je nejlepší operou Antonína
Dvořáka a projevem svrchovaného mistrovství.
Výběr árií zazní 22. září v Karlovarském městském
divadle na koncertě pořádaném spolu s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka. Mladé
pěvecké talenty - sopranistku Terezu Hořejšovou,

Václava Hudečka
v Sedleci doprovodí KSO
Letos se v kostele sv. Anny v Sedleci opět
představí český houslový virtuos Václav Hudeček,
v jehož podání zazní za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru koncerty pro dvoje
housle a orchestr skladatelů W. A. Mozarta a A.
Vivaldiho. Jako druhý sólista se spolu s Václavem
Hudečkem představí koncertní mistr KSO Jakub
Sedláček. Plná cena vstupenky je součástí veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny v Sedleci.
Koncert se koná 15. října 2017 od 18.00 hodin
za podpory Karlovarského kraje, Statutárního
města Karlovy Vary, Václava Hudečka a Karlovarského symfonického orchestru.
Umělecké vedení: Václav Hudeček, Jakub Sedláček
Program koncertu: W. A. Mozart – Concertone C dur pro dvoje housle, KV 190; A. Vivaldi – Koncert pro dvoje housle a moll RV 522
Cena vstupenek je 250 korun.
Rezervece a předprodej vstupenek na adrese Otovická 20, K. Vary – Sedlec, na e-mailové adrese
kurka.kv@gmail.com (p. Kůrka), nebo tel. 608 164 832 (pí. Mitrová)
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mezzosopranistku Petr Vondrovou, tenoristu Juraje
Nociara a basistu Jana Hnyka - spojuje jejich velmi
úspěšná účast na Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
Karlovarský symfonický orchestr se těší na setkání se svými posluchači a přeje jim v nové sezóně
mnoho skvělých hudebních zážitků.

Kolonádní
koncerty
vábily stovky
posluchačů
Na konci července se konaly na Mlýnské
kolonádě tři kolonádní koncerty, které výjimečně
uspořádalo Mezinárodní pěvecké centrum
Antonína Dvořáka ve spolupráci s Karlovarským
symfonickým orchestrem a finanční podporou
města Karlovy Vary. Čtyři pěvci - Adéla
Skočilová, Petra Vondrová, Petr Horák
a Juraj Nociar spolu s výbornými muzikanty
a dirigentem Františkem Drsem přivábili denně
stovky nadšených posluchačů. V repertoáru se
objevilo několik operních árií W. A. Mozarta, G.
Verdiho a G. Bizeta, ale především populární
operetní melodie Johanna Strause, Franze
Lehára, Emmericha Kálmána a Rudolfa Frimla.
Tento počin by neměl zapadnout, ale naopak
stát se inspirací pro všechny zúčastněné pokusit
se v příštím roce realizovat plnohodnotný operní
a operetní festival na kolonádě.

• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1.9.
19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Boušová
8. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
3.9.
14.00 Zahájení dětské podzimní sezóny
před budovou Karlovarského městského divadla s účastí
zvířátek, královny, princezny, draků a jiných pohádkových
postav.
Herci Docela velkého divadla v kostýmech předvedou ukázky
z pohádky a průvodem přes lázeňské území budou zvát
všechny na představení, které začíná v 15.00 hodin.

22.9.
19.30
Karlovarské městské divadlo
Koncert ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem
Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák: Rusalka (výběr árií a scén)
28.9.
19.30
Grandhotel Ambassador Národní dům
ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll
op. 104
Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll op. 98
KOLONÁDNÍ KONCERTY
10.9.
16.30
Mlýnská kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš
16.9.
18.30
Tržní kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jan Mikoláš

3.9.
15.00 Jana Galinová: Začarovaný les
Docela velké divadlo
Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem
mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka, a ta si
svůj les vzít nedají.

DIVADLO HUSOVKA

5.9.
Point

6.9.
19.30
Marush
Akustické trio MARUSH je unikátním spojením tří osobností české rockové a folkové hudby. Ondřej Hejma - frontman
skupiny Žlutý pes, Oskar Petr - spoluzakladatel skupiny
Marsyas a autor dlouhé řady hitů, od skupiny Lucie po
Anetu Langerovou a Kateřina Pelíšková - skvělá kytaristka,
která hrála ve skupinách Panika a Gaia Messiah, až
zakotvila ve Žlutém psu. Tři kytary a tři hlasy prezentují
nejen výběr z tvorby už zmíněných skupin, ale i světový
repertoár počínající 60. lety a končící současností.

19.30 Rob Becker: Caveman

7. čtvrtek, 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
10.9.
14.00 a 16.30
Denisa Kirschnerová: Hurvínkova Nebesíčka
Divadlo Spejbla a Hurvínka
11.9.
19.30 Galakoncert operetních melodií
		
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
15.9.
19.30 Noelle Chatelet: Žena vlčí mák
Jaroslava Svobodová – umělecká agentura
17.9.

15.00 Pavel Novák: Zvěřinec

20.9.
19.30 Ray Cooney, Michael Cooney:
		
Tři bratři v nesnázích
Divadelní společnost Háta
21.9.
19.30 Světem operety ve svižném duchu
slavnostní koncert
Johann Strauss orchestr Vídeň-Coburg
22.9.
19.30 Antonín Dvořák: Rusalka - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
24.9.
15.00 Vítek Peřina: Perníková chaloupka
Divadlo Alfa
25.9.
19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Filmová a Divadelní Agentura Praha
26.9.

19.30 Ivan Mládek a Banjo Band - koncert

27.9.
19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego:
		
Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
30.9.
15.00 Jana Pithartová: Konec strašidel ve
Svatošských skalách
Činohra KMD

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, K. Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
59. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
14.9.
19.30
Grandhotel Pupp
ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
17.9.
17.00
Kostel sv. Máří Magdalény
MŠE ZA ANTONÍNA DVOŘÁKA
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
Antonín Dvořák: Mše D dur „Lužanská“ op. 86
20.9.
19.30
Lázně III
RICHARD WAGNER: Rienzi, předehra
FERENC LISZT: Klavírní koncert č. 2 A dur
Antonín Dvořák Symfonie č. 4 d moll

Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

8.9.
19.00
Kalandr a revival band
		
- Neformální večírek
Po delší odmlce se na koncertní pódium vrací slavná
folk-rocková formace, která formou neformálního večírku
neformálně zahraje pro radost sobě i všem přítomným,
k tanci, poslechu i ke zpěvu písničky skupiny Marsyas.
Kompletní formace ve složení Anděl-Bittman-Konývka-Peterka-Svoboda-Žák-Žemlička a také Evička a Blanka
vás přesvědčí, že je i po letech stále ve formě. Zvláštní a
nečekaný host zazpívá svým drsným hlasem píseň Čas.
10.9.
19.00
Stehlík + Gerendáš = STEGER
– Vernisáž kresleného humoru s hudbou
Dva dlouholetí kamarádi, kteří se po letech vrátili do
Varů, se dali opět dohromady a pustili se na tenký led
humoru. A chtějí se vlichotit do vaší přízně formou humoru
kresleného. Jsou to pánové STEhlík - kreslíř a GERendáš
- nápady. Tedy STEGE. A na vernisáži se vás pokusí ještě
zabavit trochou té pravé hudby. Hraje - Okresní národní
jazzový výbor - ve složení Gerendáš, Horych, Přibyl. A včil
se máte na co těšit.
13.9.
19.00
Wales – trochu jiná Británie
Putování po jedné z historických zemí Velké Británie. Zemi,
která nikdy neměla vlastního krále, ve svých tisíciletých
dějinách byla samostatná pouhých šest let, a přesto si
udržela svoji svébytnost včetně vlastního jazyka. Zemi,
kde vám nic nezakážou, pouze se svérázným humorem
upozorní na případná nebezpečí. Zemi s megalitickými
stavbami, největším počtem hradů na světě, kouzelnými
místy původních tradičních obydlí, obcí s nejdelším názvem na světě, rozsáhlými národními parky, zahrnujícími
majestátní pohoří i členité skalnaté pobřeží. Průvodcem
bude Jaromír Novák.
14.9.
19.30
Petra Börnerová trio
		
& Besenyei Csaba (CZ/SK)
Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky Petry Börnerové a jejího manžela, slovenského hudebníka Tomáše
Bobrovniczkého, které vzniklo v roce 2010. Repertoár
tvoří převzaté i vlastní folk- bluesové písničky. Tomáš
Bobrovniczký získal ocenění Bluesman roka 2012, které
udělila Slovenská bluesová společnost. Nahráli dvě CD a
získali ocenění v anketě portálu bluesmusic.cz v kategorii
“Osotnost české bluesové scény v roce 2016”. Besenyei
Csaba (HU) zpívá a hraje na foukací harmoniku.
18.9.
19.30
E Converso
V kapele E Converso, jež vznikla v roce 2011, spojili síly
čtyři talentovaní hudebníci nastupující generace. Saxofonista Michal Wróblewski formaci charakterizuje jako žánrově
otevřenou. „Ve své hudbě pracujeme s improvizací na
všechny možné způsoby. Propojujeme vlivy newyorské
downtown scény, současného evropského jazzu a volné

improvizace“.
20.9.
19.30
Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů,
s jehož zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka,
textaře, performera, experimentátora a fyzického básníka
Petra Vášu doprovázejí kytarista Petr Zavadil a basista
Tomáš Fröhlich.
21.9.
18.00
Mgr. Karel Hrdlička - Stát Izrael
- kořeny, vznik a vývoj do současnosti
Dějiny i současnost židovského státu Izrael v kontextu s
napětím na Středním východě i s konfliktem s Palestinou
vám objasní Mgr. Karel Hrdlička - pedagog, cestovatel a
odborník na dějiny i současnost Státu Izrael. Přednášku
Křesťanské akademie spolupořádá Klub Paderewski.
27.9.
19.30
Garage
Božský Tony se vrací do Husovky! Legenda pražského
undergroundu se zpěvákem Tony Ducháčkem založená v
roce 1979 Ivo Pospíšilem je inspirována punkem, postpunkem, pub rockem a novou vlnou.
28.9
19.30
Jídelna aneb Vařím, vaříš,
vaříme... – host D3
Farma zvířat nebo současná školní jídelna? Když zvíře
ucítí příležitost, jde za ní. A jak se zachová člověk? Co se
stane, když obyčejný kuchař vycítí příležitost? Co se stane,
když dostane hlad? Autorská inscenace souboru KUK!
(Klub uměleckých katastrof) podle George Orwella dává
divákům nahlédnout do plíživých principů moci a ohýbání
charakterů. Hra o dnešním světě a o tom, že je stále
potřeba mít oči dokořán. Jaká je hranice mezi kvalitním,
důsledným vedením firemního kolektivu a fašismem s
laskavým úsměvem? Inscenace je součástí přehlídky
kvalitních amatérských souborů Karlovarský Harlekýn.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1.9.
17.00 Po strništi bos
1.9.
19.30 Po strništi bos
2.9.
14.30 Hurvínek a kouzelné muzeum
2.9.
17.00 Po strništi bos
2.9.
19.30 Po strništi bos
3.9.
14.30 Hurvínek a kouzelné muzeum
3.9.
17:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
3.9.
19.30 Po strništi bos
4.9.
17.00 Po strništi bos
4.9.
19.30 Dunkerk
5.9.
19.30 Dvojitý milenec
6.9.
17.00 Svět podle Daliborka
6.9.
19.30 Po strništi bos
7.9.
19.30 Filmový klub: Rodinné štěstí
8.9.
17.00 Po strništi bos
8.9.
19.30 To
8.9.
21.30 To
9.9.
14.30 Velká oříšková loupež 2
9.9.
17.00 Červená
9.9.
19.30 Po strništi bos
9.9.
21.30 To
10.9.
14.30 Hurvínek a kouzelné muzeum
10.9.
17.00 Po strništi bos
10.9.
19.30 To
11.9.
19.30 To
12.9.
17.00 Projekce pro seniory: Oklamaný
12.9.
19.30 Druhá strana naděje
13.9.
19.30 David Gilmour v Pompejích
14.9.
19.30 Filmový klub: Noc bez moci
15.9.
17.00 Po strništi bos
15.9.
19.30 Víno nás spojuje
16.9.
14.30 Emoji ve filmu
16.9.
17.00 Po strništi bos
16.9.
19.30 Po strništi bos
17.9.
14.30 Hurvínek a kouzelné muzeum
17.9.
17.00 Který je ten pravý
17.9.
19.30 Brazil
18.9.
19.30 To
19.9.
17.00 Projekce pro seniory: Zahradnictví Rodinný přítel
19.9.
19.30 Velká nádhera
20.9.
19.30 Po strništi bos
21.9.
18.00 Galerie Drahomíra: Jazz and Poezie Raymond Carver - Ultramarín
21.9.
19.30 Filmový klub: Noční zvířata
22.9.
17.00 LEGO® Ninjago® film
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22.9.
20.00 Vítání podzimu kavárenské s burčákem - Shruti And The Jazzbreakers
23.9.
14.30 LEGO® Ninjago® film
23.9.
17.00 Po strništi bos
23.9.
19.30 Kingsman: Zlatý kruh
24.9.
14.30 LEGO® Ninjago® film
24.9.
17.00 LEGO® Ninjago® film
24.9.
19.30 Kingsman: Zlatý kruh
25.9.
19.30 O těle a duši
26.9.
17.00 Projekce pro seniory: Pěkně blbě
26.9.
19.30 Zahradnictví: Rodinný přítel
27.9.
19.30 Po strništi bos
28.9.
19.30 Filmový klub: Neznámá dívka
29.9.
19.30 Zahradnictví: Dezertér
30.9.
14.30 LEGO® Ninjago® film
30.9.
17.00 Dunkerk
30.9.
19.30 Zahradnictví: Dezertér

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
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).
14.9. - 29.10. Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU
v Hodoníně
(vernisáž 14.9. 17.00)
Malíř Joža Uprka svou impresivní malbou zachytil život na
Slovácku v mnoha podobách a kompozicích vždy vynikajících
bravurní kresbou i koloristickou kvalitou malby. Sochař Franta
Uprka, mladší bratr slavnějšího malíře, se též tematicky obracel k rodnému kraji a vytvořil rozsáhlou řadu sochařských
studií charakteristických lidových typů. Výstava je připravená
ve spolupráci s GVU v Hodoníně.
14.9. - 29.10. Přírůstky 2006–2016 / obrazy, sochy
(vernisáž 14.9. 17.00)
Výstava prezentující akviziční činnost karlovarské galerie v
oboru malby a sochařství uplynulých deseti letech představí
díla A. Střížka, H. Purkrábkové, S. Klimeše, J. Róny ad.
STÁLÁ EXPOZICE: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček,
J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma,
M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K.
Malich, F. Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
12.9.
19.30 Kateřina Englichová (harfa), Vilém
Veverka (hoboj) – Impressions
Mimořádný koncert dvou mezinárodně respektovaných interpretů klasické hudby v netradičním instrumentálním spojení
hoboje a harfy. V rámci prestižní série koncertů představí
hudebníci své novinkové album, zazní průzračně křehká a
emotivní hudba M. Ravela, C. Debussyho, A. Dvořáka, ad.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20 hod., so – ne 14 – 20 hod.
1.9. - 31.10.
Markéta Lemberk, František Moudrý
– Polibek múzy
(vernisáž 31.8. 17.30)
Výstava olejových obrazů výtvarnice Markéty Lemberk a obrazů Františka Moudrého, který se zabývá zejména figurální a
portrétní malbou technikou křídou na sádrokarton.
21.9.
18.00 Poezie & jazz: Raymond Carver Ultramarín
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z poezie amerického
spisovatele Raymonda Carvera (1939–1988), který patří ke
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klasikům americké povídky 20. století. Sám si však více cenil
své básnické tvorby. V básních, které mapují vnější i vnitřní
události jeho soukromého života, dokázal ještě ve větší
zkratce než v povídkách povýšit banální životní okamžik na
moment čehosi posvátného.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 10.9.
Zuzana Mináčová - Život s fotoaparátem
Výstavní kolekce představí výraznou osobnost československé fotografie, nejznámější dokumentaristku filmových
festivalů v Karlových Varech. Na výstavě bude zastoupena
její volná umělecká tvorba od nejstarších černobílých cyklů
přes fotografie dokumentačního charakteru až po barevné
experimenty a fotografické portréty významných osobností
uměleckého života.
21.9. - 5.11.
Vladimír Novák – obrazy, kresby
(vernisáž 21.9., 17.00)
Tvorbu Vladimíra Nováka (1947), člena skupiny 12/15 Pozdě,
ale přece, charakterizují figurální metaforická zobrazení s
existencionálním a mravním podtextem. Téma člověka a jeho
postavení v moderní společnosti provází i autorovy aktuální
malířské a kresebné práce.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
5.9.
16:00-18:00 Čínská malba
Výtvarná dílna pro seniory, zaměřená na kaligrafii a malbu
tuší na papír, textil a originální papírové vějíře. Finančně
podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
12.9.
11.00 a 14.00 Komentovaná prohlídka
Becherovy vily
Komentovaná prohlídka Becherovy vily s průvodcem pro
příchozí zájemce.
14.9.
16.00 - 18.00 Podzimní keramická dílna
V dílně inspirované podzimem si návštěvníci vytvoří mísu ve
tvaru listu stromu, kterou si mohou ozdobit technikami rytí,
lepení, perforace ad.
18.9.
16.00 - 18.00 Pralesní lapač snů
Řemeslné dovednosti indiánů ovlivní účastníky dílny při tvorbě lapače snů v pralesních barvách a doplňcích evokujících
tajemnost džungle.
Celé září
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze
pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224
111 nebo 606 928 844.

MĚSTSKÉ GALERIE KARLOVY VARY
Stará Louka 26, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 223 641, e-mail: mestskagaleriekv@gmail.com
otevírací doba: denně 10 - 18 hodin
7. až 21.9.
Pavlína Gardianová a Dalibor Šípek.
Prodejní výstava
Slavnostní zahájení výstavy ve středu 6. září v 17.00
hodin.
od 22.9. Prodejní výstava uměleckých děl českých
výtvarníků

GALERIE NA OCHOZU
www.charliegallery.cz, tel: 602 576 963
9.9. - 6.10.
Martin Němec - obrazy
Výstava malíře, spisovatele a kapelníka skupiny Precedens.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
21.9.
18.00 Karel Hrdlička: Stát Izrael
v divadle Husovka
Kořeny, vznik a vývoj do současnosti. Přednáška Mgr. Karla
Hrdličky, pedagoga, cestovatele a odborníka na dějiny i
současnost Státu Izrael.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 17.00
ST		
9.00 - 14.00
SO		
9.00 - 12.00, pouze čítárna,
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13.00 – 17.00
ST		
12.00 – 15.00
PÁ		
12.00 – 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST		 ZAVŘENO
PÁ		
12.00 – 16.00
12.9.
17.00 Expedice Cho Oyu
Cestopisná přednáška Jaromíra Nováka a promítání
snímků z expedice na 6. nejvyšší horu světa.
Každé úterý:
13.15 Senior klub
Posezení nad knihou pro seniory.
14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.
15.30 až 16.10 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti.
Každý čtvrtek:
16.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti druhých až pátých tříd.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047,
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.
13.9. - 12.11. Vlastimil Květenský - Já jsem se
nevymyslel
(vernisáž 13.9. 17.00)
Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského
představí dílo mimořádného představitele nového pojetí
v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu.
V umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník
neopominutelnou stopu, veřejný prostor města obohatil
řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců
působících v Karlových Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků do evropského kontextu
keramického umění druhé poloviny 20. století.
7.9. - 16.11.
Přednáškový cyklus Muzejní akademie
pořádaný výročí 150 let muzejnictví v Karlových Varech
- Nejstarší historie muzeí v Karlových Varech - od soukromého muzea Antona Pittroffa až po muzeum Karla Marxe
(PhDr. Stanislav Burachovič)
- Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech (Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. )

• KULTURNÍ SERVIS
- Přírodovědné sbírky muzea – přírodovědci a přírodovědné
spolky v Karlových Varech a okolí (RNDr. Jan Matějů, Ph.D.)
- Karlovarské spolky a kluby před 1. světovou válkou (Mgr.
Lukáš Svoboda)
- Historie archeologického bádání na Karlovarsku a
archeologie v Muzeu Karlovy Vary (Bc. Jan Tajer)
- Vřídlo, vřídelní voda a vřídlovec (RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.)
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky
nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou
přednášku.
Konkrétní termíny a přednášející sledujte na webu a fcb
muzea.
7.9.
17.00 Nejstarší historie muzeí v K. Varech
V první přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží historik
PhDr. Stanislav Burachovič prvopočátky karlovarského
muzejnictví od prvního muzea, kterým bylo soukromé
muzeum Antona Pittroffa, přes další muzea, která v Karlových Varech vznikala, až po Muzeum Karla Marxe.
21.9.
17.00 Hautfresser a spol. aneb Vývoj lázeňské léčby v Karlových Varech
V další přednášce z cyklu Muzejní akademie seznámí Mgr.
Kristýna Matějů, Ph. D. posluchače s historií lázeňské léčby od středověku až do 20. století, dobovými představami
o fungování lidského těla a extrémními léčebnými metodami. Připomene také to, jak se lázeňství projevovalo na
chodu města i jeho architektonické podobě a připomene
významné karlovarské lékaře.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí
existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře
historii města. Cesta začíná u Vřídla, unikátního přírodního
fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů,
společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a
historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro
představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin,
přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny
mnohými multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným
pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.

www.facebook.com/VzbudmeVary.
22.9.
18.00 Holektiv
„Sylfidy u Tržní kolonády“ (tanec, klaunerie, akrobacie)
Tajemné víly Sylfidy se na světových scénách prohánějí
už od roku 1832 a byla jen otázka času, kdy dorazí sem a
kolik jich bude. Vstup volný.

ZÁMECKÁ VĚŽ A OKOLÍ
Zámecký vrch, Karlovy Vary
Pořádá kulturní iniciativa Vzbuďme Vary, www.offcity.cz,
www.facebook.com/VzbudmeVary
23.9.
14.00 - 22.00 Vzbuďme Vary 2017
„Lázeňská kulturní kúra“. Zámecká věž a její okolí ožije
multižánrovým site specific festivalem. Umělecké instalace, tanec, divadlo pro děti, hudba, dílny pro děti i dospělé,
čítárna atd.
24.9.
15.00 Anička a letadýlko
„Vivi tady nebydlí“. Autorská pohádka a dílna pro děti od 5
let o punkové víle Vivi v Zámecké věži.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
2.9.
09.9.
17.9.
23.9.
30.9.

Krušné hory: Stopami horníků na Kraslicku
Brdy: Královstvím Floriána na Plešivec
Německo: Pilgramsreuth – 370 let,
co se zde objevily brambory
Tepelská vrchovina: Z Podhorního vrchu
do Mariánských Lázní
Mariánské Lázně: Žižkův vrch
s vyhlídkou Bedřicha Viléma

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny
Klubu českých turistů.

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

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

4.9.
Cvičební sezóna začíná
Srdečně zveme a těšíme se na všechny nové zájemce o
jógu. Přijďte vyzkoušet první lekci zdarma.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

PLAVEME S PLAVÁČKEM

Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz

Dáša Štrosová, tel. 777 201 774
email: karlovyvary@plavacek-deti.cz

Přehled pravidelných kurzů:
PO 18.00 Jóga pro mírně pokročilé a pokročilé
ÚT 18.00 Jóga proti bolestem v zádech
ČT 18.00 Jóga pro mírně pokročilé a pokročilé

23.9.
11.00 až 19.00 Svatováclavská slavnost
Bohatý kulturní program, dílničky, jarmark.

od 20.9 14.00 Plaveme s Plaváčkem
Vyplouváme! Podzimní kurz plavání rodičů s dětmi v Krytém
bazénu Sokolov probíhá každou středu. Začínáme vždy
plaváním, pokračujeme saunou a masážemi. Ve vodě sdílíme
radost se svými dětmi a vedeme je k základním technikám
plavání. Kurz je pro rodiče s dětmi od půl roku do 7 let.
Určeno i pro úplné začátečníky.

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2017

FARMÁŘSKÉ TRHY

24.9.
20.00 Film Café a Kino Drahomíra
Moussa Cissokho - Jan Galega Brönnimann - Omri Hason
AFRICAN PROJECT (SEN, CH, ISR)
Moussa Cissokho – kora, zpěv, Jan Galega Brönnimann
– basklarinet, sopransaxofon, Omri Hason – orientální
perkuse
Hudba tria je uměním vyprávění. Trio vytváří napětí mezi
tradiční a moderní hudbou z Afriky, Evropy a Středního
Východu.

Před Městskou tržnicí v K. Varech pořádá KV City Centrum.
Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928

1.9.
Pohádka pro Wlaštovku
Otevíráme mateřské centrum a dětskou skupinu - pohadka@wlastovka.cz.

TRŽNÍ KOLONÁDA
Tržiště, Karlovy Vary
Pořádá kulturní iniciativa Vzbuďme Vary, www.offcity.cz,

1.9. a 15.9.

10.00 Městské farmářské trhy

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: martinlindtnear@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

Prague Carlsbad Classic. Historické vozy
si vychutnáte i při jízdě elegance
Letos již po osmé se uskuteční akce s názvem Prague Carlsbad Classic, International Classic Cars Rally
and Concours d´Elegance. Rally historických vozů
(oldtimerů a youngtimerů) se zahraniční účastí začíná
v pátek 22. září 2017 v Praze. V sobotu pojedou
vozidla rally na trase Praha – Chýše - Karlovy Vary. Do

Karlových Varů dorazí kolem 16.00 hodiny k Grandhotelu Pupp, kde budou vystavena do druhého dne.
V neděli je také můžete spatřit při jízdě elegance po
Karlových Varech. Jízda elegance potrvá přibližně od
12.00 do 13.00 hodin, poté budou vozy opět vystaveny do cca 16.00 hodin u Grandhotelu Pupp.

Trasa jízdy elegance: (Grandhotel Pupp) Mírové náměstí - Mariánskolázeňská – Nová louka – Divadelní
náměstí – Vřídelní – Zahradní – nábřeží Osvobození - Varšavská – Zeyerova – T. G. Masaryka – nábřeží
Osvobození – Bezručova – Na Vyhlídce – ulice Libušina – U Imperialu – Slovenská – Mariánskolázeňská –
Nová louka – Mariánskolázeňská – Mírové náměstí.

Florbalový klub FB Hurrican KV letos oslaví
své 20leté působení na české florbalové
mapě. Přes těžké začátky jsme se vypracovali
do podoby, jak nás znáte dnes. Výsledkem
je 14 mládežnických družstev hrajících
oficiální soutěže, a především mužský A-tým
bodující již druhou sezónu v 1. lize. Velice
nás těší vysoký nárůst členské základny, díky
kterému se nám ve spolupráci s místním
DDM podařilo otevřít jedinou florbalovou
akademii na západě Čech. Novinkou letos
bude dlouho očekávané otevření kategorie
MINIPŘÍPRAVAKY (roč. 2011 - 2012)
a zejména kategorie DÍVEK (roč. 2003
až 2007). I nadále pracujeme na dalších
novinkách pro vzestup tohoto již tradičního
sportovního klubu v Karlových Varech.

#HRAJ S NÁMI FLORBAL
nově MINIPŘÍPRAVKA & DÍVKY
celoroční NÁBOR roč. 2001 až 2012
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Město se chystá na premiérový
Světový pohár v triatlonu
Třetího září 2017, to je datum debutu Karlových Varů na listině ITU Světových pohárů v triatlonu. Do
startu zbývá už jen pár dní, startovní listina je odtajněna

CITY TRIATHLON 2017
DALŠÍ ZÁVODNÍ PROGRAM

Už měsíc před začátkem jednoho z nejvýznamnějšího triatlonových podniků v České republice
bylo jasné, že triatlonová špička si tento termín
do svých kalendářů rozhodně zařadila. Startovní listina v maximálním rozsahu znamená 75
mužů a 75 žen, kteří si v kategorii elite rozdělí
prize money v celkové výši 60.000 USD. Dalším
tahákem jsou technicky náročné tratě v největších
českých lázních, kde se v letech 2001 a 2003 jelo
Mistrovství Evropy.
Jan Řehula, šéftrenér české reprezentace, říká:
„Myslím, že to mnozí závodníci pojmou jako ostrý
test před finále ITU Světového poháru. V Karlových
Varech jsem závodil několikrát. Tratě jsou naprosto
spravedlivé a atraktivní pro diváky. Fanouškům
mohu doporučit výjezd na Zámecký vrch, 7x uvidí
špičkovou cyklistiku.“
Na otázku, jak to na předběžné startovní listině
vypadá, odpovídá ředitel závodu Vladimír Malý:
„K 3. srpnu bylo přihlášeno 69 mužů a 52 žen.
Je mezi nimi dvanáct jmen z TOP30 a celkově 44
procent závodníků z TOP50. Určitě se zeptáte: A co
nějaká hvězda? Vypadá to na triatlonovou výpravu
z Portugalska. Konkrétně ve startovní listině figuruje čerstvý mistr Evropy v olympijském triatlonu
z Kitzbuehlu a mistr Evropy z duesseldorfského
sprint triatlonu Joao Pereira a jeho týmový kolega
Joao Silva, který obsadil v obou závodech shodně
třetí místo. Mezi ženami bychom rádi zažili jeden
velký comeback do Karlových Varů.“
Česko, respektive česká triatlonová reprezentace,
by v Karlových Varech ráda určitě napsala také
úspěšný příběh, vždyť patrony závodu jsou Jan
Čelůstka a Vendula Frintová. Vladimír Malý říká:
„Český tým přijede do Karlových Varů o několik dnů

dříve. Na programu mají nejen besedu se studenty
CIS o triatlonu, ale blokujeme pro ně a další zájemce ze startovního pole plavecké dráhy v KV Areně.
Podobně jako v minulých letech uvidíte mnohé
také na Rolavě nebo v lázeňském centru města.
Byť tratě čeští triatlonisté znají z předchozích startů
(nejlepší výkony v domácích barvách: Vendula Frintová v roce 2015 první místo, Jan Čelůstka o rok
později páté místo), doma udělají maximum pro
diváky. Téměř jako doma tu bude také slovenský
triatlonista, náš kamarád a skvělý plavec Richard
Varga, jehož účast máme také potvrzenu."
Hlavní závod žen startuje v neděli 3. září v 10.00
hodin, závod mužů v 15.00 hodin. Kromě cenných
bodů do seriálu Světového poháru 2017 a uvedeného prize money bude v Karlových Varech ve
hře také zajištění účasti na Letních olympijských
hrách 2020 v Tokiu, což bude závodu dodávat ještě
prestižnější náboj.
Pro diváky bude připraveno zázemí a služby
v podobě parkování a hromadné přepravy autobusy mezi hlavními lokacemi závodu, na elitní triatlety čekají znovu velice atraktivní tratě, které jsou
po světě vyhlášené svojí spravedlivostí, náročností
a členitostí. Plavecká část se všemi atraktivními
skoky, výběhy a nasedáním na kolo bude probíhat
na přírodním koupališti Rolava, odkud se závodnicí
na kole přesouvají po nájezdu na cyklistický
okruh, který absolvují sedmkrát. Závodníky čeká
technicky náročná trať s různými druhy povrchu,
včetně 21procentního stoupání na Zámecký vrh
s bouřlivým diváckým kotlem. Druhé depo, cílová
rovinka a cíl se nachází na prostranství před
hotelem Thermal. Běžecká část je situována kolem
nejvýznamnějších kolonád v údolí řeky Teplé.

CITY NIGHT RUN
Trať: 3 km běh, rovina
Kdy: v pátek 1. září. registrace od 15.00 do
20.00 hodin, start ve 21.00 hodin
Po loňské úspěšné premiéře se pořadatelé
dohodli na provázání tohoto závodu
s Festivalem světla. Zážitkového běhu se
může zúčastnit kdokoliv. Po doběhu bude
zahájená první část festivalu spuštěním
premiérového promítání videomappingu na
Alžbětiných lázních. Na trase budou také
připravena světelná překvapení v podobě
speciálně nasvícených stanovišť jedinečně
pro tento závod. Smyslem závodu není
vítězství, ale zážitek z neopakovatelné
atmosféry, krásného nasvícení a setkání se
s profesionálními běžci, kteří závod využijí
jako „rozklusání“ před Světovým pohárem.
V závodu nejsou stanovené žádné časové
limity, trasa je bezbariérová, a proto se těšíme
na každého závodníka.
ČESKÝ POHÁR ŽACTVA
Kde: koupaliště Rolava a okolí
Kdy: v pátek 1. 9. 2017 od 13.00 hodin
Trasy budou uzavřené a jako v minulých
letech hlídané policií a pořadateli.
BABY DUATHLON
Kde: koupaliště Rolava
Kdy: v sobotu 2. září, start 10.00 hodin
Otevřený závod pro děti a rodiče.
AGE GROUPS
Kde: koupaliště Rolava - centrum města
Kdy: v sobotu 2. září po poledni, přesné časy
startů organizátoři oznámí na internetových
stránkách
Otevřený závod pro veřejnost. Organizátoři
jsou připraveni na to, aby odstartovali ve
třech vlnách, v každé s kapacitou 300
závodníků. Závod si může vyzkoušet opravdu
každý, pro zvládnutí tras nejsou žádné časové
limity. Amatérští závodníci zažijí špičkový
servis a atmosféru na srovnatelné úrovni
jako v nedělním závodě pro elitní atlety ve
Světovém poháru.
Podrobné informace o celém triatlonovém
víkendu a všech závodech na
www.citytriathlon.cz
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Památka z roku 1558 je vzácný pergamenový foliant (o rozměrech 63 x 40 x 16 cm a váze 28 kg) obsahující na 471 foliích české utrakvilistické liturgické texty
ke mši svaté i další zpěvy s notami a pozoruhodnou malířskou výzdobou.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Dopřejte své pLeti i těLu po Létě restArt

V Asklepionu Karlovy Vary na vás čekají prověřené
a účinné metody v péči o pokožku i tělo
za překvapivě nízké ceny.
Vaše pleť potřeBuje po létě napít!
HLoubková HyDrAtAce kyseLinou HyALuronovou
Vyhlazení vrásek, hydratace a omlazení kyselinou hyaluronovou dodá vaší pleti vše,
co po létě potřebuje. Vyhladí vrásky, dodá pleti ztracenou vláhu a objem.
podepSala Se doVolená a letní režim na Vaší poStaVě?
Hubnutí A forMování postAvy v AskLepionu
Nejvyhledávanějším ošetřením na oddělení gastroenterologie jsou aplikace balonků
do žaludku vedoucí k redukci hmotnosti o 10-15 kg. Balonek navodí pocit sytosti,
vy přirozeně přijímáte méně po-travy a hubnete!
A něco navíc! Podpořte hubnutí bodyformingem a získejte perfektně tvarovanou
a štíhlou postavu s našimi prověřenými tělovými přístroji Exilis, Bodyter či lékařskou
krylilýzou Cooltech. Centimetry mizí doslova před očima.

Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

