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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Petr Johanovský. V průběhu slavností Zahájení
lázeňské sezóny se převtělí do jednoho z nejslavnějších Karlovaráků, zakladatele věhlasné sklárny.
Jako Ludwig Löwi Moser bude protagonistou hrané
prohlídky města nebo setkání historických osobností
ve Dvořákových sadech, které připravuje Pouliční
divadlo Viktora Braunreitera.

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

09 ROZHOVOR
Od 1. března je Petr Kropp oficiálně ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Nová příspěvková organizace sídlí na náměstí Dr. M. Horákové
a vedle své role poradního orgánu města, je otevřená
pro vedení dialogu s investory, odborníky i veřejností.

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.

12 DEN RODIN NA ROLAVĚ
Zábava, sport, soutěže a zajímaví hosté na několika
scénách v celém prostoru Volnočasového areálu
Rolava v Karlových Varech čeká 12. května na návštěvníky „Dne rodin“. Všechny holky, kluky a rodiče
na akci zvou Nezisková organizace Náhradním
rodinám a Statutární město Karlovy Vary.

15 AKCE JEHLA
Především na hřiště a parky, kde se nejčastěji pohybují rodiny s dětmi, se při svých kontrolách zaměřili
strážníci Městské policie Karlovy Vary v rámci akce
„Jehla“ zaměřené na sběr kontaminovaného odpadu.
20 NA SKOK DO LESA
Blíží se výročí 100 let samostatného českého státu,
pojďme si v rámci seriálu lesních procházek tentokrát přečíst, co o Karlových Varech okolo roku 1900
napsal autor hesla placený nakladatelstvím Otta.
22 ČESKOSLOVENSKÝ KARNEVAL BAREV
Za účasti desítek atrakcí a účinkujících z celého Česka se opět po roce v centru Karlových Varů odehraje
největší středoevropský karneval. Tradiční součást
kulturního léta ve městě se letos ponese ve znamení
oslav 100let od založení Československa.
28 MĚSTO OVLÁDNOU BĚŽCI
Karlovy Vary budou třetí květnovou sobotu hostit
další ze závodů RunCzech. Trasa půlmaratonu letos
zavede startovní pole častěji do centra města, běžci
by se tak měli dočkat ještě větší podpory diváků.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák,
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá, Věra Bartůňková, Iva Lokvencová.
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
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• STALO SE / STANE SE
KVĚTNOVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
proběhne v sále Lidového domu ve Staré Roli.
Zasedání se uskuteční v úterý 22. května od 8:30 a je
možné jej sledovat přímo na místě nebo prostřednictvím on-line přenosu na webových stránkách
magistrátu www.mmkv.cz.

HOKEJISTÉ SE VRACÍ DO EXTRALIGY
Jediný rok strávila hokejová Energie v první lize a už
je zpátky. A tentokrát si hokejisté nejvyšší soutěž
vybojovali. Vyhráli základní část, v play off neprohráli
ani jedno utkání a kralovali také baráži. Návrat do
extraligy oslavila vyprodaná KV Arena po utkání předposledního kola baráže a Litvínovem 20. dubna.

LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART OTEVÍRÁ
své brány se startem nové lázeňské sezóny. Park,
který nabízí sedm tras různých obtížností, bude
v květnu a červnu v provozu o víkendech od 12 do 18
hodin, v období letních prázdnin je centrum otevřené
denně od 12 do 18 hodin. V případě nepříznivého
počasí se může otevírací doba měnit. V době provozu
centra je otevřený i stánek s občerstvením. Od května
je také v provozu zvláštní autobusová linka MHD,
která návštěvníky do areálu Sv. Linhart dopraví. Linku
provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary a platí na ní
běžný tarif MHD.

FARMÁŘSKÉ TRHY BUDOU O DVOU KVĚTNOVÝCH
PÁTCÍCH
Dubnové farmářské trhy oživila kuchařská show
s herečkou Markétou Hrubešovou a soutěž o novou
kuchyň. Nakupovat u farmářů můžete před Tržnicí
ve Varšavské ulici také o dvou květnových pátcích,
4. a 18. 5. Prodej začíná vždy v 9 hodin a trvá do
vyprodání zásob.

LÁVKA NA RŮŽOVÝ VRCH BUDE NOVÁ
Dočasně uzavřena bude lávka na Růžový vrch. S ohledem na nezbytné stavební práce spojené s výstavbou
nové lávky z Horního nádraží bude ve dnech 26. a 27.
května od 20 do 7 hodin uzavřena stávající spojnice.
Náhradní trasa pro pěší vede podchodem v Nádražní
ulici. Za krátkodobou komplikaci se omlouváme.

MĚSTO OBNOVUJE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V průběhu dubna se město pustilo do postupné
obnovy vodorovného dopravního značení. V rámci
rozpočtu na letošní rok byly na tuto činnost vyčleněny
prostředky ve výši 1,8 mil. Kč a díky tomu probíhá nástřik na přechodech pro chodce, obnovují se středové
a vodící čáry na komunikacích, vyznačení autobusových zastávek, stanovišť taxi, značení na místech pro
stání vozidel držitelů průkazů ZTP/P atd.

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST KE DNI VÍTĚZSTVÍ
Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu
pořádá město tradiční vzpomínkovou slavnost
u příležitosti Dne vítězství. Pietní akce se koná v úterý
8. května. První částí aktu bude uctění památky
padlých ruských vojáků na hřbitově v Drahovicích od
9 hodin ráno. V půl jedenácté bude pieta pokračovat
u Památníku obětem všech válek u hotelu Thermal.

STUDENTSKÝ PARLAMENT JEDNAL O MÍSTNÍ
ARCHITEKTUŘE
Dubnové jednání Studentského parlamentu bylo
o karlovarské architektuře. Členům parlamentu
se představil ředitel Kanceláře architektury města
Karlovy Vary Petr Kropp, který zároveň prezentoval
své vize budoucího fungování nově vzniklé městské
organizace. Se studenty debatoval o významných karlovarských stavbách a lokalitách a zajímal se o jejich
pohled na budoucnost například Vřídelní kolonády,
hotelu a bazénu Thermal, areálu bývalé vodárny nebo
ploch mezi Chebským mostem a čtvrtí Tuhnice.
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JUNIORSKÝ MARATON OVLÁDLI GYMNAZISTÉ
Z CHEBU
Semifinálové kolo juniorského maratonu se odehrálo
v polovině dubna v centru Karlových Varů. Na trati
dlouhé 42 kilometrů se podařilo nejlepšího času
(2:48:44) dosáhnout štafetě studentů z Gymnázia
Cheb. Na druhém místě se umístilo Gymnázium Sokolov, třetí skončilo Gymnázium Ostrov. Vítězní gymnazisté z Chebu si v květnu zaběhnou Volkswagen
Maraton Praha spolu s elitními běžci z celého světa.

• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY.

Lázeňská sezóna se otevírá, město ožije slavnostmi
První květnový víkend bude v Karlových Varech
opět ve znamení zahájení lázeňské sezóny.
Třídenní slavnosti osloví obyvatele města i jeho
návštěvníky.
V ulicích, parcích, na kolonádách i v lázeňských
lesích se představí hudebníci, divadelníci a další
umělci. Chybět nebudou tradiční prvky, které
k zahájení lázeňské sezóny v našem městě patří již
dlouhá léta, například slavnostní večer s předáním
ceny města a čestného občanství, který se letos
odehraje v Karlovarském městském divadle, žehnání pramenům a slavnostní mše, průvod družiny
Karla IV. nebo řemeslný trh s dobovými atrakcemi
pro děti zdarma.
Celým víkendem, podobně jako dalšími významnými akcemi, které se letos ve městě uskuteční, se
budou prolínat prvky odkazující na výročí 100 let
od vzniku samostatného československého státu.
Výročí se promítne do podoby pískové sochy, kterou
sochař Tomáš Bosambo opět vytvoří u Mlýnské
kolonády, téma se objeví i ve vystoupeních umělců
- ulicemi se budou procházet herci v dobových
kostýmech a lidé se tak budou moci potkat a vyfotit
s velikány jako byli Becher, Mattoni, Moser, Bayer
a další. K vidění bude taneční vystoupení inspirované uplynulým stoletím. Všechna pouliční vystoupení
včetně koncertů známých českých interpretů budou
zdarma.
Součástí programu budou i tradiční akce partnerů,
tedy Jarní porcelánové slavnosti před Grandhotelem
Pupp a Food Festival Karlovy Vary s během číšníků
„Vrchní, prchni“.
Víkendovým slavnostem bude tradičně předcházet
Pálení čarodějnic, na Sokoláku s Věrou Martinovou,
na Rolavě i s ohňostrojem. V Becherově vile bude
v pátek odpoledne otevřena čarodějnická dílna, kde
si mohou děti vyrobit čarodějnické klobouky a další
doplňky.
Program ZLS 2018 najdete na stranách 16 a 17

Zóna Varu. Mezi příběhy dvorků a zahrad může být i ten váš
Hledáme místní rezidenty, kteří žijí nebo pracují
v lázeňské zóně, a rádi by představili zajímavosti a krásy zahrad a dvorků v jejich spolu/
vlastnictví či nájmu.
Patří k vašemu bytu či kanceláři v lázeňské zóně
kouzelný dvorek či tajemná zahrada? Pojí se k vaší
zahrádce či dvorku jakýkoliv rodinný, historický,
nebo společenský příběh? Dejte nám o něm vědět!
Stane se tak součástí unikátního projektu městské
slavnosti ZÓNA VARU, v sobotu 22.září 2018,
která na jeden den představí Karlovarákům nevšední příběhy a místa lázeňského centra.
Akce je realizována ve spolupráci spolku OFFCITY
z.s. se Statutárním městem Karlovy Vary.
OZVĚTE SE NÁM DO 2.6.
Kontakt i další informace: tereza@offcity.cz,
608 528 388
www.vzbudmevary.cz
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• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

Zahájení lázeňské sezóny 2018: Vybíráme z programu
Kompletní program v podobě plakátu přinášíme
ve středu tohoto vydání Karlovarských radničních listů. Ke stažení je rovněž na internetových
stránkách magistrátu města www.mmkv.cz.

a dokresluje je dramatický hudební doprovod.
Scenérie zavedou diváky do různých koutů světa,
cílový obraz bude patřit Karlovým Varům.
ŽEHNÁNÍ PRAMENŮM
sobota 5. května 10:00 – Mlýnská kolonáda
Tradičního ceremoniálu žehnání karlovarským
pramenům se ujme plzeňský biskup Tomáš Holub.

PÁLENÍ ČARODĚJNICE NA SOKOLSKÉM VRCHU
A NA ROLAVĚ
pondělí 30. dubna
Oslavy filipojakubské noci se v Karlových Varech
tradičně odehrají na dvou místech. Obyvatelé
města se mohou vypravit na Sokolský vrch nebo na
Rolavu. Připraven je pestrý program se soutěžemi
masek, divadelním představením a hudbou. Na
Sokoláku vystoupí první dáma české country Věra
Martinová, na Rolavě zahraje kapela Potíže a večer
zakončí ohňostroj.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PÍSKOVÉ SOCHY „TGM“
pátek 4. května 16:30 – Mlýnská kolonáda
Sochař Tomáš Bosambo vytvoří před Mlýnskou
kolonádou sochu inspirovanou výročím založení
samostatného Československa. Půjde o jezdeckou
sochu Tomáše Garrigua Masaryka v nadživotní
velikosti, která bude doplněna dalšími symbolickými atributy, jako jsou mapa republiky, státní vlajka,
Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarace, hrad českých králů v Praze
a odznak československých legionářů. Výsledný
monument bude vysoký 3,3 metru a sochař na jeho
vytvoření využije cca 17 tun písku.
KARLOVARSKÉ ZNAČKY
pátek 4. května 19:00 – Císařské lázně
Hraná prohlídka města v podání Pouličního divadla
Viktora Braunreitera, tentokrát na téma věhlasných karlovarských značek a produktů, např. piva,
minerálky, skla, bylinného likéru. Trasa začíná
u Císařských lázní a končí u Morového sloupu.
Účastníci se potkají např. s Heinrichem Mattonim,
Ludwigem Moserem, Barbarou Bayerovou nebo
Janem Becherem.
LIGHT ART
pátek 4. května na Mlýnské kolonádě, sobota
5. května na TGM u pošty, od 22 hodin do půlnoci v půlhodinových intervalech
Představení „Travelling“ v podání společnosti
Dowis. Jde o unikátní show malování světlem na
luminiscenční plátno, na kterém jsou vytvářeny
realistické obrazy. Ty postupně mizí a jsou nahrazovány novými. Všechny obrazy jsou malované ručně
6
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PRŮVOD KARLA IV.
sobota 5. května 15:00
– Letní kino – Smetanovy sady
Tradiční průvod městem s ukázkou lovu dravých
ptáků u letního kina a historickým ležením ve
Smetanových sadech. V parku u Alžbětinských
lázní budou připraveny dobové atrakce – historický
kolotoč, jízda na sudech, lukostřelba. Atrakce pro
děti budou v sobotu i v neděli zdarma.
SLAVNÉ OSOBNOSTI HISTORIE
VE DVOŘÁKOVÝCH SADECH
sobota 5. května 15:00 – 18:00 Dvořákovy sady
Promenáda historických osobností, které výrazně
ovlivnily historii města. V parku se lidé potkají
s dvojicí architektů Fellnerem a Helmerem, Josefem Becherem, pivovarníkem Weberem, Ludwigem
Moserem, někdejším karlovarským starostou
Eduardem Knollem a dalšími.
KARNEVAL ZVÍŘAT
sobota 5. května 19:30
– Karlovarské městské divadlo
Společné představení žáků Základní umělecké

školy Šmeralova a Karlovarského symfonického
orchestru pod vedením šéfdirigenta Jana Kučery.
Vstupenky v předprodeji: dospělí 100 Kč, děti
50 Kč.
SINATROVSKÉ SLAVNOSTI
neděle 6. května 16:30 – sv. Linhart
Čtvrtý ročník tradičního swingového koncertu
v lázeňských lesích na Linhartu. V místě je zajištěno
parkování, návštěvníky koncertu také na místo
a zpět dopraví speciální autobusová linka z konečné zastávky autobusu č. 6 v Doubí.
ŘEMESLNÝ JARMARK
pátek – neděle – Smetanovy sady
Zhruba 40 stánků nabídne originální řemeslné výrobky, k vidění budou ukázky historických řemesel,
chybět nebudou tvořivé dílny pro děti a občerstvení,
např. ve staročeské krčmě.
KONCERTY, DIVADELNÍ A TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
pátek – neděle
Na kolonádách, v parcích a na pěších zónách se
představí přední umělci české scény a regionální
umělci. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty hvězd televizních soutěží Martina Chodúra
a Milana Peroutky, představí se Vojenský umělecký
soubor Ondráš, Taneční studio Fontána Karlovy
uvede představení „Slavné osmičky za posledních
100 let“, po úspěších v minulých letech se na
Sadovou kolonádu vrátí Spolek panstva na tvrzi
Žíželeves, který předvede šaty Biedermeier a historický tanec 19. století atd.

Zahájení lázeňské sezóny 2018 v Karlových Varech se odehraje za laskavé podpory významných partnerů.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Fórum ukázalo na 16 témat Ukažte příbuzným
Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů / Bazén Thermal
/ Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek míst pro seniory v domoturistické atrakce města
vě důchodců / Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně, Vřídlo / Denní
stacionář / Doprava v klidu / Místo soch z písku sochařské sympozium
/ Motivace občanů k udržování čistoty / Osadní výbory pro jednotlivé
čtvrti / Osvěta k řádnému chování ve veřejném prostoru / Senior expres
/ Spady v ovzduší / Údržba zeleně v okrajových částech města / Úklid
veřejných prostranství organizovaných městem / Veřejný prostor – ulice,
náměstí, parky / Zázemí pro mladou generaci

V pořadí již osmé Fórum města
Karlovy Vary definovalo 16 témat,
ze kterých vzejde žebříček 10P, tedy
největších problémů města. Fórum
proběhlo 11. dubna v sále Alžbětiných
lázní a z diskuse zhruba osmi desítek
účastníků vzešel seznam témat, námětů a problémů, které nyní předkládáme široké veřejnosti k prověření. Do
hlasování se můžete zapojit v anketě
zveřejněné na stránkách magistrátu
www.mmkv.cz, nebo prostřednictvím
hlasovacího lístku. Ten zveřejňujeme
v tomto vydání Karlovarských radničních listů, dostupný je také na infopultu magistrátu města. Výsledný žebříček bude sestaven na základě průniku
všech forem hlasování. Do ankety je možné zapojit se do 11. května 2018.
V květnu pokračují místní fóra
Fórum města Karlovy Vary zároveň odstartovalo letošní sérii diskusních setkávání obyvatel se zástupci města a magistrátu. Jarní část zahájilo místní
fórum pro čtvrti Stará Role a Počerny. V květnu proběhnou setkání s obyvateli
dalších městských čtvrtí.
Termíny místních diskusních fór jsou - 2. května: Bohatice (Karlovarská teplárenská – jídelna), 9. května: Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského), 16. května: Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje – jídelna).
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích
proběhnou v podzimních měsících.

DLOUHODOBÁ BRIGÁDA - 1.520 KČ / DEN
Hledáme brigádnici na dlouhodobou brigádu
(může být v důchodovém nebo předdůchodovém věku!)
jako obsluhu v lázeňském provozu.

Přijede vám návštěva a Vy přemýšlíte, co jí z Karlových Varů a Karlovarského kraje ukážete? Pomocníkem
Vám může být turistická karta předplacených služeb Karlovy VARY REGION CARD, která nejenže vybírá ty
nejlepší turistické atraktivity z města
i z celého Karlovarského kraje, ale zároveň usnadňuje také zajištění těchto
návštěv.
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary ve spolupráci s partnery - Městem
Mariánské Lázně, Karlovarským krajem a jednotlivými návštěvními místy
- připravilo nabídku 43 partnerů zapojených formou předplacených služeb
a 27 partnerů v systému slev. Držitel karty má tak možnost po zakoupení
karty již zdarma navštívit téměř všechny turistické atraktivity v kraji od
muzeí, hradů, zámků, až po galerie či montánní turistiku. Nedílnou součástí
karty je bezplatné využití městské hromadné dopravy v Karlových Varech
a Mariánských Lázních, vč. turisticky oblíbených autovláčků či lanovek
v Karlových Varech. Slevy mohou návštěvníci využít např. na železniční
trati z Karlových Varů do Mariánských Lázní, v cyklobusech obsluhujících
Karlovarský kraj nebo ve vybraných restauracích, půjčovnách a dalších
turistických službách.
A jak Karlovy VARY REGION CARD funguje? Kartu s platností na 2, 4 nebo
7 dní, v kategorii jednotlivec nebo rodina, zakoupíte například v pobočkách
INFOCENTRA města Karlovy Vary, případně u dalších partnerů. Ke každé
kartě obdržíte průvodce, ve kterém se kromě informací o jednotlivých
zapojených partnerech z celého regionu dozvíte i o dalších atraktivitách
měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Poté již v klidu a pohodě navštívíte
zvolená návštěvní místa a po předložení karty a ověření její platnosti Vás
čeká příjemná prohlídka všeho, co si přejete v celém Karlovarském kraji
vidět, zažít, užít.
Ceny karty, zapojená návštěvní místa a veškeré další informace najdete
na www.karlovyvarycard.cz, případně Vás o nich budou informovat zaměstnanci INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. (infocentrum@karlovyvary.cz, tel. 355 321 171).

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny
problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse
s občany našeho města konané 11. dubna 2018.
Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete za
nejzávažnější a které by dle Vašeho názoru měly mít
v řešení přednost před ostatními.

Náplň práce:
• obsluha klientů v sekci lázní • příprava místnosti před proceduru
• úklid místnosti po proceduře
Požadavky:
• proaktivní zákaznický přístup, vstřícnost, příjemné vystupování
• ruský a anglický jazyk na komunikativní úrovni • časová flexibilita,
komunikativnost, ochota • předchozí zkušenost v lázeňském
nebo hotelovém provozu výhodou

10 PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA
UŽ VÍME, JAKÉ JSOU… SOUHLASÍTE S NIMI?

Nabízíme:
• práce na DPP • denní příjem 1.520 Kč / den
• placené taxi • nástup možný ihned

Vyplněný dotazník je možné odevzdat na Informačním pultu Magistrátu
města Karlovy Vary nebo oskenovaný zaslat e-mailem na adresu
v.sekyrova@mmkv.cz. Hlasovat lze i elektronickou formou a to na webové
stránce Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz. Hlasování bude
ukončeno 11. 5. 2018.

Zájemci volejte (pouze po 18 hod.) na tel.: 606 539 182

S výsledky ankety budete seznámeni v Karlovarských radničních listech
a na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Probíhá průzkum
dopravního chování
V rámci analytické části SUMP Karlovy Vary bude provedeno dotazníkové šetření/průzkum dopravního chování domácností, jehož cílem bude zjistit dopravní
poptávku obyvatel města Karlovy Vary. Průzkum bude probíhat v měsících duben až květen 2018 s plánovaným vzorkem 600 domácností v řešeném území.
Složení výběrového vzorku domácností bude reflektovat reálné rozložení
(základního souboru) dle počtu obyvatel/domácností. Při výběru domácností
k oslovení bude využito náhodného výběru vzorku domácnosti. Vzorek bude
konstruován kvótním způsobem, základní kvótou je bydliště respondenta podle
sčítacích obvodů v agregované podobě a počet obyvatel ve sledované oblasti.
Dotazníkové šetření budou prováděny prostřednictvím proškolených osob
najatých společností UDIMO.

Pohledávky z kontroly v MHD
najdete přehledněji
Dopravní podnik Karlovy Vary se rozhodl zareagovat na situaci, při které
se stále více lidí dostává do zbytečných problémů v souvislosti s jízdou bez
platného jízdního dokladu, kdy mohou být dlužné částky neúměrně zvyšovány
o další náklady spojené s jejich vymáháním.
„Stále častěji se do těchto problémů dostávají i děti, kdy často jejich zákonný
zástupce ani netuší, že jejich dítě bylo přistiženo při jízdě načerno a dluží někde
peníze. Z těchto důvodů a v souvislosti se vznikem vlastní přepravní kontroly, jsme se rozhodli otevřít lidem možnost, aby si ověřili, zdali nemají u naší
společnosti evidovanou pohledávku“, uvedl Lukáš Siřínek, místopředseda
představenstva pověřený řízením společnosti.
Tato možnost se týká pohledávek z přepravní kontroly od roku 2017. Starší
pohledávky již nejsou v kompetenci DPKV. V praxi dotaz na pohledávku
spočívá v možnosti vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.dpkv.
cz - sekce „Jízdné“ – záložka „Přepravní kontrola“, kde je aktivní odkaz na
formulář. Po vyplnění se formulář elektronicky odešle do naší společnosti a do
10 pracovních dnů proběhne kontakt ze strany DPKV pověřeným pracovníkem,
který záležitost s žadatelem vyřeší. Osoby, které nemají k dispozici internet
nebo upřednostňují osobní jednání se mohou po předem domluveném termínu
dostavit osobně na oddělení Přepravní kontroly na Dolním nádraží. U osob
mladších 15 let je osobní návštěva jejich zákonného zástupce nezbytná.

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti, tu jim dejte vy, svým hlasem!
 Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů
 Bazén Thermal
 Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek
míst pro seniory v domově důchodců
 Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně, Vřídlo
 Denní stacionář
 Doprava v klidu
 Místo soch z písku sochařské sympozium
 Motivace občanů k udržování čistoty
 Osadní výbory pro jednotlivé čtvrti
 Osvěta k řádnému chování ve veřejném prostoru
 Senior expres
 Spady v ovzduší
 Údržba zeleně v okrajových částech města
 Úklid veřejných prostranství organizovaných městem
 Veřejný prostor – ulice, náměstí, parky
 Zázemí pro mladou generaci
 Další problém…………………………………
8

krl° KVĚTEN

Rozpis blokového čištění:
Úklid, čištění místních komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů, chodníků a dalších
zpevněných ploch začíná v 8 hodin, noční mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně
správním centru ve 20 hodin.
Na termín blokového čištění v jednotlivých ulicích města budou s týdenním předstihem
upozorňovat dopravní značky omezující zastavení a stání. Vozidla bránící provádění blokových
čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby v Tuhnicích (Západní 63). V případě
nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena zpět do původní
lokality. Upozorňujeme, že odtahy vozidel jsou zpoplatněny. Ceny za provádění odtahů vozidel
jsou stanoveny nařízením města č. 1/2017, které je zveřejněno na webových stránkách města
www.mmkv.cz, pod odkazem Magistrát Vyhlášky a nařízení.
Plán blokového čištění města v roce 2018 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s.,
Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět. Změny v rozpisu blokových čištění,
způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.
30.4. Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku, Rohová, Ak.
Běhounka, Zlatá, Tisová, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, Nad Dvorem
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
2.5. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G. Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
3.5. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská,
Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, K Linhartu
Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická (u křižovatky
s Čankovskou), Krušnohorská u domu č.2, Čankovská (velké parkoviště u křižovatky
s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy), Nákladní –
plato u Horního nádraží
4.5. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora
Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
7.5. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova,
Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie), Spojovací
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
9.5. 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 Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
10.5. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská, Rosnice – Čankov, Ke
Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem, Na Výsluní
11.5. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně
parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní,
14.5. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Parkoviště: Severní – nové parkoviště, Konečná
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
15.5. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala,
Sedlecká, Merklínská
16.5. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova,
Baarova, Mánesova
Parkoviště: Lidická – u pedagogické školy
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
17.5. Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská, Příčná, Kostelní,
Rolavská, Vítězslava Nezvala, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací
18.5. Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská, K Linhartu
21.5. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, Moravská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny
22.5. Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova, Krušnohorská, Chomutovská,
Ostrovská, Jáchymovská, Železná,
23.5. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého,
Bečovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
24.5. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
25.5. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá
28.5. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará
Kysibelská, Úvalská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
29.5. Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK u Bečváře), Chebská (od OK
u Kauflandu k OK u TESCA) Počerny
30.5. Komunikace: Nákladní - plato Horní nádraží, U Solivárny, Ostrovský most,
Jáchymovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G. Masaryka u Becherovky,
Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice
MHD
31.5. Komunikace: Závodu Míru, Karlovarská, Nádražní
1.6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá,
Hradištní, U Brodu, Chodovská, Starorolská, Cihelní
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Město může objevit samo sebe. Jako Amsterodam
Architekturu vystudoval v Dortmundu, od začátku devadesátých let spojil svou profesní dráhu
s amsterodamským ateliérem Benthem Crouwel
Architects. Od 1. března je Petr Kropp oficiálně
ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy
Vary (KamKV). Nová příspěvková organizace sídlí
na náměstí Dr. M. Horákové a vedle své role poradního orgánu města, je otevřená pro vedení dialogu
s investory, odborníky i veřejností. „Města i s jejich obyvateli, která si svou jedinečnost vědomě
opatrují a s respektem k sobě ji v kontextu šetrně
rozvíjí, budou v dnešním nepřehledném globálním
světě, který je plný náhražek, vyhledávaná pro svoji autenticitu,“ říká architekt, který chce lázeňské
metropoli dát vizi na patnáct až dvacet let dopředu.
Územní plán má reagovat na proměnu města v posledních desetiletích. Karlovým Varům chcete dát vizi
na dalších patnáct až dvacet let dopředu. Kterým směrem vykročíme a co za tu dobu můžeme vůbec stihnout?
Dovolím si poznámku, že uzemní plán by měl určovat
proměnu města do budoucích desetiletí a urbanistická
vize se musí opírat o strategický plán rozvoje města
a jeho klíčové priority.
Jaké město chtějí Karlovy Vary být v roce 2030
– 2035 je z mého pohledu zásadní otázka. Co chtějí svým obyvatelům nabídnout a jakou roli chtějí mít
v regionálním, celostátním a evropském kontextu?
Chtějí být pouze lázeňskou a turistickou destinací nebo
také městem, které se svým správním, společenským
a kulturním významem dává dlouhodobou perspektivu
ke spokojenému životu svým obyvatelům?
Pouze na podkladě analýzy potenciálu města Karlovy
Vary, ale také jeho problémových oblastí, demografických trendů, městské infrastruktury a ekonomických
možností bude možné navrhnout urbanistickou prostorovou vizi rozvoje a popsat městotvorný potenciál jako
celku. Komplexní analýza a její vyhodnocení a zapracování do nového územního plánu stojí čas, bez kterého
se smysluplné koncepční plánování neobejde.
Dá se v cizině najít příklad úspěšně zvládnuté transformace, která se dá na Karlovy Vary v obecnějším
kontextu vztáhnout, nebo je to město natolik specifické?
Lázeňská města, která jsem v zahraničí poznal,
a některá z nich se společně s Karlovými Vary uchází o vstup do UNESCO, toho v mých očích příkladem
nejsou. Z mého pohledu jsou i v této společnosti Karlovy Vary jedinečné nejenom jako městský celek, ale
také se svým historickým a společenským vývojem.
Předpoklad pro úspěšnou transformaci je akceptovaní
vlastni identity a tu si považovat jako hodnotu. Města
i s jejich obyvateli, která si svou jedinečnost vědomě
opatrují a s respektem k sobě ji v kontextu šetrně rozvíjí, budou v dnešním nepřehledném globálním světě,
který je plný náhražek, vyhledávaná pro svoji autenticitu.
Vřídelní kolonáda, Thermal i s vypuštěným bazénem,
Císařské lázně, integrovaný dopravní terminál… Karlovy Vary mají řadu zásadních témat, které na ředitele
Kanceláře architektury města čekají. Máte s trochou

pravní dostupnost mají klíčový vliv na městský organismus. Územně plánovací nástroje na všech úrovních,
statní i regionální musí proto na tyto procesy reagovat
a pokusit se o zmírňování jejich negativních důsledků
a hledat i nové alternativní možnosti.

nadsázky sestavený už nějaký pořadník?
Rada města už pověřila ředitele KamKV přípravou
sestavení odborné komise pro vypsání mezinárodní
soutěže na novou budovu Vřídelní kolonády. Stěžejní
úloha KamKV je pečovat o obraz města a nastínit jeho
rozvoj jako celek. Proto těch prioritních témat bude
více a některé z nich se budou muset řešit i společně
a v přirozených souvislostech.
Lázeňská zóna je ve Varech nepříliš zabydleným koridorem pro turisty, dá se tomuhle osudu nějak čelit
a najdete pro to nějaké vhodné příklady v jiných podobných městech?
Když jsem před více než čtvrt stoletím přišel do Amsterodamu, tak město mělo za sebou velký odliv obyvatel. Bydlet v městských čtvrtích bez vyvážené sociální struktury jejich obyvatel, ve vybydlených městských
domech bez možnosti parkovaní a ve společnosti
turistů, kteří se obdivovali pitoresknímu zakonzervovanému obrazu města a nebo se zajímali o relativně
snadno dostupné drogy, to se považovalo za nutné zlo,
kterému je potřeba se vyhnout. Vlastní řadový domeček
s garáží na zelené louce mimo město se stal realizovatelný sen tehdejší generace. Protože je však v Nizozemí více vodních ploch než těch zastavitelných zelených
luk, ukázal se tento trend pro budoucí generace neudržitelný. Kromě omezených prostorových možností,
jsou za tím také ekonomické důvody. Holanďané jsou
šetrný národ. Významná města v Holandsku začala intenzivně pracovat na propagaci výhod života ve městě
a začala s obnovou do té doby zanedbané městské
infrastruktury. Dnes je v Amsterodamu úplně jiná situace, město za posledních pětadvacet let objevilo samo
sebe. Programy cílené obnovy městských částí včetně
té historické, s novou zhuštěnou zástavbou kvalitních
městských bytů a občanské vybavenosti, změnily sociální strukturu jejich obyvatel. Investice do městské
infrastruktury včetně zvýšení komfortu městské dopravy způsobila, že dnešní bydlení a život ve městě je pro
soudobou generaci a její způsob života znovu atraktivní
a přitom město zůstalo i nadále vyhledávanou turistickou destinací. Uvědomuji si, že meřítka a situace Amsterodamu a Karlových Varů není doslova srovnatelná,
ale ten princip objevit sám sebe je i tady v Karlových
Varech z mého pohledu možný.
Jak ovlivňují územní plánování demografické problémy v regionu, stárnutí populace, odliv obyvatel, míra
vzdělanosti a s tím spojený obecný rozhled, příjmy
zdejších lidí vztažené ke struktuře jejich spotřebního
koše či určitá izolovanost vzhledem k nedostatečnému
napojení na dopravní infrastrukturu země?
Demografický vývoj, sociální struktura obyvatel a do-

Chcete vybudovat aktivní kancelář, která má jako
odborný poradní orgán nabízet svou pomoc také obyvatelům města. Do jaké míry je tato služba využívaná
jinde a jak moc je v tomto směru zdejší „vnímání svého
okolí“ srovnatelné se západem?
Nato abych mohl zodpovědně posoudit, jak tady obyvatelé města vnímají své okolí, je ještě krátká doba.
U všech důležitých záměrů městského rozvoje je třeba
nabídnout občanům pochopitelné informace o projektu. Proč, pro koho a jaké má ten záměř konsekvence.
Upozornit i na případná omezení, která jsou součástí
procesu. Zavčas a dobře informovat veřejnost, ta je
schopna lépe reagovat na změny ve svém zažitém
prostředí. S předstihem se tak dá zabránit případným
nedorozuměním či potenciálním konfliktům.
Vaší výhodou je nejen znalost Karlových Varů ale
také pohled zvenčí, který chcete vyžívat při oprašování
městských hodnot. Jsou ale obyvatelé města na takový
pohled zvenčí připravení? A nakolik může se „zasvěcováním“ pomoci komunikace s veřejností, které se chce
Kancelář architektury města také věnovat?
Popravdě se musím přiznat, že Karlovy Vary a znalosti o nich teprve znovuobjevuji. Můj pohled zvenčí mi
však umožňuje vnímat a srovnávat hodnoty, ale také
deficity města, které se v tom každodenním shonu
staly pro některé obyvatele města obyčejné a samozřejmé. Obyvatelé mají nárok na svůj pohled, opírá se
o jejich zkušenosti i vlastní představy o městě.
Mé první osobní kontakty s obyvateli, odbornou veřejností a zastupiteli samosprávy mne stále více utvrzují, že je nezbytné nejprve naslouchat. Právě od nich
se dozvídám mnoho konkrétních podnětů a zajímavých
myšlenek, které KamKV ve své práci pro Karlovy Vary
musí zohlednit.
Komunikace s veřejností není poučovaní. Naopak je
třeba ve vzájemném respektu nastavit dialog a naslouchat, vysvětlovat souvislosti a srovnávat alternativy.
Cílem dialogu by měla být shoda, s respektem pro rozličné názory na možná řešení.
Urbanismus, architektura, územní plánování, veřejný
prostor a zmíněná komunikace s veřejností. Na pokrytí
všech svých činností má mít kancelář v prvních letech
pět zaměstnanců. Platí to stále? A jak to vypadá aktuálně s obsazováním pozic?
Teď to platí, spíš to ale bude tak tři a půl spolupracovníka, náš schválený rozpočet pro tento rok to ani jinak
nedovoluje. Práce je velmi mnoho, to už se po prvních
měsících sbíraní poznatků ukazuje, takže se bez externích expertů pro specifické úkoly zřejmě neobejdeme. Přehledný kmenový tým KamKV, který je propojen
s externími odborníky, je pro velikost Karlových Varů
asi výhodnější model. To však ukáže až praxe a čas.
Bez stanovení priorit v časovém sledu to ale nepůjde.
Právě jsme vypsali výběrové řízeni pro obsazení pracovní pozice tajemníka, architekta - urbanisty a spolupracovníka se zkušenostmi v oblasti PR.
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MAP Karlovarsko II. Podpora
vzdělávání pokračuje
Od 1. ledna 2018 po dobu následujících čtyř
let budou probíhat aktivity projektu „MAP
Karlovarsko II“. Podpora rozvoje vzdělávání
a místní spolupráce aktérů ve výchově a vzdělávání bude opět probíhat v Karlových Varech
a dalších částech regionu.
V rámci místního akčního plánu pokračujeme
v plánovacích aktivitách, organizaci jednorázových
vzdělávacích seminářů a přípravě dlouhodobějších opakujících se aktivit k rozvoji vzdělávání
(tzv. implementace MAP). Zástupci karlovarských
základních a mateřských škol se zapojují do vzdělávacích aktivit a jednání pracovních skupin. Jaké
vzdělávací workshopy již proběhly?
Matematická gramotnost žáků základních škol je
v Karlovarském kraji dlouhodobě na nízké úrovni.
V rámci testování dosahují v průměru žáci na Karlovarsku nejhorších výsledků. Pedagogičtí pracovníci, kterým není tento problém lhostejný, hledají
možnosti vzdělávání se a jsou ochotni zkoušet
i nové metody výuky. Díky projektu „MAP Karlovarsko II“ nemuseli učitelé a učitelky jet za vzděláváním až do Prahy nebo Plzně. Zajímavý workshop
byl zorganizován přímo na Karlovarsku, konkrétně
v Nejdku na téma „Hejného matematika“. Existují
názory odborné veřejnosti, že Hejného matematika
naopak vede ke špatným návykům a některé děti,
které jí prošly, neumějí ani násobilku. Dle lektorky
nejdeckého workshopu Mgr. Valérie Fukárkové ze
společnosti H-MAT výsledky rozhodně nehovoří
v neprospěch Hejného matematiky. Podle lektorky
je důležité, že první žáci vzdělávaní dle této
alternativní metody jsou již ve věku, kdy sami
dokáží zhodnotit přínosy tohoto způsobu výuky.
Podle jejích slov nelze říci, že Hejného matematika
je zázračným nástrojem. Jsou děti, které mají
přirozeně větší nadání pro matematiku a logiku.
Jiné děti by měly s matematikou problémy při
běžné výuce i při výuce Hejného matematikou.
Výhodou Hejného matematiky je podle lektorky to,
že umožňuje řešit jeden příklad různými způsoby
a nevyvolává v dětech odpor k matematice. Pokud
bude dostatečný zájem ze strany pedagogických
pracovníků, v rámci projektu MAP Karlovarsko II,
můžeme uspořádat pokročilejší seminář k této
metodě výuky. Vzhledem ke špatným výsledkům
žáků Karlovarského kraje v matematické gramotnosti, je povzbuzující, že učitelé jsou otevřeni
hledání možností k řešení tohoto problému. Není
rozhodující, zda použijí Hejného matematiku či
tradiční metody.

Workshop „Práce v dílnách“
Dalším celospolečensky diskutovaným tématem
je návrh na znovuzavedení povinné výuky dílen na
základních školách. Pan Jaroslav Krátký je učitelem dílen a fyziky s letitou praxí. Poznatky k výuce
dílen, ke kterým během své padesátileté praxe
dospěl, zpracoval v publikaci obsahující návody,
náměty a praktické rady. Pro učitele si připravil
workshop na téma „práce v dílnách“ s cílem
přenosu zkušeností a vzájemnému sdílení nápadů.
Učitelé byli seznámeni s různými materiály (dřevo,
kov, plast) a jejich využitím v práci v dílnách. Výklad zároveň byl obohacen o praktické zkušenosti,
např. kde sehnat materiál, jak koncipovat výuku,
aby byl materiál hospodárně využit, jak si žáci
mohou sami vyrobit některé pomůcky, které budou
dále využívat. V další části lektor ukazoval některé
postupy k výrobě konkrétních výrobků. Součástí
byly také náměty pro mezioborové využití (např.
hlavolam v matematice, dvoubarevná káča pro
využití ve výuce fyziky). Učitelé si mohli vyzkoušet a sami dokončit některé výrobky a mohli si
odnést také některé vzorky, polotovary a návody.
Ze strany lektora zaznívalo jako motto: „Jak to
udělat tak, aby to žáky bavilo. Jak to udělat tak,
aby žáci u práce museli sami přemýšlet o postupu
a rozvíjelo se u nich technické myšlení.“ Velmi
inspirativní bylo prostředí dílen v ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary Šmeralova, kde se workshop odehrával.
Žáci zde vyrábějí např. dřevěné hračky (zvířátka),
dekorace, vánoční ozdoby.
Během jednání pracovních skupin plánujeme
další zajímavé a potřebné vzdělávací aktivity na
další měsíce a roky projektu. Přesuneme se tak do
další etapy dlouhodobé práce ke zlepšení vzdělávání na Karlovarsku a naplňování vize „Chceme,
aby Karlovarsko bylo místem příležitostí.“

Ing. Markéta Hendrichová

Informace o projektu MAP Karlovarsko II naleznete na:
webu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/
facebooku: https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/
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Fyzioterapie:
Kurz připraví na
přijímačky zdarma

Každou sobotu, až do konce května, probíhají
doplňkové přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám bakalářského studijního oboru
Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy. Uchazeči o studia se v budově školy
na nábřeží Jana Palacha připravují z biologie a fyziky, získané znalosti pak zužitkují
v červnu, kdy zasednou do lavic k přijímačkám v budově fakulty v Praze. Doplňkové
přípravné kurzy jsou pro zájemce zdarma,
začátek je v 9.00 hodin, kurs trvá vždy čtyři
vyučovací hodiny s přestávkou mezi 10.30
a 11.00 hodinou, konec je ve 12.30 hodin.

• ŠKOLSTVÍ

Češi, Němci, Italové. Studenti gastronomických
oborů porovnali své dovednosti
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary realizuje s hospodářskou
komorou IHK Bayreuth společný projekt s názvem „Srovnávání výstupů
vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech ČR, Bavorska
a Itálie“. V tomto zajímavém projektu si společně čeští, němečtí a italští žáci
posledních ročníků gastronomických oborů prakticky prověřují a srovnávají
výstupní odborné kompetence na úrovni požadavků a nároků závěrečné
zkoušky pořádající země. Zázemím dvoudenního praktického úsilí žáků byla
tentokráte školní restaurace Luna v Karlových Varech. Dosažené výsledky
žáků byly pedagogy podrobně vyhodnocovány a evaluovány. Pedagogové
i žáci se kromě výměny cenných odborných zkušeností také navzájem
seznámili se systémy odborného vzdělávání účastnických zemí. Akce doplněná o poznávání a propagaci našeho města byla celkově velmi přínosným
a motivujícím setkáním jak pro žáky, tak i pedagogy tří evropských zemí.
Žáci karlovarské školy se mohou těšit na další etapu tohoto projektu, která
proběhne příští rok v italském Brixenu. Realizaci tohoto projektu významně
podpořilo dotací statutární město Karlovy Vary. Mezi účastníky zavítal i primátor města Petr Kulhánek.

ZPRÁVY Z DDM
Šachový workshop
„Proč hrát šachy, jak se stát mistrem, šachy nejen vážně.“ Pod výmluvným
názvem proběhne 27. května šachový workshop v Domě dětí a mládeže
Karlovy Vary. Účast přislíbili nový mistr republiky v kategorii H14 Jakub
Kůsa a šachové velmistryně Zuzana Štočková, oba žijící na Karlovarsku.
Pilotní workshop počítá i dalšími ročníky, jeho cílem je popularizace šachu
a získání dalších zapálených šachistů do kroužků v DDM. Návštěvníkem
workshopu však může být každý zájemce.
Kácení májky
pořádá letos znovu v tradiční květnový termín na svém území Dům dětí
a mládeže Karlovy Vary. V poslední pátek měsíce se samozřejmě počítá
s ohněm, kulturním programem i dětskými soutěžemi.
Hudební oddělení
včetně dvou dětských kapel z DDM se představí na městských slavnostech konaných ku příležitosti Zahájení lázeňské sezony. Na velkém podiu
u Hlavní pošty vystoupí 4. května v 15.00 hodin. Kapely DDM zahrají rovněž
26. května na oslavách města Kyselka.
Taneční oddělení
vystoupí 7. května na narozeninách v Globusu. Vzhledem k rozsahu proběhne ve třech blocích, a to ve 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Představí se téměř
všechny taneční soubory DDM. Za polsední dobu se mohou mladí tanečníci
pochlubit velkým úspěchem, kterým jsou tři první místa, jedno druhé a jedno třetí místo z celorepublikové soutěže Děti v akci.
Sedlářský Workshop
zaznamenal v březnu v DDM velký ohlas a účastníky byl zcela naplněn.
Zájemci měli možnost seznámit se s ukázkami moderní práce s kůží, kterou
vedl jeden z nejlepších nožířů a sedlářů v celé republice. Děti, ale také
dospělí si mohli ozdobit různými technikami pouzdra na nože nebo jiné
výrobky, účastníci si navíc mohli zdarma odnést svůj vlastní výrobek z kůže.
Na začátek nového školního roku chystá DDM jako horkou novinku také
Sedlářský kroužek. V rámci domů dětí v České republice je takový kroužek
opravdovým unikátem, v nabídce jej najdete pouze u DDM v Karlových
Varech.

PŘIJÍMÁME DĚTI
DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,
vzdělává děti v přípravných třídách ZŠ už od roku 1998. Přípravné
třídy základní školy (jiný způsob plnění povinného předškolního
vzdělávání) jsou pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky. Nutné je doporučení školského poradenského
zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální
přístup ke každému jedinci (10 až 15 dětí);
 výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy a popř. podporou asistenta pedagoga;
 tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším
kolektivu zvládnutelné;
 nabízíme školní družinu od 6:00 do 16:30 hodin;
 anglický jazyk v předmětu „Hrátky s angličtinou“ je vyučován už
v předškolním věku;
 nabízíme nápravnou a edukační činnost se školním speciálním
pedagogem (oblast řeči a komunikace, motoriky, vnímání);
 informace na www.specskoly.cz (sekce: příspěvky rodičů - ZŠ
Svahová, ZŠ Vančurova).
Zájemce zveme na návštěvu přímo do našich přípravných tříd
ZŠ. Nástupní formuláře obdrží zákonní zástupci dětí přímo
v našich školách:
a) v budově školy: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
(telefon: 602 415 570, 733 625 904)
b) v budově školy: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary
(telefon: 731 612 423, 739 551 734)
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SOS dětská vesnička
zve na Dětský den
Karlovarská SOS dětská vesnička srdečně
zve děti i jejich rodiče na oslavu Dětského dne
do SOS dětské vesničky v Doubí. Den plný her,
soutěží, opékání buřtů a aktivit s hasiči a policisty
se uskuteční 26. května od 10.30 hodin.
Karlovarská SOS dětská vesnička je nejstarší v České republice, první obyvatelé se sem
nastěhovali už v roce 1970. Už téměř padesát let
pomáháme dětem, které nemohou zůstat s vlastními rodiči, vyrůstat v láskyplném rodinném
prostředí. Podporuje jak pěstounské rodiny, žijící
přímo ve vesničce, tak i ty, které žijí v širokém
okolí. Mohou využít sociálního poradenství, služeb
psychologa, poskytujeme odborné vzdělávání,
asistujeme při kontaktech s původní rodinou
dítěte.
Před pěti lety bylo v Karlových Varech otevřeno
také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, SOS Sluníčko. Pomáhají zde dětem, o které
se rodiče vzhledem k tíživé životní situaci nemohou na přechodnou dobu postarat, a také dětem
zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným.
Nejmladší službou, kterou SOS dětská vesnička
v Karlových Varech poskytuje, je sociálně-aktivizační program SOS Kompas. Terénní sociální
pracovnice pomáhají v ohrožených rodinách stabilizovat situaci a zabránit odebrání dětí z péče
rodičů. Pomoci se klientům dostane při jednání
s úřady, exekutory či soudy, ale také při řešení
záležitostí týkajících se výchovy dětí včetně školní

docházky, běžného chodu domácnosti nebo péče
o děti. Kromě Karlovarska působí SOS dětská
vesnička také na Žluticku a Valečsku.

Den rodin bude
znovu na Rolavě
Zábava, sport, soutěže a zajímaví hosté na
několika scénách v celém prostoru Volnočasového
areálu Rolava v Karlových Varech čeká 12. května
na návštěvníky „Dne rodin“. V programu jubilejního
pátého ročníku se od 10.00 do 17.00 hodin
objeví kromě již známých účinkujících například
klub Seniorita z Nové Role, či taneční a sportovní
kroužky DDM Karlovy Vary. Těšit se můžete i na
karlovarskou pop-rockovou kapelu Liwid a stanete
se také účastníky módní přehlídky dětí z dětských
domovů. Mezi hosty bude Veronika Kašáková,
finalistka České Miss 2014, autorka biografické
knihy „Zpověď z děcáku na přehlídková mola“
a zakladatelka Nadačního fondu VK. Součástí akce
je prezentace poskytovatelů sociálních služeb
města Karlovy Vary. Celým programem bude
provázet moderátor Karel Kašák. Všechny holky,
kluky a rodiče na akci zvou Nezisková organizace
Náhradním rodinám a Statutární město Karlovy Vary.

SOS dětské vesničky
Komplexní péče o ohrožené děti
Svatošská 279, Karlovy Vary – Doubí,
Poděbradova 356, Žlutice
www.sos-vesnicky.cz

Brzy vyjede Senior Expres

Služba je určena občanům města nad 65 let věku,
držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P a obyvatelům
domu s pečovatelskou službou nebo domova pro
seniory. Pro využívání služby je nutné zaregistrovat se
v přepravní kanceláři Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici a získat průkaz Senior Expresu. Každý
klient může službu využít až 4× za měsíc. Službu je
potřeba objednat minimálně jeden den a maximálně
týden dopředu zavoláním na bezplatnou telefonní
linku, při objednávání uvést jména, narození a bydliště
přepravovaných osob, místo a čas nástupu a cíl cesty.
Služba je dostupná v pracovní dny od 8.00 do 15:30
hodin a objednat službu či bezplatně zrušit objed12
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návku je možné od 8:00 do 12:00 předchozího dne.
Cena za dopravu Senior Expresem je stanovena na
25 korun. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je
maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady další jízdy. Pokud
čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič nečeká,
cestující by si měl objednat dvě jízdy. Řidič cestujícího
nemůže doprovázet nebo mu pomáhat s nákupem
apod. Pokud cestující takovou pomoc potřebuje, musí
mít s sebou vlastní doprovod. Na doprovázející osobu
se vztahují stejné podmínky jako na doprovázeného
cestujícího. Pokud je cestující držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P, doprovod má jízdu zdarma. Služba
nepřepravuje děti do 15 let a vozíčkáře, kteří nejsou
schopni vozík sami opustit, případně jejich vozík
nelze bezpečně přepravit. Senior Expres se pohybuje
pouze po území města Karlovy Vary, není s ním možné
cestovat do sousedních obcí.
Zájemci o službu se mohou získat registraci
a průkaz Senior Expresu od 2. května v přepravní kanceláři Dopravního podniku v Zeyerově ulici u Tržnice.
K vystavení průkazu je potřeba mít s sebou občanský
průkaz, pasovou fotografii a případně průkaz ZTP,
ZTP/P.
Senior Expres bude jezdit od 1. června.

KONTROLA DISTRIBUCE

Někteří z Vás mohli v předešlých měsících
zaznamenat výpadky v doručování
Karlovarských radničních listů. S externím
doručovatelem - Českou poštou se neustále
snažíme záležitost vyřešit. Z vyjádření ke
stížnostem tiskového mluvčího České pošty
Matyáše Vitíka vyjímáme následující: "Ke
stížnosti na roznos KRL bylo zjištěno, že roznos
KRL je prováděn pravidelně koncem měsíce.
Jelikož se jedná o významného klienta, je
vždy provedena kontrola roznosu. Nekvalita
v roznosu nebyla v tomto roce zaznamenána.
Poslední roznos byl proveden v termínu
26. - 28. 3. 2018, termín kontroly byl pak
3. 4. 2018. Roznos zajišťují nadstandardně
listovní doručovatelé. V letošním roce nebyla
řešena žádná oficiální reklamace roznosu
KRL." Případné reklamace stran distribuce KRL
směřujte dál na společnost MEDIA, kontakt:
Veronika Kalábová, tel. 739 544 446
(kalabova@mediaas.cz).

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rytmus podporuje samostatné bydlení

Rytmus je organizace, která vznikla roku 1994. Od
té doby podporuje lidi se zdravotním a mentálním
postižením v aktivním začleňování do života. Od roku
2010 v Karlových Varech poskytuje sociální služby
Podpora samostatného bydlení (dále PSB) a Sociální
rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání
a tranzitního programu.
Službu PSB poskytuje Rytmus lidem, kteří bydlí ve
vlastním či pronajatém bytě a chtějí se co nejvíce
osamostatnit, žít si po svém a mít možnost rozhodovat o svém životě. Ke konci roku 2017 pomohli
k samostatnosti celkem 31 lidem, kteří nyní mohou
žít, jak sami chtějí.
Služba je kromě Karlových Varů poskytována také
ve městech: Cheb, Ostrov, Sokolov, Kynšperk nad
Ohří a Luby.
Rytmus pomáhá v rámci této služby se získáváním nových dovedností a zkušeností, potřebných

k samostatnému životu, ve vykonávání běžných
činností v domácnosti. Naplánuje a podpoří v úklidu
domácnosti, nakupování či vaření, ,pomáhá také
v péči o sebe sama. Trénuje cestování, učí hospodařit s penězi či plánovat volný čas, zajišťuje doprovod
na úřady, za lékaři nebo do zaměstnání. Pomáhá ve
vytváření a rozvíjení vztahů s ostatními lidmi.
A jak to celé probíhá? Domluvíme termín a setkáme se s Vámi na společné schůzce doma, nebo
tam, kde budete potřebovat. Domluvíme se, jakou
podporu a pomoc potřebujete. Zajistíme pomoc asistenta. Společně naplánujeme, s čím a kdy Vám bude
asistent pomáhat a vytvoříme individuální plán.

Rytmus a služba PSB v Karlových Varech
Cena: za jednu hodinu přímé péče ve všední dny je 100 korun, o víkendu je to pak 120 korun.
Kontakt: Máte-li o službu zájem, kontaktujte Šárku Paříkovou – vedoucí služby PSB v Karlovarském
kraji: e-mail: sarka.parikova@rytmus.org, telefon: 737 249 597
Více informací: o našich činnostech naleznete na webových stránkách www.rytmus.org a na FB stránce www.facebook.com/rytmusops
Líbí se Vám, co děláme? Chcete se k nám přidat? Stále hledáme dobrovolníky a asistenty, kteří mají
zájem dělat smysluplnou práci a pomáhat dalším lidem. Ozvěte se nám a řekneme Vám víc!
(tel. 737 249 597, e-mail: sarka.parikova@rytmus.org)
V Karlovarském kraji jsou služby financovány za podpory Evropské unie v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje.

ZÁVODY
BATOLAT
12. 5.

OD 15 HODIN
V OC FONTÁNA

UŽ LEZE?
Přijďte si užít
zábavu a vyhrát
atraktivní ceny!

Organizátor:

www.oc-fontana.cz
Chebská 370, Karlovy Vary

13

tivy Karlovy vary miroslav hron.

neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme
turnaje
konané v Lázních
iii a v Grandhotelu
Pupp.získali
„Ví
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především
Hro
několikanásobný mistr republiky a reprezentant
„Kd
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prskaexi
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka,
jist
M. Rubeš, K. Valhová a další.
zna
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou
nej
bezpochyby
pro
jeho
vitalitu,
dobrou
nála
V Ý S TAVA
PSŮ
neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme získali 37 titulů,
Lub

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dyna
Zrakově Úctyhodné
postiženým
bude
devadesáté narozeniny oslavil v minua samostatnost. O svou domácnost v pan
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou
sloužit sociální
automobil
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vař
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát
• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

čestný předseda českého šermířského svazu
a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomotivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál zanedávno
Vídeň
i Dynamo
Zcela nový vůz značky Dacia Dokker
nynív Karlových Varech. Přistěhoval se sem
přenechal
jiným. A také na zahr
let žije
začátek

9 • 00

Hipodrom Holoubek
dostihové závodiště Dvory

Pořádá: Kynologický klub Karlovy Vary - Dvory

tolik
nepracuje.
Aledobrou
pořádnáladu
se podle svých
bezpochyby
pro jeho vitalitu,
26 • ročn ík
Karlovarské krajské výstavy psů
a samostatnost.
O
svou
domácnost
v
paneláku
obejde bez léků. Zato se ale neobejde be
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve
doprovodný program•agility,
milovaného
fotbalu.
Dnes už samozřejmě
dog dancing,
malováníjiným.
na obličejA také na zahradě už
nedávno
přenechal
v ýstava všech sport
plemen
včetně
jensevpodle
televizi,
tolikoblíbený
nepracuje.
Ale pořád
svých ale
slov bývaly do
loveckých (mimo NO)
obejde
bez
léků.
Zato
se
ale
neobejde
bez
svéhoza Vídeň
sevstupné
za mičudou
sám honil. Kopal
• dospělí 50,milovaného
fotbalu.
Dnes
už
samozřejmě
sleduje
od 3 - 15 let 30.takésport
za•• děti
karlovarské
právě fyz
důchodci
ZTP 30.ješ
oblíbený
jen v atelevizi,
aleDynamo.
bývaly doby,Akdy
dice
nabraná
při Kopal
fotbale
a také
na kole,zákn
se za
mičudou
sám honil.
za Vídeň
a pak
pan
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická konpoh
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém

POČÍTAČOVÉ KURZY
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SC-322222/10
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+ evropa
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353940,
220 554
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353 220or

Tel. 776 722 611, Moskevská 10, K. Vary
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Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

vo

využívají zaměstnanci TyfloCentra Karlovy Vary,
se svou manželkou,
původemnarozeniny
Francouzkou,
Úctyhodné devadesáté
oslavil v minukteré pomáhá osobám se zrakovým postižením
dnech pan
Karel Neckář.
Jeho rodištěm
jsou
kdysilýchpotkal
ve Vídni.
V Karlových
Varech
v Karlovarském kraji. Slavnostní kterou
předání sociálního automobilu proběhlo ve čtvrtek 15. března sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny
za účasti sponzorů včetně zástupců měst Ostrovlet žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem
a jednu
A protože
vzešla
z kosmose svou
manželkou,rodina
původem
Francouzkou,
a Karlovy Vary. Vůz předal ředitelce
zařízení dceru.
oblastní ředitel poděbradské reklamní agentury kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř
Kompakt, která tento projekt zaštiťuje. Sociální pak společně založili rodinu a vychovali dva syny
vnoučat
v Německu
a Apravnoučata
až v zAmerice.
centrum využije nový vůz pro převoz
a potřeby
a jednu dceru.
protože rodina vzešla
kosmoklientů se závažnými vadami zraku.
Devadesát politního
let panuzákladu,
Karlovi
málokdo
věří,
má asi
pan Neckář
dvě ze
čtyř
Klienti i zaměstnanci centra pro zrakově postivnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe.
žené se těší z čerstvě předanéhoinzerce
prvního vozidla
kterým nejsou lhostejné ztížené životní podmínky
Devadesát
let panu
Karlovi asiamálokdo
věří,
v rámci projektu Sociální automobil. Tento projekt
těch, kterým
pomáháme,
po celý rok
přispíúspěšně funguje po vzoru evropských měst již inzercevali na náš automobil,“ uvedla Pavlína Lišková,
SC-330142/09
od devadesátých let. Od té doby Kompakt předal
ředitelka TyfloCentra Karlovy Vary.
SC-330142/09
v České republice přes 700 automobilů. „Ve
financování
vozu senebo
podílelo
kolem
30
•NaŠkolení
soukromě
v malé
skupince
POČÍTAČOVÉ
KURZY
• Školení
soukromě
v malé
skupince
• NOVÉ napříč
TECHNOLOGIE
–nebo
iPod,
iPad,
většině sociálních zařízení vozový park chybí,
sponzorů
obory
od velkých
firem
ažtablet
po
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word,jednotlivce
Excel,
nebo je ve velmi špatném technickém stavu
nejmenší
z Karlovarského
kraje, kteří
• Word, Excel,
PowerPoint, Photoshop
• POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
– PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu
byli ochotni• přispět
na potřebnou a –smysluplKE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Iva Kulatá
Iva
Kulatá
nemocných. Tato zařízení získávají nový auto- lektorka
nouPC věc.
Mezi
ty940
největší
sponzory patří Vishay
777
555, www.softwarovaskola.cz
777kurzů
940
555,
www.softwarovaskola.cz
lektorka PC kurzů
mobil prostřednictvím charity či sponzorství jen
Electronicspol. s r.o., Bela Fekete Svatava, HC
velmi obtížně. Proto jsme se rozhodli vzít situaci
KREDIT Kraslice s.r.o.,Saltpeters.r.o.Kraslice, dale
do svých rukou a pomáháme těm, kteří v životě
pak město Ostrov. Velký dík však patří i všem
nemají stejnou startovní čáru jako my,“ uvádí
dalším přispěvatelům, kteří se na financování auMiroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt. tomobilu podíleli,“ dodává Pavel Černý, zástupce
Dacia Dokker je celkově již dvanáctým socispolečnosti Kompakt, který automobil předával.
álním automobilem, který v Karlovarském kraji
Radost z nového automobilu mají především
pomáhá, a zároveň prvním vozidlem, které bude
samotní klienti denního centra. Vozidlo jim usnadnově k dispozici pro zrakově postižené v denní např. cesty k lékaři, na úřady, nákupy a na
ním a školicím středisku v Karlových Varech.
různé společenské akce. Sociální automobil také
„Posláním TyfloCentra je pomoc a podpora lidem
využijí sami pracovníci TyfloCentra na cesty za
se zrakovým postižením. Tímto děkujeme všem,
klienty z celého Karlovarského kraje.

Vodárny a kanalizace

• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci opakovaně pomáhali zvěři
Několik záchranných misí realizovali karlovarští
strážníci ve prospěch srn, které zabloudily do města
a následně se dostaly do nějaké pasti. Zatímco tři
případy strážníkům příliš práce nedaly a vystačili se
zručností, ten čtvrtý byl výrazně náročnější.
Ve čtvrtek 29. března dopoledne přijala MP oznámení, že na Zámeckém vrchu spadla srna do oploceného prostoru a nemůže ven. V tu chvíli začala
mise na záchranu srny, která měla dvě možnosti.
Přeskok plůtku po němž by následoval pád z osmimetrové výšky anebo to nechat na strážnících. Ti
zavolali své kolegy ze služby PCO a rovněž strážníka
odchytáře, který připravil vakcínu k uspání zvířete.
Hlídka PCO následně slanila a srnu uspala. Strážníci
si vyžádali rovněž pomoc zaměstnanců Správy lázeňských parků, kterým zvíře, poté co jej upevnili do
evakuačního vaku a vytáhli, předali k dalšímu opatření. Srna putovala k veterináři na ošetření. Výškové

práce patří mezi odbornost, kterou strážníci služby
PCO využívají primárně k záchraně nebo pomoci lidem, ale dá se využít i v podobných případech.
O dva dny později, tedy 1. dubna dopoledne zase
strážníci reagovali na oznámení, že na Kr. Jiřího je

srna zaklíněná do plotu. Strážníkům se podařilo
srnu vyprostit, aby se mohla vrátit zpět do volné
přírody. Možná to byla ta samá, kterou jiná hlídka
po půlnoci vyháněla z komunikace na Zámeckém
vrchu zpět do lesa.

Akce Jehla: dětská hřiště ve městě jsou bezpečná
Především na hřiště a parky, kde se nejčastěji
pohybují rodiny s dětmi, se při svých kontrolách
zaměřili strážníci Městské policie Karlovy Vary
v rámci akce „Jehla“. Ta proběhla 17. dubna ve 38
městech Česka a soustředila se na sběr kontaminovaného odpadu.
V průběhu akce zkontrolovali karlovarští strážníci
na území města 47 vytipovaných lokalit, výsledkem
byla jedna sebraná injekční stříkačka mimo dětské
hřiště.
V loňském roce během stejné akce strážníci
nalezli 2 injekční stříkačky. Tyto dobré výsledky
svědčí o pravidelných kontrolách strážníků. Podíl na
dobrém stavu hřišť má i Správa lázeňských parků,
která každý rok mění písek ve všech pískovištích.

Dalším příznivým faktorem je zajištění služeb
terciární protidrogové prevence, do které spadá
i výměnný program spojený s výběrem použitého
injekčního materiálu, který na území města Karlovy
Vary zajišťuje organizace Světlo Kadaň provozující
K-centrum na Sportovní ulici v Drahovicích.
Do celostátní akce se zapojilo více jak 450
strážníků včetně 42 asistentů prevence kriminality.
Vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou boxy
na infekční materiál, kleště nebo dlouhé pinzety,
ochranné rukavice a desinfekční spreje prohlíželi
strážníci zejména dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, málo frekventované stezky,
domovní výklenky, okolí mostních konstrukcí,
kontrole neušly ani parky a odpočinkové zóny.

ZPRÁVY Z ULICE
Čištění řeky Ohře. Strážník se zapojil do úklidové akce
O víkendu 7. a 8. dubna proběhla akce „Čištění řeky Ohře 2018“, kterou pořádala organizace Místní
akční skupina Krušné hory. Na základě dohody s manažerkou se do akce zapojil rovněž strážník
městské policie Jan Vávra, který na základě vytipovaných lokalit kolem koryta řeky Ohře místa obešel
a do úklidu rovnou zapojil dva bezdomovce. Vedle preventivní ochrany dobrovolníků splnil i aktivní roli
angažovaností zmíněných bezdomovců. Ve spolupráci s Armádou spásy určitě strážníci připraví další
akci „Bezdomovci uklízí po bezdomovcích“, která loni slavila úspěch.
Černých pasažérů je stále dost
Zaměstnanci dopravního podniku provádějí kontroly zaměřené na černé pasažéry, tedy lidi, kteří se
vozí městskou hromadnou dopravou bez platby za tuto službu. Kontrola probíhá často ve spolupráci
se strážníky a policisty. Od počátku roku se strážníci podíleli na šesti kontrolách, které odhalily 162
černých pasažérů, což obnáší průměr 27 osob na jednu kontrolní akci a představuje 5% z kontrolovaných cestujících. Hodnota to není nijak dramatická, ale je víceméně konstantní a neklesá. Přirážka
k jízdnému se může vyšplhat až na 1500 korun, takže s úhradu by černí pasažéři neměli příliš otálet
anebo ještě lépe nejezdit raději na černo.
Zabouchla se na balkoně
Lezeckou techniku nasadili a svůj odborný výcvik uplatnili strážníci začátkem dubna při záchraně
ženy, která si šla na balkón zakouřit. Bohužel se jí zabouchly a zkřížily dveře, takže nedobrovolně na
balkóně uvízla. Operační středisko přijalo oznámení od souseda, který si paní všiml a strážníky upozornil. Ti dorazili na místo a pomocí žebříku a lezecké techniky se dostali do třetí patra k paní, která
dle vyjádření trávila v nedobrovolném vězení skoro 4 hodiny. Strážníkům se podařilo zkřížené dveře
otevřít a paní se tak s velkou úlevou mohla vrátit zpět do bytu.

Strážníkům pomáhali také asistenti prevence kriminality, kteří důvěrně znají prostředí tzv. vyloučených
lokalit.
Vedle očisty města bylo smyslem akce snížit také
riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci
k hlubšímu povědomí o správném chování při
nálezu injekční stříkačky. Strážníci proto apelují
na veřejnost, aby v případě, že někde naleznou
nebo zahlédnou tento infekční materiál, aby ho
sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale
neprodleně zavolali na linku tísňového volání
„156“. Městské policie zajistí odborný sběr i jeho
následnou likvidaci.
Sběrem jehel se všechny zapojené městské policie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti.

Cyklisté si už
zvykli na helmy
Se zaměřením na bezpečnost cyklistů tentokrát
začala sezóna v karlovarském Centru zdraví a bezpečí. Akce proběhla v sobotu 7. dubna za účasti
složek IZS, Městské policie Karlovy Vary a Armády
ČR a určena byla především rodinám s dětmi.
V areálu se nacházelo 10 soutěžních stanovišť, kde
mohly děti soutěžit a plnit úkoly. Za získaná razítka
na stanovištích si pak mohly vybrat odměnu. Soutěžilo se ve znalosti základních pravidel jízdy na kole
a znalosti dopravních značek, vybavení jízdního kola,
poskytování první pomoci či jízdě zručnosti
Paralelně probíhala preventivní akce Městské
policie Karlovy Vary zaměřená na bezpečnost cyklistů
na cyklostezce směrem na Svatošské skály. Strážníci
kontrolovali správné vybavení jízdních kol a nošení
cyklistických přileb u osob do 18 let a rozdávali
motivační předměty ve formě reflexních pásek a samolepek. Strážníci zkontrolovali 38 cyklistů a některým museli domluvit, aby „zapracovali“ na povinné
výbavě kola. Oproti loňským akcím však tentokrát
nebyly s používáním helem žádné problémy a to je
dobrý signál na začátku nové cyklistické sezóny.
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hyde park
Stará Role opět na okraji zájmu radních
Dne 14.3.2018 byla městu prodloužena platnost
územního rozhodnutí na rekonstrukci ulice Závodu
míru, která tvoří páteř Staré Role. Důvodem má být
skutečnost, že „stavba nebyla zařazena do investičních
akcí statutárního města Karlovy Vary“, přeloženo do
češtiny: rekonstrukce se odkládá na neurčito, neboť na
ni radním nezbyly peníze.
Z rozpočtu města jde ročně na podporu městské dopravy 260 mil. Kč, na kulturu 70 mil. Kč, na městskou
policii 60 mil. Kč, na právní služby za prohrané spory
60 mil. Kč, na splátky úvěrů 40 mil. Kč a především na
chod zbytnělého magistrátu 280 mil. Kč. Obecní kasa
je proto prázdná a město se zadlužuje. Přitom se ale
neuvěřitelně plýtvá, například:
- Město opravuje Goetheovu vyhlídku vysokou 36
metrů za 36 mil. Kč; za každý metr opravy zaplatí
1 mil. Kč, tedy cenu, jako za jeden metr dálničního
mostu!
- Město rozšiřuje domov důchodců, nových 25
lůžek bude stát neuvěřitelných 95 mil. Kč, jedno lůžko
vychází téměř na 4 mil Kč, tedy na cenu, která značně
převyšuje cenu jednoho lůžka v pětihvězdičkovém
hotelu!
- Město naplánovalo na koupališti Rolava za 6 mil. Kč
objekt rychlého občerstvení, který bude navštěvován
pouze při dobrém počasí, tedy maximálně 90 dnů
v roce. Po většinu roku bude nevyužit, přičemž občerstvení by pohodlně zajistily dva až tři mobilní stánky,
které by město nestály ani korunu!
Občané Staré Role sice přispívají ze svých daní do
rozpočtu města největším podílem, ale na rekonstrukci
jejich hlavní třídy paradoxně město peníze nemá.
Alexander Mikoláš, Karlovy Vary, Stará Role
Sochy a atrakce současnosti ve veřejném prostoru
Nekonečný seriál atrakcí z písku pokračuje a pískoviště je stále zoufalejší. Sochy ale do měst patří! Dobrá
socha, citlivě umístěná do prostoru, udělá zázrak.
Vznikne mystérium. Každá kultura je toho důkazem.
Po některých kulturách zbyly jenom sochy. Dnes se
na to trochu zapomíná. Společnost vytváří příkazy,
zákazy, hromadí povinnosti, zbytečnosti, ale nevěřím,
že jsou lidé horší než v minulosti. Potřeba příjemného
veřejného prostoru je určitě důležitá.
O třídě TGM se již nemá cenu zmiňovat, protože o ní
bylo napsáno snad vše. Jen malé doplnění k fontáně
naproti Hlavní poště, která stála 6 500 000 Kč. Stanislav Mašek ve svém článku navrhoval její odstranění.
Když kolem zmíněné stavby jdu, tak si říkám, že by to
bylo dobré řešení. Situace v centru lázní je o poznání
lepší. Vedle Vřídla byly umístěny Sluneční hodiny od
Pavla Knapka. Jedná se o ukázku kvalitní sochařské
práce. U Morového sloupu stojí bronzová kašna od Jana
18
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necenzurované názory politiků a občanů města

Kotka. Podle mého názoru to je nejmenší, ale nejlepší
ze čtyř realizací od tohoto autora ve městě.
Rekonstrukce pěší zóny na Staré louce je po architektonické stránce dobře vyřešena. Do projektu z roku
2010 Ing. Aleny Štikové a Ing. arch. Miloslava Bokoty
se během výstavby dostaly nějakým nedopatřením
atrakce pro děti v podobě dvou zvonkoher. Domnívám
se, že místo dětských atrakcí měla být vyhlášena
sochařská soutěž na sochu či sochy pro pěší zónu
v Karlových Varech. Pro každého sochaře by to byla
čest se do soutěže přihlásit a určitě by se objevily velmi
kvalitní návrhy. Obě zvonkohry stály 1 048 000 Kč. Za
atrakce z písku z léta 2016 bylo zaplaceno 269 000
Kč. Za obelisk Pocta Stanislavu Libenskému, který stál
na místě Gagarina, chtěl Pavel Opočenský 500 000
Kč a za odmítnutou sochu Čerta Jaroslav Róna 2 500
000 Kč. Jaroslav Róna je jedním z nejvýznamnějších
současných českých sochařů. Pro méně informované
čtenáře s velkou nadsázkou něco jako Jaromír Jágr
v hokeji.
Bronzová socha v životní velikosti se dá realizovat do
700 000 Kč. Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech.S kvalitou autora časem roste význam a cena
sochy. Veškeré uvedené ceny, kromě té poslední, jsou
dostupné na Magistrátu města.
Názor ať si každý udělá sám.
Michal Špora, Karlovy Vary
Pracovnice magistrátu nás mile překvapila
Jsme obyvatelé karlovarské čtvrti Bohatice a denně
docházíme do práce, nebo za povinnostmi nově opravenou pěší stezkou Jasmínovou ulicí směrem k Hornímu
nádraží. Dnešní doba je bohužel spojena s narůstajícím
vandalismem a tak se občas setkáváme s poškozenými, či vykopnutými kryty veřejného osvětlení a dalšími
nešvary. Minulý pátek kolem oběda jsme konstatovali,
že právě dvě takovéto lampy byly zmíněným způsobem
poškozeny do té míry, že z krytů vyčnívaly obnažené
elektrické dráty. Tato stezka slouží nejen dospělým ale
také školákům a občas zde projdou i dětičky z mateřské školky. Proto jsme na poslední chvíli kontaktovali
pracovnici magistrátu paní Hnátíkovou, která s námi
okamžitě konzultovala umístění poškozených lamp
a slíbila nápravu. A skutečně v pátek večer, kdy již jsme
nepočítali s tím, že škoda bude nahlášena, osvětlení
bylo opraveno. Velký dík proto patří paní Hnátíkové
a rovněž firmě mající osvětlení na starosti.
za obyvatele Bohatic Mgr. Jan Hájek
Mezi odpadky aneb proč se namáhat
V novém čísle KRL 04/2018 na straně 16 jsem si
přečetl článek o skládkách v našem městě. Nedalo mi
to a musím se podělit o svou zkušenost. Před několika
dny někdo na našem sídlišti ve Staré Roli vyhodil

ke kontejnerům staré vysloužilé kanape. No staré.
Osobně si myslím, že pro někoho již staré, nemoderní
a neupotřebitelné, ale někomu by ještě mnoho let
dobře sloužilo. Dnes, kdy na každém rohu na nás
koukají reklamy na různé internetové bazary a existuje
aplikace na odvoz materiálu, se ještě stane, že se
někdo takto zbaví věci. Třeba to zkoušel i na internetu
udat, jenže bezvýsledně. Co dál? Dodávku nemám,
peníze na zaplacení odvozové firmy také ne. A kanape
mi překáží. Tak šup s ním ke kontejnerům. Kdo někdy
alespoň trošku studoval psychologii člověka, ví, že
člověk, když vidí, že něco dělá druhý člověk, začne
dělat totéž. Myslí si, že je to normální a nechce vynikat
z davu. V tomto případě byl následek jasný. Pokud tu již
leží kanape, tak proč by tu nemohlo ležet i něco jiného,
mého. Za krátkou dobu už jsme tu neměli pouze
kanape, ale hromadu odpadků i pytle s odpadky, které
se klidně vešly do kontejneru. Ale proč se namáhat
s otevíráním kontejnerů. Následek byl jasný. Toulavé
kočky a povětrnostní podmínky udělaly své. Odpadky
jsou rozházené všude možně. Mezi tím chodíme my
i běhají naše děti. Opravdu jsem přemýšlel, zda jsem
v 21. století nebo ve středověku, kdy všude řádil mor.
Přemýšlel jsem také nad řešením, jak eliminovat toto
chování, jak by nám mohlo pomoct město a jeho složky. Nevím. Neznám možnosti města, jak využívat osoby
odsouzené k veřejně prospěšným pracem, jaké jsou
podmínky pro zapojení odsouzených nepodmíněným
trestem z okolních věznic do čistoty a údržby města.
Zda by neměli tito vězni odčinit své prohřešky vůči
společnosti prací pro společnost a ne se za naše peníze
válet. Mohla by městská policie pomáhat se střežením
odsouzených při práci pro město? Místo vybírání pokut
za špatné parkování od občanů města, kteří nemají ani
ve svém městě kde zaparkovat. Možná jsou to témata
do diskuze, na změnu legislativy, ale asi by se to mělo
řešit. Čísla uveřejněná ve zmíněném vydání časopisu
KRL hovoří za vše. Možná kdybych nedávno neřešil
zmíněný nepořádek kolem našich kontejnerů, tak bych
se daného článku ani nevšiml, ale nyní mám osobní
zkušenost s veřejným nepořádkem a jsem za tento článek vděčný. Jen by mě zajímalo, kolik lidí si článek přečetlo, koho zaujal, koho donutil k zamyšlení nad svým
chováním. Na závěr mé úvahy bych chtěl poděkovat
městu Karlovy Vary, konkrétně paní Svatavě Kopecké
z technického odboru, která nejspíše řešila mou žádost
o pomoc s kanapem směřovanou městu Karlovy Vary
a do druhého dne nepořádek zmizel. Tímto ale nechci
navádět občany města k tvoření nepořádku a spoléhání
se na město. Ba naopak, chci, aby se všichni občané
zamysleli nad svým chováním a házeli odpadky kam
mají, vždyť v konečném důsledku to zaplatíme my
všichni, místo toho, aby peníze byly použity k jiným
účelům.
Petr Novák, Karlovy Vary - Stará Role

• LIDÉ

Přijela za kamarádkou.
Zamilovala se zde a provdala
Kulaté jubileum, 90 let, oslavila na konci
března paní Marie Khasová. Pochází z Litoměřicka, konkrétně z Hanžburku. Dětství strávila
na rodinném hospodářství. Rodiče měli vinici,
pěstovali i cukrovou řepu. V 15 letech se ale
coby absolventka rodinné školy vydala na vlastní
profesní dráhu. Nejprve působila ve školce
v nedaleké Slatině, později pracovala jako
vychovatelka mládeže v Roudnici a Duchcově.
Rodný kraj opustila v polovině padesátých let.
Za kamarádkou ze Slatiny přijela do Karlových
Varů, zamilovala se zde a provdala. Manželství
sice nevydrželo, ale v Karlových Varech už paní
Khasová zůstala. Navíc zde na začátku 70.
let potkala svého druhého muže, se kterým
vyvdala i dva syny. Do rodiny časem přibyla
čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. V našem
městě paní Marie změnila profesi. Dlouhá léta
pracovala v malém koloniálu v Bohaticích a také
vedla sklad pro pojízdné prodejny. Ve volném
čase ráda zahradničila a cestovala, v Karlových
Varech si oblíbila divadlo, místní kolonády a také
okolní lesy, kam chodívala na houby. Dnes
ráda sleduje nejrůznější dokumenty v televizi,
mezi její oblíbené pořady patří Sama doma.
O víkendech si sama vaří, ráda si pochutná na

pečeném kuřeti, bramborové kaši, řízku nebo
flecích s uzeným. Velkou oporou je paní Marii její
rodina, která o ni pečuje a minimálně jednou do

roka ji vyveze do rodného kraje. K významnému
životnímu jubileu paní Khasové ještě jednou
přejeme zejména pevné zdraví a pohodové žití.

Pomozte rodinám
s vážně nemocnými dětmi
104 rodin z Karlovarského kraje již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se
dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.
Komu nadace pomáhá? Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné metabolické poruchy, cystickou
fibrózu, nemoc motýlích křídel, a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu, ve které se dítě potýká s vážným
onemocněním? Doporučte jim pomoc nadace Dobrý anděl.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
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Na skok do lesa
S knihou

OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, DÍL XXVI.

Vášnivý čtenář to má dnes jednoduché, stáhne
si, co potřebuje, načež hodí čtečku do batohu
a vydá se na výlet. Pak si někde rozloží karimatku, či si sedne na lavičku a může číst do aleluja,
respektive tak dlouho co vydrží baterie v přístroji.
V naší digitální době byl již také zdigitalizován
mnohodílný Ottův slovník naučný, ony pověstné
dvě dlouhé police, plné tlustých bichlí. Vždy jsem
po něm toužil, ale kvůli místu to jaksi nešlo. Nyní
je dostupný na mnoha adresách a co potřebujete
hravě si zde najdete.
V době, kdy se blíží výročí 100 let samostatného
českého státu, je právě Ottův slovník dobrým
zdrojem informací. Jak to v Čechách a na Moravě
tehdy vlastně vypadalo. Pojďme se tedy v rámci
procházky do lesa zastavit někde pod Dianou v altánu u cesty si pak můžete na čerstvém vzduchu
v klidu přečíst, co o Karlových Varech okolo roku
1900 napsal autor hesla placený nakladatelstvím
Otta. O městě na řece Teplé (viz originální úryvky
níže) se víceméně vyjadřuje poměrně pochvalně.
A když už máte tu čtečku v ruce, stáhněte si do
ní i něco z prvních českých průvodců o lázních
Vary Karlovy. Určitě se dobře pobavíte (viz některé
ukázky ještě níže).
Pavel Reiser, Martin Jiřík



Vary Karlovy (něm. Karlsbad), proslulé světové lázeňské místo, okr. město v Če¬chách nad řekou
Teplou, nedaleko jejího ústí do Ohře, 374 m n. m., v úzkém romantickém a lesnatými kopci vroubeném
údolu na dráze Buštěhradské (trať Praha-Cheb), má 14.637 obyvatel z valné většiny Němcův a jest sídlem okr. hejtmanství, okr. soudu a hl. celního úřadu. Mimo to je tu reálné gymnásium, kostel katolický
(sv. Magdalény), evangelický, anglikánský a ruský, synagoga, nové městské divadlo, letní divadlo, spořitelna a množství krásných budov lázeňských, nehledě k četným pěkným domům soukromým a zvláště
villám. Soukromých bydlišť je přes 900 s více než 9500 byty. Z budov lázeň¬ských vynikají Lázeňský
dům (Kurhaus) z r. 1865, vojenský lázeňský dům, velkolepé Císařské lázně (Kaiserbad, 1895), velká
kolo¬náda Vřídelní ze železa a skla se dvěma ku¬polemi z roku 1879, zbudovaná nad hlavním vřídlem,
Mlýnská kolonáda (Mühlbrunnenkolonade) ve slohu korinthském od Zítka z r. 1873-80 aj.
K výše uvedenému odstavci bych si dovolil přičinit komentář, že například Rybáře a jiné části dnešních
Varů byly ještě samostatné. Patnáct tisíc karlovarských Němců se pak jen těžko smiřovalo s přistěhovalci
a hosty z Čech. Češi, tehdejší rostoucí ekonomická síla se postupně stále víc zasazovali o svá práva, rostlo
jejich národní uvědomění, a zvyšovali své požadavky. V silně německých Varech (čti dále), ale do přelomu
století, a i mnohem později, nezaznamenali takřka žádné obchodní, či politické úspěchy.
Střed města tvoří Tržiště, pak ulice Stará a Nová Louka (Alte a Neue Wiese). Stará Louka na 1evém
břehu Teplé sedmi mosty překlenuté je plna skvostných krámův a velikých obchodův a končí se
v sadech Puppových u proslulého závodu Puppova (Etablissement Pupp, obsahujícího hotel, restauraci,
kavárnu). ... Na ne daleké Goethewiese stojí pomník W. Goetha, kdysi také hosta karlovarského, od
Donndorfa (1883). Krásné sady jsou také v městském parku a městské zahradě s pomníkem císaře
Karla IV. z r. 1858. Nad městem vy¬píná se Zámecký vrch (Schlossberg) s věží zbudovanou r. 1608
místo dřívějšího hradu císaře Karla IV. Půvabné okolí je široko deko přístupným učiněno pohodlnými
pro¬cházkami uprostřed příjemných sadů. K nejoblíbenějším vycházkám v karlovarském okolí náleží
promenáda Puppovy aleje na Křemenitou cestu (Kiesweg) podél Teplé a kolem Sanssouci až k Poštovnímu dvoru (Posthof) a Císařskému parku (Kaiserpark), pak výšiny Jelení skok (Hirschensprung,
494 m), Tříkřížový kopec (Dreikreuiberg, 551 m), Výšina Františka Josefa (Franzs Josephs Höhe, 507
m), Aberg (603 m), Veitsberg (597 m), Vrch Věčného Života (Berg des Ewigen Lebens, 633 m) s tzv.
rozhlednou Štěpánčinou (Stephaniewarte, z r. 1889), Výšina Ottova (603 m) s překrásným rozhledem na
Krušné hory a údolí Ohře… V údolí samém jsou četné procházky rovinné k rozličným Kavárnám, jako
Sanssouci, Švýcarský dvůr (Schweizerhof), Schönbrunn, Poštovní dvůr (Posthof), …
K popisu města, mírně zkrácenému (viz tečky) lze jen poznamenat, že původní Vary se vlastně rozkládaly
jen v blízkém okolí Vřídla. Pak se ještě do první světové války nebývale rozrostly a přes všechny krize a negativní dějinné události v tomto růstu dosud pokračují.

Ottův sloup1
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Ottův slovník naučný

• SERIÁL

Odstavec o historii města, která je notoricky známá jsem vynechal takřka celý a jen bych rád připomněl, že:
Dne 24. listopadu roku 1890 byly Vary Karlovy postiženy velikou povodní, která na¬dělala velikých
škod. Město však záhy se vzpamatovalo, škody napraveny a v posled¬ních letech V. K. vzkvétají víc
a více a vítají mezi svými četnými hosty zhusta mnohé hlavy korunované. Pro své krajně německé
smýšleni a urputné stanovisko proti národu českému netěší se však sympathiím v České části Čech.
České a vůbec slovanské stře¬disko ve Varech jest Slovanská beseda, založená roku 1881 a české
hotely. Mezi četnými lé¬kaři lázeňskými jsou i někteří lékaři čeští, zejména dr. Em. Engel, známý
politik český, který o živel český v K. Varech získal si veliké zásluhy.
A závěrem již jen drobná připomímka. Ottova encyklopedie je jistě úctyhodné dílo a její autoři museli
prostudovat obrovské množství materiálů, aby mohli napsat jednotlivá hesla. Samozřejmě kvalita zdrojů
byla asi různá, jinak by se nemohlo stát, že například nejvyšší kopec v okolí města, Veitsberg, (viz výše)
zde přišel o desítky metrů. Aberg a Ottova výšina pak určitě nejsou vrchy stejně vysoké, ale vzhledem
k ostatnímu textu jsou to jen maličkosti.

Povodeň 1890

Poznámka technická:
Kvůli krácení originálního textu z Ottova slovníku jsem musel pro snazší pochopení souvislostí rozepsat
některé zkratky a udělat drobné změny. Toto uvádím jen pro případ, že si úryvky textů dáte třeba do nějakého, vysoce sofistikovaného srovnávače. Jo a nezapomeňte si karlovarské výšiny obejít osobně a změřit.
Podle mě dostupných přístrojů jsem se už dostal na plus minus pět metrů od, v poslední době nejčastěji
udávaných, nadmořských výšek.
Aktuální pořadí pěti nejvyšších karlovarských kopců tedy nyní vypadá takto: Vítkova Hora (642), Věčný
Život (641), Hůrky (620), Doubská Hora (610), Ottova výšina (602).

Jungmannova deska

24–25/8/2018

www.letofest.cz
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Mattoni Karlovarský Karneval
11. ročník oslaví výročí 100 let od založení Československa
Za účasti desítek atrakcí a účinkujících
z celého Česka se opět po roce v centru
Karlových Varů odehraje největší středoevropský karneval. Tradiční součást kulturního
léta v Karlových Varech se letos uskuteční s tématem „Československý karneval
barev“ u příležitosti oslav 100 let od založení
Československa. Ve spolupráci s Nadací
Města Karlovy Vary připravila pořadatelská
agentura Müller Production letošní Mattoni
Karlovarský Karneval na první červnový
víkend.
Program 11. ročníku odstartuje již v pátek 1.6.
tradiční Dronte Noční romantickou plavbou. Trasa povede z Březové do Karlových Varů a start
prvních lodí je naplánován na 22. hodinu od
hotelu Green Paradise v Březové. Trasa po říčce
Teplé provede účastníky plavby historickým centrem Karlových Varů, cíl je před hotelem Thermal. Účastníci pojedou na výhradně zapůjčených
gumových raftech a kánoích, povinnou výbavou
je tradičně čelovka. K tanci i poslechu bude
v místě startu hrát kapela Nové struny a připraveno bude také bohaté občerstvení. Přihlásit se
můžete na webech karlovarskykarneval.cz nebo
dronte.cz. Registrace a výdej raftů na plavbu
začíná v Březové v 18.00 hodin.
V sobotu 2. června zahájí hlavní program
Karnevalu ve 14 hodin Dětský Karnevalový den
před hotelem Thermal. Karnevalový průvod
svou pouť městem zahájí v 16.00 hodin na třídě
T.G.Masaryka. Do průvodu se mohou zapojit
všichni zájemci bez omezení, shromaždiště
všech účastníků Karnevalu bude od 15.00 hodin
na parkovišti u městské Tržnice. Tradiční trasa
povede centrem města ke Grandhotelu Pupp
a zpět k hotelu Thermal. Velkým lákadlem bude
již třetím rokem soutěž středních škol o hlavní
cenu – pronájem sálu v GH Pupp pro maturitní
ples, kterou věnoval hlavní partner Karnevalu,
Grandhotel Pupp Karlovy Vary. Generální partner
Karnevalu, společnost Karlovarské minerální
vody, věnovala hlavní cenu – pitný režim zdarma
pro nejzajímavější masky, vypsanou pro mateřské a základní školy Karlovarska. Podmínkou je
vždy účast skupiny minimálně deseti žáků z jedné třídy. Vyhlášení Krále a Královny Karnevalu,
bude moderovat Jakub Kohák a proběhne před
hotelem Thermal od 19.00 hodin.
Vyvrcholením letošního 11. ročníku Mattoni
Karlovarského karnevalu bude unikátní hudební
vystoupení kapely No Name. Nejprve od 19.30
hodin zahrají jako předkapela U mě dobrý, a od
21.00 hodin vystoupí na hlavním podiu v čele
s frontmanem kapely Igorem Timkem kapela
No Name. Závěr programu obstará karnevalový
ohňostroj.
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Karlovy Vary rozezní filmové hity
Film Music Tour 2018. Hudba filmových trháků
oživí 22. května Karlovy Vary. Unikátní projekt
od jara do podzimu letošního roku představí
v jedenácti městech Česka muziku z filmů Star
Wars, Jurský park, Harry Potter, E.T., Forrest Gump,
Bathory nebo třeba Lví král. Slavné melodie živě
zahraje žesťový orchestr Moravia Brass Band
se sólo zpěvem Anny Julie Slováčkové a Milana
Peroutky pod taktovkou japonského dirigentního
mága Chuheie Iwasakiho.
“Vystoupení Moravia Brass Bandu před nejširším
publikem je splněním snu pro celý tým Prokoncertu. Těší nás především to, že českému posluchači
představíme orchestr, jenž u nás zatím nemá
obdoby,” říká Vít Němeček. Spolu s Kristýnou
Ratajovou a Lukášem Daňkem je zakladatelem
orchestru a hnacím článkem turné.
Na turné ožijí skladby ze známých filmových
hitů - ovšem ne známou formou. Film Music Tour
nabídne nevšední program z úst populárních zpěváků za mohutného zvuku Moravia Brass Bandu netypického 30hlavého žesťového orchestru. “Náš
ansámbl vyniká silným zvukem žesťů, konkrétně
pak 9 kornetistů, 1 hráče na křídlovku, 5 hornistů,
4 trombonistů, eufonistů, tubistů a hráčů na bicí
nástroje. Zvuk orchestru je zcela výjimečný a bude
pro naše posluchače premiérou,” říká Kristýna
Ratajová jako jediná ženská členka orchestru.
Mimochodem, uslyšíte ji v sekci lesních rohů. Slo-

žení takového orchestru je sice známé v zahraničí,
u nás se však tato forma představí zcela poprvé.
Navíc zkušený japonský dirigent Chuhei Iwasaki
strhuje na koncertech dynamickým projevem, jímž
divákům doslova bere dech. Autentický hudební
prožitek umocní vizualizace na obří LED obrazovce,
kde diváci uvidí záběry z filmů i detaily hudebníků.
Atraktivitu Film Music Tour korunuje zpěv
populární dvojice Anny Julie Slováčkové a Milana
Peroutky. Určitě je znáte z pořadu Tvoje tvář má

Supergroup. V letním kině
vystoupí Pavlíček se Střihavkou
Kapela Supergroup, velikáni české rockové
scény v čele s Michalem Pavlíčkem a Kamilem
Střihavkou zahrají 11. května v letním kině na
prvním ze série tří koncertů pořádaných pod
společným názvem Best Rock Tour Karlovy
Vary 2018. Koncert začíná v 17.30 hodin, před
Supergroup vystoupí ještě skupiny Black Moon
a Uriah Heep Revival. Vstupenky jsou v předpro-

deji na webu, ve Fit Klubu Boba (Svahová 22),
v CK Čedok (Dr. Davida Bechera 23) a na dalších
místech. V předprodeji je vstupné 250 korun, na
místě vyjde vstupenka na 300 korun. Best Rock
Tour Karlovy Vary 2018 z prostředků na oživení
letního kina finančně podporuje Město Karlovy
Vary, producentem akce je karlovarská společnost P+T club.

známý hlas! “Je to pro mne zcela nová zkušenost
nabídnout divákům krásné skladby z filmů, které si
budou moci poslechnout živě. Těším se především
na úžasnou melodii Let it go z filmu Ledové Království. Píseň můžete zhlédnout v jednom z našich
videí,” usmívá se Slováčková.
Vstupenky jsou již k dostání v síti Ticketportal.
Film Music Tour dále sledujte na www.filmmusictour.cz, FB, Instagramu a hlavně Youtube!

Prodej abonomá
na 184. koncertní
sezónu začíná
Karlovarský symfonický orchestr zahajuje
prodej abonomá na svou 184. koncertní sezónu
2018 / 2019. Prodej předplatného se uskuteční ve dnech 13. - 15. května ve vstupní hale
Grandhotelu Ambassador Národní dům vždy od
10 do 17 hodin.
KSO nabízí v nadcházející sezóně opět čtyři
předplatitelské řady, oproti zvolna končící sezóně
však s navýšeným počtem koncertů. Řady A a B
obsahují po deseti koncertech, počet koncertů
se zvýšil i v řadě klavírních recitálů K, a to na pět
koncertů. Poslední řadou je řada C, kde si každý
z abonentů může vybrat z koncertů řad A, B a K,
a sestavit si vlastní předplatitelský program.
Vedle obvyklých slev, jako jsou slevy pro
seniory apod., nabízí KSO novinku v podobě
slevy pro každého stávajícího abonenta, který
přivede nového zájemce o abonomá. Kdo přivede
jednoho nového zájemce, má 50% slevu, pokud
přivede dva nové zájemce, má své vlastní předplatné zdarma.
Tradiční službou pro předplatitele zůstává
zajištění rozvozů po koncertech v Grandhotelu
Pupp, Divadle a Lázních III a zlevněné vstupné až
o polovinu na všechny koncerty pořádané KSO.
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
4. 5.
19.30 Slavnostní večer města v rámci Zahájení
lázeňské sezóny 2018 s předáním Cen města a Čestných
občanství
Akce pro uzavřenou společnost.
Moderují: Marcela Augustová a Petr Čimpera
Účinkuje: Karlovarský symfonický orchestr a hosté
Dirigent: Jan Kučera
5. 5.
16.00 Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo a Karlovarský
symfonický orchestr
Vrcholem několikaleté spolupráce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru
bude letošní premiéra netradičně pojatého díla Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat, která je součástí oslav zahájení lázeňské sezóny.
Děti budou hrát, zpívat a tančit, živě je doprovodí orchestr pod
taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery. Uvidíte a uslyšíte spoustu
zvířat, dozvíte se, jak rychlé jsou želvy, proč by se měli pianisti
zavírat do klece nebo jestli je lev opravdu nejlepším králem.
Účinkují: Hana Milevová, Pavel Valvoda, Jan Kučera, Jindřich Volf –
klavíry, Rozálie Šeráková, Kateřina Mikešová, Gleb Androsov, Jakub
Tolar, Alžběta Čamková, Kristián Šťastný, Sofie Simmerová, Anežka
Krupiaková, žáci tanečního, hudebního, výtvarného a dramatického
oboru školy
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Pavla Šemberová
9. 5.
10.00 Viktor Braunreiter: TAJEMSTVÍ PÁNŮ
BECHERŮ – představení pro školy
Činohra KMD
9. 5.
19.30 Viktor Braunreiter: TAJEMSTVÍ PÁNŮ
BECHERŮ
Činohra KMD
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou
souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné
a bolestné. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů
Becherovky, to nebylo jiné. Hořkosladké vyprávění o „třináctém
karlovarském prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale
také do časů nedávno minulých. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti
pravdy a básnické licence. Nová komedie ČKMD je plná tajemných
bylin, lásky a lidskosti. A to vše s příchutí Becherovky!
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková,
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová, Bára Štěpánová, Jiří
Švec, František Špaček, Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler
10. 5.
19.30 Keith Huff: Deštivé dny
Divadlo Ungelt
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které
oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké a zároveň světové premiéře této hry
hrály mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh
Jackman. Richard Krajčo byl za ztvárnění role Dennyho nominován
na cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v nominaci širší.
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Režie: Janusz Klimsza
11. 5.
19.30 Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk
Svěrák: Švestka
Divadlo Járy Cimrmana
Jevištní sklerotikon, cimrmanovská taškařice o dvou částech.
V první zazní referáty na téma Železniční stomatolog, Japonská
inspirace či Dva stařecké neduhy, ve druhé se bude česat švestka
- pokud na to někdo nezapomene… Hra je cenná právě tím, že
v ní dramatik prozkoumal, jak se zralý věk podepíše na lidské duši,
řeči a myšlenkové potenci.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Reidinger/ Marek Šimon, Jan Hraběta,
Bořivoj Penc/ Jaroslav Weigel, Genadij Rumlena, Petr Brukner/
Miloň Čepelka, Václav Kotek, Robert Bárta
Režie: Ladislav Smoljak
13. 5.
19.30 Antonín Dvořák: Rusalka
Divadlo Josefa Kajetána Tyla
Klasická pohádková opera. Co obětuje vodní víla pro lásku prince?
Rusalku zkomponoval Antonín Dvořák na libreto básníka Jaroslava
Kvapila na přelomu 19. a 20. století a duch secese a impresionismu dílu dodává neopakovatelné kouzlo. Rusalčina árie o „měsíčku
na nebi hlubokém“ patří k nejznámějším českým operním áriím.
Účinkují: Philippe Castagner/ Richard Samek, Ester Pavlů/ Ivana
Veberová, Luisa Albrechtová/ Livia Obručník Vénosová/ Ivana
Veberová, Jevhen Šokalo/ Pavel Vančura/ František Zahradníček,
Jana Foff Tetourová/ Alžběta Vomáčková, Jan Ježek/ Jiří Kubík,
Ivana Šaková/ Iveta Žižlavská, Radka Sehnoutková/ Vanda Šípová,
Becca Conviser/ Andrea Frídová/ Anita Jirovská, Ivana Klimentová/
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Jana Piorecká/ Alžběta Vomáčková, Jiří Brückler/ Jiří Hájek/ Jiří
Kubík, sbor, orchestr a balet opery Divadla Josefa Kajetána Tyla
Plzeň Dirigent: Nobert Baxa/Jiří Štrunc Režie: Tomáš Pilař
16. 5.
19.30 Vladimír Fanta: Klec
Divadelní spolek Kašpar
(Retro)komedie o mnoha podobách lásky, kde nikdo není tím, kým
být se zdá, ale když ho miluješ, není co řešit! „Chcete recept, jak
se zbavit splínu? Chcete návod, jak překonat strach? Krajková tanga, vrstva očních stínů, večerní šaty, boty na jehlách…“ Autorská
komedie inspirovaná slavnou francouzskou Klecí bláznů Jeana
Poireta a oscarovým filmem Ptačí klec. Střet světa podle majitele
travesti klubu a světa podle konzervativního poslance. Naštěstí
duši do klece nezavřete…
Hrají: Adrian Jastraban, Matúš Bukovčan, Aleš Petráš, Míla Tichý,
Pavel Lagner, Milena Steinmasslová, Tereza Rumlová, Kryštof
Pokorný, Václav Werner Kraus
Režie: Filip Nuckolls
17. 5.
19.30 Mozart & Kukal & Suk & Dvořák
Karlovarský symfonický orchestr
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, předehra
Ondřej Kukal: Píseň vojína Šílence na texty Jakuba Demla
Josef Suk: Meditace na Svatováclavský chorál op. 35a
Antonín Dvořák: Česká suita D dur op. 39
Účinkují: Roman Janál – baryton a Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent: Ondřej Kukal
18. 5.
19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jazzová nahrávka
vydaná na gramofonové desce a okamžitě se stala hitem. Pořad
je věnován jazzovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali a svým
dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet i dnes.
Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna
Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho
aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha
20. 5.
15.00 Jana Galinová: Princ Bajaja
Docela velké divadlo
Na motivy klasické pohádky o krásné princezně a statečném princi
s písničkami. Rytířské souboje a boj s drakem vnášejí do inscenace
to pravé napětí - a není nouze ani o humor, typický pro všechny
litvínovské pohádky.
Hrají: Petr Erlitz, Petr Kozák, Jana Galinová, Lenka Lavičková,
Lukáš Masár, Kamila Raková, Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin
Cena vstupenky: 100,- 100,- 80,- 50,21. 5.
19.30 Neil Simon: Vězeň na Druhé avenue
Agentura Harlekýn
Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku ve
výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy přijdou
o práci a jejich byt je vykraden. K tomu je navíc začnou otravovat
vlezlí a závistiví sousedé. Zdá se, že všechno, co se mohlo pokazit,
už se pokazilo – a teď je konečně na řadě nějaká dobrá zpráva...
Vtipná komedie s jiskřivými dialogy a dramatickým spádem
groteskních i tragických situací.
Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Zuzana Mixová, Helena Karochová, Magdalena Weigertová
Režie: Vladimír Strnisko
23. 5.
19.30 William Goldman: Misery
Studio DVA divadlo
Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena
Kinga. Zlata Adamovská v mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a Petr Štěpánek coby spisovatel, jehož knihy hlavní
hrdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít.
Dokonalá kombinace temného humoru a dechberoucího napětí.
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Petr Pěknic/ Petr Meissel
Režie: Ondřej Sokol
24. 5.
19.30 Marc Camoletti: Manželský poker
Divadlo Palace
Situační komedie. Manželé se večer setkávají ve své vile.
Jacqueline Bernarda podezírá z nevěry, a proto se ho na jeho
zálety zpříma zeptá. Vzájemné vyložení karet na stůl vede ke
zvláštnímu nápadu: oba manželé si své milence pozvou domů, aby
je ten druhý poznal. Zatímco je dvojice na cestě do vily, v domě
se nečekaně objeví bývalá Bernardova milenka se svým přítelem
a také německá služka...
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková/ Kristýna
Janáčková/ Jana Bernášková, Kateřina Pindejová, Michaela Sejnová, Jan Krafka, Petr Stach/ Miloslav Tichý/ Václav Liška
Režie: Petr Hruška
26. 5.
19.30 Patrik Hartl: Hvězda
Studio DVA divadlo
Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. Komedie
o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího

týdne jejího života. Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého
showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy neznámé
herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně
zazáří v televizním seriálu.
Hraje: Eva Holubová
Režie: Patrik Hartl
27. 5.
15.00 Jana Pithartová: Konec strašidel ve
Svatošských skalách - derniéra
Činohra KMD
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím, inspirovaná pověstmi
Zdeňka Šmída. Strašidýlka jsou vlastně hodní a zábavní tvorečkové. O kolik hroznější je pro ně nemít pro co žít! Jak strašidelně
strašlivé musí být nemilovat! Najde Jan Svatoš svoji lásku?
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová a Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler
28. 5.
19.30 Pierre Chesnot: Penzion Ponorka
Divadlo U Hasičů
Pierre Chesnot nás zavede na jih Francie, kde tráví léto filmový
režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán
ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu způsobí, že
se luxusní vila během chvilky promění v penzion, ve kterém si
podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem, prostitutka a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších
nevítaných hostů.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai/ Petr Erlitz, Roman Štolpa, Lenka
Lavičková, Andrea Traganová, Jana Galinová, Hana Sršňová,
Jaroslava Zimová, Lukáš Masár, Robert Stodůlka, Michal Žižka,
Petr Kozák a další
Režie: Jurij Galin
30. 5.
19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební
život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára,
Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou,
uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – soprán,
Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek/
Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, K. Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
5. 5.
19.30 Karneval zvířat
Koncert k zahájení lázeňské sezony 2018
Karlovarské městské divadlo
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s KSO a KMD
hudba Camille Saint-Säens, Karel Šimandl, Petr Čamek, Vojtěch
Šembera
účinkují žáci hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ZŠ a ZUŠ Šmeralova
sbor Zvoneček, sbor Tam-tam
Karlovarský symfonický orchestr
Jan Kučera - dirigent
6. 5.
15.00 Kolonádní koncert k Zahájení lázeňské
sezóny Karlovy Vary 2018
Mlýnská kolonáda
Slavné hudební maličkosti: skladby A. Dvořáka, B. Smetany, J.
Brahmse, J. Offenbacha a dalších
Jan Kučera - dirigent
11. 5.
19:30 Dirigentský masterclass ve spolupráci
s Conservatorio Della Svizzera Italiana v Luganu
Lázně III
Alexandr Borodin: Kníže Igor, předehra
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Sinfonietta na ruská témata a moll, op.
31
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur, op. 60
Marc Kissoczy – vedoucí projektu
17. 5.
19.30 Mozart / Kukal / Suk / Dvořák
Karlovarské městské divadlo
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, předehra
Ondřej Kukal: II. píseň vojína šílence „ Nebyl jsem tady dvacet let“
(na texty Jakuba Demla), op. 44
Josef Suk: Meditace na Svatováclavský chorál op. 35a
Antonín Dvořák: Česká suita op. 39
Roman Janál – baryton, Ondřej Kukal – dirigent
24. 5.
19.30
Bruckner

Mendelssohn Bartholdy / Berlioz /

• KULTURNÍ SERVIS
Lázně III
Felix Mendelssohn Bartholdy: Ruy Blas, op. 95
Hector Berlioz: Letni noci (Les Nuits d´été), op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 2 c moll
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Martin Lebel – dirigent
24. 5.
15.00 – 18.00 ZUŠ open na Mlýnské kolonádě
Mlýnská kolonáda
Přehlídka talentovaných žáků základních uměleckých škol na
mimořádném kolonádním koncertu.
31. 5.
19.30 GRIEG / BEETHOVEN
Grandhotel Ambassador Národní dům
Ludwig van Beethoven: Egmont, předehra op. 84
Edvard Hagerup Grieg: Koncert pro klavir a orchestr a moll, op. 16
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ op. 67
Karolína Františová – klavír
Miriam Němcová – dirigentka

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
2. 5.
19.30 Stroy – Jarní Tour & Wild Roots
Stroy je česká alternativní rocková kapela založená roku 2011 ve
složení Miloš Meier, Marek Bero a Michal Skořepa. Jejich hudební
styl je kombinací 90´s grunge-stoner-art-rocku s éterickým
vokálem. Je dobře známá pro svá energická živá vystoupení.
Kapela doposud natočila dvě alba. Jejich hostem na „Spring
Tour“ budou Wild Roots - energická tříčlenná kapela pojící prvky
rock’n’roll, hardrock a blues z Lázní Kynžvart, která je vítězem
Hitparády KVRM.
6. 5.
15.00 Zdeněk Šmíd: Kozina, scénické čtení
- v rámci Karlovarského Harlekýna
Bonus Karlovarského Harlekýna pro děti nad 10 let, jejich rodiče
a prarodiče. Pocta spisovateli Zdeňku Šmídovi, jehož nezveřejněnou a neuvedenou hru o největším z Chodů a té chodské rebélii
věnoval syn Darek domažlickému muzeu. Skupina PSČ 344 01,
vedená Danou Žákovou, se šťastně rozhodla vtipný text uvést a kde jinde by ho měla také prezentovat než v Karlových Varech
na Husovce? A tak se padesát minut čte, zpívá s kytarou i bez ní,
hraje naživo i s loutkami… zkrátka vás čeká chytrá sranda až na
půdu.
11. 5.
19.30 Chuť
Plzeňská parta Chuť ráda ochutnává a především ráda mlsá. Snad
proto se nezabydlela v žádném vyhraněném žánru, neustrnula ve
stojatých vodách jedné „škatulky“ a zachovala svou muziku pestrou i textařsky zábavnou. V míchání rozličných stylů, crossoveru,
dokážou od základového pop-rocku plynně přecházet do rozličných
poloh, pojítkem je český zpěv a pohodová klubová atmosféra.
15. 5.
19.30 Ivan Hlas Trio
Po dvou letech se do Husovky vrací opět Ivan Hlas. Ten zpívá
často o Karlíně, ale jeho kořeny jsou na Hanspaulce. V Husovce se
představí v triu, spolu s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem.
Do Varů přijedou představit svoje nové album „Krásnej dar“.
18. 5.
20.00 Kalandr a revival band - Neformální večírek
Po letošním úspěšném comebacku máte opět možnost vidět slavný
karlovarský Kalandrův Revival, který zahraje pro radost sobě i všem
přítomným, k tanci, poslechu i ke zpěvu písničky skupiny Marsyas.
Kompletní formace ve složení Anděl, Bitman, Konývka, Peterka,
Svoboda, Žák, Žemlička a také Evička a Blanka vás přesvědčí, že je
i po letech stále ve formě.
23. 5.
19.30 Velmi malý komorní orchestr Varvary
Divišové – Sefardské písně
Písně a romance sefardských Židů je jednou z hudebních poloh
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. V Husovce je
můžete slyšet po dlouhých 9 letech.
24. 5.
19.30 Zdeněk Vřešťál a Pedopat
Zdeněk Vřešťál o své kapele říká: Zkratka P.E.D.O.P.A.T. znamená
Pražský Estrádní Disko Orchestr Písní A Tanců. Můžete od nás
očekávat cokoli, ale v žádném případě nějaké podivné chování.
Jsme slušní pánové a věkový průměr našeho souboru je víc než 50
let. Jen jsme se po 35 letech odkopali a znovuobnovili naši kapelu
z osmdesátých let minulého století.
30.5.
19.30 Karel Hynek Mácha – Máj
Romantická klasika v podání Mirky Exnerové a skupiny Netřísk, jen
jednou a pouze jedenkrát v tomto roce na Husovce... Neváhejte
s návštěvou! Hynku! Viléme! Jarmilo! Jiří! Víťo! Michaelo! Lucie!
A vůbec všichni!
31. 5.

19.30

Luboš Andršt & Energit

Jako bájný Fénix z popela povstala před nemnoha lety opět
legendární skupina z počátku sedmdesátých let Energit, spojená
především s osobností Luboše Andršta. Jejími řadami prošly takové
osobnosti tuzemské scény, jako Vladimír Mišík, Vladimír Padrůněk
nebo Emil Viklický. Energit, který se v 70. letech stal spolu s Jazz Q
základním pilířem tuzemské jazz rockové scény, vystupuje nyní ve
složení Luboš Andršt – kytara, Jiří Zelenka – bicí, Guma Kulhánek
– basa a Jan Holeček – klávesy, zpěv.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1. 5.
17.00 Pepa
1. 5.
19.30 Dvě nevěsty a jedna svatba
2. 5.
17.00 Hastrman
2. 5.
19.30 Dvě nevěsty a jedna svatba
3. 5.
18.00 Milostné dialogy – Poetická skupina
		
Drahomíra a Jazz Apetit
3. 5.
19.30 Filmový klub: Sibiřský deník
4. 5.
17.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
4. 5.
19.30 Tiché místo
5. 5.
14.30 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času
5. 5.
17.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
5. 5.
19.30 Pepa
6. 5.
14.30 Sherlock Koumes
6. 5.
17.00 Eric Clapton
6. 5.
19.30 Dvě nevěsty a jedna svatba
7. 5.
17.00 Hastrman
7. 5.
19.30 Tiché místo
8. 5.
14.30 Planeta Česko
8. 5.
17.00 Projekce pro seniory: Tlumočník
8. 5.
19.30 Hastrman
9. 5.
17.00 Tátova volha
9. 5.
19.30 Neznámý voják
10. 5.
19.30 Filmový klub: Florida Project
11. 5.
17.00 Půlnoční láska
11. 5.
19.30 Pepa
12. 5.
14.30 Sherlock Koumes
12. 5.
17.00 Gauguin
12. 5.
19.30 Hastrman
13. 5.
14.30 Králíček Petr
13. 5.
17.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
13. 5.
19.30 Půlnoční láska
14. 5.
17.00 Hastrman
14. 5.
19.30 Psí ostrov
15. 5.
17.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
15. 5.
19.30 Až na dno
16. 5.
17.00 Planeta Česko
16. 5.
19.30 Půlnoční láska
17. 5.
18.00 Jazz And Poezie:
		
William Blake – Svět v zrnku písku
17. 5.
19.30 Filmový klub: Tanečnice
18. 5.
17.00 a 19.30 Deadpool 2
19. 5.
14.30 Králíček Petr
19. 5.
17.00 Planeta Česko
19. 5.
19.30 Deadpool 2
20. 5.
11.00 Burza LP
20. 5.
14.30 Sherlock Koumes
20. 5.
17.00 Deadpool 2
20. 5.
19.30 Pepa
21. 5.
19.30 Deadpool 2
22. 5.
17.00 Projekce pro seniory: Tátova volha
22. 5.
19.30 Cukrář
23. 5.
17.00 Hastrman
23. 5.
19.30 Bufo Alvarius
24. 5.
17.00 Solo: Star Wars Story
24. 5.
19.30 Filmový klub: Thelma
25. 5.
17.00 a 20.00 Solo: Star Wars Story
26. 5.
14.30 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času
26. 5.
17.00 Solo: Star Wars Story
26. 5.
19.30 Pepa
27. 5.
14.30 Sherlock Koumes
27. 5.
17.00 Na krátko
27. 5.
19.30 Zimní bratři
28. 5.
19.30 Solo: Star Wars Story
29. 5.
17.00 Projekce pro seniory: Hastrman
29. 5.
19.30 Bufo Alvarius
30. 5.
19.30 Solo: Star Wars Story
31. 5.
19.30 Filmový klub: Potvora

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:
3. 5. - 24. 6.
Ruští nonkonformisté druhé poloviny 20.
století (vernisáž 3. 5. 17.00)
Sbírka soukromého sběratele prezentuje tvorbu neoficiálních
ruských umělců žijících v Sovětském svazu i emigrantů kriticky
přistupujících k oficiálnímu sovětskému socialistickému realismu.
Výstava dvacítky autorů představuje různorodé polohy výtvarného
projevu - volnou realistickou tvorbu, propojení abstrahované
a zobrazivé malby, instalace i konceptuální umění od 60. let do
současnosti.
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:
18. 5.
19.00 Zdeněk Lukeš - Architekt, památkář
a pedagog Friedrich Ohmann
Přednáška známého historika architektury představí Friedricha
Ohmanna (1858-1927), čelného představitele historismu a secese,
který rojektoval ve Vídni, Praze, Liberci i v Karlových Varech.
29. 5.
19.30 Po větru lehce - Táňa Fischerová, Irena
a Vojtěch Havlovi
Večer poezie a hudby představí poezii Bohuslava Reynka a japonských básníků v podání herečky Táni Fischerové doprovázenou
skladbami pro piano, violoncello, violu da gamba a zpěv manželů
Havlových.

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 6. 5. Pastviny Petra Poše
Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do tvorby grafika
Petra Poše (1944 –2015), k jehož nejznámějším dílům patří
výtvarné návrhy k Werichově Lakomé Barce ohodnocené v roce
1987 Cenou Jiřího Trnky.
10. 5. - 24. 6.
Aleš Svoboda – Program art
(vernisáž 10. 5. 17.00)
Člen Klubu konkretistů a SČUG Hollar, výtvarník a pedagog Aleš
Svoboda využívá již od roku 1979 při své tvorbě počítač. Výstava
bude prezentovat tematiku struktury, variability, pohybu a procesu
výhradně z jeho cyklů počítačového generativního umění.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
5. 5.
18.00 Máj
Hudebně dramatický program Karlovarského hudebního divadla
Libora Baláka, pořádá Statutární město Karlovy Vary.
16. 5.
16.00 - 18.00 Nitěná grafika – Spirella
Výtvarná dílna inspirovaná probíhající výstavou je zaměřená na
techniku omotávání papírové spirelly. Výsledkem budou přání
k různým příležitostem.
27. 5.
13.00 - 17.00 Umění v řemesle aneb Co vzniká
krásného v místě, kde žijeme
Den otevřených dveří Becherovy vily s komentovanou prohlídkou
a výtvarnými dílnami orientovanými na sklo a porcelán.
30. 5.
16.00 - 18.00 Nitěné deskové obrazy
Na výtvarné dílně Pavly Vargové vzniknou deskové obrazy s prvky
z nití, které jsou zpracovány podle předem vygenerovaných
pravidel. Výtvarný princip vychází z aktuální výstavy.
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
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• KULTURNÍ SERVIS
do 31. 5. Martin Chochel – Přírodou štětcem a paletou
Výstava obrazů představuje tvorbu na Karlovarsku žijícího autora
Martina Chochela. Hlavními motivy obrazů výtvarného autodidakta
jsou krajinná zátiší. Podle autora jde především o okamžité vjemy
a jejich zachycení. Chochel výtvarně navazuje na myšlenku impresionistického hnutí na přelomu 19. a 20. století. Velkým vzorem
jsou pro něj Claude Monet, Václav Radimský a Antonín Slavíček.
3. 5.
18.00 II. dramatický večer: Milostné dialogy
V inscenovaném čtení zazní dialogy Taťány a Evžena Oněgina, Cyrana z Bergeracu a Roxany, Bonnie a Clydea. Hudebně doprovodí
skupina Jazz Apetit se saxofonistou Milanem Krajícem j. h.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně: 10.00 - 18.00 hodin
Prodejní výstava obrazů, soch, objektů ze skla, porcelánu, keramiky, dřeva, a užité keramiky, skla a porcelánu od českých umělců.
4. 5.
16.00 Zahájení: Výstava umělců z partnerského
města Carlsbad
Zámecká věž Karlovy Vary
Vystavují: Rita Shulak, Alan Hayes, Ruth Parker, Janet Lee
Otevřeno úterý až neděle: 10.00 - 16.00 hodin

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
do 10. 6. Karel Čapek fotograf
Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla
Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní
fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl
poznat a popsat.
Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem se stala Dášeňka
čili Život štěněte, za jeho fotografický nejpozoruhodnější odkaz se
považují portréty osobností, v nichž specifickou roli mají portréty
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Největší
emotivní náboj mají Čapkovy snímky zátiší a motivy z přírody,
silným dokumentaristickým talentem a nadčasovostí zaujmou
snímky z cest.
Výstava je pořádaná ve spolupráci s Národním technickým
muzeem v Praze.
DALŠÍ AKCE:
6., 13., 20. a 27. 5. 16.00promítání: Slovensko bratří Čapků
Dokumentární čtyřicetiminutový film Josefa Císařovského se
soustředí na konkrétní fenomén v životě bratří Čapků – vztah ke
Slovensku a prezentuje vztah Čapků k této zemi jako k něčemu
velmi blízkému a dobře známému. Oba se obdivují krajině, přírodě,
ale i folklóru a místním lidem. Ve filmu ožívají Čapkovy obrazy
a v kontextu Slovenska dostávají nový význam. Film je doplněn
dobovými fotografiemi, které jsou srovnávány se současným
stavem krajiny.
Promítání je součástí výstavy Karel Čapek fotograf.
12. 5.
16.00 divadlo: O pejskovi a kočičce
Výpravná divadelní adaptace Divadla KK založená na známé
pohádce Josefa Čapka potěší malé i velké diváky známými příběhy
o pečení dortu, mytí podlahy, žížale kterou se nedají zašít kalhoty
a panence co tence plakala. V představení zazní řada písniček.
26. 5.
18.00-22.00 Muzejní noc
Muzejní noc nabídne řadu kurátorských prohlídek jednotlivých
sekcí - archeologie, balneologie, historie, příroda. Průvodci budou
odborní pracovníci muzea, prohlídky se uskuteční paralelně.
Délka prohlídky potrvá přibližně půl hodiny, začátky budou vždy ve
čtvrt, tedy v 18.15, 19.15, 20.15 a 21.15. Na dvoře muzea bude
v případě příznivého počasí archeologická dílna. Hudební doprovod
Jindřich Tolar. Všechny prohlídky jsou bezplatné.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální
podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná
u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení
lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových
Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje
přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla
a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století.
Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty
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vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím
dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví
a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve středu 9.00
– 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

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
Pokud není uvedeno jinak, všechny akce se konají v hlavní knihovně I. P. Pavlova 7. Vstup na akce je zdarma.
Květnová tipovací soutěž pro všechny ,,Tipni si a vyhraj“ o knihu
Michala Viewegha Muž a žena, bližší informace na stránkách www.
mestskaknihovnakv.cz
2. 5. – 31. 5.
Vzpomínkové kufry
Výtvarná ztvárnění vzpomínek seniorů žijících v Domově důchodců
Bystřany. Na výstavě je prezentováno celkem 25 ,,vzpomínkových
kufrů“ se svými příběhy.
2. 5.
17.00 Společné zpívání v knihovně s Lídou
Každá první středa v měsíci.
3. 5.
17.00 Island
Autorský pořad cestovatelky a fotografky Magdalény Radostové, ve
kterém nebudou chybět důležité a praktické informace pro všechny
cestovatele.
9. 5.
17.00 Cesty do nitra
Pobočka Městské knihovny, Čankovská, U koupaliště 854
Prožitkový podvečer s Karlem Daňkem (volné pokračování předchozí lekce), relaxujte pomocí hudby a objevte taje svého nitra.
15. 5.
17.00 Vše o kávě
Víte, jak se káva pěstuje a jaký je rozdíl mezi arabicou a robustou?
Povídání o kávě a ochutnávka s kávovými fanatiky Filipem Hamarem a Michalem Kodetem.
16. 5. – 29. 6.
Vyšívané obrazy
Pobočka Městské knihovny, Stará Role, Truhlářská 19
Svou tvorbou se do konce června představí Andrea Geciová-Záhorcová.
24. 5.
17.00 Jsme tím, co jíme
Přednáška Zdeňky Krejčové o zdravém životním stylu a s ochutnávkou přírodních produktů.
29. 5.
17.00 Andělský restart aneb návrat do života
Přednáška o duchovnu s Monikou Mikešovou.
Každý čtvrtek od 17.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd, informace na tel. 353 221 365/21,
Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý od 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý, 15.15 až 16.00
Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3 až 7 let. Kapacita
je omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 353 224 034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY
Hala Dvory
3. 5. – 30. 5.
Bečovská botanická zahrada: 100 let od
založení
Vernisáž 3. 5. od 17:00 hodin.
Vstupní chodba
10. 5. – 22. 6.
Kde končí svět
Výstava prací ze stejnojmenné soutěže.
Vernisáž 10. 5. od 16:00 hodin.
Kavárna
3. 5. – 26. 6.
Tvorba výtvarného kroužku seniorů
Výstava prací seniorů z Domova seniorů Úvalská 6, Karlovy Vary.
Vernisáž 2. 5. od 16.30 hodin.
Půjčovna pro dospělé
9. 5. – 31. 5.
Světový den hygieny rukou
Výtvarné práce dětí z mateřských škol.
A-klub
7. 5. – 31. 5.
O samotě
Malba a kresba obrazů a fotografie Jany Jiříkové.
Pohled do Samoty ženy formou obrazů a fotografií. Na výstavě
zhlédnete i ukázky tvořivé dílny z různých materiálů.
Pobočka Lidická
30. 4. – 31. 5.
Barvy slečny Toyen
Práce studentů Střední pedagogické školy Karlovy Vary pod
vedením Jany Haladové.
PŘEDNÁŠKY
Oddělení pro handicapované
10. 5.
17.00 Duchovní probuzení
Přednáška Světlany Hrušovské „Aura a čakry“. Jsme dokonalé,
nádherné a barevné zářící bytosti. Hlubší pohled na systém
energetického propojení v lidském těle.
Pobočka Lidická
17. 5.
10.00 Cyklus přednášek pro seniory
Karlovy Vary v obrazech Václava Rabase aneb Jak Václav Rabas
jezdil do Karlových Varů na motocyklu Indian. Lektorka Božena
Vachudová.
HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
18. 5.
18.00 3. jazzový podvečer
Hudební pořad Jana Pelce.
HLASITÉ ČTENÍ
Oddělení pro handicapované
30. 5.
14.00 Čtení do ucha
Z knihy „Pomalý valčík želviček“ od Katherine Pancolové, čte
Michaela Němcová.
Pobočka Lidická
30. 5.
18.30 Spolek přátel krásné literatury... a sladkých koláčů
Aktuality: literární novinky, objeveno ve skladu, co právě čtu. Medailonek: Jaroslav Seifert. Čteme a posloucháme: Jaroslav Seifert.
Všecky krásy světa. Čte Petr Pačíska.
ÚNIKOVÁ HRA
Odd. pro handicapované
4., 11., 15., 18., 22., 25. a 29. 5.
16.00 – 17.00 a 17.30
– 18.30 Zabijačka
Úniková hra (Escape Game) je zábavná i poučná hra, která prověří
váš tým. Cílem je dostat se z uzavřené místnosti do 60ti minut tím,
že vyřešíte záhadu skládající se z řady kvízů, šifer, tajemných vzkazů. Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, ani znalosti. Zapojte
jen svou fantazii, intuici a selský rozum a překonejte sami sebe.
Zájemci si mohou rezervovat termín na www.utecknize.cz.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
15., 22., 29. 5.
16.00 – 18.00
Relaxujeme při pletení
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme čepičky a chobotničky pro děti na nedonošenecká
oddělení v nemocnicích. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

• KULTURNÍ SERVIS
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na
vodickova@knihovnakv.cz
15., 22., 29. 5.
16.00 Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
3., 10., 17., 24., 31. 5. 16.30 Storytelling v popkulturní
literatuře
Mládí v hajzlu není jediná knížka, která se dá číst. Tam to teprve
začíná. Jak se v moderním světě propojují populární literatura,
komiksy, seriály, YouTube nebo fanfikce? O tom bude tenhle kurz.
Nebudeme ti říkat, co máš nebo nemáš číst. Nebudeš muset číst
nic nudného. Prostě pokecáme. Lektor Teodor Kravál.
7., 14., 21., 28. 5. 16.30 Japonská kultura je tu s námi
Nahlédněte pod pokličku japonské kultury. Na této volnočasové
aktivitě si vyberete z Mang, která sehrajete jako divadelní představení pod vedením režiséra Vladimíra Benderski. Naučíte se kreslit
manga a hrát japonské hry např. Go.
2., 9., 16., 23., 30. 5.
16.00 Lektorování výtvarných
dílen pro děti
Naučte se pod vedením Romany Vlčkové vybrat výtvarnou činnost
na míru dětem v dětském oddělení knihovny a zrealizovat výtvarnou dílnu tak, aby si to děti i vy užili a děti odcházely s krásným výrobkem. Naučíte se pracovat s různými druhy materiálů, zajišťovat
potřebné množství materiálu a pracovat s dětmi.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
3. 5.
10.00 Literární klub seniorů
Téma: Toyen, přednáška Jany Haladové
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
31. 5.
10.00 Literární klub seniorů
Téma: Kurz trénování paměti, Jitka Tichá.

VZBUĎME VARY
Kulturní iniciativa Vzbuďme Vary - spolek Offcity.
www.vzbudmevary.cz, tereza@offcity.cz, 608 528 388
13. 5.
15.00 Švihácké kolonády: procházka a přednáška
Vřídelní kolonáda, sraz u sochy Hygie
Procházka s odborníkem přiblíží architektonické a stavebně historické zajímavosti všech karlovarských kolonád. Vstup zdarma.
13. 5.
16.30 Vřídelní kolonáda xkrát jinak
- otevřená debata
Lázně III , Mlýnské nábř. 507/5, Modrý salónek – u koncertního sálu
Co je, co není, co byla Vřídelní kolonáda? Čím vším může pro
město být? Setkání odborníků, odbornic a veřejnosti nad historií,
souvislostmi, funkcí a živým podložím Vřídelní kolonády. Historie
architektury, teorie veřejného prostoru, hydrogeologie a památkářství. Vstup zdarma.

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy

člověka, který přežil holocaust. Toman Brod je autorem knih z období 2. světové války: Tobrucké krysy, Nastal čas boje a dalších.

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

ARMÁDA SPÁSY

12. – 13. 5.
Žena divoká, silná, křehká
Ženský prožitkový víkend s Kateřinou Skotnicovou.
30. 5.
17.00 Seminář: Gynejóga
Jóga pro naše pánevní dno.
Pondělí 17.00 Jóga pro ženy - jemná jóga
Úterý
19.30 Jin jóga
Středa
8.00 Jóga pro ženy – jemná jóga
Čtvrtek 18.30 Jóga pro ženy – jemná jóga
Úterý 8.00 a čtvrtek 17.00
Hormonální jóga – opakovací lekce pro absolventky HJ od všech lektorek

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
8. 5.
10.00 - 17.00 Umění jako cesta poznání
Prožitkový umělecký seminář, arteterapie, muzikoterapie.
15. 5.
16.30 Zápis do MŠ Wlaštovka
23. 5.
17.00 Nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků
29. 5.
19.00 Umění na schodech - Flatrio
Vystoupení flétnového tria na školních schodech.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice,
tel: 608 300 991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

Obal na květináč z klacíků
Vázička ke dni matek
Šití z filcu (květový skřítci/zvířátka)
Průsvit z květin
Akvarel – květnová louka

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky MC
Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová a Jana
Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál v ceně). Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději
v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY

Fara v Rybářích
18.5.
19.00 Bůh a bytí podle Tomáše Akvinského
Přednáší filosof, pedagog, spisovatel a politický aktivista Václav
Němec, Ph.D.

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

KOSTEL SV. ANNY

4.5. a 19.5.

9.00

Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.

Výšlap na rozhlednu Cibulka u Oloví
Německo – Hrad Burgk nad údolím Sály
Z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu
Třebouňský a Branišovský vrch
Přírodou a dějinami Oseku – hrad Rýzmburk

KLUB VODÁKŮ KARLOVY VARY

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
2. 5.
19.00 Slavné swingové melodie
Slavné swingové melodie G. Millera, G. Gershwina, B. Goodmana
aj. Účinkují: Bigband ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, řídí a na saxofony
hraje: Milan Krajíc.
27. 5.
18.00 Koncert známých árií
Známé operní árie, slavné Ave maria, aj. Účinkují: Karolína Žmolíková - soprán, Ludmily Juránkové - hudební doprovod (varhany
a klavír).
Vstupné na akce je dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit
na opravu kostela. Akce se konají za podpory statutárního města
Karlovy Vary.

Dolní Kamenná 1029/16, www.klubvodaku.cz, tel. 777 831 980
27. 5.
11.00 TEPLÁ 2018
68. ročník akce pro organizované vodáky pod Českým svazem
kanoistiky i pro širokou vodáckou veřejnost se jede v rámci Českého poháru vodáků 2018. Startuje se v Březové u Střelnice, cíl je
u mostu u Hlavní pošty v Karlových Varech. Kdo se neodváží do vln
Teplé, může ze břehu povzbuzovat závodníky. Prezentace od 8.30
hodin. Bližší informace najdete na klubovém webu.

CÍRKEV BEZ HRANIC
Západní 63, mobil 777 801 350, e - mail: info@cirkevvary.cz,
www.cirkevvary.cz
5. 5.
16.00 Toman Brod: Přežil jsem Mengeleho
výběr
„...jako dobytek nás vezli na porážku. Staří lidé během několika
hodin zemřeli. Byl to můj první nejstrašnější životní zážitek.“ Příběh

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
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350,
e-mail : info@cirkevvary.cz.
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.
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 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund,
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary,
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou,
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
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

Karlovy
Vary
ovládnou
běžci
Filmaři tvrdí, že dobrý film trvá necelé dvě hodiny.
A přesně tak dlouho trvá záběhnout i výborný půlmaraton. Karlovy Vary budou třetí květnovou sobotu
hostit další ze závodů RunCzech. Trasa půlmaratonu
letos zavede startovní pole častěji do centra města,
běžci by se tak měli dočkat ještě větší podpory
diváků.
Mezi čtyřmi tisícovkami běžců na kolonádě se
objeví také filmové a televizní hvězdy, z nichž
zatím nejpilněji trénuje Dalibor Gondík. Poběží také
hvězdná štafeta složená z protagonistů nového filmu Úsměvy smutných mužů. Další novinka se týká
elitních atletů – v letošní sezoně RunCzech spouští
iniciativu „EuroHeroes“ na podporu evropské atletiky. Do elitního startovního pole Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary budou proto pozváni pouze evropští
atleti včetně nejlepších českých běžců. Start
v Karlových Varech už přislíbila česká rekordmanka
Eva Vrabcová Nývltová, nestárnoucí sokolovská
vytrvalkyně a olympionička Ivana Sekyrová nebo
reprezentant ve skyrunningu Ondřej Fejfar.
RunCzech myslí i na ty nejmenší a na ty, kteří si
ještě na celou půlmaratonskou vzdálenost netroufnou. Vezměte proto celou svou rodinu, kočárek
i babičky a dědečky a proběhněte si tříkilometrovou
trasu dm rodinného běhu. Každý účastník dostane
tričko a v cíli i medaili. Registrovat se můžete na
www.runczech.com
Novým tahounem doprovodného programu bude
letos Sporťáček – festival sportu, který mládeži
v Dvořákových sadech nabídně možnost vyzkoušet
si různé sportovní aktivity pod dohledem zkušených
trenérů z oddílů a klubů z celého Karlovarského
kraje.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PO DOBU KONÁNÍ ZÁVODU MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 2018
Vážení obyvatelé,
v sobotu 19. května odstartuje již 6. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, který je součástí RunCzech běžecké ligy. Závod
pořádaný pod záštitou města a kraje byl pro letošní rok opět oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a zařadil se tak mezi světovou elitu silničních běhů. Letos se na start postaví přední světoví vytrvalci spolu
s 4 000 běžci z celé České republiky i ze světa. Dvě hodiny před nimi vyrazí 2 700 běžců na 3 km dlouhou trať oblíbeného
dm rodinného běhu. Půlmaraton je vždy velkolepá sportovní podívaná, avšak chápeme, že den závodu pro mnohé z vás není
jen sváteční událostí, ale nese s sebou také drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerance
a předem za ni jménem celého týmu RunCzech děkujeme.
Petr Kulhánek, primátor statutárního města Karlovy Vary | Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru

DOPRAVNÍ OMEZENÍ JSOU PLATNÁ V SOBOTU – 19. KVĚTNA 2018
OMEZENÍ PARKOVÁNÍ (zákaz zastavení)
Dovolte, abychom vás upozornili, že zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz ulice níže) v sobotu 19. 5. 2018 od 10:00 do 22:00 hod. Ulice Zahradní bude od pátku 18. 5. 18:00
do soboty 19. 5. 24:00 hod. (mimo průběhu závodu) obousměrná se zákazem zastavení. Prosíme,
přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem
spojeným s odtahem vašeho vozidla.
Divadelní náměstí • Dr. Davida Bechera • Festivalový most • Horova • I.P.Pavlova • Karla IV. • Lázeňská •
Mariánskolázeňská • Mírové náměstí • Mlýnské nábřeží • Moskevská • Most 17. listopadu • nábřeží Osvobození
• Náměstí Republiky • Nová Louka • Plynárenská • Sadová • Slovenská • Stará Louka • Šumavská • Tržiště •
T. G. Masaryka • Tuhnický most • Varšavská • Vřídelní • Zahradní • Západní.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA: Divadelní náměstí 16:30–22:00 • Dr. Davida Bechera – úsek „Malý Becher“ 16:30–22:00
• Festivalový most 16:30–22:00 • Horova 16:30–22:00 • I.P.Pavlova 15:30–22:00 • Jánský most 15:30–22:00 •
Karla IV. 15:30–22:00 • Lázeňská 15:30–22:00 • Mariánskolázeňská 16:30–22:00 • Mírové náměstí 16:30–22:00
• Mlýnské nábřeží 15:30–22:00 • Moskevská 16:30–22:00 • Most 17. listopadu 15:30–22:00 • nábřeží Osvobození
od pátku 18. 5. 18:00 do soboty 19. 5. 24:00 • náměstí Republiky 16:30–22:00 • Nová Louka 16:30–22:00 • Plynárenská 17:00–21:00 • Lázeňský most 15:30-22:00 • Sadová 15:30–22:00 • Slovenská 16:30–22:00 • Stará Louka
16:30–22:00 • Šumavská 16:30–22:00 • Tržiště 15:30–22:00 • T. G. Masaryka 15:30–22:00 • Tuhnický most 17:00–
21:00 • Varšavská 16:30–22:00 • Vřídelní 15:30–22:00 • Zahradní 15:30–22:00 • Západní (v úseku nám. Republiky
po Plynárenskou (Tuhnický most)) 16:30–22:00 • Západní (v úseku od Plynárenské po KV Arénu) 17:00–21:00.
V době od 15:30–22:00 hod. se řidiči vozidel nedostanou ze Zámeckého vrchu na Divadelní náměstí a opačně.
Centrum LÚ se bude muset objíždět přes ulici Na Vyhlídce. Časy mohou být upraveny dle aktuální situace

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ (vyvineme max. snahu o dodržení časů níže)
1. Lokalita Tuhnice – Vjezd a výjezd do oblasti nebude od 16:30 do 21:00 hod. umožněn.
2. Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd z centra LÚ bude možný přes ulice Krále Jiřího – Dr. Davida Bechera
(příčný přejezd na pokyn policie – příčný přejezd bude uzavřen od 18:05 do 19:30 hod.) – Jaltská – Dr. Engla (příčný
přejezd na pokyn policie – příčný přejezd bude uzavřen od 17:45 do 18:45 hod.) – Západní – Chebský most.
3. Lokalita volnočasový areál Meandr Ohře – nebude umožněn vjezd a výjezd v době od 17:00 do 21:00.
4. Lokalita Slovenská – u Imperiálu – nebude umožněn vjezd a výjezd v době od 16:30 do 22:00.
5. Lokalita Plynárenská – včetně kruhového objezdu pod průtahem – nebude umožněn vjezd, výjezd, sjezd ani
nájezd z průtahu městem z komunikace „E48 / 6“ v době od 17:00 do 19:30 (kruhový objezd bude uzavřen).
VÝLUKA MHD
Od pátku 18. 5. 20:00 do soboty 19. 5. 23:59 nebude obsluhován úsek Tržnice – Lázně III – Tržnice.
V sobotu 19. 5. 2018 dojde k omezení provozu MHD, týká se linek:
• Č. 1: od pátku 18. 5. od 20:00 do soboty 19. 5. 23:59 nepojede v úseku Tržnice – Lázně III – Tržnice. • Č. 2: v době
od 16:20 do 20:20 hodin nebude jezdit v úseku Libušina – Divadelní náměstí, v době od 16:20 do 19:35 hodin bude
v úseku Tržnice – OC Varyáda jezdit objízdnou trasou přes zastávku Rozcestí u Koníčka. • Č. 3: v době od 16:30
do 19:00 hodin bude v úseku Tržnice – Rozcestí u Koníčka odkloněna přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická
škola. • Č. 4: po celý den nepojede v úseku Tržnice – Lázně III – Tržnice a dále v době od 16:57 do 21:00 hodin
bude zcela mimo provoz. • Č. 6: v době od 16:30 do 19:15 hodin bude v úseku Tržnice – Plzeňská a zpět v úseku
KV Arena – Tržnice odkloněna přes Rozcestí u Koníčka. • Č. 7: spoje v 17:00 hodin od Tržnice do Březové a v 17:40
hodin z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou přes Doubí. V Březové budou zastavovat v protisměrných
zastávkách oproti běžnému stavu. • Č. 18: době od 16:30 do 19:00 hodin nebude obsluhovat zastávku Dolní
nádraží. • Č. 23: v době od 17:00 do 20:00 hodin bude v úseku Tržnice – Rozcestí u Koníčka odkloněna přes
Rybáře. • Vyhlídková linka č. 91: vspoj v 15:15 hodin od Tržnice nepojede v úseku Bečov nad Teplou – Tržnice přes
zastávky Lázně I až Libušina. • Autovláček: celý den bude jezdit pouze v úseku Březová, Resort Poppy – Lázně I
a zpět, poslední spoj pojede od Lázní I v 15:45 hodin a z Březové v 16:00 hodin.
Podrobné informace o změnách MHD naleznete na www.dpkv.cz. Informace o výlukách budou rovněž
vyvěšeny na zastávkách MHD.

VÝLUKA VLAKU
V době závodu bude v úseku Karlovy Vary – Březová – Karlovy Vary dolní nádraží zavedena náhradní autobusová
doprava. Omezení se týká spoje 7110 z Mariánských Lázní (17:51 KV – Březová) a 7113 a také spoje 27178 z Horního
Slavkova – Kounic (18:40 KV – Březová).

800 165 102
17. 5.–18. 5. | 9:00–17:00
19. 5. | 9:00–21:00
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Bezplatná dopravně – informační linka 800 165 102
Ve čtvrtek 17. 5. a pátek 18. 5. od 9:00 do 17:00 a v den závodu v sobotu
19. 5. 2018 od 9:00 do 21:00 hodin je k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka. Informace budou rovněž na www.runczech.com

MOŽNOST VÝJEZDU Z TUHNIC A KRÁLE JIŘÍHO

• INZERCE

Klub obléká:

Agentura H production, s. r. o., Praha

www.hproduction.cz

AUTO

vo
da
kv
a

CHODOV - CHEB

29

• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ALLEYN,
EATON,
ILO, OLEA,
WYLER

CITOSL.
TIŠENÍ

JMÉNO
ZPĚVÁKA
JAHELKY

RÁŽE

ŽITO A
JEČMEN

LESKLÉ
NÁTĚRY

SOUVISEJÍCÍ
S
NEJVYŠŠÍMI
KARTAMI

VZDECH

ÚČINKUJÍCÍ

LITINOVÝ
PLÁT NA
PLOTNĚ

MASTNÉ
TEKUTINY

AMERICKÝ
PODNIKATEL

MALÁ
FLÉTNA

SIRNÝ
NEROST

ZÁJMENO

2. DÍL
TAJENKY

JMÉNO
NEWTONA

MOTOUZY
CHEM.
ZN. ASTATU

TLUMOK
ZANIKLÉ

BALKÁNSKÉ
ZVÍŘE
ETNIKUM
CHOVANÉ
PRO VLNU
1. DÍL

CHEM.ZN.
ASTATU

VESNY

SVINOVACÍ
METR

TAJENKY

OSOBNÍ
ZÁJMENO
FRANCOUZSKY
ČERNÝ

DRÁKULA
KOLENO

HABEŠAN
ZAKLENÍ
MPZ
SLOVENSKA

CHEM.
ZN. ARZENU

INDICKÝ
FILM

NÁŘEČNĚ
DNES

NĚMECKÝ
ČLEN
URČITÝ
EPICKÁ
BÁSEŇ

CENTIMETR

PAKT

SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

TYMPÁNY

NEPŘÍTEL
POČÍTAČE

JIHO-

EDISONOVO ASIJSKÝ
JMÉNO
VOJENSKÝ

ANGLICKÝ
HEREC
17. STOL.

ÚDER
NOHOU

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

ESPERANTSKY
NÁSTROJ

TOTÁLNÍ
NEZDAR

3. DÍL
TAJENKY

NĚMECKÉ
PÍSMO

EGYPTSKÝ
PANOVNÍK

ZÁPOR

SLOVENSKY
SLEPĚ

BOROVICE

MALÁ
ELENA

MILOVNÍK
(KNIŽNĚ)
KLENOT

VRCH U
TŘEBECHOVIC

DOMÁCKY
ATANÁZIE
ČESKÝ
HEREC
(MILOŠ)

MUŠKETÝR

SPOJOVACÍ
SOUČÁST
(HOVOROVĚ)

OLIVOVNÍK
(BOT.)

INICIÁLY
REŽISÉRA
SMOLJAKA

SMUTNO

KOLEM

PRIMÁT

VZNEŠENÉ
MYŠLENKY

BOJOVÝ
POKŘIK

CHEM.ZN.
TERBIA

SPZ PELHŘIMOVA

POUZDRO
NA PERA
A TUŽKY

KLÁVESOVÝ
NÁSTROJ

ELPÍČKA

SLOVENSKÝ
HEREC
(MARTIN)

DŮLEŽITÝ
ČLEN
TÝMU

DOMÁCÍ
HLÍDAČ
ZNAČKA
VOLTAMPÉRU

OŠOUPAT

FRANC.
ČLEN
URČITÝ
ZKR. STÁTU
KENTUCKY

KUSY
PALIVOV.
DŘÍVÍ

CHVOST

SOUHLAS

NEDÁVNO

NOVOTA

AMERICKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR
(LIŠTIČKY)

ANGLICKY
ŽLUTÝ

KILOJOUL

KONTAKT

BEZHRBÝ
VELBLOUD
MEDIKAMENT
ENERGET.
SPOLEČNOST

MÍSTO
PRO OBĚŤ

DOMÁCKY
THEODORA

SPZ CHEBU

KNOCKOUT

BATOH
NA CHLEBA

BOROVÝ
LES

OSOBNÍ
ZÁJMENO

VÝROBNÍ
DRUŽSTVO

VLAST

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26.4.)

INDICKÝ
SPISOVATEL

Zřícenina hradu z 15. století nedaleko Stráže nad Ohří, která vystřídala několik majitelů. Dochoval se pouze suterén obytné věže s přilehlou hradbou, torzo
paláce a 1. brány a zbytky parkánové hradby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AsklepioN phytoMer Club
odMěňujeMe vás zA věrNost
Staňte se členem Asklepion Phytomer klubu
v Karlových Varech a získejte skvělé dárky v hodnotě
přes 4000 Kč a perfektní pleť s mořskou kosmetikou!
jAk Nejlépe připrAvit pleť NA léto?
Dopřejte své pleti před létem hloubkovou hydrataci
kyselinou hyaluronovou nebo koktejlem z vlastní krevní
plazmy a získejte hladkou pleť bez vrásek.
do plAvek s NovýM těleM!
Lékařská kryolipolýza Cooltech, lipomasáž LPG
či radiofrekvence s ultrazvukem v přístroji Exilis
vás spolehlivě zbaví nechtěných špíčků v podbřišku,
na stehnech, bocích i pažích. Vsaďte na naše
prověřené hubnutí v leže!

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557-8

