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JAZZFEST SE BLÍŽÍ. 
TAKÉ LETOS NABÍDNE 
ŘADU SKVĚLÝCH 
KONCERTŮ
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Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Příjem písemností
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.

Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek  8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.

Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.
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01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY 
je saxofonista Milan Krajíc, ředitel společnosti 
Jazzový kruh, která už po osmnácté pořádá Jazzfest 
Karlovy Vary – Sokolov a současně aktivní účastník 
jazzového dění na mezinárodním festivalu. Série 
koncertů čtyřiatřicátého ročníku odstartuje 12. října 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům.

06 MĚSTEM POVEDE CESTA UMĚNÍ
Od září tohoto roku si pozorní návštěvníci Karlových 
Varů mohou všimnout zvláštních nápisů na některých 
směrovnících v centrální části Karlových Varů - Hu-
dební VARY, Sochařské VARY, Divadelní VARY, Výtvarné 
Vary a další. Nevedou k určenému místu, přes QR kód 
nasměrují zájemce na web s názvem Cesta umění 
Karlovy Vary.

12 ŠKOLÁKŮM VAŘÍ V NOVÉ KUCHYNI
Nejmodernější varnu a další kuchyňské přístroje mají 
nově k dispozici kuchařky v ZŠ Poštovní. Kuchyň byla 
vybavena také moderním velkokapacitním konvek-
tomatem, myčkou na černé nádobí a automatickou 
myčkou běžného nádobí. Úpravou prošel i prostor 
výdeje jídel, který byl mimo jiné vybaven novým 
pultem a terminálem pro přihlášení strávníků.

13 UNIVERZITA KARLOVA
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozšířila výuku 
fyzioterapie do Karlových Varů. Je více než symbolic-
ké, že se založení našeho lázeňského města, byť i po 
dlouhých staletích, potkává se symbolem vzdělanosti 
doby Karlovy, jeho pražskou univerzitou.

18 NA SKOK DO LESA
Podívat se do lesa, nejlépe jen na skok, protože lidé 
mají málo času, je docela žádané. A proč se rovnou 
nevydat na Jelení skok. Ke kamzíkovi vede mnoho 
cest. Jeden z vtípků barona Lützowa je dnes jedním 
ze symbolů města.

21 TOURFILM
Proměny cestování v České republice za uplynulých 
pět dekád a také české legendy cestování představí 
výroční 50. ročník festivalu Tourfilm. Porota vybere 
vítěze mezi více než 350 snímky.

24 BEST FEST
Divadelní přehlídka Best Fest také letos představí 
výběr z nejlepších inscenací současných českých 
divadel. V Karlovarském městském divadle bude 
zahájena začátkem října a potrvá do 6. listopadu.

12
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Morový sloup, Schwarzova kaple, tvrziště Přemilovice, 
kostel sv. Anny, lázeňský dům Petr nebo chrám sv. Maří 
Magdaleny. Významné karlovarské památky otevřely 
o víkendu 16. a 17. září své brány u příležitosti Dnů 
evropského dědictví 2017. Prohlídka každého místa byla 
spojena s odborným výkladem historiků a doprovodným 
programem, vstup byl zdarma. Otevřené památky si 
v průběhu víkendu prohlédlo přes 400 návštěvníků.

JOSEF A MARIE PRO KOSTEL V RYBÁŘÍCH
A jedna zpráva pro zasvěcence. Už se klubou... to bude 
paráda, co říkáte?

DOWNTOWN TOUR: 
FINÁLE KORUNOVALO MITVALSKÉHO
Start závodu v prostoru rozhledny Diana, první třetina 
trati lázeňským lesem, druhá po dlažebních kostkách 
a umělých skocích a finiš u Tržní kolonády. Čtvrtý ročník 
extrémního bikového závodu KV Downtown 2017 nabídl 
letos jezdcům zbrusu novou trať.

OSLAVÍME DEN VZNIKU REPUBLIKY
Město Karlovy Vary a Český svaz bojovníků za svobodu 
pořádají vzpomínkové shromáždění u příležitosti Dne 
vzniku samostatného československého státu. Slav-
nostní akt se uskuteční v sobotu 28. října od 10 hodin 
u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na stejnojmenné 
karlovarské třídě.

STOVKY NOVÝCH PRVŇÁČKŮ USEDLY DO LAVIC
Nový školní rok 2017/2018 přivedl do karlovarských 
základních škol stovky nových školáků. Do lavic ve ško-
lách zřizovaných městem usedlo celkem 448 prvňáčků. 
Zástupci města se zúčastnili slavnostního zahájení 
školního roku na ZŠ 1. máje (na snímku) a na ZŠ a ZUŠ 
Šmeralova, kde mimo jiné předali žákům sladké dárky.

CITY NIGHT RUN NACHYSTAL 
SVĚTELNÁ PŘEKVAPENÍ
Na provázání s Festivalem světla se po loňské premiéře 
dohodli pořadatelé City Night Run, doprovodného 
závodu letošního SP v triatlonu. Na trase byla připravena 
světelná překvapení v podobě speciálně nasvícených 
stanovišť jedinečně pro tento závod. Nebyly stanovené 
žádné časové limity, zážitkového běhu se mohl zúčastnit 
kdokoliv. Smyslem nebylo zvítězit, ale užít si neopakova-
telnou atmosféru, krásné nasvícení a setkat se s profesi-
onálními běžci, kteří závod využili jako „rozklusání“ před 
startem v City Triathlonu 2017.

ZASTÁVKA V DOUBÍ DOSTANE PŘÍSTŘEŠEK
Čekání na autobus v Doubí bude komfortnější. V průběhu 
října bude na zastávce linky MHD č. 6 „Svatošská“ 
vybudován přístřešek, na jehož absenci cestující často 
poukazovali. Jednání s vlastníkem přilehlé nemovitosti 
o odkupu části pozemku, kde by mohla být vybudo-
vána zastávka MHD s přístřeškem s bočními stěnami, 
nedospělo k dohodě. Město proto vybuduje přístřešek 
přímo na chodníku. S ohledem na prostorové možnosti 
půjde o konzolovou konstrukci se zastřešením, bez 
bočních stěn. 

DO MĚSTA DORAZILA RECYKLOJÍZDA
Tříčlenný tým na elektrokolech během své jízdy napříč 
republikou informuje o znečišťování životního prostředí 
vyhozenými bateriemi. V centru Karlových Varů proto 
členové Recyklojízdy vysvětlovali kolemjdoucím, jak 
správně nakládat s dosloužilými bateriemi, jak je třídit. 
Zájemcům rozdávali i praktické krabičky pro třídění 
různých druhů baterií. Odborný výklad a prohlídku 
elektrokol si nenechali ujít ani žáci ZŠ Truhlářská, kteří 
přinesli desítky vytříděných baterií.

KARLOVARSKÝ JARMARK: PODZIMNÍ POSVÍCENÍ
V říjnu se v centru města uskuteční třetí z řady Karlovar-
ských jarmarků, tentokrát na téma Podzimní posvícení. 
Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. října ožijí ulice Zeyerova a T. 
G. Masaryka ruchem staročeských řemesel a akcemi pro 
děti. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a las-
kominami. Jarmarky potrvají vždy od 10 do 18 hodin. 
Pořadatelem Karlovarských jarmarků je agentura Rafael.
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Festival světla rozzářil Vary
Karlovy Vary se o prvním zářijovém víkendu 

opětovně zahalily do barevných světel. Letošní 
ročník festivalu světla VARY°září byl specifický 
svým spojením se světovým pohárem v triatlo-
nu. To přineslo programové změny a kumula-
ce velkého množství lidí do sobotního večera. 
Počasí v letošním roce nepřálo tolik jako při 
loňské premiéře, čtvrteční a páteční dešťové 
přeháňky připravily organizátorům nejednu 
horkou chvilku. Na večery se pak naštěstí leh-
ce umoudřilo, a ačkoliv teplo tedy nebylo, ale-
spoň nepršelo.

Pátek byl věnován studentské soutěži ve video-
mappingu na budovu Alžbětiných lázní, nad níž 
převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. To-
máš Zima, který se akce i osobně zúčastnil a na 
závěr předal tvůrcům ocenění. Do soutěže se při-
hlásilo celkem šest studentů, o vítězích rozhodli 
návštěvníci akce svým hlasováním prostřednic-
tvím mobilních zařízení.

A jak to tedy dopadlo? Nejlepší videomapping 
z pohledu návštěvníků připravila Klára Straková 
z Vysoké školy ekonomie a managementu. Její 
práce s názvem Mystical Forest získala přes 50 
procent všech hlasů a sama autorka k ní doplnila: 
„Projekce Mystical Forest je obrazem evolučního 
vývoje od samotného semínka stromu, po život 
fauny v něm a zrození životadárného pramene.“ 
Na druhém místě se těsně umístil Jan Adamus 
z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze 
s prací „Altum“, která odpovídala na otázku „Mů-
žeme si být jistí, že je náš svět opravdu reálný? 
Nežijeme v počítačové simulaci, tak jak to tvrdí 
Elon Musk?“. Cena za třetí místo  putuje do Ústí 
nad Labem Františku Pecháčkovi z Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně, který připravil na budovu Alž-
bětiných lázní projekci s názvem „Voda je život“.

Sobotní večer na trasu od Alžbětiných lázní po 
Grandhotel Pupp přilákal mnoho návštěvníků, kteří 
se museli vypořádat i se stísněnými podmínkami 
průchodu, způsobenými pořádáním světového 

poháru v triatlonu ve stejném termínu. I tak roz-
ličné projekce rozzářily celé město, a jak ohodnotil 
jeden z návštěvníků: „Nádherný zážitek, který rád 
zopakuji každým rokem. Za mě opravdu úžasná 
akce, která Varům moc sluší.“ A tak tedy věřme, 

že Karlovy Vary budou v září 2018 zase zářit při 
„VARY°září 2018“.

Více o akci najdete na webu 
varyzari.karlovyvary.cz

Děkujeme partnerům za významnou podporu akcí Zahájení lázeňské sezóny 2017 a VARY°září – festival světla.

http://varyzari.karlovyvary.cz
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V rámci česko-bavorského projektu „Rok v lese 
2“ proběhl v sobotu dne 9. září 2017 další ročník 
soutěže ve vaření „Linhartský kotlík“. Této již 
tradiční akce se letos zúčastnilo celkem deset týmů. 
Zadáním bylo uvařit nejlepší segedínský guláš. Na 
prvním místě se umístil pár pejska a kočičky, na 
druhém místě myslivecké sdružení Rysy Doubí a na 
třetím místě Správa lázeňských parků. Celý den 
doprovázela výborná atmosféra. Návštěvníci mohli 
také shlédnout vyřezávání dřevěných soch motoro-
vou pilou i ochutnat samotné výstupy kuchařského 

umění soutěžících. Akce se zúčastnili i hosté z ba-
vorského partnerského Hofu. Těm Lázeňské lesy 
Karlovy Vary připravily mj. exkurzi po lázeňských 
lesích a prezentaci výstupů společné česko-bavor-
ské spolupráce. Akce byla podpořena z Dispozičního 
fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. A co se bude vařit 
příští rok? Evžen Krejčí, ředitel Lázeňských lesů 
Karlovy Vary už stačil prozradit, že úkolem bude 
uvařit tu nejlepší bramboračku.

Linhartský kotlík 2017. 
O nejlepší segedínský guláš

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 na-
řízení). 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. 

2.10.  Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gaga-
rinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, 
Čechova, Chodská, Kollárova

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

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

4.10.  Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického 
(od křižovatky s ul. 5.května na konec ulice), 5. 
května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

  Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

5.10. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítko-
va, Hynaisova, Raisova, Petřín 

6.10. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, 

Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova, Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – 
ruční úklid

9.10. 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 Republi-
ky 

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

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

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

12.10. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), Spojo-
vací

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

16.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, 
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, 
Chodovská, Starorolská, Cihelní 

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

17.10. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 

Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, 
Cihelny

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

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-
rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

19.10. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, 
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu

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

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

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

24.10. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská

25.10. Parkoviště: Severní, Konečná (velká parkoviště) 
 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Beche-

rovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera 
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehrad-
ské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova 
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní 
stanice MHD

Od začátku listopadu bude úklid komunikací probíhat 
v režimu zimní údržby.

Blokové čištění a noční mytí komunikací v říjnu

SEJDE SE 
ZASTUPITELSTVO
V říjnu se opět sejde karlovarské zastupitel-
stvo. Jednání proběhne v úterý 31. října od 
8:30 hodin v sále Alžbětiných lázní. Zasedání 
je volně přístupné veřejnosti a je možné ho 
sledovat přímo na místě nebo prostřednictvím 
on-line přenosu na internetových stránkách 
magistrátu www.mmkv.cz.
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Karlovými Vary povede Cesta umění

Od září tohoto roku si pozorní návštěvníci 
Karlových Varů mohou všímat zvláštních nápisů na 
některých směrovnících v centrální části Karlových 
Varů - Hudební VARY, Sochařské VARY, Divadelní 
VARY, Výtvarné Vary a další. Tyto nové „směrovky“ 
však nevedou k určenému místu, ale přes příslušný 
QR kód nasměrují zájemce na nové webové stránky 
s názvem Cesta umění Karlovy Vary.

Na databázi a myšlenku uceleného přehledu 
místní historie uměleckých oborů a jejich hlav-
ních karlovarských představitelů, které vytvořili 
v projektu Parku umění Karlovy Vary Jindřich Volf 
a Štěpán Podešt, navázali tvůrci i v Cestě umění. 
Propojením internetových stránek s reálnými odkazy 
ve městě se tyto informace chtějí co nejvíce přiblížit 
všem místním i návštěvníkům Karlových Varů. Cesta 
umění probíhá celou nejfrekventovanější lázeňskou 
trasou od Národního domu až k Poštovnímu dvoru 

a provede vás deseti uměleckými obory. Dozvíte se 
nejen, jací umělci Karlovy Vary navštívili, ale také 
jména těch, kteří se zde narodili nebo s Karlovými 
Vary spojili část svého života.

Ale nečeká vás jen suchý výčet jmen. Hned v úvo-
du každé zastávky můžete rozkliknout kvízovou 
otázku a vyzkoušet tak své znalosti. Na některé 
otázky se dozvíte odpověď při dalším listování 
stránkami. Jiné najdete porozhlédnutím se kolem 
sebe a další určitě vylovíte z paměti.

Zodpovíte-li všechny otázky, můžete pak podle 
návodu vyplnit letáček, který najdete v odkazu na 
titulní straně Cesty umění. A nebo ne a budete mít 
aspoň dobrý pocit hravého dítěte.

Cestu pro vás připravila obecně prospěšná 
společnost Forte za finanční podpory Statutárního 
města Karlovy Vary.

 Pavla Šemberová

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Diskusní fóra: podzimní série začíná
V říjnu a listopadu se uskuteční další z pravi-

delných setkávání obyvatel karlovarských čtvrtí 
se zástupci města a jeho organizací. Tématem 
debat budou uskutečněné a připravované projek-
ty a plány, diskutovat se bude také o stavu a prů-
běhu řešení podnětů z předchozích fór a dalších 
tématech, která účastníci otevřou. Začátek 

diskusních fór je stanovený na 17.00 hodinu 
a tady jsou termíny podzimní série diskusních 
fór: 25. října - Tuhnice, centrum města a lázeň-
ská část (jídelna ZŠ Dukla – ul. Jízdárenská), 
8. listopadu - Rybáře (jídelna ZŠ Konečná), 22. 
listopadu - Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace 
U Kaštanů – Rosnice).

VÝZVA MAJITELŮM 
PAMÁTEK
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje 
vlastníky kulturních památek umístěných 
v Městské památkové zóně Karlovy Vary na 
možnost podání žádostí o finanční příspěvek 
z Ministerstva kultury ČR. Jedná se o dotační 
prostředky na obnovu kulturních památek pro 
rok 2018. O finanční příspěvek mohou vlast-
níci zažádat prostřednictvím zástupců místní 
pracovní skupiny pro regeneraci. Je ovšem 
nutné předem žádost projednat se všemi členy 
pracovní skupiny. Proto doporučujeme obrátit 
se na členku pracovní skupiny, Mgr. Janu Těž-
kou (tel. 353 151 344, e-mail: j.tezka@mmkv.
cz), a to do 13. října 2017.

Svoz bioodpadu bude i v letošním roce probíhat až 
do konce listopadu. Město tak opět vychází vstříc 
zájemcům o třídění biologicky rozložitelných slo-
žek odpadu. Hnědé popelnice budou v průběhu 
října i listopadu vyváženy dle běžného harmono-
gramu. Velké kontejnery budou následně v posled-
ních dnech listopadu ze stanovišť stahovány. Malé 
nádoby si uživatelé mohou ponechat a uskladnit, 
aby je měli k dispozici opět v příští sezóně. Svoz 
bioodpadu bude opět zahájen v jarních měsících 
příštího roku. V průběhu celého roku je možné 
biologicky rozložitelné složky odpadu bezplatně 
odkládat také v kompostárně Správy lázeňských 
parků v Žižkově ulici ve Staré Roli nebo na sběr-
ném místě na Chebské ulici ve Dvorech. Otevřeno 
je každý den od 8 do 18 hodin.

Svoz bioodpadu 
pokračuje
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

V rozpočtu města na rok 2018 budou opět vyčleněny finanční prostředky 
určené na neinvestiční dotace v několika oblastech. Zájemci o poskytnutí 
individuálních dotací mohou podat žádost do 31. října letošního roku. 

Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na interneto-
vé adrese www.mmkv.cz v (pod záložkou Magistrát, v sekci „Dotace“). Nein-
vestiční dotace jsou poskytovány na konkrétní účel určený žadatelem v žádosti. 

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí do 31. října 2017 prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz 
v sekci „Dotace“. Případné informace a odpovědi na dotazy týkající se žá-
dostí o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková 
(U Spořitelny 2, č. kanceláře 205) tel. 353 152 569. U uvedené pracovnice jsou 
potřebné formuláře rovněž k dispozici.

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 2017 prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace 
jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční 
politiky města. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 413 - odbor kancelář 
primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 2017 prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, 
případně v kanceláři č. 413 - odbor kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 
353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy do 31. října 2017 pro-
střednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tisko-
pisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz v sekci 
„Dotace“, případně v kanceláři č. 234 - odbor kultury, školství a tělovýchovy 
– Gabriela Hazuchová, tel.: 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy do 31. října 2017 pro-
střednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tisko-
pisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz v sekci 
„Dotace“, případně v kanceláři č. 332 - odbor kultury, školství a tělovýchovy 
– Jana Plevová, tel.: 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy do 31. října 2017 pro-
střednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tisko-
pisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz v sekci 
„Dotace“, případně v kanceláři č. 237 - odbor kultury, školství a tělovýchovy 
– Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 151 344.

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Žádosti zasílejte na Městskou policii Karlovy Vary do 31. října 2017 prostřed-
nictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy 
žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz v sekci 
„Dotace“, případně v budově městské policie na oddělení prevence a dohledu, 
Školní 7, Stará Role u Mgr. Kamily Hofmanové – manažerky prevence krimina-
lity a protidrogové prevence, tel. 353 153 937, 724 024 905.

Žádosti o dotace na rok 2018 
podávejte do konce října

LESOTECH - HUSQVARNA 
Tepelská 5/551

 Mariánské Lázně 353 01 
tel. 725301044

LESOTECH - HUSQVARNA 
Chebská 100 

Karlovy Vary 36006
 tel. 606301303

LESOTECH - HUSQVARNA 
Tepelská 5/551

 Mariánské Lázně 353 01 
tel. 725301044

LESOTECH - HUSQVARNA 
Chebská 100 

Karlovy Vary 36006
 tel. 606301303

LESOTECH - HUSQVARNA 
Tepelská 5/551

 Mariánské Lázně 353 01 
tel. 725301044

LESOTECH - HUSQVARNA 
Chebská 100 

Karlovy Vary 36006
 tel. 606301303

LESOTECH - HUSQVARNA 
Tepelská 5/551

 Mariánské Lázně 353 01 
tel. 725301044

LESOTECH - HUSQVARNA 
Chebská 100 

Karlovy Vary 36006
 tel. 606301303

TANEČNÍ KURZY
 DĚTI - MLÁDEŽ - DOSPĚLÍ - SENIOŘI

 w w w.b estdance.cz
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Z VÝKONU SLUŽBY

Sebeobrana pro seniory
Společně se zahájením 8. ročníku oblíbené 

Senior akademie se „rozjede“ také výuka sebe-
obrany pro seniory, o kterou v posledních letech 
významně roste zájem. Dobrou zprávou je, že se 
sebeobranu pro seniory při Městské policii Kar-
lovy Vary, kterou lektoruje erudovaný instruktor 
sebeobrany pan Miroslav Ponert, podařilo zajistit 
nejen pro účastníky Senior akademie, ale i pro 
ty, kteří Senior akademii nenavštěvují. Kurzy se-
beobrany tedy začínají pro všechny Karlovaráky 
starší 65 let, kteří mají zájem zlepšit svoji fyzic-
kou připravenost a posílit své sebevědomí, 25. 
10. 2017 od 11:00 v tělocvičně Městské policie 
Karlovy Vary, ulice Moskevská 34, a jsou zcela 
zdarma. Tento počin se podařil díky podpoře 
vedení města a především náměstka primátora 
Michala Riška, do jehož gesce spadá sociální 
oblast a práce se seniory.

Integrace operačního střediska
V rámci veřejné zakázky pod názvem Integrace 

operačních středisek OPIS a KOPIS se hledá 
dodavatel, který zajistí přesun operačního 
střediska městské policie do budovy Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje. Touto 
integrací dojde ke spojení dvou významných 
operačních středisek a tím i ke zkvalitnění a lepší 
komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS. Aby 
městská police využila co nejlépe potenciál a do-
zvěděla se o tomto technicky náročném přesunu, 
který musí probíhat tak, aby byl pro občany 
zachován plný a neomezený komfort a bezpečí, 
zvolila novinku, kterou nový zákon o zadáván 
veřejných zakázek zavedl, a to předběžnou tržní 
konzultaci. I nadále tak bude městská policie 
zajišťovat bezpečí občanů, avšak nyní z prostře-
dí, které vyhovuje stále zvyšujícím se nárokům 
na technické podmínky a bezpečnostní situaci. 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce byla 
na profilu zadavatele (statutárního města Karlovy 
Vary) zveřejněna 30. srpna 2017.

Na kole jen s přilbou
Na kole jen s přilbou. To je název preventivního 

projektu, do kterého se Městská policie Karlovy 
Vary již po čtvrté aktivně zapojila. Smyslem pro-
jektu je připomenout cyklistům, jak se bezpečně 
pohybovat v silničním provozu. Koncem letních 
prázdnin proto vyrazila cyklohlídka městské poli-
cie společně s Týmem silniční bezpečnosti, který 
celorepublikovou kampaň zastřešuje, na páteřní 
cyklostezku kolem Ohře. Na stanovišti v Tašovi-
cích, na konci ulice U Brodu, se zastavovaní cyk-
listé dozvěděli užitečné informace o správném 
použití cyklistické přilby, povinné výbavě a bez-
pečném pohybu na kole. Ti vzorní obdrželi drobné 
dárky, díky kterým mohou svou bezpečnost na 
kole ještě zvýšit, jako reflexní pásky apod. Všichni 
cyklisté dostali také brožurku s bezpečnostními 
zásadami a mapkou cyklostezek v Karlovarském 
kraji.

Dny s městskou policií 
pro mateřské školy

• MĚSTSKÁ POLICIE

Druhý týden v září připravilo oddělení preven-
ce a dohledu oblíbenou akci Dny s městskou 
policií pro mateřské školy. Celá akce se odehrá-
vala v Centru zdraví a bezpečí, kde pro děti bylo 
připraveno několik stanovišť s různými úkoly. 
Předškolní děti si tak mohly vyzkoušet například 
volání na tísňovou linku.  Naučily se rozeznávat 
a řešit nebezpečné situace, se kterými se mohou 
v každé domácnosti setkat. Dále si vyzkoušely 

jízdu na dopravním hřišti a prohlédly si služební 
automobil městské policie. Celou akci strážní-
kům pomáhali zajistit studenti Střední odborné 
školy pedagogické v Karlových Varech, kterým 
patří velké poděkování za hladký průběh. Ke spo-
kojenosti všech zúčastněných přispělo také vel-
mi příjemné počasí a drobné předměty ve formě 
omalovánek a pexes, které od strážníků obdržely 
všechny děti.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Patnácté výročí svého působení letos slaví Raná 
péče Kuk. V roce 2002 vznikla jako Středisko rané 
péče a za 15 let existence poskytla službu 230 
rodinám a poradci najezdili přes 230 000 km na 
cestách na více než 4 200 konzultací.

V souvislosti s tímto jubileem se v Krajské 
knihovně Karlovarského kraje koná od 1. do 28. 
listopadu výstava fotografií. Snímky ukazují, jak 
vypadá práce poradce rané péče v rodinách, jaké 

pomůcky při své práci používají a jak se pracuje 
s dětmi. Fotografie byly průběžně pořizovány po 
celou dobu fungování organizace.

Raná péče Kuk je zaměřená na rodiny s dětmi 
se zrakovým a kombinovaným postižením. Poradci 
jezdí po celém území Karlovarského a Plzeňského 
kraje a pomáhají rodinám, aby se dokázaly co nej-
lépe vypořádat se svou těžkou situací. Služba je 
zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dí-

těte. Poradci nabízí odborné rady, informace, kon-
takty na odborníky a instruktáž, jak mají s dítětem 
správně pracovat. Zároveň jim zapůjčují pomůcky, 
vhodné pro rozvoj schopností a dovedností dítěte. 
Služba také umožňuje dítěti zůstat doma v jeho 
přirozeném prostředí a pro rodinu je bezplatná. 
Cílem je, aby celá rodina žila co nejběžnějším způ-
sobem života. 

K výročí chystá Raná péče Kuk výstavu

Kontakt: Tomanova 5, 301 00 Plzeň, tel: 377 
420 035/724 400 815, e-mail: plzen@ranape-
ce.eu, www.ranapecekuk.eu
Co je raná péče? Terénní sociální služba po-
skytovaná rodičům a dítěti od narození do 7 let, 
které má zdravotní postižení nebo je jeho vývoj 
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. 

Lidé propuštění z vězení dostali v Karlových Va-
rech vůbec poprvé šanci vyzkoušet si simulované 
pracovní pohovory v rámci akce Pohovory nane-
čisto, kterou tady v polovině září uspořádala nezis-
ková organizace Rubikon Centrum.

„Je to jedinečná možnost pro klienty i zaměst-
navatele. Jedni získají cenné zkušenosti a zpětnou 
vazbu na své vystupování a chování, druzí mají 
možnost poznat skupinu potenciálních zaměst-
nanců, kterou zatím ve výběrových řízeních opomí-
jeli nebo vylučovali. Věřím, že akce pomůže ucha-
zečům získat větší jistotu a sebevědomí a firmy 
poznají loajální pracovníky s opravdovou chutí do 
práce,“ říká Petra Třešňáková, manažerka pobočky 
Rubikon Centra v Karlových Varech.

Smyslem Pohovorů nanečisto je trénink klien-
tů na opravdové interview, akce má tedy podobu 
„rychloseznamky“, kdy se u sedmi zaměstnavate-

lů vystřídá sedm až deset klientů Pracovní agen-
tury Rubikon. Řada klientů má zajímavé pracovní 
zkušenosti nebo kvalifikaci, někteří ale nikdy na 
žádném pohovoru nebyli, a tak postrádají umění 
sebeprezentace, někteří také mají problémy mlu-
vit o své trestní minulosti. Odsouzení, kteří už jsou 
zpět na svobodě a chtějí si najít práci, se při Poho-
vorech nanečisto učí mluvit o své trestní minulosti, 
dostanou od personalistů také zpětnou vazbu, aby 
pak měli na pracovním trhu větší šanci uspět.

Ačkoli účelem Pohovorů nanečisto není kandi-
dáty u zúčastněných společností zaměstnat, ne-
jednou některý z uchazečů během tréninkového 
pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal 
skutečnou nabídku práce. Od roku 2013 už Ru-
bikon Centrum uspořádal dvacet Pohovorů nane-
čisto. Zúčastnilo se 124 kandidátů a padesát díky 
tomu nalezlo práci.

Pohovory nanečisto pomáhají nalézt práci

RUBIKON Centrum
Nestátní nezisková organizace pomáhá lidem od 
roku 1994 překročit jejich trestní
minulost. Podporuje je na jejich cestě zpátky do 
společnosti – v získání a udržení práce, v řešení 
dluhů a odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. 
Od 2012 pomohla více než 700 klientům získat 
legální zaměstnání, 80 procent z nich v zaměst-
nání setrvalo po zkušební době. Organizace 
spolupracuje s téměř dvěma sty zaměstnavateli.

NABÍZÍME K PRODEJI / PRONÁJMU
1.  rodinný dům - 350 m2

2.  kanceláře - 140 m2

3.  sklad - 250 m2

Fr. Halase 10/6, Karlovy Vary - Bohatice  •  telefon: 777 597 420 p. BUDKA

1. 2. 3.
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Karlovy Vary, Rosnice
www.drevoobchod.cz
www.drevoobchod-eshop.cz

K&C

353 567 225

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

      DŘEVĚNÉ PODLAHY
           LAMINÁTOVÉ 
 PODLAHY
                  DVEŘE 
        KOVÁNÍ

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz
* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle nebo sluneční brýle 
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

V Karlovarském kraji nás najdete:
Chebská 370/81a (OC Fontána) - Karlovy Vary

T.G.Masaryka 5 - Karlovy Vary
OD Dragounská 2529/6 (OC Dragoun) - Cheb

Těšíme se na vás!

Fokus-2017-kampan-07-inzerce-KV-radnicni-listy-90x86mm-TISK.pdf   1   18.09.2017   12:51:58

Konference 

se zaměří 

na podporu 

samostatného 

bydlení
Poskytovatelé  služeb samostatného 

bydlení (PSB) i jiných služeb, úředníci ze 
sociálních odborů, opatrovníci, uživatelé 
služby, rodiče a blízké osoby lidí, kteří služby 
využívají… ti všichni jsou zváni na 17.října 
od 10.00 do 16.00 hodin do Krajské knihovny 
v Karlových Varech na 1. Národní konferenci 
služby Podpora samostatného bydlení. Cílem 
konference je informovat o službě, o způsobu 
jejího poskytování, přínosech, které má pro 
budování samostatnosti lidí, s jejíž pomocí 
žijí, o jejím záběru i o tom, jsme objevili 
a čemu novému se naučili. Tématy konfe-
rence budou: spolupráce služby PSB s jinými 
službami, rozhodování s podporou, služba 
PSB pro lidi s duševním onemocněním, 
zkušenosti veřejných opatrovníků aj. Máte-li 
zájem účastnit se konference, neváhejte se 
obrátit na koordinátorku Terezu Glaserovou 
na email: Tereza.glaserova@rytmus.org nebo 
tel. 734 446 743 nebo navštivte web pořada-
tele www.rytmus.org.

Od 1. října působí Středisko výchovné péče 
v Karlových Varech na nové adrese - Sportovní 
28, Karlovy Vary - Dolní Drahovice (za areálem 
ČSAD). Konzultace, terapie a další aktivity SVP se 
rozběhnou v říjnu 2017. První dvouměsíční pobyt 
bude realizován v měsících listopad - prosinec, 
případní zájemci o pobyt obdrží říjnový termín na 
konzultaci (přípravu k pobytu). Veškeré informace 
získají zájemci o služby SVP na telefonním čísle 
774 715 266 či na stránkách www.svpkv.cz. 

Středisko výchovné péče v Karlových Varech 
vzniklo s cílem věnovat se výchovné problema-
tice dětí a mládeže. Jedná se o jediné zařízení 
tohoto typu v celém kraji. Základní koncepcí je 
výchovná a terapeutická pomoc a podpora přede-
vším dětem a mládeži s výchovnými obtížemi či 
ohroženým sociálněpatologickým chováním. SVP 
má ambulantní a pobytové oddělení, na němž 
realizuje dvouměsíční diagnostické terapeutické 
pobyty.

Středisko výchovné 
péče se přestěhovalo

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Nejmodernější školní kuchyní ve městě se po 
letošních prázdninách chlubí ZŠ Poštovní. Výva-
řovna pro školu se šesti stovkami strávníků prošla 
kompletní rekonstrukcí. Ta zahrnovala četné sta-
vební úpravy, výměny podlah a obkladů, výměnu 
a opravu elektroinstalací a svítidel apod. V kuchyni 
byla vybudována zcela nová a velmi účinná vzdu-
chotechnika, jejíž technologická část dnes zabírá 
téměř celý suterén budovy. Kuchařky mají nově 
k dispozici nejmodernější varnu a další kuchyňské 
přístroje, včetně tzv. multifunkční velkoobjemové 
pánve. Podobných zařízení s funkcí smažení, vaře-
ní, dušení i fritézy je pouze několik v celé republice. 
Kuchyň byla vybavena také moderním velkokapa-
citním konvektomatem, myčkou na černé nádobí 
a automatickou myčkou běžného nádobí. Úpravou 
prošel i prostor výdeje jídel, který byl mimo jiné vy-
baven novým pultem a terminálem pro přihlášení 
strávníků. Částečně opravena byla i školní jídelna, 
která bude ještě v průběhu podzimu dodatečně 
osazena vnitřním obkladem, který zajistí odhluč-
nění celého prostoru. Nově byla školní kuchyň 
vybavena velkokapacitním kompostérem na gas-
troodpad, který potravinové zbytky a další biood-

pad promění v substrát využitelný v zahradnictví. 
V kompostéru budou zpracovávány nejen zbytky 
z kuchyně a jídelny, ale postupem času také zbyt-
ky svačin školáků. Od nového školního roku jsou 

nově dětem servírovány obědy v miskách a talířích. 
Rekonstrukce školní kuchyně včetně přístrojového 
vybavení byla hrazena z rozpočtu města a přišla na 
zhruba 10 milionů korun. 

Kuchyní zařízených jako ta
v ZŠ Poštovní je v zemi jen pár

Rekonstrukce a modernizace
V uplynulých týdnech město realizovalo nebo zahájilo i další rekonstrukce a opravy ve školských 
objektech. Na ZŠ Poštovní proběhla stavební úprava učebny a kabinetu chemie, včetně vybavení 
nábytkem a přístroji, v objektu I. stupně pak byla nainstalována schodišťová plošina, která umožní 
bezbariérové užívání budovy. Oba tyto projekty byly realizovány z dotačních prostředků. V létě se pra-
covalo také na ZŠ Krušnohorská. Pavilon prvních tříd a družiny má kompletně opravenou a zateplenou 
střechu. Ve starorolské ZŠ Truhlářská proběhla modernizace silnoproudé elektroinstalace. V Mateřské 
škole Mládežnická prošly modernizací podlahy v technické části objektu a spojovací chodbě, u Ma-
teřské školy Mozartova bylo vybudováno nové oplocení. Vedle těchto oprav a konstrukcí proběhly 
běžné údržbové práce, které zahrnují opravy podlahových krytin, malování, drobné truhlářské práce, 
obměnu pískovišť, drobné opravy hřišť apod.

Kuchařka Blanka Guregová připravuje zá-
klad pro rajskou omáčku v tzv. multifunkční 
pánvi. Moderní zařízení lze využít pro sma-
žení, vaření, dušení i fritování.

Kuchařka Marie Petříková vaří polévku v nové varně kuchyně ZŠ Poštovní
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Dne 9. května 2017 schválil Akademický 
senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. LF UK 
do Karlových Varů. Je více než symbolické, že 
se založení našeho lázeňského města, Karlo-
vých Varů, byť i po dlouhých staletích, potkává 
se symbolem vzdělanosti doby Karlovy, jeho 
pražskou univerzitou.

Prohlubující se vzdělanost a vzestup kulturní 
úrovně obyvatel v českých zemích souvisel se 
společenskými přeměnami, probíhajícími zejmé-
na ve 13. a na začátku 14. století. K dosavadním 
kulturním okruhům  - církevnímu, dvorskému, 
šlechtickému a vesnickému – přibyl ještě okruh 
kultury městské s řadou specifik. Překotný byl 
rovněž rozvoj školství, kdy kromě škol zřizovaných 

církevními institucemi vznikaly ve větších měs-
tech školy partikulární, jež se snažily spravovat 
městské správy. 

Tehdy vládnoucí český král Karel IV. dobře po-
chopil, že založením vysokého učení povýší Prahu 
na významné kulturní a společenské křesťanské 
centrum, jak ho poznal při svém pobytu v Paříži. 
Zároveň se založení univerzity stalo zásadním 
mezníkem i v dějinách českého školství. Vysoké 
školy, které vznikaly v Evropě už od 12. století, 
měly mezinárodní ráz, poskytovaly poučení ze 
všech tehdy uznávaných oborů lidského poznání 
a udělovaly akademické tituly uznávané v celém 
křesťanském světě. Absolventi základního (dvou-
letého) studia získali titul bakalář, k hodnosti mis-
tra či doktora bylo zapotřebí doby podstatně delší. 

 Pražská univerzita byla založena nejméně třemi 
akty, a to zakládající listinou papeže (bulou) Kle-
menta VI., potvrzenou v Avignonu 26. ledna 1347, 
nadační listinou Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 
a tzv. Eisenašským diplomem ze 14. ledna 1349, 
kterým univerzita získala významná privilegia. 
Vzorem pro její uspořádání byly univerzity v Paříži, 
Bologni a Neapoli. Rokem založení se stala jed-
nou z nejstarších evropských univerzit, nejstarší 
severně od Itálie a východně od Paříže. Až do hu-
sitské revoluce fungovala univerzita v plném roz-
sahu, měla tedy čtyři fakulty. Za nejnižší považoval 
středověk fakultu svobodných umění (artistickou), 
kde se vyučovaly předměty považované spíše za 
povšechné (gramatika, rétorika, logika, matema-
tika, geometrie, muzika). Její absolvování bylo 
podmínkou studia fakulty vyšší, lékařské, právnic-
ké nebo bohoslovecké. Formální hlavou univerzity 
byl kancléř, výkonným činitelem pak volený rektor, 
v čele fakult stáli děkani. Studenti a pedagogové 
bydleli ve zvláštních domech, kolejích. Nejznáměj-
ší kolejí byla Karlova kolej založená roku 1366, 
současné sídlo (Karolinum) získala univerzita roku 
1383.

Pro rozhodování o celouniverzitních záležitos-
tech byli studenti i učitelé rozděleni do 4 „náro-
dů“: českého, bavorského, polského a saského. 
Studenti české národnosti tvořili 16-20 procent 
z celkového počtu studentů. Upřednostňování ci-
zinců vyplývalo z výjimečného postavení pražské 
univerzity, sloužila i pro německé oblasti Říše.  
V roce 1409 upravil král Václav IV. Kutnohorským 
dekretem rozhodovací pravomoci ve prospěch 
českých reformistů, což vedlo k odchodu většiny 
profesorů a studentů, z nichž část založila univer-
zitu v Lipsku. Tím ztratila univerzita kredit a v době 
husitských bouří dospěla až k mezinárodní izolaci.

Od poloviny 15. století měla pouze artistickou 
fakultu a pečovala hlavně o výchovu učitelů. Po 
porážce stavovského povstání byla roku 1622 
odevzdána jezuitům, jimž jejich kolej císař Maty-
áš povýšil už roku 1611 na další univerzitu. Roku 
1654 se jako Univerzita Karlo-Ferdinandova obno-
vily i fakulty právnická a lékařská. Ve sporech mezi 
arcibiskupem a císařem byla univerzita nakonec 
podřízena státu a jezuité z univerzity vykázáni. 
V rostoucím napětí mezi Čechy a Němci byla roku 
1882 univerzita rozdělena na českou a německou. 
Po pádu Rakouska - Uherska rozhodl Český parla-
ment zákonem z roku 1920, že nositelem tradice 
pražské univerzity je nadále česká Univerzita Kar-
lova. Během druhé světové války byla Univerzita 
Karlova uzavřena. Po komunistických reformách 
po roce 1948, které vše podřídily státu a státním 
zájmům, byly akademická svoboda, senáty a vol-
by funkcionářů v plném obnoveny až po listopadu 
roku 1989. 

Současná univerzita má 17 fakult, kde se studují 
humanitní a společenské vědy, přírodní vědy, lé-
kařské vědy a sport. Ve spolupráci s 3. lékařskou 
fakultou Univerzity Karlovy, která má sídlo na 
pražských Vinohradech, vzniká v Karlových Varech 
její pobočka s výukou fyzioterapie a postupně při-
bydou další obory, blízké karlovarskému lázeňství.

Univerzita Karlova je už také v Karlových Varech

PRODEJ RD V OLŠOVÝCH VRATECH 
od přímého majitele bez provize RK

www.realitykv.cz    |   +420 605122 088

 5.777.000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku 

přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

přímá obslužná péče

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

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

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

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

Seznamy voličů
Každý karlovarský volič si může v úředních hodi-
nách na evidenci obyvatel Magistrátu města Kar-
lovy Vary, Moskevská 21, ověřit, zda je zapsán ve 
stálém seznamu voličů a může požadovat doplně-
ní údajů nebo provedení oprav.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu tr-
valého 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 zaregistrova-
nou 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 kte-
ré voliči obdrží hlasovací lístky.

Voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrs-
ku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou po-
dat žádost o vydání voličského průkazu na obec-
ním úřadě podle místa svého trvalého pobytu nebo 
na zastupitelském úřadě. Voliči s trvalým pobytem 
v Karlových Varech mohou o voličský průkaz po-
žádat:

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 dato-
vé schránky Statutárního města Karlovy Vary:  
a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uzná-
vaným elektronickým podpisem voliče),

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 
do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Žadatel po-
depíše 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

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 8.30 - 12.00 a 13.00 - 14.30 h.
pátek 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 podo-
bě 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
• 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 kterém-
koli 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 voleb-
ním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije při vol-
bách 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 líst-
ky 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 služeb-
ním 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 úpra-
vu 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 
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PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovací-
ho lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku 
vliv.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků 
hlasuje volič tak, že vloží úřední obálku před okrs-
kovou 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 po-
soudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vy-
šle k němu své dva členy s přenosnou hlasovací 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Okrskové volební komise
Odměna člena okrskové volební komise činí 
1 300 Kč, odměna předsedy činí 1 600 Kč, a pod-
léhá 15 % dani.

Zápis zájemců o práci v okrskových volebních ko-
misích, příjem seznamů delegovaných členů okrs-
kových 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 vyřizuje:

Martina Košíková – kancelář 332, tel. 353 151 223.

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 sobo-
tu 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 čitel-
ných 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 plat-

nost občanského průkazu a nemá platný cestovní 
pas.
Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojo-
vě 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

Podzimní novinky z AsklePionu 

Asklepion - laser and Asthetic medicine, www.asklepion.cz
Hotel Bristol, sadová 19, karlovy vary  353 344 557-8

V Asklepionu Karlovy Vary na vás čekají dvě skvělé novinky,
které budou šetrné jak k vám, tak k vaší peněžence.

BezBolestná HydrAtAce, PlAzmAterAPie, liPolýzA
i PodPorA růstu vlAsů injektorem u225
Dopřejte své pleti tu nejlepší péči a sobě komfortní a rychlé ošetření s maximálním 
účinkem, které nevyžaduje předchozí anestezii. Dermatologové v Asklepionu 
používají francouzský injektor U225, aby vaše omlazení bylo ještě efektivnější 
a naprosto bezbolestné.

Šetrná léčBA Hemoroidů Hemoron
Miniinvazivní bezbolestná léčba přístrojem Hemoron® přináší rychlou úlevu 
od bolesti, krvácení a dalších obtíží způsobených hemoroidy. Ošetření je zcela 
bezbolestné a nevyžaduje hospitalizaci, klidový režim, ani pracovní neschopnost. 
Není dokonce třeba použít žádnou formu tišení bolesti. Ihned po výkonu 
odcházíte domů a vracíte se k běžnému režimu.
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• LIDÉ / VZDĚLÁVÁNÍ

Vášní byly jazyky. Přivýdělek k důchodu všechen procestovala
Z Kojetína na Hané pochází jedna z jubilantek 

měsíce září, paní Anna Cásková. Je jen těžko 
uvěřitelné, že oslavila 95. narozeniny. Hádali byste 
jí totiž podstatně méně. Vitální a šarmantní dáma se 
Karlovaračkou stala v době poválečného osidlování 
pohraničí. Její manžel zde našel práci v porcelá-
novém průmyslu. Dostal za úkol obnovit provoz 
porcelánky Epiag. A když se usadil, paní Anna ho 
následovala. „V té době už jsme měli první dceru a já 
jsem se s ní přistěhovala za mužem 28. října 1945,“ 
překvapuje skvělou pamětí paní Anna. K první dceři 
přibyla později ještě jedna holčička, a tak se paní 
Cásková starala o chod rodiny a domácnosti. Do 
práce nastoupila v roce 1953, nejprve zakotvila na 
10 let ve velkoobchodu, pak našla uplatnění v novo-
rolské porcelánce, nejprve v zásobování, později na 
ředitelství. Zde pracovala nejen do důchodu, ale ještě 
dlouhých 14 let poté. Kromě práce se v období, kdy 
si její vrstevnice užívaly zaslouženého odpočinku, 
věnovala paní Anna dvěma svým zálibám. „Všech-

ny peníze, co jsem si k důchodu vydělala, jsem 
procestovala. Poznávala jsem Španělsko, Švýcarsko, 
Řecko, Anglii, Skotsko, vyrazila jsem na poznávací 
zájezd lodí po východním Středomoří. A k tomu jsem 
studovala. Co mi bylo odepřeno v mládí, to jsem si 
nahradila později. V učení jsem se doslova vyžívala. 
Pět let jsem chodila na angličtinu do jazykové školy 
a na Univerzitě 3. věku jsem absolvovala bakalář-
ské studium práva,“ vypočítává oslavenkyně, jinak 
také trojnásobná babička, sedminásobná praba-
bička a dvojnásobná praprababička. Její vášní byly 
jazyky. Na gymnáziu maturovala z češtiny, němčiny, 
francouzštiny a latiny, později se naučila anglicky 
a její knihovna je plná slovníků a konverzací v mnoha 
cizích jazycích. Paní Cásková je velmi aktivní senior-
kou, chodí do divadla, na koncerty, sama si nakupuje, 
zajde ke kadeřníkovi, čte a v televizi sleduje cestopi-
sy. Kondice a šarm paní Anny si zaslouží obdiv, a také 
přání, aby ji ještě dlouhá léta neopouštěly, stejně jako 
zdraví a životní pohoda. 

Třikrát se vdávala. 
Byla jsem 
kočka, směje se 
oslavenkyně

Úctyhodné 95. narozeniny oslavila v září paní Anna 
Semánková. Rodačku z Prahy přivedla do Karlových 
Varů nemoc. Město se jí během léčby ale zalíbilo 
a tak se rozhodla zde zůstat. Bylo jí 30 let. Paní Se-
mánková pracovala jako kadeřnice, a protože mluvila 
německy, našla uplatnění v kadeřnictví na kolonádě, 
kde zkrášlovala i zahraniční návštěvnice města. Dnes 
žije v Domově důchodců v Karlových Varech. „Moc 
se mi tu líbí, moc mi tu chutná. Jsem tu spokojená,“ 
pochvaluje si paní Anna. Její chuť k jídlu potvrzují 
i ošetřovatelky, které si paní Semánkovou oblíbily 
i pro její dobrou náladu. Často s ní vtipkují, například 
o životě s muži. „Já byla kočka a byla jsem třikrát 
vdaná. Musela jsem to vyzkoušet. Ale vždycky jsem 
si našla šikovného a chytrého muže,“ chlubí se jis-
krou v oku a úsměvem na rtech. Pozitivní nálada paní 
Semánkovou zdobí, proto jí přejeme, ať ji neopouští. 
A přejeme samozřejmě také pevné zdraví a pohodu.

S manželem se zabydleli nad divadlem
Neuvěřitelných 95 let oslavila na začátku září paní 

Marie Levová. Pochází z vesničky Hubenov na sever-
ním Plzeňsku, která dnes spadá pod obec Horní Bělá. 
S manželem původem z Moravy se do Karlových 
Varů přistěhovala po válce. Následovala tak svého 
bratra, který zde žil a pomohl jejímu manželovi získat 
práci ve stavebnictví. Sama paní Marie našla uplat-
nění na domovní správě. S manželem bydleli nad 
divadlem a právě divadelní představení a procházky 
po kolonádě se staly jedním z nejoblíbenějších způ-
sobů odpočinku paní Levové a jejího muže. Manžel 
byl také velkým milovníkem automobilů, a jakmile 
jeden získali, vyráželi s ním na daleké výlety, často 
k moři. Mezi další koníčky paní Marie patřilo pletení 
a péče o domácnost, která ji naplňovala. Dnes ráda 
poslouchá rádio. „Jsem dechovková generace, tak si 
ráda poslechnu dechovku. A také zprávy, ty si nikdy 
nenechám ujít,“ vypráví oslavenkyně, které život 

v bytě na jednom z karlovarských sídlišť usnadňují 
pracovnice pečovatelské služby. O pomoc a zejména 
společnost se pak paní Marii starají neteře, které za 
ní pravidelně docházejí. K úctyhodnému jubileu paní 
Levové ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné 
zdraví a hodně pohody v dalším žití.

Z rodného kraje si přivezla kolo. Ale ty kopce

Významné jubileum, 90 let, oslavila v září také 
paní Bedřiška Bartoňová. Rodačka z Hradce Králové 
žije v Karlových Varech od roku 1946 a na svůj 
příchod do města si dobře pamatuje. Přivezla jsem si 

tenkrát kolo, na kterém v rodném kraji ráda jezdila. 
„Ale já byla z roviny, nebyla jsem zvyklá na takové 
kopce, které tady jsou,“ vzpomíná oslavenkyně. Do 
Karlových Varů následovala svého manžela, který zde 
měl příbuzné. „Muž šel za rodinou a já následovala 
svého muže,“ vysvětluje. Mladá rodina se tehdy 
usadila v Tašovicích, kde si postupně zrekonstruovala 
starý dům. Tašovice dodnes patří mezi nejoblíbenější 
městské lokality paní Bedřišky, zejména výhled 
z tamních skal na město si oblíbila. Paní Bartoňová 
se za války vyučila v obchodě, po válce si ale dodě-
lala školu, aby se z ní mohla stát bankovní úřednice. 
V bance pracovala od roku 1952 až do odchodu do 
důchodu v roce 1982. S manželem vychovala syna, 
dnes jí radost dělají čtyři vnoučata a čtyři pravnou-
čata. Stejně jako ostatním jubilantům, také paní 
Bedřišce přejeme zejména pevné zdraví, ale také 
pohodu do dalších let.
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Nejkrásnější pobočka Čedoku 
bývala ve Varech

Blíží se stoleté výročí založení cestovní kanceláře 
Čedok. Doufám, že k tomuto výročí se někdo zamy-
slí nad nesmyslnou zkázou, která byla provedena 
o našem slavném převratu Po roce 1989. V rámci 
vychvalované privatizace byla zničena nejkrásnější 
pobočka Čedoku V Karlových Varech, v celém příze-
mí hotelu Atlantik. Nastoupila jsem sem v červenci 
Roku 1963, tedy brzo Po jejím otevření. Velký pro-
stor vybavený nábytkem přesně Pro tento vyrobený,  
tvořil téměř uzavřený oblouk s jednotlivými praco-
vištěmi. Bylo samozřejmostí jistě deset discisplin, 
které tvořily naši práci a NE malé myší díry, které 
charakterizují pracoviště Čedoku současnosti, za-
bývající se pouze prodejem zahraničních zájezdů 
přes počítače. Uprostřed haly byly umístěny dvě 
velká červená kožená křesla s lavicí a stylový kon-
ferenční stolek. Halu zdobila keramická plastika 
Květoslava Květenského a malé keramické a tehdá 
funkční Vřídlo. Po straně  vedly točící schody se 
zábranami tyčí do prvního patra, na kterých nikdo 
nikdy neupadl. I první patro s účtárnami a ředitel-
nou bylo pohodlně řešeno s oddechovou místností 
A malou kuchyňkou a toaletami. V roce 1990 jsme 
byli nemilosrdně vyhozeni do vyklizených prostor 
bývalého Městského úřadu, kde jsme sídlili v jeho 
vestibulu! Samozřejmě brzy na to začaly ohromné 
vyhazovy pracovníků, většinou těch nepohodlných 
tehdejšímu starému vedení, které se nám udrželo 
až do rozdělení republiky. Stejný osud potkal známé 
jídelny ve Varech - Patria, Continental, Dům potravin 
a Vindobona. Nemluvím o téměř všech socialistic-
kých podnicích, které vyklidily ze města porcelá-
novou výrobu, koncentrované lázeňství, a ostatní 
výrobní obory, jejich likvidací. Pokud nebude do této 
doby výročí ještě možná obnova všech těchto pro 
lidi užitečných a prosperujících podniků, alespoň 
zavzpomínejte.

 Eva Richterová

Zenová zahrada je výsledkem 
snahy mnoha nadšenců

V nedávných Radničních listech jsem si přečetla  
krátkou informaci o návštěvě japonského architekta 
v Karlových Varech pana Kanji Nomury, tvůrce ja-
ponské zenové zahrady nesoucí jméno Hany Bälz 
nedaleko pramene Štěpánka. (Hana Bälz byla dce-
rou svobodné japonské matky, pomáhala německé-
mu lékaři  Dr. Erwinu Bälzovi v léčení při epidemii 
cholery v Japonsku, stala se jeho manželkou). Dr. 
Bälz zaváděl v Japonsku ve službách císaře mo 
derní západní medicínu, a jako první přirovnal Kusa-
tsu ke Karlovým Varům, čímž nastartoval obrovský 
boom tamějších lázní.) Už několikrát se v médiích 
chybně objevilo, že zahradu vytvořili zahradníci 
z našeho partnerského města Kusatsu. Jak pan 
Nomura, tak jeho kolegové zahradníci jsou přitom 
z provincie Aichi! V této provincii se konala světová 
výstava EXPO 2005 - a pro toto EXPO také dělali 
celou parkovou úpravu, tehdejší EXPO mělo za téma 
„moudrost přírody“.

Paní Masumi Muraki je spisovatelka a o Haně Bälz 
napsala knihu ještě před vybudováním naší zahrady 
(jméno Hannah v japonštině znamená květina). Ja-
ponští zahradníci pod vedením architekta Kanji No-
mury po naší zenové zahradě  vybudovali v Evropě 
ještě dalších 6 kamenných zahrad - celkem v 5 ze-
mích - v Karlových Varech byla jejich první v Evropě. 

Naše partnerské město Kusatsu dalo peníze na 
pořízení kamenné Buddhovy lucerny, zahradníci ji 
tehdy (v roce 1998) přivezli z Japonska rozloženou 
na jednotlivé díly ve svých baťozích, mimochodem 
díky tomu nemohli přivézt dostatek  svého pracov-
ního oblečení. Paní Muraki, v Německu žijící inici-
átorka a patronka našeho partnerství s Kusatsu, 
tehdy zařídila, aby město Kusatsu uhradilo alespoň 
tu lucernu. Jinak zahradníci z Aichi si hradili cestu 
do Evropy ze svého. Jejich zaměstnavatelé jim dali 
volno, transfer z letiště v Mnichově do Karlových 
Varů uhradilo rodiště Dr. Erwina von Bälze, ně-

mecké město Bietigheim-Bissingen. Ubytování po 
dobu téměř dvou týdnů pro devět zahradníků uhra-
dila paní Muraki. Technikou a materiálem přispěla 
Správa lázeňských parků Karlovy Vary pod vedením 
Ing. Zuzany Maceškové. Město Karlovy Vary za-
hradníkům poskytlo personální stravování (obědy 
a večeře) v hotelu Richmond, poslední večeře byla 
slavnostnější, tehdejší primátor Dr. Josef Pavel jim 
při ní poděkoval.

Tehdy jsem pracovala jako vedoucí Městské infor-
mační kanceláře KUR-INFO, byla jsem v pravidel-
ném styku s paní Muraki a účastnila se mnoha akcí, 
mimo jiné i vybudování japonské zahrady. Velice mě 
dojalo,  s jakou úctou tehdy všichni japonští spolu-
pracovníci děkovali panu Nomurovi, že si je vybral 
pro cestu do Evropy, že mu mohli pomoci a že jsou 
rádi, že mohli spatřit na vlastní oči Karlovy Vary, 
o kterých mnoho slyšeli. Jakousi zkratkou, oslím 
můstkem, se poté začalo v místních novinách i ve 
zdejší lázeňské literatuře objevovat, že zahradu po-
stavili „zahradníci z Kusatsu“, ale opakuji – to oni 
nebyli, Kusatsu symbolizuje jen on a kamenná lu-
cerna , zbytek je výsledkem společné snahy mnoha 
lidí, nadšenců a mecenášů.

 Jitka Hradílková

Poděkování za pomoc 
při nehodě 

Prostřednictvím Karlovarských radničních listů 
bych velmi ráda poděkovala pánům Patriku Stan-
garovi a Janu Rezkovi za jejich pomoc při nehodě, 
jejímiž účastníky byl u Bezvěrova 10. srpna můj 
manžel Jiří a naše dvě děti. Zatímco pan Stangar 
pomáhal manželovi, řešil první pomoc a policii, pan 
Rezek se staral o děti a než jsem mohla dorazit, zů-
stal s nimi v nemocnici až do půlnoci. Za obětavou 
pomoc, velkou míru osobní angažovanosti a jejich 
lidskost oběma pánům ze srdce děkuje celá naše 
rodina.

 Marie Gernerová

ZALOŽENO 1991
OZNÁMENÍ O STĚHOVÁNÍ FIRMY
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás tímto informovali, že od 1. září 2017 nás najdete na nové adrese: 
Hroznětínská 406/5 (bývalá prodejna plynu, naproti STK), Karlovy Vary 360 04

Tel.: +420 353 228 019  •  Tel.: +420 353 220 819  •  Mobil: +420 602 420 597  •  E-mail: info@batnaradi.cz  •  www.batnaradi.cz

Sving

STK

Autobazar
Hlavatý
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Podívat se do lesa, nejlépe jen na skok, protože 
lidé mají všeobecně málo času, je v současné 
době docela žádané. No, a pokud se dá u lesa 
dobře zaparkovat, máme prakticky vyhráno. Na-
víc v mnoha případech zajíždí do blízkosti hvoz-
dů, či dokonce do jejich nitra různé prostředky 
hromadné dopravy. V Karlových Varech například 
lanovka na Dianu, vlak do Doubí a do Březové, 
což je mimochodem zastávka stojící mimo 
katastrální území této obce. Hojně bývá využíván 
i autobus. Osmička zajíždí na Hůrky a na Vítkovu 
Horu a lze též využít různé příměstské linky. Také 
se ukazuje, že i zvlněná krajina v okolí Vřídla se 
dá docela dobře zvládnout třeba na horském 
kole, či na terénní koloběžce, samozřejmě lépe 
s přiměřeně nabitou baterií.

   No, a když už jsme u toho skoku, nezbývá 
než připomenout, že v Karlových Varech to 
vlastně všechno skokem začalo. Karel IV. často 
pobýval na Lokti, a protože rád lovil, zamířil ob-
čas do Obory, kde se patrně nejdříve zastavil na 
zdejší tvrzi a zajisté i v kostele svatého Linharta. 
Pak zazněl signál a štvanice mohla začít. 

   Pověst, že štvaný jelen skočil z vysoké skály 
k Vřídlu je však jen pověst. Postupně se v prů-
běhu staletí vyvíjela do současné podoby, a to 
od první doložitelné zmínky ve spise humanisty 
Caspara Bruschia z Horního Slavkova z roku 
1542. 

   To že se v loketské královské oboře pořádaly 
od 14. století pro panovníky štvanice, nebylo 
ovšem nic neobvyklého. Právě v tomto století, si 
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staré lovecké knize se píše, že příprava vlastní 
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je Petrova, bylo nutné postavit výletní kavárnu. 
Začal též vzkvétat prodej suvenýrů a pohlednic. 
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• SERIÁL

Na skok do lesa 
Jelení skok

Lanovka na Dianu

Lázeňská společnost pod KamzíkemJelení skok
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nější je asi ta, která začíná u prostřední stanice 
lanové dráhy. Vrstevnicová pěšina se brzy 
napojuje na žlutě značenou turistickou trasu, 
a kdo by měl ještě pochybnosti, zda jde správně, 
může hledat na stromech devítky v modrém poli, 
čili označení lázeňské vycházky číslo 9. Ale i přes 
mnohé značky se nově přicházející návštěvníci 
stále znovu dotazují na cestu ke skále s oblíbe-
nou sochou horské kozy. Zvláště pak v blízké ka-
várně Jelení skok. Její nájemce to už nevydržel 
a opatřil všechny křižovatky v jejím okolí šipkami 
s nápisem Kamzík. Prý to ale moc nepomáhá.

 Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Café Hirschensprung

Na vysvětlenou:
Holotové, či holoty (od přídavného jména holý, podobně jako holomkové, holomci, čili nemajetní) byly 
skupiny nevolníků, kteří měli v ošetřování lovecké psy svého pána, pročež se nazývali také psáři. 
Poddaný lid byl tehdy povinen nejen holoty živit a poskytovat jim nocleh, ale musel krmit i jejich psy 
a že jich nebylo ve smečce málo. Navíc holoty svého práva na výživu zneužívaly a poddané vydíraly, 
takže slovo holota záhy obdrželo nynější svůj význam.

15

· LiDÉ

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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Jak jsem zpovídal hvězdy Tourfilmu
V Karlových Varech se koná každým rokem 

řadu festivalů. Největší filmový, ale i pěvecký, 
gastronomický, porcelánový,jazzový… „Pro mě 
byl a je nejmilejším nejstarší mezinárodní fes-
tival filmů s cestovatelskou tematikou na světě 
– Tourfilm,“ vzpomíná ve svém pravidelném 
ohlédnutí nestor karlovarské novinařiny Luboš 
Zahradníček. Mezinárodní festival cestovatel-
ského filmu se letos v Karlových Varech koná 
po padesáté.

Na rozdíl od honosného svátku filmového, jde 
u Tourfilmu o akci komorní, skoro rodinnou, kdy 
si mohou návštěvníci prohlédnout cestovatelské 
časopisy, fotky známých osobností a mají možnost 
zdarma se seznámit s věhlasnými osobnostmi 
a dokonce si poslechnout jejich vyprávění. Novináři 
rádi vzpomínají na ředitele festivalu Josefa Schu-
tze, jehož zásluhou byl festival prestižní záležitostí. 
Bohužel je v poslední době rozpočet stále snižova-
ný a tím samozřejmě trpí také úroveň.

Tourfilm je moje srdeční záležitost, sám jsem 
navštívil 40 zemí světa a vždy mě zajímá, co se 
kde v dalekých končinách děje. Vzorem byl pro mě 
Miloslav Stingl, se kterým jsem napsal celou řadu 
rozhovorů, dokonce mi pokřtil na Zámecké věži 
moji knížku o karlovarských kavárnách.

Erich von Daniken stále čeká na UFOny
V roce  2003 byl hlavním hostem festivalu Erich 

von Daniken. Zúčastnil se slavnostního zahájení 
a měl přednášku - samozřejmě na téma mimo-
zemšťané. Tuto hypotézu vyslovil už před 40 lety 
a řadu renomovaných vědců tím hodně podráž-
dil. Záhadolog prožil v Karlových Varech tři dny. 
Organizátoři nenechali vědce skoro ani odpoči-
nout. Dostala se mi tenkrát do redakce záhadná 
pozvánka do Thermalu - na vědeckou konferenci. 
Zvažoval jsem, zda jít, materiál z tiskové konferen-
ce jsem měl dostačující, ale rozhodl jsem se jen 
tak občíhnout situaci. V Thermalu jsem zažil jedno 

z největších novinářských překvapení. V prázdné 
kavárně za recepcí seděl opálený muž v tradičním 
světlemodrém saku a tlumočnice. Ano, hlasitě mě 
přivítal stále záhadný Erich von Deniken. Byl jsem 
jediným novinářem, který dostal tuto záhadnou 
pozvánku. Proč, to jsem se nikdy nedozvěděl.

Nešlo o klasický rozhovor, jen jsme si povídali. 
Jedenapadesát let žije se svou manželkou, mají 
dceru, která je novinářkou a na světě už jsou i dvě 
vnoučata. Přiznal, že UFO nikdy neviděl, ale jak mi 
řekl: „Co zatím nebylo, může být! Mimozemšťany 
jsem sice zatím nenalezl, ale stále je hledám. Kdy-
byste je náhodou někde v Čechách potkal, dejte 
mi vědět. Zavolejte a já hned přijedu. Já si určitě 
myslím, že Bohové se jednou vrátí. Zcela určitě!“

Pak se záhadně rozloučil a já si na UFOny 
musel dát panáka. Zažádat o telefonní číslo jsem 
zapomněl.

Steve Lichtag – přítel bílých žřaloků
O jedenáct let později jsem hovořil s přítelem 

bílých žraloků Steve Lichtagem. Zkoumá jejich 
životy, rád se potápí a taky filmuje. „Lidé si myslí, 
že žraloci jsou obrovská monstra. Bát se jich je 
přirozené. Jde o vrozený lidský pocit. Nejsou stvů-
rami, ale vysoce inteligentními a společenskými 
zvířaty. Nikdy jsem neviděl, že by provokovali, vždy 
přemýšlejí, něž něco udělají,“ řekl mi o žralocích. 
Pak vyprávěl o obrovském projektu, který plánoval 
u ostrova Aldabra v Indickém oceánu - 650 kilome-
trů od Afriky a 410 km od Madagaskaru. „Přípravy 
klapaly podle plánu, vyskytl se jediný problém 
– somálští piráti! Chtěli jsme vyplout z keňského 
přístavu  Mombasa. Náhodně jsme se dozvěděli, 
že už na nás na moři číhají lodě pirátů. Měli jsme 
vybavení za miliony a tak jsme to prozatím museli 
vzdát.

Spolupracovník na mě pak nastražil past, sezná-
mil mě s nádhernou černoškou, na první pohled 
hodně bohatou, která se chtěla provdat za bělocha. 
„Když jsem se poptal, co dělá a kde pracuje, od-
pověděla, že nedělá nic. Zajímal jsem se proto, co 
dělají její rodiče. Hrdě prohlásila,  že otec je pirát. 
Rodina bydlela v milionářské čtvrti... bylo mi vše 
jasné. Parta kolem mě přesvědčovala, že kdybych 
byl povolnější a příjemnější, problém by asi nebyl 
a už bysme mohli být dávno na ostrově,“ smál se 
tehdy. Výzkumníci museli projekt vzdát, ale brzy 
našli podobné místo pro natáčení – poblíž Indo-
nésie. Film vznikl a dokonce se na něm podílela 
česká produkce.

Reinhold Messner slezl všechny osmitisícovky
Ani  Robert Messner mi neunikl, v roce 2005 mi 

poskytl krátký rozhovor a jako dárek mi dal knížku 
s věnováním. „S přibývajícím věkem mě více než 
horské stěny a vrcholy zajímají lidé z hor, kteří 
teprve dávají horám život a dějiny. Lidé, kteří v ho-
rách zůstali, se tady pokoušejí přežít“, začal trochu 
ze široka slavný horolezec. Tehdy žil šedesátiletý 
italský horolezec v Rakousku a měl už za sebou 
výstup na všechny vrcholy sahající do výšek až 
osm tisíc metrů nad mořem. Byl na obou pólech 
a dokonce pěšky přešel poušť Gobi. Napsal desítky 
knih a působil i v Evropském parlamentu. Poznal 
jsem ho jako zaníceného vypravěče a vášnivého 
diskutéra. Přiznal se, že zakoupil i několik zámků, 
kde většinou zřizuje muzea. „Rozhodně nejsem 
žádný vědec, ale objevil jsem na svých cestách do 
horských oblastí všech pěti kontinentů jisté podob-
nosti, které mě fascinovaly, stejně jako samotný 
život lidí. Vím, že lidé mají své naděje ale i svízele, 
někdy dokonce rezignují a cítí se bezmocní. Přesto 
bych se neodvážil zasahovat do jejich přirozeného 
vývoje,“ řekl mi. Pak jsem mu poděkoval. Čekali na 
něj už jeho přátelé - cestovatelé Rudolf Švagříček 
a Jiří Kolbaba.

 Luboš Zahradníček

Erich von Daniken

Steve Lichtag

Reinhold Messner

• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
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Tourfilm se ohlédne za cestováním 
uplynulých padesáti let

Proměny cestování v České republice za uply-
nulých 5 dekád a také české legendy cestování 
představí výroční 50. ročník festivalu Tourfilm. 
Porota vybere vítěze mezi více než 350 snímky.

Jubilejní 50. ročník festivalu Tourfilm se bude letos 
v Karlových Varech konat 6. a 7. října 2017, hostit jej 
bude Grandhotel Ambassador a hlavním mediálním 

partnerem se stala Česká televize. Kromě soutěžní 
přehlídky filmů slibuje i bohatý doprovodný program 
pro všechny věkové skupiny. 

„Festival Tourfilm je ve své kategorii zcela oje-
dinělým počinem – jde o nejstarší filmový festival 
zaměřený na cestování, agentura CzechTourism 
letos připomíná padesát let jeho existence. Proměny 
domácího cestovního ruchu jsou za toto období 
enormní, bude přínosné si připomenout trendy, které 
dominovaly jednotlivým časovým etapám,“ předsta-
vuje letošní ročník ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová.

Festival i letos nabídne program pro školy a pro 
odbornou veřejnost, část programu je věnována 
studentům a novým médiím sloužícím k prezentaci 
destinací pomocí videoblogů. Program bude letos 
obohacen hned o dva fotografické workshopy pro 
veřejnost - prvního se v pátek odpoledne ujme Petr 
Jan Juračka, v sobotu na návštěvníky čeká fotopro-
cházka po Karlových Varech s Tomášem Třeštíkem. 
Ten v rámci svých „balkónových fotek“ pro festival 
vyfotil i legendu cestování Miloslava Stingla.

Na přípravě programové části festivalu se bude 
podílet dvojice profesionálů: publicista a cestovatel 
Petr Horký a filmař a dobrodruh Rudolf Švaříček. 

Mezinárodní část festivalu Tourfilm rozdělí ocenění 
ve čtyřech kategoriích, stejně jako národní TourRe-
gionFilm. V mezinárodní sekci festivalu je novinkou 
kategorie amatérských krátkých filmů či vlogů 
s tematikou cestování. 

„Letošní jubilejní ročník půjde vstříc všem regio-
nům České republiky. Návštěvníci získají nejen tip na 
své výlety a dovolené, ale především se budou moci 
přesvědčit, jak se jednotlivé lokace za uplynulých 
padesát let proměnily. CzechTourism klade každým 
rokem větší důraz i na odbornou část programu 
reflektující cestovní ruch. Workshopy pro veřejnost 
i studenty letos doplní prezentace jednotlivých regio-
nů České republiky, agentura bude prezentovat svůj 
marketingový projekt BarokoPLAY,“ dodává ředitelka 
agentury CzechTourism Monika Palatková.

Vstup na festival je zdarma, návštěvníci se mohou 
těšit na besedy (Miloslav Stingl a Jiří Kolbaba, polár-

ník Vilém Rudolf, herci Vojta Kotek, Jan Révai a Jan 
Potměšil aj.), filmové promítání i odborný program. 
Festival zakončí divadelní představení Divadla Járy 
Cimrmana, bezplatný vstup na hru budou moci 
získat návštěvníci festivalu.

Miloslav-Stingl

Jiří Kolbaba

Not for profit
Created by Amiel Weisblum www.weisblum.com Feel free to use it
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Jazzfest láká na řadu 
skvělých koncertů

Říjen je již mnoho let svátečním měsícem pro 
příznivce veškerých odnoží jazzové hudby, kte-
ré nabízí mezinárodní jazzový festival Jazzfest 
Karlovy Vary – Sokolov. Letošní čtyřiatřicátý 
ročník Jazzfestu, předznamenaný vynikajícím 
zářijovým koncertem v Drahomíře, nabídne ve-
dle sokolovského koncertu Martina Kratochvíla 
& Jazz Q 4. 10,  další čtyři hlavní festivalové 
koncerty.

Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov pořádá po osm-
nácté společnost Jazzový kruh v čele s ředitelem 
a současně aktivním účastníkem dění - saxofonis-
tou Milanem Krajícem. Festival se koná tradičně 
s podporou Města Karlovy Vary a Karlovarského 
kraje, záštitu JazzFestu poskytl Petr Kulhánek, 
primátor města Karlovy Vary.

   Žánrově je festival zaměřený na moderní 
jazz, s přesahy do jiných oblastí a fúzí s dalšími 
hudebními žánry, včetně hudby symfonické, se 
špičkovými hudebníky domácí i světové provenien-
ce. Dramaturgie festivalu pamatuje na posluchač-
sky poučené publikum i na posluchače jazzově 
nespecializované.

    První hlavní festivalový koncert se odehraje 
12. října v Grandhotelu Ambassador Národní dům. 
V sále Orpheum za účasti Karlovarského symfonic-
kého orchestru vystoupí Kryštof Marek Orchestra, 
jejíž lídr, klavírista, skladatel a dirigent Kryštof 
Marek s KSO spolupracoval již několikát. Zazní 
Markova jazzová vokální suita Půlnoční obrazy. 
Poté dojde k předání Ceny barona Schoenecka, 
která je uznáním a oceněním významné osobnosti 
spjaté s hudbou v Karlových Varech. Letošním lau-
reátem je trumpetista Ladislav Gerendáš. Následně 
se představí legenda českého, potažmo českoslo-
venského jazzu, bubeník a skladatel Josef Vejvoda. 
V jeho suitách Celebration a Brazilian Pearl Jubilee 
jej doprovodí jazzový kvartet a KSO. Celý festivalo-
vý koncert bude dirigovat Kryštof Marek. 

   Druhý hlavní koncert se uskuteční 18. října 
v Galerii umění. Vystoupí zde česká skupina Limbo, 
kvartet, který se pohybuje se svou volnou hudbou 
mezi žánry a klade velký důraz na improvizaci, což 
skupině umožňují hudební zkušenosti a mimo-
řádná kreativita jednotlivých osobností. Poté se 
představí formace Ondřej Štveráček Quartet feat. 
Gene Jackson. Tenorsaxofonista coltraneovské 
inspirace Ondřej Štveráček je jednou z nejvýraz-
nějších postav jazzové generace, která se výrazně 
vstoupila na hudební scénu na začátku milénia. 
Štveráček se ke spolupráci spojil s americkým 
bubeníkem světového renomé Gene Jacksonem, 
který spolupracoval s mnoha jazzovými veličinami.  

   Třetí hlavní festivalový koncert se odehraje 20. 
října v Karlovarském městském divadle. Nejprve 
vystoupí Jazz Big Gang, dvacetičlenný ansám-
bl převážně mladých hráčů vedený klavíristou 
Radimem Vojířem. Po nich se na divadelním jevišti 

objeví opět počtem hudebníků rozsáhlé těleso - 
East West European Jazz Orchestra feat. Deborah 
Carter  & Norbert Gottschalk. Mezinárodní orchestr 
je spojením západního a východního jazzu do ban-
du nejvyšší kvality. S orchestrem, který řídi Uwe 
Plath, se představí americká zpěvačka Deborah 
Carter a německý zpěvák  Norbert Gottschalk. 
Deborah Carter je jednou z nejlépe swingujících 
jazzových zpěvaček na světě, Norbert Gottschalk 
patří k renomovaným evropským vokalistům.

   Čtvrtý a závěrečný hlavní festivalový koncert se 
odehraje 28. října v Hotelu Imperial. Uvede jej do-
mácí formace M. K. Collective saxofonisty Milana 

Krajíce s vynikající zpěvačkou Petrou Brabencovou. 
Festival uzavře vystoupení skupiny Marianne Soli-
van & Walter Fischbacher Trio. Americká zpěvačka 
Marianne Solivan se stala jednou z nejstrměji stou-
pajících jazzových zpěvaček na newyorské jazzové 
scéně, spolupracovala  již s řadou renomovaných 
jazzmanů. Doprovodí význačná osobnost moderní 
jazzové scény, klávesista Walter Fishbacher, který 
se v minulosti již karlovarským posluchačům 
představil s vlastní formací. Fischbacher je mimo-
řádným klávesistou, který je často přirovnávaný 
k legendárním jménům Joe Zawinul, Chick Corea 
a Herbie Hancock.

Jazzfest - Josef Vejvoda

Jazzfest - M. K. Collective
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Best Fest 2017. Přehlídka nabídne nejlepší 
české inscenace i herecké osobnosti 

Karlovarský podzim je bohatý na zajímavé 
kulturní události. Jednou z nich je divadelní 
přehlídka Best Fest, každoročně představu-
jící výběr z nejlepších inscenací současných 
českých divadel. Jako obvykle bude zahájena 
v Karlovarském městském divadle začátkem 
října a potrvá do šestého listopadu.

   Letos ji 5. října odstartuje legendární pražské 
Divadlo Viola, které již více než padesát let láká 
diváky na svoji neopakovatelnou atmosféru. Kar-
lovarskému publiku tentokrát přiveze nesmrtelné 
povídky klasika ruské literatury Antona Pavloviče 
Čechova. V drobných a stále aktuálních humores-
kách, nazvaných Když teče do bot, účinkují Taťjana 
Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš 
Jurek.

Naopak, současnou humoristickou tvorbu názorně 
předvede, a to se vší razancí, pražské Divadlo 
Kalich ve hře jednoho z nejúspěšnějších českých 
autorů současnosti Petra Kolečka.  Jeho komedie 
Dvě noci na Karlštejně pojednává o nejlepší české 
manželce, kterou si bere za ženu nejmocnější 
muž Čech, velkopaštikář Boris.  Ten si myslí, že je 
osvícený jako Karel IV., a tak se jeho svatba může 
konat jen na Karlštejně.  Stejně senzační jako děj 
je i herecká sestava. V režii Davida Drábka účinkují 
například Václav Kopta, Lucie Benešová, Igor 
Chmela a Jana Bernášková.

Ani letos nebude na přehlídce Best Fest chybět 
Cirk La Putyka, tedy unikátní soubor, který se 
profesionálně věnuje žánru tzv. nového cirkusu 
a překračuje hranice mezi akrobacií, moderním 
tancem a divadlem.  Jeho představení Up End 
Down je poetickým podobenstvím o lidech a andě-
lech. Divákům nabízí fantastický smyslový zážitek, 
možnost přemýšlet, smát se i plakat.

Poté přijde na řadu velmi zajímavá inscenace 
Divadla Ungelt, nazvaná 4000 dnů.  Komorní 
tragikomedie si klade otázku, jak důležité jsou pro 
nás naše vzpomínky a co se stane, když o ně náhle 
přijdeme. Roli matky, jejíž syn ztratí po probuze-
ní  z kómatu paměť, vytvořila Hana Maciuchová. 
Skvěle ji doplňuje Petr Stach.

Posledním říjnovým představením se stane 
nejnovější komedie Studia Dva, nazvaná Věra. 
Je výsledkem spolupráce několika hvězdných 
osobností. Napsal ji osvědčený scénárista a režisér 
Petr Zelenka, který si vzal na mušku cynismus 
zábavního průmyslu.  V režii Alice Nellis hrají Ivana 
Chýlková, Bolek Polívka, Jana Stryková, Kryštof 
Hádek, Roman Zach a další.

Listopadovou část letošního Best Festu zahájí 
Divadlo Na Jezerce s Poslední aristokratkou v režii 
Arnošta Goldflama. Hrdinkou adaptace populárního 
románu Evžena Bočka je Američanka, jejíž rodina 
získá zpět zámek v Čechách. Ale dostane ho i se 
svérázným služebnictvem. Hlavní roli vytvořili 

Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, 
Kristýna Hrušínská a Jitka Sedláčková.

Závěr přehlídky bude patřit významné regionální 
scéně, Divadlu A. Dvořáka v Příbrami, které do 
svého repertoáru zařadilo slavnou hru W. Adlera 
Válka Roseových.  V příběhu manželského páru,  
zničícího vše, co společně vybudoval, se pod režij-
ním vedením Ondřeje Sokola utkají Michal Dlouhý 
a Kateřina Lojdová.

 VIII. ročník Divadelní přehlídky Best Fest 2017 se 
opět koná pod záštitou Petra Kulhánka, primátora 
Statutárního města Karlovy Vary.

Další informace a předprodej: 
www.karlovarskedivadlo.cz

• KULTURA

Cyklus klavírních recitálů zahájí Jan Simon 
Klavírní virtuos Jan Simon bude 18. října 

v Grandhotelu Ambassador Národní dům prvním, 
kdo se představí zdejšímu publiku v rámci cyklu 
Karlovarského symfonického orchestru „Klavírní 

recitály“. Cyklus, který je předplatitelskou řadou 
K, nabízí vystoupení klavíristů, kteří představují 
vrchol klavírního umění. Jana Simona bude v listo-
padu následovat Libor Nováček, v únoru slovenský 

virtuos Marian Lapšanský a mladou generaci 
klavíristů bude v červnu reprezentovat karlovarský 
rodák Jan Šimandl, hráč výborných interpretač-
ních schopností.

Jan Simon, laureát řady klavírních soutěží, 
vystupuje s nejrenomovanějšími orchestry tuzem-
skými i zahraničními a spolupracuje s nejlepšími 
dirigenty.  Koncertní vystoupení jej zavedla do 
většiny evropských zemí, USA, Kanady, Mexika, 
Austrálie, Egypta, Japonska, do Číny a na Tchaj-
-wan, rovněž i na pódia prestižních festivalů. Jako 
komorní partner spolupracoval s Josefem Sukem, 
Václavem Hudečkem, Jiřím Bártou a dalšími 
vynikajícími instrumentalisty.

Nahrává pro řadu gramfonových firem tu-
zemských i zahraničních, hudební kritikou jsou 
– mimo jiné - velmi ceněny jeho CD nahrávky 
klavírních koncertů Fryderyka Chopina.

Právě skladby tohoto polsko-francouzského 
„básníka klavíru“ zvolil Jan Simon do programu 
svého karlovarského recitálu. Chopin proslavil 
a k dokonalosti dovedl nový salónní žánr, noktur-
no,  obohatil rovněž i populární tance, například 
polskou mazurku, byl také první, kdo psal 
balady a scherza jako samostatné instrumentální 
skladby. Skladby všech uvedených žánrů si budou 
návštěvníci koncertu vyposlechnout v brilantním 
provedení Jana Simona.

Best Fest 2017 - Aristokratka

Cyklus klavírních recitálů zahájí Jan Simon foto: Daniela Simonová
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

5.10. až 6.11. VIII. ročník divadelního festivalu BEST FEST

2.10. 16.30 a 19.30   Michael McKeever: 
 Hvězdné manýry - představení pro seniory
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni 
seniorů. Předprodej vstupenek v pokladně Karlovarského 
městského divadla a Infocentra města Karlovy Vary, T. G. 
Masaryka 53. Vstupenky bude možné zakoupit (rezervovat) 
pouze osobně na uvedených místech. Objednávky od organi-
zací přijímáme v pokladně Karlovarského městského divadla.

3.10. 19.30 Michele Riml: Vzhůru do divočiny
Studio DVA
Komedie volně navazující na hru Sex pro pokročilé. Příběh 
manželů Alice a Jindřicha pokračuje, tentokrát se vydávají do 
přírody. Rodinný rozpočet se zmenšuje, o to více se zvětšuje 
touha „přežít“. 

4.10. 19.30 Galakoncert operetních melodií 
  a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka

1. festivalové představení
5.10. 19.30 Anton Pavlovič Čechov: 
  Když teče do bot
Divadlo Viola
„Drobné humoresky z doby Čechovova mládí mají v sobě 
divadelní jádro. Stačí na ně poklepat a oříšek se otevře. Jsou 
to miniaturní dramata, krystaly zářící mnohými ploškami, které 
zrcadlí touhu milovat a žít smysluplně, i když člověku teče 
do bot – ale s jakým půvabem a humorem!" říká vynikající 
dramaturgyně Johana Kudláčková.

8.10. 15.00 Jana Pithartová: 
  Konec strašidel ve Svatošských skalách
Činohra KMD

2. festivalové představení
11.10. 19.30 Petr Kolečko: Dvě noci na Karlštejně
Divadlo Kalich
Osmnáct jamek plných humoru. Iveta je nejlepší česká 
manželka. Všude a vždycky dokázala sehnat český knedlík. V 
Kanadě, kde žila s českým hokejistou, na Seychelách, kde žila 
s uprchlým podnikatelem, i na Antarktidě, kde žila s elitním 
vědcem. 

14.10. 19.30 Giuseppe Verdi: La traviata
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Operu uvádíme v italském originále s českými titulky. 

16.10. 19.30 Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec
Agentura Harlekýn
Svou slavnou hru o ztrátě marných iluzí napsal americký autor 
Tennessee Williams s použitím autobiografických prvků podle 
své vlastní rodiny. 

3. festivalové představení
19.10. 19.30 Rostislav Novák ml. a kol.: 
  Up End Down
Cirk La Putyka
Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami.

20.10. 19.30 JAZZFEST 2017
Jazzový kruh a Karlovarské městské divadlo
East West European Jazz Orchestra feat. Deborah Carter 
(USA) & Norbert Gottschalk (D)

22.10 15.00 Nikolaj Robertovič Erdman, 
  Jana a Jurij Galinovi: Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov

4. festivalové představení
23.10. 19.30 Peter Quilter: 4000 dnů
Divadlo Ungelt
Komorní tragikomedie, napsaná s anglickou lehkostí a humo-
rem, pohrávající si s motivem ztráty paměti. 

24.10. 19.30 Bude to jinak!
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
„Proč to bude jinak? Protože všechny kusy, jež v rámci jubilej-
ního show u příležitosti dvacátého výročí existence bandu naši 
milí swinguchtiví očekávali, se prostě nevešly! 

25.10. 11.00 William Shakespeare: Othello 
- představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb

5. festivalové představení
28.10. 19.30 Petr Zelenka: Věra
Studio Dva
Zelenkova ironická komedie je sondou do zábavního průmyslu 
a cynické doby, která pokrytecky hlásá, že cynismus už není 
v módě. 

31.10. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

Grandhotel Ambassador Národní dům
18.10. 19.30 KONCERT JAZZFESTU 
  KARLOVY VARY - SOKOLOV 2017
KSO a Jazzovy kruh
Kryštof Marek Orchestra
Josef Vejvoda, Milan Krajíc, Jindřich Henry Volf, Jan Jirmásek
Karlovarský symfonický orchestr
dirigent Kryštof Marek

15.10. 18.00 Kostel Svaté Anny Sedlec
Benefiční koncert
Václav Hudeček – housle
Jakub Sedláček – housle

Grandhotel Ambassador Národní dům
18.10. 19.30 Fryderyk Chopin - klavírní recitál
Jan Simon – klavír

Grandhotel Ambassador Národní dům, 19.30 hodin
25.10. 19.30 Koncert pro republiku
BEDŘICH SMETANA: Má Vlast
Jan Kučera – dirigent

DIVADLO HUSOVKA

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

3.10. 19.30 Lenka Dusilová
Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních 
cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní 
mimořádný úkaz české hudební scény, kdy z pozice rockové a 
popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně při-
jímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.  

6.10. 20.00 Veteráni studené války
Veteráni studené války přijíždějí i do tvého města. Přijď na 
koncert a nepřestávej bojovat! Stojí to za to! 

7.10. 19.30 Horana a syn
Akustické nadžánrové duo matky a syna, talentovaného 14 
letého kytaristy ze slovenských hor. Ve své tvorbě spojují 
náročné texty, intuitivní muzicírování, alternativní přístup k 
folkloru a ovlivnění folkem, rockem, blues i různými druhy 
metalu. Koncert obohatí jako host hráč na přírodní buben dob.

12.10. 19.30 Večírek s Antonínem Přidalem
Vzpomínka na vynikajícího spisovatele, překladatele, pedago-
ga a člověka Antonína Přidala v předvečer jeho nedožitých na-
rozenin. Obnovená hříčka Sen o dvou kůrkách a zbrusu nové 
scénické čtení Sáňky se zvonci – v tomto složení v Karlových 
Varech pouze jedenkrát. Účinkují členové Divadelního studia 
D3.

13.10. 19.30 Abraxas
Česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách praž-
ské skupiny Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od samého 
počátku kytarista a skladatel Slávek Janda. Uslyšíte novinky i 
osvědčené hity ze 40 leté historie kapely.

14.10. 15.00 Divadlo Radost Brno - O kůzlátkách a 
vlkovi aneb Když jde kůzle otevřít
Určitě znáte pohádku Vlk, koza a kůzlátka, nebo také O 
neposlušných kůzlatech – variací stejného příběhu je mnoho. 
Maminka koza varuje kůzlátka před zlým vlkem, který je 
chce sežrat, a nařizuje jim, aby v její nepřítomnosti nikomu 
neotvírala. Příběh Jana Vodňanského je navíc humorný a 

vtipný, všemožnými „fintami“ mazaného vlka se budou určitě 
bavit nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.

15.10. 15.00 Kouzelný nápoj
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro 
děti od 7 let a jejich rodiče podle motivů z knihy Roalda Dahla. 
Účinkují členové Divadelního studia D3. 

18.10. 19.30 Miroslav Paleček - Ježkárny
Dlouholetý člen divadla Semafor, polovina kdysi slavné 
dvojice Paleček & Janík se premiérově představí v Husovce 
se svým programem, v němž v osobitém podání zahraje 
oblíbené písničky Jaroslava Ježka a Osvobozeného divadla ze 
stejnojmenného CD.

20.10. 19.30 AG Flek
AG Flek se prosadil v letech 1978 - 81 na festivalu Porta. Za 
svoji pozdější folkrockovou tvář vděčil Vlastovi Redlovi. V 90. 
letech kapela spolupracovala s Hradišťanem, později utlumila 
svoji činnost. Roku 2007 se opět, v mírně rozšířené původní 
sestavě, spojila a v rámci oslav 30. výročí založení obnovila 
koncertní činnost. Na hudební scéně se tedy pohybuje již 40. 
rokem.

22.10. 15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Tři klasické pohádky v indiánském hávu pro děti od 4 do 104 
let. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech 
lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja 
ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí 
šípem sedmdesát sedm let spící. Účinkují členové Divadelního 
studia D3.

26.10. 19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů autora Vladimíra Körnera a režisérky 
Anny Ratajské. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, 
kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí být 
každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací“. 
Kdo na něj doplatí jako první? Účinkují členové Divadelního 
studia D3.

31.10. 19.30 Zrní
Kapele Zrní jsou žánry fuk. A když se jich někdo zeptá, odpoví: 
něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Jde o koncertní špičku, 
jakmile je uslyšíte naživo, dostanou vás. A proto na ně lidi 
chodí. Jejich projev je stejný jako jejich muzika. Osobitý, 
hypnotický, hutný, energický, uvěřitelný. Ačkoliv zpívají česky, 
jsou světoví.

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, 
www.kinodrahomira.cz

1.10. 14:30 Lego Ninjago Film
1.10. 17:00 Wind River
1.10. 19:30 Amityville: Probuzení
2.10. 19:30 Amityville: Probuzení
3.10. 17:00 Po strništi bos (Projekce pro seniory)
3.10. 19:30 Wind River
4.10. 19:30 Zahradnictví: Dezertér
5.10. 19:30 Saulův syn (Filmový klub)
6.10. 19:30 Blade Runner 2049
7.10. 14:30 Lego Ninjago Film
7.10. 17:00 Blade Runner 2049
7.10. 19:30 Zahradnictví: Dezertér
8.10. 14:30 Lego Ninjago Film
8.10. 17:00 To
8.10. 19:30 Kingsman: Zlatý kruh
9.10. 19:30 Blade Runner 2049
10.10. 17:00 Po strništi bos (Projekce pro seniory)
10.10. 19:30 Zahradnictví: Dezertér
11.10. 19:30 Dobrý časy
12.10. 18:00 Jazz And Poezie - Rock And Poezie
12.10. 19:30 Krásné dny v Aranjuez (Filmový klub)
13.10. 19:30 Sněhulák
14.10. 14:30 My Little Pony Film
14.10. 17:00 Po strništi bos
14.10. 19:30 Sněhulák
15.10. 14:30 Lego Ninjago Film
15.10. 17:00 Červená
15.10. 19:30 Sněhulák
16.10. 19:30 Scorpions Forever
17.10. 17:00 Dvojitý milenec (Projekce pro seniory)
17.10. 19:30 Sněhulák
18.10. 19:30 8 hlav šílenství
19.10. 19:30 Neznámá dívka (Filmový klub)

KMD karlovarské městské divadlo
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20.10. 17:00 a 19:30   Bajkeři
21.10. 14:30 My Little Pony Film
21.10. 17:00 Bajkeři
21.10. 19:30 matka!
22.10. 14:30 Lego Ninjago Film
22.10. 17:00 matka!
22.10. 19:30 Bajkeři
23.10. 17:00 Bajkeři
23.10. 19:30 matka!
24.10. 17:00 Červená (Projekce pro seniory)
24.10. 19:30 Bajkeři
25.10. 19:30 Geostorm: Globální nebezpečí
26.10. 17:00 Jigsaw
26.10. 19:30 Svět podle Daliborka (Filmový klub)
27.10. 17:00 Bajkeři
27.10. 19:30 Jigsaw
28.10. 14:30 Lego Ninjago Film
28.10. 17:00 Thor: Ragnarok
28.10. 19:30   Thor: Ragnarok
28.10. 21:45 Jiigsaw
29.10. 14:30 My Little Pony Film
29.10. 17:00 Bajkeři
29.10. 19:30 Thor: Ragnarok
30.10. 17:00 Bajkeři
30.10. 19:30 Jigsaw
31.10. 17:00 Bajkeři
31.10. 19:30 Čára

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 29.10. Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU v Hodoníně
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.

do 29.10. Přírůstky do sbírek 2006–2016 aneb Co je u 
nás nového
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:
4.10. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Přírůstky do sbírek
Výstavou nově získaných přírůstků do sbírek obrazů a soch 
provede její autorka Božena Vachudová.

15.10. 15.00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k 
výstavě Joži a Franty Uprkových
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne 
interaktivní prohlídku obrazů a soch bratří Uprků a následné 
jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.

18.10. 19.30 Koncert JazzFestu             
Limbo (CZ)
Ondřej Štveráček Quintet (CZ) feat. Gene Jackson (USA)
Koncerty v rámci XXXIV. Mezinárodního jazzového festivalu 
Jazzfest 2017, pořádá Jazzový kruh.

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 5.11. Skvrny, postavy a znaky v kresbách a obra-
zech Vladimíra Nováka
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:
3.10. 16.00 - 18.00   Keramická dílna ke Dni seniorů
Výtvarná dílna pro seniory, při níž si osvojí práci s keramickou 
hlínou a vytvoří dekorační svícny a stínidla. Finančně podpořilo 
Statutární město Karlovy Vary. 

12.10. 16.00 - 18.00   Orientální keramická dílna
Dílna inspirovaná tradičními japonskými a čínskými kera-
mickými nádobami, při níž vzniknou vlastní exoticky laděné 
výrobky.

říjen 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.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

Starádo 31.10. Markéta Lemberk, František Moudrý – 
Polibek múzy
Výstava olejových obrazů výtvarnice Markéty Lemberk a 
obrazů Františka Moudrého, který se zabývá zejména figurální 
a portrétní malbou technikou křídou na sádrokarton.

12.10. 18.00 Poezie & jazz: Rocková poezie
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a 
hudební skupina Jazz Apetit texty rockových skupin, které 
lze vnímat i bez hudebních vjemů jako básně. V pořadu zazní 
texty skupin King Crimson, Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull a 
dalších.

GALERIE SUPERMARKET WC

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
(podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
facebook: SUPERMARKET wc, www.supermarketwc.cz
otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin

12.10. až 1.12. Designéři dětem
Výstava představující to nejlepší ze současné české tvorby pro 
děti. Přijďte s dětmi si pohrát a inspirovat se.

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

9.10. 17.00 Vliv psychiky na lidské zdraví
Přednáška Radmily Karafiátové jak předcházet nebo se ná-
sledně zbavit zdravotních disharmonií. Dalšími tématy jsou: 
skutečné příčiny nemocí, vyváženost stravy a vliv na lidský 
organismus, práce s podvědomím a následné odbourávání 
psychických bloků.

12.10. 17.00 Jak správně připravovat čaje a byliny, 
aby prospěly našemu zdraví
Přednáška Ing. Zdeňka Nepustila o kombinaci čajů a 
zajímavostí kolem bylin (zase trochu jinak).

24.10. 17.00 Island
Cestopisná přednáška Františka Panochy s promítáním 
fotografií.

Každé úterý:
14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.
15.30 až 16.10 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, 
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

do 12.11. Vlastimil Květenský - Já jsem se nevymyslel 
(výběr z tvorby)
Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského 
představuje dílo mimořádného představitele nového pojetí 
v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. V 
umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník ne-
opominutelnou 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.

5.10. 17.00 Muzejní akademie: Karlovarské 
spolky a kluby před 1. světovou válkou
V další přednášce cyklu Muzejní akademie přiblíží historik 
Mgr. Lukáš Svoboda především historii karlovarského 
střeleckého spolku (ostrostřelci), bude se věnovat i 
spolkům, které vznikly především v polovině 19. století, 
například dobrovolní hasiči, záchranný sbor, tělovýchovný 
spolek, pěvecké sbory. Na závěr přednášející promluví 
o sportovním klubu I. S. C. C. (International Sport Club 
Carlsbad). U každého spolku zmíní rovněž hlavní osobnosti, 
které v něm působili.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky 
nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou 
přednášku.

19.10. 17.00 Muzejní akademie: 
  Vřídlo, vřídelní voda a vřídlovec
Geolog a balneotechnik RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. seznámí 
s výsledky nových průzkumných prací  o vývoji zřídelní 
struktury, o stáří vřídlovcových těles a způsobech jejich vy-
užití v minulosti či o divokých vývěrech termy, které jsou - 
navzdory skutečnosti, že Vřídlo, termální voda a její účinky 
jsou obecně známým základem prosperity karlovarského 
lázeňství po mnoho set let – často překvapující. Ozřejmí i 
nově připravované geologické práce v blízkosti Vřídla.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky 
nové stálé expozice, které tematicky navazují na danou 
přednášku.

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 měs-
ta. Cesta začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, 
a pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k 
proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a 
kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárod-
ního filmového festivalu. Druhé patro představuje přírodu 
a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby 
skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 
20. století.  Exponáty jsou doplněny mnohými multimediál-
ními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, 
prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si 
vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se 
alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích 
Dalibora Nesnídala.  
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• KULTURNÍ SERVIS

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbor-
nou 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

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2017

www.jazzfest.cz

Grandhotel Ambassador Národní dům
12.10. 19.30 Kryštof Marek / Josef Vejvoda / Karlo-
varský symfonický orchestr
Kryštof Marek: Půlnoční obrazy
Předání Ceny barona Schoenecka
Josef Vejvoda: Celebration
Josef Vejvoda: Brazilian Pearl Jubilee

Kryštof Marek Orchestra
Josef Vejvoda, Milan Krajíc, Jindřich Henry Volf, Jan 
Jirmásek
Karlovarský symfonický orchestr
dirigent Kryštof Marek

Galerie umění
18.10. 19.30 Limbo (CZ), Ondřej Štveráček Quartet 
(CZ / SK) feat. Gene Jackson (USA)

Karlovarské městské divadlo 
20.10. 19.30 Jazz Big Gang (CZ), East West Europe-
an Jazz Orchestra feat. Deborah Carter (USA) & Norbert 
Gottschalk (D)

Hotel Imperial – Concert Hall 
28.10. 19.30 M. K. Collective (CZ), Marianne Solivan 
& Walter Fischbacher Trio (USA, CZ, D)

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, 
kurka.kv@gmail.com

15.10. 18.00 Koncert Václava Hudečka & KSO
Zazní díla W. A. Mozarta, J. J. Bendy, E. Elgara, J. M. 
Leclaira, A. Vivaldiho
Cena vstupenek je 250 korun, plná cena vstupenky je 
součástí veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny v 
Sedleci. Kontakty pro rezervaci a předprodej vstupenek 
najdete v záhlaví.

ŠKOLA A TRH PRÁCE 2018

Pořádá Pedagogickopsychologická poradna Karlovy Vary, 
Národní institut pro další vzdělávání Praha a frma Top info.
Více na webu: vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz/

Lázeňské sanatorium Thermal
17.10. 11.00 Slavnostní zahájení
18.10. 8.00 až 18.00   Druhý den výstavy
Návštěvníci prezentační výstavní akce shlédnou expozice v 
celém spektru vzdělávání, včetně vyšších odborných škol 
a škol vysokých. Velkému zájmu se těší školy, které mají 
nadregionální význam. Viděli jsme např. UK Praha, ZčU 
Plzeň, UJEP Ústí n/L, FŽP ČZU Praha, VŠ fnanční a správní 
Karlovy Vary, Bankovní institut Praha, Jihočeská univerzita, 
VŠHCR Brno,Veterinární škola z Českých Budějovic, VOŠ 
SRŠ Vodňany atd.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

07.10. Jáchymov: Pochod O jáchymovský tolar 
 (Blatenský vodní příkop) 
14.10. Českosaské Švýcarsko: Po pravém břehu Labe
21.10. Chebsko: Toulky s historikem po 
 zapomenutých místech (II.)
28.10. Hradec Králové: Perly východních Čech (2 dny)

JÓGACENTRUM

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

Pondělí 18.00 Jóga pro mírně pokročilé a pokročilé
Úterý 18.00 Jóga proti bolestem v zádech
Čtvrtek 18.00 Jóga začátečníky a mírně pokročilé

STUDIO ŽIVA

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a 
Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, 
vorlovasarka@seznam.cz

Pravidelné lekce jógy pro ženy:
2.10. 18.45 Relaxační večery
Začátek kurzu dechových a relaxačních technik.

10.10. 17.30 Hormonální jóga
Začátek docházkového kurzu Hormonální jógové terapie 
pro ženy podle Dinah Rodrigues, na kterém se ženy naučí 
celou sestavu hormonální jógy.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

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

14.10. 9.00 až 14.00   Ateliér Archa (tvorba ze lnu - 
větrohry a ptáčci).
Pohádka pro Wlaštovku zve rodiče s dětmi do 5 let na týdny 
otevřených dveří  - pohadka@wlastovka.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

6.10. a 20.10. 10.00   Městské farmářské trhy

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

13.10. 19.00 Jan Kuneš: Moderní metafyzika 
  a filosofická teologie
na faře v Rybářích
Přednáší vědecký pracovník Filosofického ústavu Akade-
mie věd České republiky

JÁ A TY – PŘEDNÁŠKY O VZTAZÍCH

Plzeňská 49, Karlovy Vary (zastávka autobusu č.6, Plzeň-
ská), pořádá Sbor Církve adventistů s.d. Karlovy Vary

21.10. 17.00 Aby doma bylo dobře VŠEM
Přednáší Mgr. Milena Mikulková (vztahová a výchovná 
poradkyně)
28.10. 17.00 Z lásky nenávist - svědectví žen, které 
prošly domácím násilím
Přednáší P. Romuald Štěpán Rob OP (režisér, katolický 
kněz dominikánského řádu). Přednáška s promítáním 
stejnojmenného dokumentu České televize

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

SP v triatlonu: Premiéra patří Backhousové 
a Idenovi, ve hře je další ročník 
Australanka Backhousová a Nor Iden jsou historicky prvními vítězi Světového poháru v triatlonu, 
na premiéru SP  v Karlových Varech dorazilo sedmadvacet žen a rovná šedesátka mužů závodníků 
ze světové elity. Organizační výbor City Triathlonu pod vedením Vladimíra Malého už podal žádost 
o ITU Světový pohár v roce 2018.

Hlavní závod mužů odstartoval v Karlových Varech 
plaveckou částí v areálu Rolava. Ve vedení závodu 
se usadil s přesvědčivým náskokem Slovák Richard 
Varga. V sedmi cyklistických okruzích vzorně spo-
lupracovala pětičlenná skupina Varga, Schomburg, 
Furuya, Fabian a Reid, která se jako první objevila 
ve druhém depu v centru Karlových Varů. Běžecké 
okruhy v nádherné kulise českých lázní ukázaly, 
že silní běžci mohou zamíchat konečným pořadím. 
Mazácky se svým fantastickým běžeckým výkonem 
do čela závodu propracoval jedenadvacetiletý Nor 
Gustav Iden, který si z Karlových Varů odváží zlatou 
medaili. Druhé místo vybojoval Ital Alessandro 
Fabian a třetí příčku obsadil Novozélanďan Tayler 
Reid, který se v závěrečných běžeckých okruzích 
dokázal odpoutat od slovenského reprezentanta Ri-
charda Vargy.  Mezi českými muži si nejlpépe vedl 
osmnáctý Jan Čelůstka, Přemysl Švarc uzavíral 
první třicítku, o tři místa za ním skončil František 
Linduška, Jan Volár byl devětatřicátý.

O poznání lépe se v konkurenci světové elity 
dařilo českým ženám. Či spíše ženě – druhé Vendu-

le Frintové. „Závod zde je vždy těžký, podpora od 
diváků mě ale před dotírající Američankou Coo-
kovou hnala vpřed. Všem fanouškům v Karlových 
Varech děkuju za skvělou atmosféru,“ prohlásila 
po závodě.

Také na ženy čekala v lázeňské metropoli obvyklá 
olympijská distance: 1,5 km metrů plavání – 40 
km cyklistiky – 10 km běhu. Po plavecké části 
se v čele usadilo australsko-americké duo Gillian 
Backhousová a Summer Cooková. Na náročné 
cyklistické trati se sedmi výjezdy na Zámecký vrch 
v lázeňském centru své cyklistické kvality potvrdila 
Gillian Backhousová, která udávala tempo celému 
peletonu po celých sedm okruhů. Ve skupině 
pronásledovatelek aktivně pracovala Vendula 
Frintová. Ta v běžecké části stupňovala svoje úsili 
a stahovala v každém kole náskok Australanky až 
na 1:15 minut v cílové rovince. Vedení v Karlových 
Varech nakonec uhájila Gillian Backhousová, která 
se tak stala první vítězkou Světového poháru na 
půdě největšího českého lázeňského města právě 
před Frintovou a Cookovou. 

Zlatá Australanka Vítězka karlovarské pre-
miéry Světového poháru v triatlonu Gillian 
Backhousová . 
 Foto: City Triathlon Karlovy Vary

Golfový pohár chystá jubilejní ročník
Sokolovský golfový pohár se v jubilejním vydání vrátí na podzimní hřiště GC Sokolov, a že půjde o 10. ročník turnaje, to připomíná také datum a čas 

cannon startu: 10. října v 10.00 hodin. Vedle samotného turnaje a tradičních vložených soutěží o nejpřesnější či nejdelší ránu půjde v Sokolově třeba 
o zapůjčení Opelu Insignia s plnou nádrží  na víkend. Stačí maličkost - zahrát hole in one. Svézt se ale mohou i ti účastníci turnaje, na které jejich 
životní rána v Sokolově v říjnu nečeká. Na místě budou vedle vozů Opelu i další předváděcí vozy společnosti Algon Plus - Auto z produkce značek 
Mazda, Hyundai, Ford, Fiat, Subaru či Mitsubishi. A kdo zůstane raději věrný golfu, může se zúčastnit soutěže v patování či se zdokonalit, případně 
něčemu novému přiučit v golfové škole.
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Zájemci o pracovní pozici mohou kontaktovat:
Michal Kulhánek

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

E–mail: micovahala@kvarena.cz

www.kvarena.cz

HLEDÁME PLAVECKÉHO INSTRUKTORA
-DPP převážně dopoledne

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

-z‡jemci se prokazuj’ certiÞk‡tem kurzu plavčíka
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Významná hornická památka připomíná historii hornictví v 15. a 16. století na Sokolovsku. V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století, 
odpočívadla a výstupky. V chodbách je také dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem či stopy po sázení ohněm.
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+420 603 55 11 66

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 

Benefi ty:
- 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 bene� tů pro rodinné příslušníky
- zaměstnanecká cena nafty pro soukromá vozidla
- příspěvky na kulturu, dovolenou, masáže
- příspěvky pro děti na tábory, školy v přírodě apod.

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

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

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


