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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Příjem písemností
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Petr Slabihoud, řidič Senior Expresu, který bude
v Karlových Varech sloužit od 1. června. 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. Každý
klient může službu využít až 4× za měsíc.
05 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 2018
Karlovy Vary slavnostně zahájily lázeňskou sezónu
2018 třídenními oslavami. Od pátku 4. do neděle 6.
května byly ulice, parky a kolonády plné hudebníků, tanečníků, divadelníků a také tisíců obyvatel a
návštěvníků města. Vydařený květnový víkend si
připomeneme v obrazovém ohlédnutí.
06 FILMAŘI UCTÍ FORMANA
V rámci slavnostního zahájení 53. ročníku uctí
památku zesnulého režiséra Miloše Formana. Zahajovacím filmem letošního ročníku bude legendární
Formanova komedie Lásky jedné plavovlásky. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se letos koná
mezi 29. červnem a 7. červencem.

07 NA KOLE PODÉL OHŘE
Karlovy Vary dokončily dlouho očekávanou část
páteřní cyklostezky podél Ohře na trase Dvorský
– Doubský most. Nový úsek měří bezmála dva
kilometry, náklady činily bezmála 13 milionů korun a
z 90 procent by měly být pokryty dotacemi.
14 VAŠE DÍTĚ NESLYŠÍ?
Malé dítě se potřebuje naučit komunikovat, vnímat
zvuky a chápat svět. Většina neslyšících dětí se však
rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s postižením
sluchu žádnou zkušenost. Pomůže jim Centrum pro
dětský sluch Tamtam.
22 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Karlovarské městské divadlo zve na šestnáctou
premiéru. Pohádka pro děti od šesti let je inspirovaná klasickým příběhem chlapce Kaje a dívky
Gerdy z pera dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena.
29 O TITULY V ČASOVCE
Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, či bratři Saganové
by měli patřit mezi největší hvězdy společného českého a slovenského šampionátu v silniční cyklistice.

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.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 13. června 2018.
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• STALO SE / STANE SE
VÝSTAVBA LÁVKY Z HORNÍHO NÁDRAŽÍ
na Růžový vrch je v plném proudu. Pokračují práce
na montáži konstrukce lávky, v polovině května byly
za pomocí těžké techniky dopraveny a nainstalovány
konstrukce schodiště. Stavební práce sice budou
pokračovat až do konce srpna, v polovině července již
ale bude lávka otevřena pro průchod chodců.

MĚSTO NAVŠTÍVILA STÁTNÍ DELEGACE OMÁNU

SEZÓNA KOUPÁNÍ ZAČÍNÁ

Sedmnáctého května navštívila Karlovy Vary ománská
státní delegace vedená předsedou Státní rady sultanátu Omán Yahyou Mahfoodhem Al Manthri v doprovodu senátora za Karlovarsko Jana Horníka, náměstka
primátora Čestmíra Bruštíka a českého velvyslance
pro Omán Jiřího Slavíka. Delegace navštívila sklárnu
Moser a ochutnala karlovarské prameny.

Se začátkem června začíná sezóna koupání na Rolavě
i ve venkovním bazénu KV Areny. Na Rolavě budou
opět v provozu nafukovací atrakce na hladině velké
plochy. U bazénu u KV Areny finišuje stavba nových
šaten a sociálního zařízení, které bude návštěvníkům
k dispozici od poloviny června.

DEN ZEMĚ VE SBĚRNÉM DVOŘE
MLATOVÉ CESTY SE UŽ OPRAVUJÍ
Nezbytné opravy dočasně uzavřely cesty Smetanovými sady. Výměna podloží, jednotlivých vrstev
cest, osazení obrubníků a vybudování vsakovacích
jímek zajistí, aby parkové cesty nebyly po deštích
podmáčené a tedy neschůdné. Oprava takzvaných
mlatových cest byla zahájena na začátku května
a dokončena bude na konci června. Povrch bude
i nadále pískový. Původně zvažovaná dlažba nezískala
souhlas památkářů.

U příležitosti Dne Země se uskutečnila další zábavně-vzdělávací akce na sběrném dvoře v ulici 1. máje ve
Dvorech. Zhruba 150 dětí se zde dozvědělo jak a proč
třídit odpad a co se s odpadem po vytřídění děje.

ANKETA PRO MAJITELE PSŮ
V souvislosti s četnými podněty na změnu distribuce
sáčků na psí exkrementy vyhlásil magistrát na svých
internetových stránkách anketu. Majitelé psů v ní
mohou vybírat ze dvou navrhovaných variant distribuce sáčků – umístění ve stojanech na odpadkových
koších nebo jejich výdej na magistrátu města přímo
majitelům psů (vedených v evidenci poplatku ze psa).
Výsledek ankety bude jedním z podkladů k rozhodování o formě distribuce sáčků na psí exkrementy.
V současné době jsou sáčky volně k dispozici ve
stojanech na zhruba 350 odpadkových koších rozmístěných po celém městě. Sáčky na koše se doplňují při
každém svozu, tedy dvakrát týdně.

ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se uskuteční v sále Alžbětiných lázní. Zastupitelé se
sejdou v úterý 26. června v půl deváté ráno. Veřejné
zasedání je možné sledovat přímo v Alžbětiných
lázních nebo prostřednictvím videopřenosu na webu
magistrátu města www.mmkv.cz.

100 LET DIPLOMACIE S USA
SCHODIŠTĚ U MAGISTRÁTU
už znovu slouží chodcům. Spojnice mezi Moskevskou a Vrázovou ulicí prošla kompletní rekonstrukcí.
Výsledkem je úplně nová, daleko komfortnější podoba
schodiště. Dlouhé schodišťové stupně a mezipodesty
byly nahrazeny větším počtem kratších schodů. Po
obou stranách bylo nainstalováno i nové zábradlí.
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V dubnu navštívila město delegace velvyslanectví
Spojených států s připomínkou dvou výročí - jednak
sta let od vzniku Československa, ale také sta let od
navázání vzájemných diplomatických vztahů mezi
Československem a Spojenými státy. Zajímali se
především o partnerství Karlových Varů a kalifornského Carlsbadu.

• ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY.

Zahájení lázeňské sezóny 2018
Karlovy Vary slavnostně zahájily lázeňskou sezónu 2018 třídenními oslavami. Od pátku 4. do neděle
6. května byly ulice, parky a kolonády plné hudebníků, tanečníků, divadelníků a také tisíců obyvatel
a návštěvníků města. Vydařený květnový víkend si připomeneme v obrazovém ohlédnutí.

"Karlsbader Wochenende", na kterou každoročně
přijíždí okolo 600 hostů z celé Evropy, a která přináší
městu Karlovy Vary obrovské PR.
Čestné občanství města Karlovy Vary v roce 2018
Marku Ebenovi bylo čestné občanství města uděleno
za mimořádné zásluhy při propagaci Karlových
Varů, a to zejména v rámci Mezinárodního filmového
festivalu. Věhlas města šíří nejen v naší vlasti, ale i
po celém světě.

Slavnostní večer města v Karlovarském městském divadle byl poctou významným osobnostem, které převzaly nejrůznější ocenění. O program se postaral Karlovarský symfonický orchestr
spolu s dětmi ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova.
Do programu Zahájení lázeňské sezóny tradičně
patří slavnostní večer spojený s udělením ceny
města a čestného občanství vybraným osobnostem.
Dvě ocenění předalo také Sdružení léčebných lázní
v Karlových Varech. Slavnostní večer se odehrál v
Karlovarském městském divadle, o hudební program
se postaral Karlovarský symfonický orchestr a žáci
Základní školy a Základní umělecké školy Šmeralova.
Ocenění převzaly je tyto osobnosti a subjekty.
Cena města Karlovy Vary za rok 2017 za mimořádné
zásluhy v oblasti sportu

Cena Sdružení léčebných lázní v Kalových Varech za
rok 2007
MUDr. Angela Franková, vedoucí lékařka SPA Resortu
Sanssouci, Imperial group a.s. za významné zásluhy
o zvyšování úrovně lázeňské léčebně rehabilitační
péče.
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a. s. za rozšíření
nabídky lázeňské péče v Karlových Varech vybudováním balneoterapeutického zařízení Pupp Royal Spa.

Carlo Capalbo je již od roku 2013 hlavním organizátorem ½ Maratonu v Karlových Varech. Tato sportovní
akce, které se každoročně účastní mnoho tisíc závodníků nejen tuzemských, ale i zahraničních, získala
pro město již obrovskou mezinárodní publicitu. Hlavní
závod v Karlových Varech je přenášen v přímém
přenosu České televize do mnoha zemí světa.
Čestné občanství města Karlovy Vary v roce 2018
Oron Michael Kalkert obdržel čestné občanství města
za mimořádné zásluhy v oblasti kulturní a společenské. Je neodmyslitelně spjat s organizací akce
Statutární město Karlovy Vary děkuje všem partnerům za laskavou podporu městských akcí v roce 2018.

Žehnání pramenům Tradičního rituálu žehnání pramenům se v letošním roce ujal plzeňský
biskup Tomáš Holub.
Foto na stránce: Jana Mensatorová,
Jitka Raunerová, Jan Prudík, MMKV
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• MFF A FESTIVALOVÝ VEČER MĚSTA

Festivalový večer města:
Se symfoniky zazpívá Ewa Farna
Festivalový večer města Karlovy Vary opět naplní
Letní kino. Jako každoročně, i v letošním roce
město v rámci doprovodného programu filmové
přehlídky uspořádá koncert postavený na fúzi
symfonické huby a popu. Ve středu 4. července
od 19.00 hodin na podiu Letního kina vystoupí
zpěvačka Ewa Farna s kapelou a za doprovodu

Karlovarského symfonického orchestru. Program se
symfonickými aranžemi Ewiných hitů uvede jako
předskokan David Stypka a kapela Bandjeez. Letní
m kinem tak zazní i společný hit Ewy Farne a Davida Stypky – duet Dobré ráno, milá, nominovaný na
hudební cenu Anděl 2017. Vstupenky na Festivalový
večer města Karlovy Vary jsou již v prodeji.

STŘEDA 4. 7. 2018, 19:00,
LETNÍ KINO
Ewa Farna
& Karlovarský symfonický orchestr
host David Stypka & Bandjeez
aranžmá Jan Steinsdörfer
dirigent Jan Kučera
Vstupné: na místě 250 Kč / do 15 let 150 Kč,
předprodej 200 Kč / do 15 let 100 Kč
Předprodej: pobočky Infocentra města Karlovy
Vary, http://vstupenky.karlovyvary.cz

Filmaři uctí památku Miloše Formana
Zahajovacím filmem letošního ročníku bude
legendární Formanova komedie Lásky jedné
plavovlásky. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se letos koná mezi 29. červnem a 7.
červencem. V rámci slavnostního zahájení 53.
ročníku uctí památku zesnulého režiséra Miloše
Formana.
Snímek Lásky jedné plavovlásky, který patří ke
klíčovým titulům československé nové vlny, byl
koncem šedesátých let úspěšně uveden na řadě
festivalů, v roce 1966 například zahajoval filmový
festival v New Yorku a následně získal nominaci na
Oscara na Zlatý Glóbus pro nejlepší zahraniční film.
„Miloš Forman byl nejen skvělým filmařem, ale
také velkým přítelem karlovarského festivalu.
Rozhodli jsme se ho připomenout nikoliv nějakými
oslavnými projevy, ale tím, co symbolizoval –
filmem. A přestože domácí diváci Lásky jedné
plavovlásky znají z řady televizních repríz, jistě si je
rádi vychutnají znovu na velkém plátně. Věříme, že
uvedení tohoto filmu uvítají i naši zahraniční hosté,
kteří nemají tak častou možnost vídat Formanovu
českou tvorbou, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj naší kinematografie,“ říká prezident MFF
KV Jiří Bartoška
Inspirací pro filmový příběh Lásek jedné plavovlásky se Miloši Formanovi stala skutečná situace,
o níž vypráví v autobiografii Co já vím? Jednoho so6
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Hudba z Formanových filmů Blok hudby
z filmů Miloše Formana zazní v rámci slavnostního zahajovacího koncertu před hotelem
Thermal. Posluchači uslyší v podání Českého
národního symfonického orchestru za řízení
dirigenta Libora Peška hudbu z filmů Hoří má
panenko, Taking Off, Valmont, Amadeus a Vlasy. Dále bude na programu hudba z filmů jeho
současníků a přátel.

botního večera potkal v Praze dívku s kufrem, která
přijela do Prahy z Varnsdorfu hledat muže, s nímž
před tím strávila noc, a který jí nabídl vztah. Bohužel adresa, co jí dal, byla falešná. Miloš Forman si
s ní povídal, pak ji odvezl na nádraží a ona odjela
zpět do Varnsdorfu, města plného dívek pracujících
v místní textilce, ale s nedostatkem mužů.
„Ten příběh mě zvláštním způsobem zasáhl a tu
a tam se mi nečekaně připomínal. Nakonec jsem to
vyklopil Ivanovi Passerovi a Jaroslavu Papouškovi
s otázkou, jestli by z toho nemohl být film? Mohl –
odpověděli.“
Film se natáčel v autentickém prostředí ve Zruči
nad Sázavou, kde v té době byly obuvnické závody
s většinou ženských zaměstnankyň. Řada místních
si ve filmu také zahrála a Forman prokázal své
režijní mistrovství v kombinování vynikajících herců
s neherci.
„Míšení profesionálních herců s neherci může
oběma skupinám prospět, ale je k tomu potřeba
silné herecké osobnosti, které se nezaleknou syrového a přirozeného chování neherců,“ vysvětloval
Miloš Forman tuto metodu. Proto vybral do jedné
z důležitých rolí Vladimíra Menšíka. „Při obsazování
Lásek se podařilo perfektně vybalancovat herce
s neherci a já na těch pár měsíců ve Zruči vzpomínám jako na jedny z mých nejšťastnějších dnů
u filmu,“ vyznal se Miloš Forman.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Dlouho očekávaný úsek
cyklostezky je otevřený
Karlovy Vary dokončily dlouho očekávanou část
páteřní cyklostezky podél Ohře na trase Dvorský
– Doubský most. Nový úsek měří bezmála dva
kilometry a na jeho realizaci město využije dotační
prostředky z EU a státního rozpočtu.
Zhotovitelem cyklostezky byla společnost Silnice
Topolany a.s. Plzeň, výstavba probíhala od loňského
listopadu do 30. dubna letošního roku. Náklady na
stavební práce činily bezmála 13 milionů korun
a z 90 procent by měly být pokryty dotacemi.
Výstavba cyklostezky je projektem města v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
(IPRÚKV°), kde dotace činí 85 % tzv. způsobilých
výdajů. Dalších 5 % nákladů pokryje dotace ze
státního rozpočtu.
Samotné výstavbě předcházel proces výkupu pozemků na trase cyklostezky, které patřily společnosti PHL - Praha s. r. o. Za pozemky o celkové ploše
přes 4 tisíce m² město zaplatilo 4,85 milionu korun.
Cyklostezka kopíruje levý břeh Ohře, část vede
podél dostihového závodiště ve čtvrti Dvory.
Prochází pod oběma mosty, kde se napojuje na

stávající Cyklostezku Ohře. Otevřením dvoukilometrového úseku se výrazně zvyšuje komfort a bezpečí
cyklistů, kteří již nemusejí trasu mezi městskými
čtvrtěmi Dvory a Doubí projíždět po frekventovaných
komunikacích v ulicích Kpt. Jaroše a Závodní.

Rozpis blokového čištění:
1.6. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská,
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu,
Chodovská, Starorolská, Cihelní
4.6. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra
Velikého, Sadová, Pod Jelením skokem
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
5.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále
Jiřího - část
6.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská
– část, Závodu Míru - vnitroblok
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
7.6. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní,
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
8.6. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého
nám., Vrchlického, Italská, Americká
11.6. Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp. 18 – 24,
Čankov - otočka autobusů MHD, Rosnice – restaurace
U kaštanu, Západní – před čp. 45 a Brigádníků 3 –
u věžáku, Závodu Míru – parkoviště za vnitroblokem
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
12.6. Komunikace: Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova,
Sládkova, Šumavská, Moskevská - část
13.6. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče,
Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná,
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD,
Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi
domy, Dvořákova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
14.6. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
Parkoviště: Ul.Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská za
Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové
komunikace, Moskevská u bývalého plicního oddělení,
Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně příjezdové

komunikace, Západní – u FÚ
15.6. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino
nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po Drahomířino
nábř.)
18.6. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova,
Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – ruční úklid
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek, Česká parkovací plocha za panelovými domy
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, nám. Republiky
19.6. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova,
Karla Čapka, Foersterova, Jateční
20.6. 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
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky,
T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
21.6. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
22.6. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská
spodní část
25.6. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra
Velikého, Sadová, Východní – směr k Dallasu
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
26.6. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále
Jiřího - část
27.6. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská
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
28.6. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
29.6. Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,
Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená,
Dalovická, Táborská, Příkopní.

Hejbni s elektrem
pro lepší život
Město Karlovy Vary se připojuje k výzvě kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilého
elektra ELEKTROWIN a zapojuje se do soutěže
s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“.
První ročník byl zahájen 1. dubna letošního roku,
výsledky organizátoři vyhodnotí po jeho skončení
31. března 2019.
Zapojte se s námi a pomozte svému městu
uspět v konkurenci dalších statutárních měst
v republice. Všechny vysloužilé elektrospotřebiče
od těch nejmenších, jako je například ruční šlehač na mléko, až po lednice nebo pračky můžete
bezplatně odevzdat na všech sběrných dvorech
(v ulicích 1. máje, Žižkova a Jáchymovská) a na
sběrném místě ve městě (v Chebské ulici).
„Zapojená města budou soutěžit o největší
celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných
prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území,“
vysvětluje Jan Marxt ze zákaznického oddělení
společnosti ELEKTROWIN. „Aktivně tím přispějí
k ochraně životního prostředí, navíc mohou
získat jednu z finančních výher,“ dodává.
Soutěží se ve třech kategoriích: první (A) je
určena městům od 40 000 do 89 999 obyvatel,
druhá (B) nad 90 000 obyvatel. Třetí kategorie
se jmenuje „Skokan roku“. Karlovy Vary se tedy
utkají s dalšími statutárními městy v kategorii
A, skokanem roku se může stát bez ohledu na
počet obyvatel.
Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho
obyvatele města.
První tři města v kategoriích A a B získají
odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun, výše odměny u kategorie „Skokan roku“ činí 50 tisíc Kč.
Odměny bude možné využít na podporu dalších
aktivit a projektů ve vítězných městech.
„Zpětný odběr elektrozařízení a především
jeho další recyklace v této době nabývá stále
většího významu,“ vzkazuje obyvatelům a vedení
statutárních měst Roman Tvrzník, předseda
představenstva ELEKTROWIN. „Věříme, že aktivní
účast v soutěži statutárních měst bude přínosem
i zábavou pro obě strany,“ dodává.

PRO LEPŠÍ æ,927

V KARLOVÝCH
VARECH

SBĚROVÁ SOUTĚŽ STATUTÁRNÍCH MĚST
od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
Více informací najdete na www.hejbni.cz
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2018
Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
se letos uskutečnilo za krásného slunečného počasí 9. května v Centru zdraví a bezpečí v Karlových
Varech. Soutěž tradičně zajišťoval BESIP ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary, Policií ČR,
Záchrannou zdravotní službou, Domem dětí a mládeže a Střední zdravotnickou školou. Soutěže se
zúčastnilo 64 dětí, které tvořily čtyřčlenná družstva
reprezentující své základní školy ve dvou věkových
kategoriích. Tradiční disciplíny prověřily znalosti
a dovednosti soutěžících při jízdě zručnosti a poskytování první pomoci. Pravidla silničního provozu
byla testována teoreticky i prostřednictvím praktické jízdy na dopravním hřišti. Nejlépe si vedla v obou
kategoriích družstva ze Základní školy Truhlářská,
která se mohou těšit z postupu do krajského kola,
které bude letos v Sokolově. Policisté se strážníky
však byli spokojeni se všemi účastníky, a po skončení soutěže konstatovali, že úroveň znalostí a dovedností dětí se oproti předešlým ročníkům zvýšila.
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Poruchy
a technické
problémy:
da

Uhynulý pes? Ne. Tygr!
Městská policie Karlovy Vary obdržela oznámení od paní bydlící v Celní ulici v Rybářích, že
se v areálu bývalého pivovaru, do něhož vidí

z okna svého bytu, nachází mršina uhynulého
psa. Hlídka jela na místo věc prověřit. Nejdříve
kontaktovala oznamovatelku a přesvědčila se
výhledem z okna jejího bytu, že za zdí bývalého
pivovaru opravdu leží tělo nějakého zvířete.
K velkému údivu strážníků se však nejednalo
o psa nýbrž o tygra. Tygr se choval velmi
seriozně, opravdu vypadla „jako živý“, nebýt
chemlonu, který mu trčel ze zadní části těla.
Hlídka paní oznamovatelce poděkovala a zároveň uklidnila její obavy. Při následném ohledání
přímo na místě nálezu „uhynulého“ zvířete se
opravdu potvrdilo, že se jedná o plyšáka. Další
konání městské policie v této události tak již
nebylo zapotřebí.

vo
da
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a

Vandalové ve víkendových ulicích
Byl pátek večer, když strážníci obdrželi oznámení o rušení nočního klidu. V Severní ulici se
jej dopouštěla mládež. Při prověřování oznámení strážníci zaslechli tříštění skla z vedlejší
ulice, načež provedli kontrolu místa a zjistili
rozbitou skleněnou výplň informační tabule.
Z místa se rychlým krokem vzdaloval pachatel,
kterého hlídka doběhla. Jedenačtyřicetiletý
muž z Karlových Varů dle svých slov uvedl,
že byl naštvaný na přítelkyni a nával hněvu
kompenzoval dlažební kostkou, kterou rozbil
skleněnou výplň. Přestupek včetně náhrady

škody dořeší správní orgán, kterému byla věc
postoupena. O den později zas ve tři hodiny
ráno prověřovala stejná hlídka oznámení
o jízdě mladíků v kontejnerech na Bezručově
ulici. Po příjezdu na místo již strážníci nalezli
pouze dva plastové kontejnery, které odklidili
z komunikace z důvodu možného ohrožení
účastníků silničního provozu. Během dne došlo
k vyrozumění majitelů. Jak je vidět, tato zábava
v Karlových Varech stále funguje.

vo

ZPRÁVY Z ULICE

Vodárny a kanalizace

• KULTURA
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• ŠKOLSTVÍ

S knihovnou do Pohádkového lesa
V sobotu 9. června se park Meandr Ohře již popáté
promění v Pohádkový les. Děti se opět setkají s vílou,
princeznou, čertem, čarodějnicí, vodníkem a s mnoha dalšími pohádkovými bytostmi, a mohou plnit
nejrůznější úkoly od skákání v pytlích, přes slalom
mezi překážkami až po chytání rybiček u vodníka.
Velkou atrakcí bude také zkouška hasičské
techniky dobrovolných hasičů z Tašovic, Zdravotní
záchranná služba Karlovarského kraje nebo svezení
na lanové dráze.
V cíli, po splnění všech úkolů, bude na děti čekat
občerstvení, opékání buřtů a hlavně losování
o krásné ceny. Čekání na výhru všem účastníkům
zpříjemní bohatý kulturní program, který se odehraje
na podiu pod Tuhnickým mostem. Pohádkový les
otevře své brány v 11 hodin. Uzavření je naplánováno na 16. hodinu. Akce se uskuteční za podpory
Karlovarského kraje.

ZPRÁVY Z DDM
Velký den dětí
se letos znovu chystá v areálu hasičů a v Centru Zvířat ve Staré Roli. Akci pořádají v sobotu 2. června
společně DDM, mateřské centrum a hasiči Stará Role. Mezi 13.00 a 17.00 hodinou se mohou návštěvníci těšit na velmi bohatý program a děti se dočkají také spousty překvapení.
18 souborů z DDM
vystoupí ve Velké taneční show, která se bude konat ve středu 13. června v malém sále Spa Hotelu
Thermal. Program začíná v 17.30 hodin a dostane se v něm na všechny možné taneční styly. Celé show
bude provázeno moderátorem. Vstupné činí 50 korun, zváni jsou všichni Karlovaráci i jejich hosté.
Čankovská struna
První ročník hudebního festivalu Čankovská struna se bude konat v neděli 17. června. Přímo na
pozemku DDM na Čankovské vyroste veliké podium, na kterém od 15.00 hodin postupně vystoupí
úplně všechny děti z veleúspěšného hudebního oddělení DDM, představí se ale také mnoho jejich hostů
z Karlových Varů i okolí a vše uzavře kapela Fšehochuť.

Den záchranářů bude na Rolavě
Také letos se v areálu koupaliště Rolava v Karlových Varech představí v rámci Dne záchranářů
2018 všechny základní složky integrovaného
záchranného systému (IZS). Už jedenáctý ročník
největší události tohoto typu v regionu proběhne
v sobotu 16. června. K vidění budou od 13.00 hodin všechny záchranářské subjekty jako například
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hasiči, policisté, záchranka, horská služba, vodní
záchranná služba, kynologové, armáda, městská
policie a mnoho dalších. Kromě statických ukázek
techniky a vybavení záchranářů bývá vždy nachystána také řada ukázek jako například záchrana
tonoucího nebo vyproštění. Součástí bude i bohatý
doprovodný program.

Italské studenty
fyzioterapie zavedla
stáž také do Varů
Letní semestr zahájili pražští studenti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prvního ročníku
oboru Fyzioterapie, v Karlových Varech 19. února
letošního roku praktickou výukou předmětu Fyzikální léčebné metody. Tu absolvovali
u partnerských subjektů, podporovatelů studia
v Karlových Varech. Praktická výuka se konala
pět týdnů za sebou vždy v pondělí, v jednom
týdnu studenti přijeli už v neděli a absolvovali
prohlídku města. Praktické výuky se zúčastnilo
28 studentů.
V dubnu navštívili město italští studenti třetího
ročníku oboru Fyzioterapie, kteří pobývali na
tříměsíční studijní stáži na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v rámci výměnného studijního
programu Erasmus. Dva dny věnovali Karlovým
Varům a jejich balneologii, setkali se s primářem
lázeňského sanatoria, kde absolvovali i exkurzi,
seznámili se s Karlovými Vary i jejich léčivými
zdroji a setkali se také s představiteli města.
V neformálním rozhovoru označili úroveň studia
svého oboru v České republice za špičkovou.
V červnu skončily doplňkové přípravné kurzy
k přijímacímu řízení na obor Fyzioterapie. Konaly
se od března do května vždy v sobotu, pro registrované zájemce byly zdarma. Uchazeči je zúročí
při přijímacích zkouškách na obor Fyzioterapie
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy už ve
dnech 19. a 20. června.

• INZERCE

Hledáte
brigádu?
Nabízíme fajn práci
pro různé obory,
ideální pro studenty.
Napište nám na mail info@mediaas.cz
nebo volejte na 739 544 446

www.mediaas.cz
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Křesadlo 2017. Obyčejným lidem,
kteří dělají neobyčejné věci
Již po jedenácté se v Karlových Varech kraji
udělovaly ceny Křesadlo, které každoročně patří
lidem za jejich obětavou a nezištnou pomoc druhým. Tentokrát ocenění převzaly čtyři dobrovolnice
z regionu, které vybrala z 20 nominací devítičlenná
porota složená ze zástupců neziskového sektoru,
státní správy a samosprávy i sponzorů.
Cena je určena „obyčejným lidem, kteří dělají
neobyčejné věci“. Za uplynulý rok oceněnými
dobrovolnicemi jsou:
MUDr. Hana Hnyková se začala před 20ti lety
starat s manželem o studánku pod Vladařem.
Postupně přicházely a nabalovaly další akce
směřující pro zušlechtění krajiny na Žluticku. Před
osmi lety založili s manželem Spolek okrašlovací
Vladař (SOVa). Ten má nyní přes 30 členů. Spolek
vyznačil 5 turistických stezek, rekonstruoval více
než 30 křížů, soch, kapliček aj. Paní Hnyková se
velice významně zasloužila o zachování historického
dědictví pro další generace.
Andrea Kafková dlouhodobě pomáhá s organizací a benefičních akcí pro Hospic Sv. Jiří, jejichž
výtěžek putuje na pomoc nevyléčitelně nemocným
lidem. Dále pomáhá při akcích Dobré rodiny, kde
pomáhá s dětmi v pěstounské péči.
Pavlína Štyndlová získala Křesadlo za vybudování a provoz Ekofarmy Kozodoj, kde vytvořila inspirativní místo pro všechny generace. Na Kozodoji našlo
místo přes 20 nemocných koní a mnoho dalších zvířat, které mohou nadále dělat radost nejen dětem,
ale lidem s handicapem, seniorům a dobrovolníkům.
Paní Štyndlová pořádá během roku mnoho akcí,

Křesadlo 2017 Oceněnými dobrovolnicemi za uplynulý rok se staly MUDr. Hana Hnyková,
Andrea Kafková, Pavlína Štyndlová a Zdeňka Stehlíková. 
Foto: Stanislava Petele
které jsou komunitního charakteru a které aktivitami podporují lásku k přírodě a zvířatům napříč
generacemi.
Zdeňka Stehlíková má sama nelehký životní úděl
a přesto projevila zájem pomáhat v zařízeních pro
seniory. Paní Stehlíková již třetím rokem pravidelně
vypomáhá v pečovatelském domě v Karlových Varech. Účastní se a pomáhá s organizací mnoha akcí
a i přes svůj handicap je vždy připravena zpříjemnit

chvilky seniorům a osamělým lidem.
Myšlenka udělovat ceny dobrovolníkům vznikla
v roce 2001 během připomínky Mezinárodního roku
dobrovolníků a od té doby se Křesadla předávají ve
všech regionech naší země. Pořadatelem akce je
Mateřské centrum Karlovy Vary společně s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka. Záštitu nad akcí
převzal primátor Petr Kulhánek, za Karlovarský kraj
náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Oddlužení za peníze. Nekalá praxe pokračuje
Bez ohledu na chystanou novelu Insolvenčního
zákona, bych se chtěl v tomto článku věnovat novele již platné, která vešla v účinnost k 1. 7. 2017.
Ta přinesla několik změn v insolvenčním řízení,
které se týkají také oddlužení (tedy využívané
formy řešení úpadku neboli osobního bankrotu).
Změnou, kterou chci v tomto článku zdůraznit,
je fakt, že si běžní lidé nemohou podávat návrhy
sami za sebe.
Cílem výše uvedené změny bylo zamezit celé
řadě pochybných firem, organizací, i jednotlivců
poskytovat služby spojené s oddlužením. V jejich
podání bývala asistence s oddlužením nejen
předražená, ale také nedostatečně či vysloveně
nesprávně provedená. U mnoha dlužníků tak nejen
že nedošlo k vyřešení jejich situace, ale vznikl jim
další dluh! A mnozí z těchto subjektů se pokoušejí
své nekalé podnikání provozovat i nadále!
Insolvenční zákon po novele stanovuje konkrétní podmínky, které musí každý, kdo za peníze
pomáhá s oddlužením, splňovat a stanovuje
také konkrétní částky, které si mohou příslušné
subjekty účtovat. Subjekty, které mají dle § 390a
Insolvenčního zákona oprávnění služby spojené
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s oddlužením (včetně sepsání a podání návrhu na
oddlužení) poskytovat za finanční odměnu, jsou
pouze: advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce. Konkrétní částky, které mohou být
legálně zaplaceny, jsou maximálně: 4.000,- Kč
(s DPH: 4.840, ) v případě oddlužení jednotlivce
a 6.000,- Kč (s DPH: 7.260,-) v případě oddlužení
manželů. Tyto částky má konkrétní subjekt právo
získat pouze v průběhu oddlužení v plné výši – ne
předem.
Vyšší částky není nikdo povinen akceptovat a je
zcela nelegální vyšší finanční odměny (navíc často
tzv. na ruku) na dlužnících požadovat. Za takovéto
jednání hrozí příslušným subjektům kromě jiného
pokuty až do výše 500.000,- Kč.
Jakožto dluhový poradce se potkávám s lidmi,
kteří musí zcela zbytečně řešit různé komplikace:
např. špatně napsaný návrh na oddlužení, nedoložené povinné přílohy nebo podání návrhu na
oddlužení v situaci, kdy dlužník nesplní podmínky
oddlužení. Tyto situace mívají za následek i zrušení insolvenčního návrhu a následný konkurz.
To může vést ke vzniku dalšího mnoha tisícového
dluhu jako důsledku jednání nesolidních subjektů.

Člověk v tísni, o. p. s. však patří k organizacím,
které mohou i nadále poskytovat poradenství
a asistenci v insolvenčním řízení a za své klienty
také insolvenční návrhy podávat. Tyto služby poskytuje Člověk v tísni zcela bezplatně všem lidem
v tíživé sociální situaci.
V Karlových Varech jsou tyto služby poskytovány
především v rámci Odborného sociálního poradenství, které je financováno z dotací Karlovarského
kraje a Magistrátu města Karlovy Vary, a to na adrese: Blahoslavova 18/5, 360 01 Karlovy Vary. Je
vhodné se na konzultaci objednat předem na tel.
čísle: 777 499 477, kde je možné se individuálně
dohodnout.
Výzva na závěr: jelikož považujeme pokračující praxi výše zmíněných subjektů za skutečně
nemorální a nezákonnou, chci vyzvat každého, kdo
má po datu 1. 7. 2017 s podobnými praktikami
zkušenost, aby se obrátil na organizaci Člověk
v tísni, o. p. s., která věc zmapuje a předá ji k dalšímu řešení nebo aby se přímo obrátil s podnětem
na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Předem všem
děkuji za případnou iniciativu.

Mgr. Jiří Janko
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Karel Neckář hrál za Vídeň i Dyna
Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
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POČÍTAČOVÉ KURZY

stěHování – rYdo
čr + evropa
tel.: 602 444 940, 353 220or

• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupinceSchaubaustelle_60x86.indd 1
KURZY
4/26/2018 4:42:11 PM
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
stěHování
–
rYdol
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
čr + evropa
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
KE
ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
KE
ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Iva Kulatá
Iva Kulatá
tel.: 602 444 940, 353 220 554
940www.softwarovaskola.cz
555, www.softwarovaskola.cz
lektorka777
PC kurzů
940 777
555,
lektorka PC kurzů
SC-322222/10

SC-330142/09

Tel. 776 722 611, Moskevská 10, K. Vary
OD BŘEZNA NA NOVÉ ADRESE

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

Petr Slabihoud Řidič karlovarského Senior expresu strávil ve službách místního dopravního
podniku 45 let.
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Vaše dítě neslyší? Pomůže vám
Centrum pro dětský sluch Tamtam
Malé dítě se sluchovým postižením se potřebuje
naučit komunikovat, vnímat zvuky a chápat svět.
Většina neslyšících dětí se však rodí slyšícím
rodičům, kteří nemají s postižením sluchu žádnou
zkušenost. V takové situaci může pomoci služba
rané péče, ušitá přímo na míru rodinám s neslyšícími dětmi. Tuto péči v České republice poskytuje
obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský
sluch Tamtam.

Poradkyně rané péče z Tamtamu pomáhají
rodičům zodpovědět jejich otázky, které zpočátku
přicházejí jedna za druhou – jak budeme s dítětem
komunikovat, jak ho naučíme mluvit, číst, máme
se učit znakový jazyk, kam bude dítě chodit do
školy, najde kamarády, najde partnera, práci…?
V pravidelných intervalech dojíždějí do rodin
a informují rodiče o možnostech diagnostiky
a kompenzace sluchového postižení, doporučují
jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče
může rodinu provázet od narození až do nástupu
dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy,
u dětí s kombinovaným postižením ještě déle,

maximálně do sedmi let věku dítěte.
Tamtam se poskytování rané péče a dalších
profesionálních služeb dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám věnuje již 28 let a svoje
klienty má i v Karlovarském kraji.
Ranou péči rodiče využívají bezplatně, na základě
vlastního rozhodnutí. Je určena také rodinám, ve

Nejvíce se pro diabetika dá udělat,
když diabetikem ještě není
Podle standard diabetologické společnosti
je nemocný diabetikem, pokud jeho glykemie
nalačno dosáhne 7 mmol/l. Ve skutečnosti ale
diabetes vzniká již mnohem dříve, než si vyšetřu-
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jící i pacient obvykle připouští. V průběhu života
dochází potupně ke snížení produkce inzulinu
a na produkovaný inzulin vzniká špatná odpověď
organizmu, takzvaná inzulinová rezistence. V té
době již vznikají v organismu změny zejména
na kardiovaskulárním aparátu. Současně s tím
se odehrávají i změny v metabolismu lipidových
substancí, stoupá hladina cholesterolu a dalších
lipidových parametrů, zejména triglyceridů. Spolu
se zvýšenými hodnotami krevního tlaku tak vzniká
riziko cévních a dalších komplikací diabetu. To je
důvodem nutné prevence následných komplikací
a rozvoje onemocnění. Včasným vyšetřením hodnot jednotlivých ukazatelů lze skryté onemocnění
odhalit včas. Z těchto zkušeností vychází naše
organizace Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
Karlovy Vary a v pravidelných intervalech nabízí
všem místním občanům preventivní vyšetření
uvedených parametrů. Sledujte proto informace
na našem webu www.diabetes-kv.cz a dozvíte
se čas a místo dalších preventivních akcí. Bez
výjimky totiž stále platí rčení profesora Milana
Kvapila: „Nejvíce se pro diabetika dá udělat, když
diabetikem ještě není.“

MUDr. Zdenka Krejsová

kterých jsou sami rodiče sluchově postižení.
Pokud potřebujete služby Centra pro dětský sluch
Tamtam, kontaktuje nás na čísle 605 400 100 či
e-mailem na detskysluch@detskysluch.cz. Více informací najdete na stránkách www.detskysluch.cz
Lucie Křesťanová
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

DEN JÓGY
BUDE NA ROLAVĚ
Již po čtvrté letos v Karlových Varech slavíme
Mezinárodní den jógy, který vyhlásila OSN.
Všichni zájemci od dětí po seniory mohou přijít
v sobotu 23. června do volnočasového areálu
Rolava a vyzkoušet sami na sobě blahodárné
účinky jógy. Organizátoři připravili pestrý
program – cvičení klasické jógy, jógu proti
bolestem v zádech, dětskou jógu, power jógu,
hormonální jógu i jógu smíchu. Akce se koná
celý den a je zdarma. Aktuální informace a program najdete na www.mezinarodnidenjogy.cz.

• LIDÉ

Zlaté svatby. Své ANO si řekli před 50 lety
Před čtyřmi lety jsem v tomto měsíčníku
psala o tom, že mne velice baví měnit lidské
kroky tím, že oddávám. Za těch pár dalších let
jsem zpečetila hodně osudů. Ovšem to jsem
nevěřila, že je možné žít v harmonickém svazku
i dlouhých 50 a více let. O kamenné svatbě,
tedy po 65 letém soužití jsem psala. Dnes mi
dovolte napsat opět o jedné – troufnu s i říct –
také raritě. Dne 28.4. jsem byla poctěna „znovu
oddat“ dva manželské páry, kteří si v obřadní
síni v Karlových Varech řekli své ANO již dne 26.

dubna 1968, tedy před padesáti lety.
Manželé Václav a Eva Pravečkovi, kteří
v průběhu svého života mimo jiného učili na
karlovarských středních školách. Přivedli na
svět dvě děti – dceru Evu a syna Honzu a mají
vnoučky – Lukáše, Martina, Jiříka, Honzíka,
Davídka, Danečka a jedinou vnučku Kateřinu.
Manželé Pavol a Emílie Všelkovi, kteří se
v roce 2015 přestěhovali do domečku v Novém
Strašecí. Zde bydlí i dcera Blanka s manželem
a dětmi – Ondřejem a Eliškou. Syn Pavel jezdí

Václav a Eva Pravečkovi

s manželkou za rodiči z Nové Teplice u Bošova.
Vaše manželství jsou pěkným příkladem pro
nás všechny. Přáli bychom si, aby všechna
manželství vydržela přes veškeré nesnáze
a starosti tak dlouho, jako ta Vaše.
Ještě jednou blahopřeji a hluboce se klaním!

Věra Bartůňková

Pavol a Emilie Všelkovi

Z Volyně přišla se Svobodovou armádou, jako spojařka

Úctyhodné 90. narozeniny oslavila v květnu paní
Vlasta Tušakovská. Šarmantní a temperamentní
dáma nešetří úsměvy a užívá si života, přestože jí
ho ztrpčila nejedna těžká zkouška. „Narodila jsem
se na Volyni na Ukrajině. Tatínka Stalinův režim
uvrhl do vězení, maminka mi zemřela, když mi
bylo devět let. S tříletými bratříčky dvojčaty jsme
byli nějaký čas u babičky. Otec se po propuštění
z vězení znova oženil. Chtěl pro nás matku, ale byla

to macecha v pravém slova smyslu. Přivedla si
svého synka a my měli peklo. A navíc byla válka na
spadnutí. Potkaly nás zlé časy,“ nechává nahlédnout
do svého nelehkého dětství paní Vlastička. V roce
1944 vstoupila do armády. „Bylo mi šestnáct a právě
probíhal nábor do Svobodovy armády, tak jsem
se nechala spolu s ostatními děvčaty a chlapci
naverbovat. Soustředili nás v Kamenci-Podolsku.
Odtud jsme odjeli do rumunského Sadagura, kde
jsme absolvovali rychlé školení. Byla jsem přidělena
ke spojařům, ale musela jsem umět zacházet
i s puškou. A pak už přišla cesta na frontu. Pracovala
jsem na ústředně jako spojařka. Se Svobodovou
armádou jsem se dostala až do Prahy. To víte, nejhorší
to bylo na Dukle. Kdo prošel Duklou, je zocelený na
celý život. Konec války pak byl pro nás nesmírným
štěstím,“ vyznává se paní Tušakovská. V Praze se
potkala s bratrem jedné své kamarádky z fronty,
armádním ženistou a svým budoucím manželem.
Po demobilizaci v prosinci roku 1945 se společně
usadili v Litoměřicích, kde dostali dům s polnostmi po
vysídlených Němcích. O dva roky později byla svatba
a za další rok přišel na svět syn Leoš. Do Karlových
Varů se mladá rodina přestěhovala v roce 1952.

Paní Vlasta zde měla několik příbuzných a našla
práci v administrativě. Město si okamžitě zamilovala,
nejevíce si užívala procházky po kolonádě. Později,
po smrti manžela, se připojila k místnímu spolku
turistů, se kterým doslova prochodila okolní lesy.
„Znám každý kout,“ chlubí se oslavenkyně, která
také ráda zahradničila, pěstovala kytičky a jahody.
„Za svobodna jsem se jmenovala Pilná a opravdu
jsem byla pilná a pracovitá,“ přidává. Právě ve své
činorodosti a aktivitě vidí recept na dlouhý, spokojená
a šťastný život. Dnes ji šťastnou mimo jiné dělají vnuk
Petr a pravnoučátka Jan a Linda, které nesmírně
miluje. Užívá si také společnosti přátel z Domova
pro vojenské veterány Bílý kříž, kde pět let žije a kde
si také vychutnal velkolepou oslavu svého jubilea.
„Přišli přátelé a známí, kterých mám hodně, hlavně
v Obci legionářské. Velmi si vážím i osobní návštěvy
náměstka primátora města Michala Riška a nejvíc
mě potěšil osobní dopis s přáním od paní ministryně
Karly Šlechtové, který mi předal plukovník Eduard
Stehlík z Ministerstva obrany ČR, s kterým mám
přátelský vztah,“ pyšní se paní Vlasta, které i do
dalších let přejeme pohodu, neutuchající elán a hodně
zdraví do dalších let života.
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hyde park
Hodnotné stavby vyžadují
památkovou ochranu
V nedávné době byly v regionu zbořeny tyto
významné stavby: Obchodní dům Baťa v Mariánských lázních, klášter v Chebu, mlékárna, pivovar
Weber, lokomotivní depo a zbytek litinového
perónu v Karlových Varech. Došlo dokonce i k demolici plynových lázní od Loosova žáka arch.
Rudolfa Welse. Scénář byl vždy stejný. Aktivističtí
statikové zpracovali cinknuté znalecké posudky,
podle kterých prý hrozí okamžité zřícení budov
a stavební úřad demolici potvrdil. Památkáři se
dívali provinile do země, krčili rameny a alibisticky prohlašovali, že věc bohužel nebyla prohlášena památkou a proto se již nedalo nic dělat…
V předloňském roce začal karlovarský magistrát města v rámci výstavby nového dopravního terminálu u Tržnice připravovat faktickou
demolici Chebského mostu pod krycím označením „rozšíření mostu na čtyř pruh“. V praxi by
to znamenalo likvidaci celé mostovky, oblouků
a provrtání stávajících pilířů mostu ztužujícími
pilotami. Pouze prohlášení mostu za památku
tomuto inženýrskému barbarství zabránilo a magistrát zatím musel od svého záměru, tj. přivést
do památkové zóny, dnes již do památkové rezervace co nejvíce automobilové dopravy, ustoupit.
Dalším aktuálním případem je modernistická
budova Keramické školy v Karlových Varech,
u které krajský radní Bradáč zahájil kroky
k sejmutí její památkové ochrany s tím, že je postavena z hlinitanových betonů. Jak ale prokázaly
revizní statické posudky, tato lživá tvrzení se nepotvrdila. Nebýt toho, že škola byla zapsána jako
kulturní památka, dnes by již zajisté v obecném
„zájmu ochrany zdraví a lidských životů“ byla
bleskově zbořena a Karlovy Vary by přišly o další
hodnotnou stavbu svého historického dědictví.
Demolice hrozí i bývalé policejní budově v ulici I.
P. Pavlova od významného německého architekta
Karla Riedla . V tomto případě však Ministerstvo
kultury usoudilo, přestože se pro ochranu budovy
vyslovili všichni místní a krajští pamákáři, že převažují práva účastníků nabytá v dobré víře , resp.
jejich legitimní očekávání ,nad veřejným zájmem
na ochranu kulturního dědictví . Prohlášením za
16
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necenzurované názory politiků a občanů města

památku by mohlo dojít ke zmaření investice.
Tyto důvody považuje správní orgán za stěžejní.
Předmětná věc tedy nesplňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb. pro
prohlášení věci za kulturní památku.
Znají na ministerstvu odpověď na otázku kolik
staveb německého expresionismu zůstane
v regionu po demolici policejní budovy? Odpověď
je jednoduchá: žádná.
Dokáže-li stát v obecním zájmu vykoupit vepřín
na pozemku bývalého sběrného tábora v Letech,
jak je možné, že neuznává hodnotnou architekturu a nectí památku mučených Židů a antifašistů
v policejních celách karlovarského gestapa?
Prohlášení věci za památku, zejména jde-li o věc jedinečnou a památkově hodnotnou,
nepochybně přispěje k její záchraně a v každém
případě zamezí jejímu zničení.
Ing.arch. Alexander Mikoláš

Návštěva za všechny peníze
Vážený pane primátore.
Koncem měsíce dubna 2018 jsme s manželkou
navštívili Karlovy Vary. Kromě hezkých zážitků
a příjemných dnů jsme si bohužel z Vašeho
města odvezli i negativní zážitky. Naprosto
neupravené cestičky kolem vyhlídky Karla IV, až
po rozhlednu Diana a Jelení skok. Odtud se ani
nedalo sejít ke Kolonádě, cestičky nevyznačené,
neupravené a průchod zabarikádovaný. Co bylo
horší, že po návratu k zaparkovanému autu
v ulici Ondřejská jsem zjistil, že dosud neznámý
pachatel z našeho auta ukradl mlhové světlomety, pokoušel se ukrást i hlavní světlomety vpředu
a vzadu a ukradl další součástky z auta. Pro
Vaši informaci nám byla způsobena škoda téměř
20 tisíc korun. Jsem důchodce a tak je pro nás
způsobená škoda poměrně citelná. A to jsme byli
ještě k tomu týden bez auta. Případ vyšetřuje
Policie ČR. Dle jejich sdělení se nejedná o první
případ.
Při odjezdu z Vašeho města jsem si na informačním středisku vyzvedl regionální noviny, kde
jsem se dočetl, jak magistrát Karlových Varů
plánuje zakoupení nových rychlostních radarů.

Určitě výborná věc, v našem městě jsou dva měřené úseky, Městský úřad si to moc pochvaluje,
aby stihli vyřizovat pokuty z překročení povolené
rychlosti museli již přijmout tři nové pracovníky.
Pane primátore, až Váš Magistrát vydělá
nějakou tu korunu, nebo Vám zbude v rozpočtu
města, možná by neškodilo nechat instalovat
kamerový systém ve městě, abyste byli schopni
zajistit veřejný pořádek a majetek občanů.
Prosím o zveřejnění mého dopisu na Veřejném
zasedání. Možná Vám bude moje rada k něčemu
nápomocna.
Jsem s pozdravem,
Milan Hrdina, Dobříš

Karlovarský příběh
Do ticha lesů
stále ještě znějí
rytmické básníkovy kroky
a letní vzpomínky
na mistry tónů hudby
se tady mísí
s vůní jasmínu.
Pospolu plynou
s pramínkem
a s říčkou letí
přes kameny dál.
- Jen aby zůstaly.
Tady a teď a napořád.
V sevřeném údolí,
co naráz obsáhne
průzračnost výšin,
hloubku nebe,
vody podzemí,
oheň zemského jádra
a sílu kosmu.
Světlo i tmu.
Vesmírnou jiskru prasíly,
co léčí.
Vyvěrá tady kolem dokola
i z posledního kamínku,
kapičky deště, kvítku, lístku...
Z každého slova
dávného karlovarského příběhu.
Běla Janoštíková

• INZERCE

Sportem ku zdraví!
A ve WITTE i pro dobrou věc
Sportem ku zdraví! Známé rčení platí beze zbytku ve společnosti WITTE. Přední zaměstnavatel
na Karlovarsku své pracovníky v jejich volnočasových sportovních aktivitách notně podporuje.
Díky nadšencům z WITTE Sport Teamu se tak
barvy společnosti proplétají startovním polem
City Triatlonu v Karlových Varech, WITTE Dětského Triatlonu v Nejdku, nebo nedávného Mattoni
1/2Maratonu Karlovy Vary.
Witťáci běželi nejen v hlavním závodě, ale skvělé
výkony předváděli také účastníci rodinného běhu na
tří kilometrové vzdálenosti, stejně tak jako ti, kteří se
poskládali do dvou či čtyřčlenných štafet.
Šestého ročníku karlovarského půlmaratonu se
však letos zúčastnilo nejen několik desítek běžců
z řad zaměstnanců WITTE, ale také tři týmy se
speciálními vozíčky opatřenými logem společnosti.
Důvod? Firma WITTE se stala sponzorem charitativního občanského sdružení Run With Those That
Can´t (Běháme s těmi, jež sami nemohou), jehož
cílem je umožnit aktivnější život handicapovaným
dětem a jejich rodinám.
Jeden vozík společnost letos znovu věnovala,
druhý z loňska se závodu účastnil také a na třetí
vozík se složil samotný WITTE Bike Team. Přes
veškeré překážky na trati a defekt, který potkal

jeden z týmů krátce po prvním kilometru, se podařilo
všem běžcům trať zvládnout a proběhnout cílovou
rovinkou. Běh s mottem "All Runners Are Beautiful"
přinesl tedy nejen sportovní zážitky, skvělé výsledky
a někomu i osobní rekordy, ale také podporu dobré
věci.
Ve WITTE věří, že se aktivity jejich sportovního
týmu budou rozšiřovat a nadšenecká základna dál
poroste. K tomu by měla napomoci jedna vítaná
změna: nově se členy týmu mohou stát nejen
zaměstnanci, ale také jejich děti. Čerpání finanční
podpory se tedy vztahuje nejen na dospělé sportovce, ale také na ty do patnácti let.
Kromě vlastního WITTE Sport teamu, který sdru-

žuje WITTE Bike Team či WITTE Fotbalový tým firma
podporuje také další místní sportovce. Vedle velkých
či dlouhodobých partnerů podporuje společnost také
řadu projektů menších či jednorázových, mezi stěžejní regionální projekty patří podpora malých sportů
a mládeže v oddílech jako jsou SK LIAPOR WITTE
Karlovy Vary (nohejbal), BVC WITTE Chodov (plážový
volejbal), TJ Jiskra Nejdek (badminton), HC Čerti
Ostrov (hokej), FK Baník Sokolov, FK Nejdek a Fotbalové akademie Karlovarska (fotbal). Společnost
stojí také za HC Energií Karlovy Vary (lední hokej),
tady však podle ní nejde až tolik o podporu sportu,
ale regionu jako takového. "Zaslouží si mít jeden
z hlavních sportů co nejvýše," říkají ve WITTE.

výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:
 DĚLNICKÉ PROFESE VE VÝROBĚ A NA LETNÍ BRIGÁDU:

i do směnného provozu  praxe ve výrobě keramiky/porcelánu výhodou

 PRACOVNÍKA DO SKLADU/RANNÍ:

samostatnost  znalost PC, řidič VZV  min. výuční list  fyzicky zdatný!

 MISTR SKLADŮ - I ŽENA:

organizační schopnosti  vedení menšího týmu pracovníků  komunikativní  samostatný v řízení a rozhodování  praxe v logistice

 PRACOVNÍKA OSTRAHY:

znalost PC  čistý trestní rejstřík

NABÍZÍME:

 zázemí silné stabilní společnosti
 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe
 firemní bonusy: 5 týdnů dovolené,
dotované stravování od 10 Kč,
7,5 hodinová pracovní doba

MOBIL: 724 984 890

E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz
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Na skok do lesa
Nostalgie
Obchodníci se snaží od nepaměti uhádnout po
čem lidé vlastně nejvíc touží. A v poslední době
se také o totéž zajímají politici po celém světě,
protože jejich moc je na vůli lidu přímo závislá.
Obchodníci1 mají ale pozici poněkud ztíženou,
konkurence mezi nimi je obrovská, a ještě jim
politici svobodnou soutěž ztěžují dotacemi, cly
a celou řadou jiných opatření. Nejlepší z nejlepších, ale už mezitím přišli na skvělý nápad.
Propojili oba světy dohromady a byť je to časově
náročné a téměř vždy nelegální, mnohým se daří.

Belle epoque
Francouzský výraz pro krásnou dobu v období
evropských dějin mezi lety 1890 a 1914 se začal
z nostalgie používat po světové válce, která právě
tuto dobu zničila. A používá se dodnes.
Symboly, časem stále víc idealizovaných a pro
mnohé bezstarostných krásných časů se mimo
jiných staly Eiffelova věž v Paříži a třeba, což je
pro nás zvlášť významné, plakáty Alfonse Muchy.
Slovní spojení Belle epoque odkazuje i na
okouzlení z technického pokroku, z ekonomických
úspěchů, z velkých a architektonicky skvostných
staveb a konečně i k nadšení z míru a „harmonie“
v politických vztazích. Nastal rozkvět kultury.

Císařské lázně

Alfons Mucha - secesní plakát
18
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Grand Hotel Pupp - 1906

Zvláště ve Francii, Velké Británii, Německu,
Rakousku-Uhersku, Itálii a Belgii. Rozvíjela se fotografie, zrodila se kinematografie, řadu úspěchů
zaznamenali lidé na poli přírodních věd, v medicíně a v zavádění nových technologií.
Technický pokrok způsobil, že život se stal
relativně snazším, zbylo více času na kulturu. Ta
pak dosáhla v krátkém časovém úseku nebývalé
úrovně. Nastal „zlatý věk“ průkopníků automobilové dopravy a vzduchoplavby, společenský život
se přelil na bulváry metropolí do divadel, kaváren,
kabaretů, a do přímořských, či do jiných, zvlášť
oblíbených lázeňských středisek.
Krásná doba tedy platila i pro Karlovy Vary.
Rychle se blíží výročí 100 let samostatného
českého státu, a proto je právě odkaz na epochu,
kdy v Čechách ještě vládli Habsburkové, téma,
které se snad konečně zbaví všech ideologických
nánosů. V KRL na to ovšem není prostor. Pojďme
se tedy nyní, v rámci procházky


Pavel Reiser, Martin Jiřík

• SERIÁL

Cesta k Sanssouci

Café Egerländer

Lanovka na Dianu 1913

Kaple Ecce Homo

Lázeňská společnost na přelomu století

19

• KULTURA

KSO končí 183. sezónu
festivalem Beethovenovy dny
Poslední měsíc 183. koncertní sezóny Karlovarského symfonického orchestru nabídne
posluchačům především několik koncertů festivalu
Beethovenovy dny. Festival patří mezi tradiční
akce KSO, letos se uskuteční již po sedmadvacáté.
Klavírním recitálem jej zahájí 13. června v Grandhotelu Ambassador Národní dům karlovarský rodák
Jan Šimandl. Mladý klavírista pochází z hudební
rodiny, jeho matka Lenka je houslistkou KSO, otec
Karel respektovaným skladatelem a pedagogem
(a též klavíristou).
Na dalším z festivalových koncertů vystoupí
s orchestrem 19. června v Grandhotelu Pupp houslový virtuos Pavel Šporcl, který provede Beethovenův Houslový koncert D dur. Koncert bude řídit
šéfdirigent KSO Jan Kučera. Poslední festivalový
koncert se uskuteční 23. června v Lázních III, kdy
pod vedením dirigenta Floriana Merze zazní řada
drobnějších skladeb Beethovena, Strausse, Dvořáka a dalších s koncertním mistrem KSO houslistou
Jakubem Sedláčkem jako sólistou.
Posledním koncertem této sezóny pak bude již
po čtvrté open air koncert KSO v areálu Rolava s projektem My hrajeme všude, tentokrát

Beethovenovy dny Festival zahájí klavírním recitálem karlovarský rodák Jan Šimandl.
s podtitulem „KSO na taneční strunce“. Tentokrát
se návštěvníci, kteří se v minulých letech dostavili
vždy ve velmi hojném počtu, mohou těšit na hudbu
taneční - valčík, polku, hudbu k baletu nebo kan-

KSO v Karnevalu zvířat
Karneval zvířat je unikátní představení, které
vzniklo ve spolupráci Základní školy a základní umělecké školy Karlovy Vary, Karlovarského
městského divadla a Karlovarského symfonického
orchestru. Poprvé měli možnost ocenit skvělé profesionální představení s mnoha účinkujícími nezletilými umělci, návštěvníci vyprodaného představení

v rámci zahájení letošní lázeňské sezóny.
V představení s hudbou Camilla Saint-Säense,
Karla Šimandla, Petra Čamka, Vojtěcha Šembery,
s nápaditými kostýmy, projekcí a samozřejmě živými hudebníky účinkuje dohromady přes sto umělců.
Repríza představení se uskuteční 14. června
v Karlovarském městském divadle.

kán v dílech skladatelských velikánů.
KSO děkuje všem posluchačům a příznicům za
návštěvy koncertů a podporu a těší se na setkání
ve 184. koncertní sezóně 2018/2019.

Tanec Praha.
Festival chystá už
30. ročník

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla se i letos vrací do Karlových Varů.
Obyvatele srdečně zve v neděli 17. června v 15.00
hodin na Mlýnskou kolonádu na energické mexické
procesí Los The Ultramar. Mexické seskupení
různorodých talentů Foco alAire strhne návštěvníky
fascinující nakažlivou atmosférou procesí nepřehlédnutelných masek v doprovodu lehce funebrální
hudby. V zdánlivě primitivním pohybu je promyšlen
každý detail, stejně jako u kostýmů s maskami,
které jsou nápaditě umístěny uvnitř spirály popsané
významově bohatými texty: originální poezií autorky.
Festival pořádá Tanec Praha z.ú. ve spolupráci s iniciativou Vzbuďme Vary (spolek Offcity) za podpory
Ministerstva kultury. Více informací najdete na webu
tanecpraha.org.
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Karneval oslaví 100let Československa
Československý karneval barev. Letošní Mattoni
Karlovarský Karneval se ponese ve znamení oslav
100let od založení Československa. Největší
středoevropský karneval se opět po roce odehraje
v centru Karlových Varů za účasti desítek atrakcí
a účinkujících z celého Česka. Tradiční součást
kulturního léta ve městě připravila na první
červnový víkend pořadatelská agentura Müller
Production ve spolupráci s Nadací Města Karlovy
Vary
Program 11. ročníku odstartuje již v pátek
1.6. tradiční Dronte Noční romantickou plavbou.
Trasa po říčce Teplé provede účastníky plavby
historickým centrem Karlových Varů, cíl je před
hotelem Thermal. Přihlásit se můžete na webech
karlovarskykarneval.cz nebo dronte.cz.
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. 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. Vyhlá-

šení Krále a Královny Karnevalu, bude moderovat
Jakub Kohák a proběhne před hotelem Thermal
od 19.00 hodin.
Vyvrcholením letošního 11. ročníku Mattoni Kar-

lovarského karnevalu bude vystoupení kapely No
Name od 21.00 hodin, jako předkapela zahrají od
19.30 hodin U mě dobrý. Závěr programu obstará
karnevalový ohňostroj.

POCTIVÉ, ČISTÉ, JEDINEČNÉ SKLO

Sklárna Nové Sedlo nabízí po realizovaných investicích 20 nových pracovních příležitostí

Nové Sedlo, 1. 2. 2018 - Po mnoha milionové investici nabízí O-I, světový výrobce skleněných obalů, až 20 nových pracovních míst ve sklárně v Novém Sedle.
O-I hledá kandidáty s technickým zaměřením, aby se připojili k týmu závodu na pozice strojníků, opravářů strojů, mechaniků či inspektorů/inspektorek kvality a rozšířili tak řady nejen pracovníků v
provozu, ale i vedoucích pracovníků. Toto rozšíření vychází z dlouhé historie závodu, která umožnila společnosti O-I stát se pomocí nejnovějších metod a technologií lídrem v regionu ve své oblasti
výroby.
Společnost rozšiřuje svůj 180 členný tým, který vyrábí přes 460 milionů skleněných lahví ročně pro některé z předních výrobců vína, piva a lihovin v regionu. Být zaměstnancem O-I znamená
spoustu učení, které vám postupem času během získávání zkušeností umožní stát se zkušenými odborníky.
O-I poskytuje školení v technické oblasti i v oblasti manažerských dovedností všem novým zaměstnancům, praxe ve sklářském oboru tudíž není vždy podmínkou. Společnost dodává své produkty
nejznámějším světovým výrobcům potravin a nápojů a nabízí kariérní rozvoj jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. Máme více než 27 000 zaměstnanců v téměř 80 závodech ve 23
zemích světa a neustále rosteme. Sklo je nejekologičtější obalový materiál na světě a 73% naší výroby je vyrobeno z recyklovaného skla.
"Jak pokračujeme v transformaci podnikání, hledáme lidi s technickým vzděláním, kteří jsou připraveni být součástí našeho příběhu, chtějí pracovat se skláři a odhalovat krásu skla. Sklo je
jako materiál jediné zcela obnovitelné. To znamená, že sklo je vyrobeno pouze z přírodního písku, sody, vápence a z recyklovaného skla", říká ředitel závodu Pavel Netroufal.
"O-I nabízí vynikající příležitosti pro Váš rozvoj a správným kandidátům kariérní postup na vedoucí pozice. Někteří naši současní vedoucí strojů začali svou kariéru v našem závodě jako
strojníci. Jelikož jsou kvalifikovaní, angažovaní a orientují se ve výrobě skla, byli schopní převzít odpovědnost za výtěžnost stroje. Jiní kolegové začali v dělnických pozicích a stali se
směnovými mistry nebo se kolegové ve vedoucích pozicích vypracovali na další vedoucí pozice v závodě i mimo závod a pokračují dále ve svém rozvoji. Jako nadnárodní společnost umožňuje
O-I přístup k získání mezinárodních zkušeností a k postupu v kariéře na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců zůstává po celou dobu své kariéry u naší společnosti kvůli silné firemní
kultuře a hodnotám. "
Technologie v Novém Sedle patří mezi nejpokročilejší u O-I. Společnost O-I do závodu v Novém Sedle investovala v posledních třech letech přibližně 17 milionů korun. Pavel Netroufal říká:
"Instalovali jsme ventilaci pro zlepšení pracovních podmínek strojníků na jedné z van, revitalizovali jsme naše sociální zařízení, společné prostory a školící místnosti pro nové zaměstnance.
Neustále investujeme do zlepšení bezpečnosti všech našich zaměstnanců. "
"Společnost O-I nabízí řadu zaměstnaneckých výhod počínaje týdnem dovolené navíc oproti nároku
stanovenému zákonem, přes příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu po směnové příplatky, které
jsou v částkách vyšších než stanoví český zákoník práce”, říká Kamila Hlaváčková, HR Managerka závodu.
"Nabízíme dotované obědy, kvalitní pracovní oděv, revitalizované šatny se sprchami a další výhody, které
vytvářejí velmi atraktivní balíček pro správného kandidáta."
Pro více informací či v případě vašeho zájmu přihlásit se na jakoukoli pracovní pozici,
zašlete svůj životopis na prace@o-i.com
Pro informaci o volných pracovních místech kontaktujte, prosím,
personální oddělení na +420 352 372 162.

O O-I
Společnost Owens-Illinois, Inc. (dále jen: OI) je největším světovým výrobcem skleněných obalů a preferovaným
dodavatelem mnoha světových výrobců potravin a nápojů. Společnost měla v roce 2016 tržby ve výši 6,7
miliardy dolarů a zaměstnává více než 27 000 lidí v 80 závodech ve 23 zemích. S globálním ústředím v Perrysburgu, Ohio, dodává společnost O-I na rostoucím globálním trhu bezpečné, udržitelné, čisté, ikonické skleněné
obaly. Další informace naleznete na adrese o-i.com.Společnost O-I získala závod v Novém Sedle v roce 2008 a v
současné době zde zaměstnává 181 lidí.
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Karlovarské městské divadlo zve na šestnáctou premiéru

Sněhová královna

Bylo – nebylo… Tím začíná většina pohádek. Tu
naši začal slavný pohádkář pan Andersen z dalekého Dánska trochu jinak, slovy – „až budeme
na konci tohoto příběhu, budeme vědět víc, než
víme teď.“ A tak se ve Vašem divadle můžete
dozvědět třeba o rozbitém zrcadle, jehož střípky
poletovaly po světě, vnikaly lidem do očí – a lidé
pak měli oči jen pro to, co bylo kde špatného.

Andersen dětem Velká bronzová socha
v Central Parku v New Yorku zobrazuje dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena
sedícího na žulové lavici při četbě své knihy
Ošklivé káčátko. Socha George Johna Lobera
z roku 1956 odkazuje na 150. narozeniny autora a určena je ve spisovatelově stylu dětem,
které na sochu mohou stoupat. V parku tak
patří mezi místní oblíbené atrakce.

Foto: Ronile

O stejných střípcích, které vnikaly lidem do srdce
– a ta srdce se měnila v kusy ledu. A o Sněhové
královně, která unesené chlapce, kteří nevyřešili
její hádanku, měnila ve Sněžné čerty…
Pohádka pro děti od šesti let, inspirovaná klasickým pohádkovým příběhem chlapce Kaje a dívky
Gerdy, která musí svého kamaráda zachránit
z moci Sněhové královny, připravuje pod režijním
vedením Michala Háby a ve výpravě Adriany
Černé soubor Činohry Karlovarského městského
divadla, a to ve spolupráci s kolegy ze Západočeského divadla Cheb. Dobrodružné putování
přes zahradu věčného léta, zámek nóbl prince
a neméně nóbl princezny i loupežnické doupě, za
doprovodu havrana či soba a omamné vůně růží
zavede Gerdu až do královnina ledového paláce
– a možná jí pomůže i přes nástrahy dospívání...
Pohádka slibuje, jak už to u koprodukčních titulů
ČKMD a ZDCH bývá, velkou podívanou a výraznou hudební složku, jejímž autorem je tentokrát
Jindřich Čížek.
V roli Sněhové královny uvidíte Karolínu
Jägerovou, v roli Gerdy Magdalénu Hniličkovou;
dále hrají Jiří Švec, Tereza Švecová nebo Eliška
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor
Braunreiter, Pavel Richta, Miroslav Sabadin a Petr
Németh. V Karlovarském městském divadle
poprvé ve čtvrtek 7. června 2018 v rámci veřejné
generálky, která se koná od 10 hodin, premiéru
můžete navštívit v neděli 10. června 2018 v 15
hodin. Přijďte se v červnových vedrech ochladit
do divadla – Sněhová královna je tady pro Vás.

Visací zámek i Michal David.
V letním kině zazní různé žánry
Fanoušci Visacího zámku i Michala Davida si
v červnu přijdou na své v letním kině. Na pódiu se
tady během léta vystřídá hned několik předních
interpretů různých žánrů.
Michal David vystoupí v Karlových Varech v rámci
svého vůbec prvního turné pod širým nebem a na
svém koncertu 22. června představí popový král
českých osmdesátek kromě osvědčených hitů
také speciálního hosta večera - zpěvačku Markétu
Konvičkovou. Koncert začíná ve 20.00 hodin.
Své početné příznivce má také punková skupina
Visací zámek, která působí na české hudební scéně
od roku 1982 a přitom hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby skupina silně
ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory
celé jedné generace posluchačů. Předkapely budou
také stylové: SPS a Plesnivý fazole. Punkový večer
je v letním kině naplánovaný 16. června, začíná se
ve 21.00 hodin. Předprodej vstupenek na tyto i další koncerty z letního programu probíhá ve Fit klubu
Boba ve Svahové ulici a dalších prodejních místech.
Všechny koncerty se uskuteční s finanční podporou
města, a to z prostředků na oživení letního kina.
22

krl° ČERVEN

Létofest 2018
nabídne na
Rolavě dva dny
skvělé muziky

Po úspěšném tažení v Letním kině se hudební
festival Létofest 2018 přesune na Rolavu.
Poslední víkend v srpnu Karlovy Vary ožijí
multižánrovým hudebním festivalem. Festival
nabídne dvě pódia, přičemž druhé pódium bude
patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří
na Rolavu zavítají, se mohou těšit na Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž, Stihavka,
Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek Ztracený.
Hlavní hvězdou pátečního programu bude skupina CHINASKI, která přiveze halový mejdan,
se kterým aktuálně objíždí vyprodané hokejové
arény. Umožní jí to v rámci festivalů neviděné
pětatřicet metrů široké pódium, které dovolí
přenést nejvýpravnější show skupiny i pod širé
nebe. Svým jediným vystoupením v ČR v roce
2018 obohatí sobotní program kapela KABÁT.
Na své si přijdou také rodiny s dětmi s bohatým
programem a soutěžemi. Vstupenky lze zakoupit on line v síti TicketLIVE www.ticketlive.cz
nebo vybraných Infocentrech. Více informací
najdete na facebooku nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

24—25/8
Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/Mandrage

BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený

Předprodej
Ceny 2denních vstupenek (Kč)

590,–
1/10—31/12
2017

720,–
1/1—31/3
2018

850,–
1/4—31/5
2018

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě

• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 6.
19.30 Sean O´Casey, Jiří Krejčík: Pension pro
svobodné pány
Divadlo Palace
Divadelní aktovka Seana O´Caseyho Bedtime Story ve slavné
úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension pro svobodné pány,
která byla dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském Činoherním
klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního
řádu.
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/ Anna Fialová, Lukáš
Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška/ Zdeněk Velen, Petr
Miklovič, Irena Hoferová/ Lucie Jiříková/ Lucie Urbanová/ Gabriela
Rohlederová
Režie: Jaromír Dulava
2. 6.
19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela - derniéra
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie. Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Čech pomoci
místní policii s případem. Podaří se mu překazit ďábelské plány
zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit květ nevinnosti líbezné Květušky? Navazujeme na Divotvorný hrnec, půjde totiž opět
o chebsko-karlovarskou koprodukci. Vedle herců spolupracujících
s Karlovarským městským divadlem uvidíte a hlavně uslyšíte Karlovarský symfonický orchestr, který bude produkci živě doprovázet!
Hrají: Dominick Benedikt, Radek Bár, Petr Batěk, Pavel Marek, Karolína Jägerová, Vuk Čelebić, Jarmila Šimčíková/ Lucie Domesová,
Jindřich Skopec/ Karel Beseda, Miroslav Sabadin, Pavla Janiššová,
Vladimíra Vítová, Barbora Mošnová, David Beneš, Jiří Švec, Pavel
Richta, Radmila Urbanová, Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš
3. 6.
19.30 Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn
Na rodinné oslavě se sejdou tři bratři – podnikatel Francky, zubař
David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku
je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou,
nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Příchod
mladé vyzývavé sekretářky Natálie vyvolá paniku u přítomných
mužů a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka? Dojde
k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své… Jedovaté
narážky a trefně mířené odpovědi místy připomínají tenisovou
výměnu míčků, brilantní dialogy a situační zvraty jsou zárukou
příjemně stráveného večera.
Hrají: Václav Vydra, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Lenka
Skopalová/ Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová/
Eva Režnarová, Malvína Pachlová/ Jana Pidrmanová/ Lenka
Zahradnická/Kateřina Sedláková
Režie: Jan Novák
7. 6.
10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna – veřejná generální zkouška
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dnes už klasický pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy,
která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do
očí. Dobrodružné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce…
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel Richta,
Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába
8. 6.
19.30 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018 - pronájem
Magistrát města Karlovy Vary
Akce je určena pro uzavřenou společnost, cena vstupenky nebyla
definována.
10. 6.
15.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna - premiéra
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo Cheb
Dnes už klasický pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy,
která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do
očí. Dobrodružné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce…
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel Richta,

Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába
11. 6.
10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo Cheb
Dnes už klasický pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy,
která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla, které mu vnikly do srdce a do očí.
Dobrodružné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce…
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel Richta,
Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába
12. 6.
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
14. 6.
10.00 Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat –
představení pro školy
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo a Karlovarský
symfonický orchestr
14. 6.
19.30 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
15. 6.
19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing aneb tři
letušky v Paříži
Divadelní spolek Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají...
Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie
ovšem nic neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem,
který se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda
ze školy – i perfektní navigační systém začne mít trhliny. Kolotoč
bláznivých situací se právě roztáčí...
Hrají: Eva Perkausová, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára
Mottlová, David Gránský, Vojtěch Efler
Režie: Hana Gregorová
18. 6.
10.00 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů – představení pro školy
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
18. 6.
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
19. 6.
19.30 Ray Cooney, John Chapman: Do ložnice
vstupujte jednotlivě!
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie, plná suchého anglického humoru. I prostorná
exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle
těsná… Philip a Joan hodlají strávit večer mimo domov – a do
jejich bytu míří nezávisle na sobě a za jasným účelem Philipův
kolega, Joanina kamarádka a bytový architekt, který sice má byt
zvelebovat, ale rozhodl se ho využít zcela jinak. Kolotoč zastíracích
manévrů, nedorozumění a záměn osob se může roztočit naplno...
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík,
Pavel Nečas/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/
Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrinská/ Radka
Pavlovčinová,/ Hana Kusnjerová, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/
Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga Želenská, Vlasta Žehrová
Režie: Antonín Procházka
23. 6.
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
7. 6.
19.30 Nejkrásnější melodie z českých filmů
Lázně III
Liška, Šust, Soukup, Fišer, Havelka, Brzobohatý, Kurz a další
Tereza Mátlová - soprán
Jan Kučera - dirigent
13. 6.
19.30 Festival Beethovenovy dny
Grandhotel Ambassador Národní dům
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni: Chaconne d moll BWV
1004
Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 21 C dur "Valdštejnská" op. 53
Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 8 c moll "Patetická" op. 13
Ferenc Liszt: Reminiscences de Don Juan
Jan Šimandl - klavír
14. 6.
19.30 Karneval zvířat
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
16. 6.
20.00 Festival Beethovenovy dny
hotel Imperial
KOMORNÍ KONCERT
Skladby Mozarta, Beethovena, Dittersdorfa, Moerana a dalších
Riccio Quartetto:
Radka Ondráčková - hoboj, Alina Krejčová - housle, Martin Forman
- viola, Martin Ondráček - violoncello
19. 6.
19.30 Festival Beethovenovy dny
Grandhotel Pupp
BEETHOVEN - ŠPORCL
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61
23

• KULTURNÍ SERVIS
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21
Pavel Šporcl - housle
Jan Kučera - dirigent
23. 6.
19.30 Festival Beethovenovy dny
Lázně III
OD BEETHOVENA K ROMANTIKŮM
Ludwig van Beethoven: Coriolan, předehra
Ludwig van Beethoven: Romance pro housle a orchestr č. 1 a 2
Johann Strauss: „Die ersten Curen“, valčík op. 261
Antonín Dvořák: Scherzo Capriccioso Des dur op. 66
Richard Strauss: Slavnostní pochod Es Dur op. 1
Jacques Offenbach: Souvenir d'Aix-Les-Bains, valčík
Julius Fučík: „Traumideale“ op. 69
Ernst Fischer: „Na jih od Alp“, suita
Jakub Sedláček - housle
Florian Merz - dirigent
27. 6.
19.00 My hrajeme všude iv.
areál Rolava
TANCE V KLASICKÉ HUDBĚ
Tance v dílech A. Dvořáka, J. Brahmse, Offenbacha, Čajkovskéhoa
dalších hudebních velikánů
Jan Mikoláš - dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
6.6.
19.30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté
války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí
být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací,
zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by
nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba
i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš,
Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo
touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš
Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana
Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský,
Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, Andrea Kiralyi
a Jana Trsová.
12.6.
19.30 Irena Budweiserová & Jakub Racek
Populární zpěvačka, textařka, skladatelka a pedagožka, někdejší
členka slavného Spirituál kvintetu, se opět představí divákům
v Klubu Paderewski. Tentokrát ji doprovodí famózní kytarista Jakub
Racek.
15.6.
18.00 Samý kecy ňákejch básníků - host DS D3
Večer nejen poesie, autorská čtení českých spisovatelů, uvádí
poetický mistr a mistr nad mistry mistr Teodor Kravál. „Čeká vás
smích a pláč a smích a pláč a pláč ze smíchu. A smích. Bude víno.
Záruka vrácení peněz v případě, že se budete nudit!“ slibuje. Tak
přijďte - poslední akce před prázdninami bude velkolepá!

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1. 6.
19.30 Solo: Star Wars Story
2. 6.
14.30 Planeta Česko
2. 6.
17.00 Solo: Star Wars Story
2. 6.
20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
3. 6.
14.30 Králíček Petr
3. 6.
17.00 Solo: Star Wars Story
3. 6.
20.00 Hastrman
4. 6.
19.30 Avengers: Infinity War
5. 6.
17.00 Projekce pro seniory: Hastrman
5. 6.
19.30 Human Flow
6. 6.
17.00 Vernisáž: Radka Ježková
6. 6.
18.00 Jazz and Poezie: Ivo Vodseďálek
		
– Nalézání
6. 6.
19.30 Tiché místo
7. 6.
19.30 Filmový klub: Polibek od Beatrice
8. 6.
19.30 Film, beseda:
		
Koudelka fotografuje Svatou zemi
9. 6.
po celý den TEDxKarlovy Vary
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- Myšlenkové lázně na téma „Kvalita života“
10. 6.
14.30 Pat a Mat znovu v akci
10. 6.
17.00 Backstage
10. 6.
19.30 Ghost Stories
11. 6.
17.00 Backstage
11. 6.
19.30 Ghost Stories
12. 6.
17.00 Projekce pro seniory:
		
Dvě nevěsty a jedna svatba
12. 6.
19.30 Backstage
13. 6.
19.30 Hastrman
14. 6.
19.30 Filmový klub: Nemilovaní
15. 6.
19.30 Backstage
16. 6.
14.30 Příšerky z vesmíru
16. 6.
17.00 Backstage
16. 6.
19.30 Escobar
17. 6.
14.30 Pat a Mat znovu v akci
17. 6.
17.00 Tátova volha
17. 6.
19.30 Debbie a její parťačky
18. 6.
19.30 Debbie a její parťačky
19. 6.
17.00 Projekce pro seniory:
		
Dvě nevěsty a jedna svatba
19. 6.
19.30 Teheránská tabu
20. 6.
19.30 Backstage
21. 6.
17.00 Jurský svět: Zánik říše
21. 6.
19.30 Filmový klub: Tak pravil Bůh
22. 6.
17.00 a 19.30 Jurský svět: Zánik říše
23. 6.
14.30, 17.00, 19.30 Jurský svět: Zánik říše
24. 6.
14.30, 17.00, 19.30 Jurský svět: Zánik říše
25. 6.
17.00, 19.30 Jurský svět: Zánik říše
26. 6.
19.30 Jsem božská
27. 6.
19.30 Jurský svět: Zánik říše
Filmový klub: Dokud nás svatba nerozdělí
28. 6.

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)
29. 6. - 7. 7.
otevřeno denně 10 - 19 hodin
VÝSTAVY:
do 24. 6. Ruští nonkonformisté druhé poloviny 20. století
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.
28. 6. - 9. 9.
Important Image – Fotografovali MFF
Karlovy Vary
Výstava doplňující 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu
představí více než stovku děl reportážní fotografické tvorby
z posledních 25 let konání festivalu. Zastoupena bude tvorba
renomovaných fotografů např. T. Tesaře, Z. Mináčové či
M. Čížka.
30. 6. - 29. 7.
Kameramani fotografují
(vernisáž 30. června ve 14.00 hodin)
15. ročník fotografické výstavy členů Asociace českých kameramanů se uskutečňuje ve spolupráci s Barrandov Studiem a.s.
Souborná výstava prací kameramanů bude prezentovat umělecká
díla autorů, kteří jsou vedle svých filmových počinů přesvědčiví i ve
volné fotografické tvorbě.
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:
7. 6.
17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Ruští
nonkonformisté
Výstavou dvacítky různorodých autorů provede kurátorka Božena
Vachudová.
12.6.
19.30 Poločas rozpadu v ruské hudbě
V rámci výstavy Nezlomení zazní „nonkonformní“ skladby Šostakovičovy, Schnittkeho a Pärtovy v podání Pikap Quartetu, průvodní
slovo a projekce Petr Čamek. Koncert pořádá agentura Rondo za

podpory Statutárního města Karlovy Vary.

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 24. 6. Aleš Svoboda – Program art
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.
30. 6. - 23. 9.
Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě,
grafice a filmu
(vernisáž 30. června v 17.00 hodin)
Kamil Lhoták (1912–1990) se jako člen Skupiny 42 inspiroval
městem a technicistními prvky městské krajiny. Krajinná zátiší,
svět sportu či počátky moderní civilizace se staly námětem jeho
rozjímavých, humorných i emotivních příběhů. Žánrové propojení
se světem kinematografie nastalo při spolupráci na filmu Dědeček
automobil – fotografie a dokumenty z filmu budou součástí výstavy
připravené ve spolupráci se Spolkem přátel Kamila Lhotáka
a Barrandov Studiem.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
13. 6.
16.00 Malba a kresba technikou point-painting
Výtvarná dílna zaměřená na netradiční techniku tečkování, inspirovaná nejen počítačově generovanými útvary – fraktály.
13. 6.
17.00 Výstava Program art: Komentovaná
prohlídka s autorem Alešem Svobodou
20. 6.
10.30 Výtvarná dílna pro nejmenší
Výtvarná dílna na motivy probíhající výstavy určená maminkám
a dětem. (Autobusový spoj č. 4).
27. 6.
16.00 Keramická dílna pro děti i dospělé
Keramické dílně bude předcházet prohlídka výstavy Program art,
geometrické prvky obsažené v dílech se tak následně stanou
podnětem k práci s keramickou hlínou.
červen
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
6. 6. - 30. 6.
Radka Johana Ježková - Předobrazy
(vernisáž 6. června v 17.00 hodin)
Výstava představí kresby Radky Johany Ježkové, které vznikly
jako záznamy kontemplace nebo jsou prostředkem soustředění
a intenzivního prožitku přítomnosti. Kresby jsou větších formátů,
vytvořené perem a tužkou. Autorka vystavovala v Plzni, Praze,
Českém Krumlově, Sušici, ve Francii v Poitiers, několikrát v Norsku
v Trondheimu. Její obrazy se nalézají v soukromých sbírkách v Čechách, Německu, Francii, Norsku a USA. Žije a pracuje v Plzni.
6. 6.
18.00 Poezie & Jazz: Ivo Vodseďálek – Nalézání
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit
výbor z básnické tvorby básníka, výtvarníka a pilota balónů Iva
Vodseďálka. Byl podstatnou osobností českého nezávislého
uměleckého, kulturního a společenského života. Verše a prózy
z přelomu čtyřicátých a padesátých let shrnul autor jedinečné
„trapné poezie“ do soukromé rukopisné edice Půlnoc, kterou v té
době redigoval s Egonem Bondym. Také další vlastní literární
tvorbu šířil až do konce osmdesátých let pouze strojopisně. Jako
literát vystoupil oficiálně na veřejnost až v roce 1990.

• KULTURNÍ SERVIS
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.
do 19. 6. Výstava: Karlovarští výtvarníci
Vernisáž v úterý 5. června v 17 hodin.
Zámecká věž Karlovy Vary:
Výstava umělců z partnerského města Carlsbad
Otevřeno úterý až neděle: 10.00 až 16.00 hodin

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
Výstavy ve Vřídle jsou po dohodě se Správou léčivých přírodních
zdrojů a kolonád sezónní, od května do prosince.
do 31. 5.		
1. 6. až 29. 6.
Lázní

Přírodní léčivé zdroje Karlových Varů
Přírodní léčivé zdroje Františkových

GALERIE SUPERMARKET wc
náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary (podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz,
facebook: SUPERMARKET wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
do 22. 6. Mladý obal – PACKAGE UNLIMITED – obaly na
více použití
Obyčejná věc v zajímavém obalu jsou dva dárky v jednom. Mladý
obal je mezinárodní soutěž obalového designu, kterou vyhlašuje
každoročně společnost Model Obaly a.s. pro mladé návrháře. Ta je
určena pro studenty a návrháře do třiceti let ve dvou kategoriích.
Do první mohou přihlásit svá díla studenti VŠ a designéři, do
druhé pak studenti středních a vyšších odborných škol. Součástí
výstavy je interaktivní dílna, ve které si návštěvníci mohou vytvořit
netradiční papírový obal s vlastním potiskem každý všední den od
13.00 do 18.00 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.
20. 6. až 10. 8.
Výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha
Plocková - Řemeslo / Kontinuita
(vernisáž 20. června v 17.00 hodin)
Jedinečná výstava vzdává hold uměleckému řemeslu, a to
v návaznosti na dílo Alfonse Muchy v díle jeho vnučky Jarmily
Mucha Plockové. Vzácné dědictví představí rodovou i řemeslnou
kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou
tvorbu jeho pokračovatelky. Návštěvníci spatří originální šperky
podle nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlastní tvorbu
šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní. Všechna umělecká
díla jsou výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým bude na
výstavě rovněž vznesen hold.
Vernisáž se uskuteční za účasti Jarmily Muchy Plockové.
DALŠÍ AKCE:
3. 6. a 10. 6. 16.00

Promítání: 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.
8. 6.
16.30 přednáška: Jak se Dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě
Čapkovský badatel Hasan Zahirović ze Slezské univerzity v Opavě
představí Dášeňku, jednoho z nejslavnějších psíků. Jak se Dášeňka
stala nejslavnějším štěňátkem na světě?! Dovedete si jistě
představit, jak je obtížné fotografovat neposedné pejsky, jako byla
Dášeňka. Přednášející připravil mnoho zajímavostí, s Dášeňkou
navštíví i daleké Japonsko a nezapomeneme představit celou
její rodinu, ano i Dášeňka má svůj rodokmen. Samozřejmě zazní
i ukázky z knížky.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální
podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná
u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení
lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových
Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje
přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla
a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století.
Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty
vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím
dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
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

14. 6.
17.00 Degustace thajských čajů
Přednáška Ing. Zdeňka Nepustila, který návštěvníky zavede
do světa málo známých čajů a bylin ze Siamu. Každý účastník
degustace všechny byliny i čaje detailně pozná ,,na vlastní kůži“
a uslyší řadu zajímavostí.
„Vyfoť své Vary“
Prázdninová výstava pro amatérské fotografy.
Rádi fotíte a chcete se svými snímky pochlubit? Stačí přinést
fotografii/e do Městské knihovny KV do konce června a my je
vystavíme po dobu letních prázdnin.
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
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 3-7 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
20. 6.
10.00 až 22.00
Piknik s knihou
Místo konání: park vedle knihovny ve Dvorech (v případě špatného
počasí se akce uskuteční v prostorách knihovny).
Hlasité čtení pro všechny, kteří mají rádi literaturu a letní pohodu.
Deky s sebou, piknikové koše vítány. Každou hodinu začínáme
číst. Vítáni jsou všichni zájemci o hlasité čtení a milovníci literatury
a letní pohody. Na akci se podílejí kromě KNIHOVNÍKŮ také žáci
ze žákovského podniku RODOKLUB při ZŠ Konečná Karlovy Vary.
Vstup zdarma.
10.00

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
6. 6.
17.00 Společné zpívání v knihovně s Lídou
Každou první středu v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin.
9. 6.
11.00 Pohádkový les s Městskou knihovnou
Zveme všechny děti na kouzelný den v pohádce na MEANDR
OHŘE. Pro malé i větší děti je připraveno odpoledne plné soutěží,
písniček i překvapení, masky jsou vítány.

11.00
12.00
14.00
14.10
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.45

přesnídávka pro velké děti
Ivona Březinová „Pomeranče v podprsence“
přesnídávka pro malé děti „Sůl nad zlato“
přestávka
aperitiv Marcel Pagnol „Jak voní tymián?“
studený předkrm
Ephraim Kishon „Můj nejmilejší pokrm je jídlo“
teplý předkrm
Martin Walker „Bruno, chef de police :
víno, sýry, lanýže a jedna vražda“
polévka René Fallet „Zelňačka“
Literární kvíz
hlavní chod Herman Koch „Večeře“
zákusek
Joanne Harris „Čokoláda“
Vyhlášení výsledků literárního kvízu
káva Marie Doležalová „Kafe a cigárko“
jedlé překvapení
…poslední tečka
Bohumil Hrabal

Doprovodný program:
14.00 až 18.00 výtvarná dílna pro děti: Malujeme jídlem

VZBUĎME VARY
Kulturní iniciativa Vzbuďme Vary - spolek Offcity.
www.vzbudmevary.cz, tereza@offcity.cz, 608 528 388
9. 6.
10.30 až 16.00 Do lesů: Vzbuďme Vary 2018
Lázeňské lesy, okolí Linhartu
Lesní slavnost: hudba, divadlo, tanec, lesní hra pro děti
Sraz: v 10.30 hodin, před garážemi U podjezdu 11 (nedaleko
MHD - Plzeňská)
Vydejte se s námi do lesů! 4. ročník multižánrového festivalu
Vzbuďme Vary, tentokrát na stezkách lázeňských lesů. Neopakovatelná procházka kulturní divočinou, vyprávění o lese a historii
Karlových Varů. Vstup volný.
Program: (přesné časy a trasa na webu)
Primitivové neznámé kultury (hudba)/A.Vitvarová a kol.: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (divadlo - pohádka)/M. Jandová a lesní bytosti,
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• KULTURNÍ SERVIS
M. Kuttnerová a P. Hlavatá (současný tanec)/
Ian Mikyska + Stratocluster (hudba)/Varytón (hudba)
Lesní hra pro děti s Lesní školkou Svatošky a Lesní tvůrčí dílna
s Kateřinou Pavelkovou
17. 6.
15.00 Foco alAire (Mexiko)
LOStheULTRAMAR, u Sadové kolonády (naproti OC Atrium)
Taneční představení v rámci festivalu Tanec Praha.
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
Tanec Praha „obtančí“ Prahu a další města v Česku již potřicáté.
V Karlových Varech představí taneční procesí ve fascinující
a nakažlivé atmosféře mexické kultury, země Aztéků, Mayů a Toltéků. Vstup volný. Pořádá Tanec Praha ve spolupráci se kulturní
iniciativou Vzbuďme Vary.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City Centrum.
Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928
1. 6. a 15. 6.

dominikachrastilova@tedxkarlovyvary.cz, www.tedxkarlovyvary.cz,
www.facebook.com/tedxkarlovyvary, +420 721 406 748
9. 6.
15.30 Konference: Kvalita života
Kino Drahomíra
V sobotu 9. června 2018 od 15:30 proběhne v kině Drahomíra
první TEDxKarlovyVary konference na téma Kvalita života. Konference představí špičkové české i zahraniční řečníky napříč různy´mi
tématy, jako vzdělávání, medicína, design, architektura, demokracie a lidská práva, a přínos těchto oborů ke zkvalitňování lidského
života. Na konferenci zároveň promítneme vy´běr nejzajímavějších
TED přednášek od světově renomovany´ch odborníků a špiček ve
svém oboru. TEDx je zároveň společenské setkání a místo k diskuzi
„myšlenek, které stojí za to šířit“. Součástí programu je i živé
hudební vystoupení. Občerstvení po dobu akce zajištěno. Cena
vstupenky je 190 Kč.
Více informací o konferenci a vstupenkách najdete na www.tedxkarlovyvary.cz a na Facebooku @tedxkarlovyvary. Vstupenky je též
možné vyzvednout či zakoupit na prodejních místech Karlovarské
vstupenky.

09.00 Městské farmářské trhy

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.

Přírodou a dějinami Oseku – hrad Rýzmburk
Z Bečova za minerálními prameny
Brdy – Do říše Zajíců na Valdek
Karlovy Vary: KV50 - Karlovarský letní slunovrat
XVI. letní turistický sraz Sokolov

Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
23. 6.
17.00 Svatojánská slavnost
27. 6.
19.00 Umění na schodech: Z pramene Radbuzy
Písně z putování v čase a prostoru Čech, Moravy a Slezska v podání rodinné sestavy syna a otce Jankových. Vstupné dobrovolné.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
2. a 3. 6. Hormonální jógová terapie pro ženy
Podle Dinah Rodrigues, víkendový seminář.
9. 6.
Tajemství ženského pánevního dna I.
Celodenní seminář.
20. 6.
19.00 Letní slunovrat
Sspolečné prožití nejdelšího večera v roce s hostem Živy, Klárou
Matějkovou Lepíkovou, s hudbou a zpěvem.
21. 6.
Den otevřených dveří ve Studiu Živa
Mezinárodní den jógy
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

JÓGACENTRUM
Cvičení klasické jógy podle Systému Jóga v denním životě
Lidická 64, 360 01 Karlovy Vary (budova pošty v Horních
Drahovicích)
www.joga.cz; karlovy.vary@joga.cz; tel.: 603-216-940
PRAVIDELNÉ KURZY:
Pondělí 18.00 Jóga pro mírně pokročilé a pokročilé
Úterý
18.00 Jóga proti bolestem v zádech
Čtvrtek 18.00 Jóga začátečníky a mírně pokročilé
MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY
17. 6.
Celodenní program zdarma v areálu Rolava
www.mezinarodnidenjogy.cz
LEKCE V ČERVNU ZDARMA: Noví zájemci si mohou přijít kdykoliv
v červnu přijít vyzkoušet do jógacentra cvičení v úterý nebo čtvrtek
od 18.00 hodin zdarma.

TEDxKarlovyVarySalon
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Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice,
tel: 608 300 991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
6. 6.
Šití z filcu
13. 6.
Lapač snů
20. 6.
Svatojánský bylinný pytlíček
27. 6.
Malování na oblázky
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.

KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
17. 6.
18.00 W. A. Mozart: Requiem
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Requiem d mol od Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14
skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před
autorovou smrtí v témže roce. Dílo dokončil Franz Xaver Süssmayr
pro hraběte Franze Walsegga Stuppacha. Díky nejasnému podílu
Mozarta na celkovém provedení je dílo předmětem častých dohad
a kontroverzí. Existují Mozartovy vlastnoručně psané partitury pro
Kyrie a části Dies irae a Lacrimosa, Süssmayr se později přihlásil
k autorství skladeb Sanctus a Agnus.
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Smíšený pěvecký sbor Fontána,
Karlovarské komorní collegium, Lucie Silkenová - soprán, Iveta
Poslední - alt, Václav Vallon - tenor, Martin Vodrážka - bas Diriguje
Jan Rezek
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu
kostela. Akce se koná za podpory Statutárního města Karlovy Vary
a Karlovarského kraje.

ARMÁDA SPÁSY
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím)

vždy první pátek v měsíci od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
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.
Hector Berlioz: Letni noci (Les Nuits d´été), op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 2 c moll
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Martin Lebel – dirigent
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Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
má poprvé českou vítězku
Historie se přepisovala při letošním Mattoni
1/2Maratonu Karlovy Vary. Šestý ročník lázeňského
půlmaratonu má totiž při svém šestém ročníku
poprvé českou vítězku. Tou se stala Eva Vrabcová-Nývltová. „Ještě před nedávnem se mi ani nesnilo,
že bych mohla takový závod vyhrát. Je to nádherný
pocit,“ řekla v cíli česká jednička. Mezi muži triumfoval ukrajinský reprezentant Roman Romanenko,
nejrychlejším Čechem se na kolonádě stal Ondřej
Fejfar. V Karlových Varech tak úspěšně odstartovala
nová iniciativa RunCzech (ve spolupráci s European
Athletics) nazvaná EuroHeroes, ta je určena na podporu rozvoje atletiky na starém kontinentu.
Česká vytrvalecká jednička Eva Vrabcová-Nývltová byla už na startu závodu papírová favoritka
a předpoklady naplňovala od prvních metrů. Svým
evropským soupeřkám nedala nejmenší šanci
a ukončila 18 let dlouhé čekání na českou vítězku
na závodě RunCzech – to se naposledy podařilo
Janě Klimešové v roce 2000 na pražském půlmaratonu.
Eva Vrabcová-Nývltová tak v cíli logicky zářila
spokojeností, ačkoliv se pro ni jednalo o sólo závod
se vším všudy. „Neběžela jsem na žádný čas, ale
i tak to od začátku nebylo úplně jednoduché –
běžela jsem sama, foukal protivítr a vidět, jak mi
chlapi utíkají, nebylo moc příjemné. Naštěstí mě
na desátém kilometru dva kluci dohnali, perfektně
spolupracovali a hodně mi pomohli. Budu je asi
muset nějak odměnit,“ smála se šampionka.
Tu do cíle hnali jako vždy fantastičtí diváci. „Celkově se mi běželo parádně a hodně jsem si užívala
kulisy. Podpora diváků byla hrozně moc znát, což
je jedním z důvodů, proč mám tak ráda závody
RunCzech,“ dodala Eva Vrabcová-Nývltová a rovněž

Eva Vrabcová-Nývltová Česká vytrvalecká
jednička splnila papírové předpoklady a roli
favoritky letošního karlovarského půlmaratonu
proměnila v první české vítězství v některém
ze závodů RunCzech. Naposledy se stejný
kousek podařil Janě Klimešové v roce 2000 na
pražském půlmaratonu. 
Foto: RunCzech
pochválila projekt EuroHeroes. „Díky tomu jsem si
splnila jeden sen a mohla si poslechnout českou
hymnu na závodech RunCzech. Taky ale vím, že
svět je pořád někde jinde a je to pro mě obrovská
motivace se dál zlepšovat.“
Eva Vrabcová-Nývltová doběhla do cíle v čase
1:11:54 a o více než pět minut vylepšila český
rekord závodu. Na druhém místě finišovala Olha
Kotovská z Ukrajiny (1:16:16) a coby třetí žena

Artamon odstartuje z Divadelního náměstí

Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny se
chystá už na svůj 19. ročník v řadě. Také letos patří
Artamonův memoriál pořádaný spolkem A.M.bike
pod pod největší tuzemský seriál horských kol Kolo pro život. Závod pod záštitou primátora Petra
Kulhánka odstartuje 16. června znovu z Divadel-

ního náměstí. První, hlavní vlna se vydá na trať
v 11.00 hodin, ta druhá o hodinu později.
Trasa závodu vede po zpevněných převážně lesních cestách a letos hned na prvních kilometrech
závodu čeká na bikery náročné dlouhé stoupání.
V druhé polovině, po zdolání Vítkova vrchu, si
účastníci závodu užijí hravé singltreky a technické
pasáže v lázeňských lesích.
Závěrečnou část trasy B i C zpestří brod přes
říčku Teplá. Na trase B jsou k dispozici 3 občerstvovací stanice, na kratší trase C dvě. Na stejných
místech můžete v případě jakéhokoliv technického
problému využít pomoc ochotných mechaniků
v Servis Pointech Park Tool.
Zázemí pro závodníky se ani letos nemění, není
důvod. Vždyť zrekonstruovaný Park Meandr byl
v minulosti několikrát po sobě samotnými závodníky zvolený za vůbec nejoblíbenější zázemí z celého
seriálu KPŽ. Přírodní park o rozloze 8,7 hektarů
leží v těsném sousedství areálu bývalé vodárny
v Tuhnicích.

celkově a druhá Češka doběhla Kristýna Dvořáková
(1:17:46). Jako třetí česká reprezentantka se do
cíle podívala Marcela Joglová (1:18:19).
O nejvyšší příčky mezi muži bojovali reprezentanti
Ukrajiny a Španělska. Skupinka nejrychlejších
běžců se postupně ztenčovala, až na čele zůstal
Roman Romanenko a Houssame Bennabou.
Ukrajinský reprezentant Romanenko nastoupil na
14. kilometru a na jeho zrychlení už Bennabou
nezareagoval. „Cítil jsem se dobře a řekl jsem si, že
zkusím zaútočit. Věřil jsem si, že nasazené tempo
zvládnu udržet až do cíle a jsem rád, že se mi to
povedlo,“ radoval se Romanenko, který měl v cílové
rovince dost sil užít si oslavu s diváky. Ukrajinský
borec zvítězil s časem 1:03:58, Houssame Bennabou finišoval za 1:04:16. Třetí doběhl do cíle další
Ukrajinec Serhiy Lebid (1:05:08).
Také souboj Čechů měl jasného papírového
favorita v Ondřeji Fejfarovi. A stejně jako Eva
Vrabcová-Nývltová i on naplnil předpoklady do
puntíku. „Dnes se mi běželo výborně, byl to jeden
z mých nejlepších půlmaratonů a jsem absolutně
spokojený. Trať je tu pro mě magická, byla tu
tradičně výborná atmosféra, lidi mě hnali dopředu
a zdejší kopečky jsem ani nevnímal,“ usmíval se
v cíli Fejfar, jež Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
dokončil v čase 1:07:45. Na stupně vítězů se vedle
něj postavili Jiří Petr (1:11:23) a Petr Kubričan
(1:11:34).
Králem a královnou Karlovarského regionu se
stali Pavel Procházka a Ivana Sekyrová.
Kapacita letošního Mattoni 1/2Maratonu Karlovy
Vary se zcela naplnila, hlavní závod běželo 3 893
běžců. Doprovodného dm rodinného běhu se pak
zúčastnilo 2 737.

Bikeři chystají
orientační závody
Mistrovství republiky i Český pohár v orientačních
závodech na horských kolech zavítá první červnový
víkend do lázeňských lesů. Karlovarský kamzík, jak se
závod pořádaný karlovarským Slovanem pod záštitou
primátora Petra Kulhánka nazývá, se vyjímá v závodním kalendáři elitních bikerů z celé země i celé řady
vynikajících borců ze zahraničí. Pořadatelé počítají
s účastí přibližně čtyřech stovek závodníků.
Na stavbě tratí se bude podílet také místní závodnice Veronika Kubínová, několikanásobná mistryně
světa v MTBO mezi juniorkami, domácí šampionka ve
sprintu a druhá v pořadí Českého poháru dospělých.
Podívat se i zafandit můžete v sobotu 2. června na
Sokolském vrchu a v neděli na Vítkově hoře. Ti odvážnější si mohou závod sami vyzkoušet, v sobotu mají
mezi 12 a 14 hodinou možnost projet si lehčí variantu
závodní trasy. Potřebujete pouze kolo a helmu, se
vším ostatním poradíme. Fandit můžete dopoledne
rychlému sprintu a odpoledne dramatickým štafetám.
V neděli pak na klasické trati.
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Cestou na ME i před MS, basketbalový
turnaj slibuje atraktivní podívanou
České basketbalové reprezentantky a Karlovy
Vary, to je snad už nerozlučná dvojka. Tradice,
která začala v roce 2010, se letos dočká dalšího
pokračování. Za dobu uplynulých devíti let se
mezinárodní turnaj nekonal pouze jednou.
Letošní klání čtyř reprezentačních výběrů, které
přivítá Hala míčových sportů KV Arena od 19.
do 21. června, bude vlastně takovou exkurzí do
minulosti. Všechny celky totiž už na karlovarském
turnaji alespoň jednou startovaly.
O české reprezentaci snad nemůže nikdo ani
pochybovat. Ta se karlovarskému publiku jako
hostitel svých soupeřů samozřejmě představila
v každém ročníku. Letos navíc bude do turnaje
vstupovat v dobrém rozpoložení. Basketbalové
Lvice jsou krůček od splnění svého hlavního cíle
– postupu na ME 2019. Ve čtyřech zápasech kvalifikace nepoznaly hořkost porážky, když porazily
i aktuální třetí nejlepší tým Evropy Belgii. Karlovarský turnaj bude hlavní přípravou na podzimní finiš
kvalifikačních bojů.
Stejnou bilanci v kvalifikaci mají i turecké bas-

ketbalistky. Rozhodně tak míří na další evropský
šampionát, ale rozehrané to mají na více frontách.
Turnaj, který už také dobře znají, jim bude sloužit
jako úvodní příprava na světový šampionát, který
se uskuteční na konci září.
Ke stejnému cíli směřuje i Čína, která se rovněž
na světovém turnaji ve Španělsku představí. Tradiční účastník MS či OH bude chtít k loňské jediné
výhře v Karlových Varech, kdy o jediný bod přehrál
českou reprezentaci, přidat další úspěchy.
Basketbaloví pamětníci si určitě vzpomenou,
kdy mohli v Karlových Varech vidět rumunskou
basketbalovou reprezentaci. Ano, Rumunky byly
mezi čtyřmi celky, které v roce 2010 celou tradici
karlovarského turnaje pomáhaly založit.
Sečteno, podtrženo nás čeká zajímavý turnaj, na
kterém nebude chybět napětí a snaha basketbalistek probojovat se do závěrečných nominací
svých celků. Český tým s úspěšným trenérem
Štefanem Svitkem, dva účastníci posledních OH
i nadcházejícího MS a tradiční evropský celek jsou
zárukou kvalitní podívané pod bezednými koši.

Více informací k turnaji i vstupenkám najdete na
webu České basketbalové federace www.cbf.cz
nebo na sociálních sítích Český basketbal.

Alena Hanušová Reprezentační pivotka je
odchovankyní karlovarského basketbalu.

Volejbalisté slaví první titul a jednají o Lize mistrů
Volejbalisté Karlovarska jsou poprvé mistry
extraligy. Ve finále play off přehráli Kladno 3:0 na
zápasy, stejně jako v semifinále posledního mistra z Českých Budějovic. „Titul pro mě znamená
úplně všechno. Je to směs únavy a obrovského
štěstí, protože se nám podařilo postavit během
čtyř let klub i mančaft z nuly a titul je odměnou
za práci, kterou jsme tomu všichni dali,“ prohlásil po zisku extraligového zlata šéf klubu Jakub
Novotný. Třikrát předtím skončilo Karlovarsko
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v semifinále, letos bylo ovšem právě od téhle
fáze soutěže k nezastavení.
Na podzim teď vstoupí Karlovarsko počtvrté
v řadě do pohárové Evropy. Tentokrát ale má
možnost zažít premiéru v prestižní Lize mistrů.
„Přihlášku společně se vstupním poplatkem 25
tisíc eur musíme složit do jedenáctého června,“
konstatoval předseda klubu českých mistrů.
Nejvýznamnější klubová soutěž požaduje od
účastníků splnění řady mimořádných podmínek.

Náklady v podobě vstupního poplatku vznikají, ještě než mužstvo vůbec vstoupí do hry.
Klubovou pokladnu významně zatíží i pronájem
arény s patřičnou diváckou kapacitou pro domácí
zápasy. „Celkové náklady jsme vyčíslili na tři
miliony korun,“ prozradil Jakub Novotný. „Jsme
teď ve stádiu zjišťování podrobností a podmínek
pro odehrání této prestižní soutěže. Rozhodnutí
učiníme na konci května,“ uzavírá předseda
volejbalového klubu.
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O titulu v časovce se rozhodne ve Varech
V květnu zdolávali trasu slavného závodu Giro
d`Italia, o měsíc později se představí domácím fanouškům. Úspěšní čeští cyklisté Roman Kreuziger,
Zdeněk Štybar a Jan Hirt budou patřit mezi hvězdy
společného mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice Mercedes-Benz PRAHA
silnice 2018. Chybět by neměla ani další esa – Jan
Bárta nebo poslední slovenský šampion silničního
závodu Juraj Sagan. S největší pravděpodobností
přijede i jeho bratr Peter Sagan, showman světové
cyklistiky. Česká a slovenská elita se ukáže 21.
června při časovce v Karlových Varech. O víkendu
23. a 24. června se pak v Plzni a okolí pojedou
silniční závody.
„Cyklistika je v Česku velmi populární a v Plzni
a Karlových Varech jsou skvělí sportovní fanoušci.
Proto věříme, že závodníky přijde podpořit co nejvíc
lidí a vytvoří atmosféru, na kterou budou sportovci
dlouho vzpomínat,“ řekla Michaela Kreuzigerová,
ředitelka šampionátu. „Mít na dosah ruky hvězdy
světové cyklistiky a vidět je v plném výkonu je
úžasný zážitek. Navíc připravujeme doprovodný
program se zábavou pro celou rodinu.“

Diváky čekají atraktivní okruhy
Nejprve se nejlepší čeští a slovenští cyklisté
a cyklistky v pěti kategoriích představí v Karlových
Varech při časovce. Ve čtvrtek 21. června odstartují
na dvacetikilometrový okruh z Divadelního náměstí
nejprve v 9.30 hodin juniorky, po nich vyjedou
ženy a následně junioři. Odpoledne ve 14.00 hodin
přijdou na řadu muži v kategoriích do 23 let a Elite,
které čeká 40 kilometrů. Poslední vlna závodníků
přijde na řadu v 16.30 hodin.
O víkendu se šampionát Mercedes-Benz PRAHA
silnice 2018 přesune do Plzně. Startovat a finišovat
se bude u Obchodního centra Plzeň na Rokycanské
ulici, kde bude také probíhat doprovodný program
pro celou rodinu. „Dost podstatná část trati je
otevřená, takže tam bude foukat z boku a půjde

o zajímavý okruh vybízející k aktivnímu závodění,“
popsala Michaela Kreuzigerová. Založená je také
e-mailovová adresa dobrysoused@silnice2018.
cz, kde mohou obyvatelé dotčených obcí kontaktovat pořadatele s dotazy nebo s různými podněty.
„Při přípravách závodů se opíráme o výbornou
spolupráci s obcemi, městy i kraji a pokusíme se
co nejvíc snížit dopad uzavírek kolem trati,“ říká
Kreuzigerová.

Dobrovolníci budou hvězdám na dosah
Šampionát, kterého se zúčastní zhruba tři stovky
závodníků, nabízí možnost dostat se blízko k cyklistickým hvězdám i v jiné roli. „Každá velká sportovní
akce stojí na pomoci nezištných a schopných
lidí, kteří se zapojí do dobrovolnického programu.
Nejinak je tomu v našem případě. Potřebujeme až
pět stovek dobrovolníků, kteří se v průběhu tří dnů

Energie se vrací do extraligy
Dlouhé roky hokejové Karlovy Vary slýchaly, jak
si v roce 1997 právo na nejvyšší domácí soutěž
koupily, teď si však účast v nejvyšší soutěži vydobyly
přímo na ledě. A byla to od Energie suverénní jízda
- od základní části, přes play off až po baráž. WSM
ligu vídali diváci v karlovarské KV Areně jedinou
sezonu, teď už je na řadě znovu extraliga, karlovarská verze 2.0. „Je určitě důležité, že jsme zůstali
pohromadě a po loňském sestupu se mohli zase
porvat o extraligu,“ nechal se slyšet po návratu do
nejvyšší soutěže karlovarský centr Václav Skuhravý, kapitán týmu a také jedna z ústředních postav
klíčových okamžiků baráže.
Tou další byl určitě trenér Martin Pešout. Před rokem v Brně držel v rukou pohár pro mistra Tipsport
extraligy, letos v KV Areně slavil návrat Energie do
stejné soutěže. Dvakrát po sobě takováhle jízda,
paráda! „Loni jsem zvedal mistrovský pohár a mrzí
mě, že svaz nemá nějaký pohár pro vítěze baráže.
Oslavy by to ještě více zpříjemnilo. Ale srovnat ty dvě

sezony nejde. Když hrajete o titul, těší se člověk na
každý zápas a atmosféra je úplně jiná. Naopak baráž
je obrovský balvan, který za sebou vláčíte a doufáte,
že se to povede. Nebudeme si nic namlouvat, pokud
by se postup nepovedl hned v první sezoně, rozutekla by se nám řada kvalitních hráčů. Šance v dalších
sezonách by pak byla mnohem nižší. V baráži se
bojíte každého zápasu, aby se to nezlomilo ve váš
neprospěch. To vás hrozně svazuje a nepřidává to
na psychické pohodě. Přesto musíte do kabiny přijít
a hráčům rozdávat radost,“ uvedl pro klubový web.
Návrat do extraligy připomenou hokejovým fanouškům už první přípravné zápasy. V úterý 7. srpna
zavítá do KV Areny pražská Sparta nově vedená
německým koučem Uwe Kruppem, o dva dny později je v Karlových Varech na programu západočeské
derby s Plzní.
Do nejvyšší soutěže naskočí energetici poprvé
v pátek 14. září v Olomouci, doma se představí
o dva dny později, v neděli přivítají Mladou Boleslav.

prostřídají,“ uvedla Michaela Kreuzigerová.
Organizátoři hledají dobrovolníky pro pomoc se
zajištěním bezpečnosti na trati, s organizací na
parkovištích, při medailových ceremoniálech, v zázemí pro závodníky, s informačním servisem pro
fanoušky a diváky, s podporou pro novináře v tiskovém středisku nebo pro hosty závodů. „Hledáme
ochotné, pozitivní a spolehlivé lidi s čistým trestním
rejstříkem. Nabízíme oficiální triko šampionátu
a stravu a pití. Předpokládané pracovní vytížení je
osm hodin denně v jednotlivých dnech šampionátu. Dobrovolnická zkušenost je nejen příležitostí,
jak potkat zajímavé lidi a zažít něco nového, ale
také jak získat skvělou zkušenost například do
studijního či pracovního života,“ dodala Michaela
Kreuzigerová.
Více informací o šampionátu i dobrovolnickém
programu najdete na www.silnice2018.cz.

Jaký sport pro
dítě? Festival znovu
pomohl s výběrem
Nově ve volnočasovém areálu Rolava proběhl
v Karlových Varech v polovině května Wannado
festival známý jako Sporťáček. Exhibice sportovních oddílů, možnost vyzkoušet si jednotlivé
sporty, konzultace s odborníky, trenéry, sportovními
psychology, lékaři a fyzioterapeuty, sporty pro
handicapované, autogramiády známých osobností,
program s maskoty, překážková dráha, hudba
a zábava, soutěže a řadu dalších zajímavých aktivit,
to vše nabídlo letošní třetí vydání největší náborové
sportovní akce v zemi. Znovu se tady prezentovalo
na padesát sportovních klubů, návštěvníci si mohli
vyzkoušet přes čtyřicet různorodých sportů. Akci
snoubící v sobě zábavu se sportem podporují sportovní osobnosti, odborníci i silní partneři. Od roku
2011 přivedla k pohybu už přes 20 tisíc dětí, letos
se uskuteční v sedmi krajských městech.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ABOT, EKK,
OKI, RLS,
PLEAS,
ZJZ

OBOJŽIVELNÍK

VLK
Z KNIHY
DŽUNGLÍ

SPZ
SOKOLOVA

DÍVČÍ
JMÉNO

SPZ
BŘECLAVI

HESLO

NĚKDY
POZDĚJI

HONEM

JEDNOTKA
ELEKTRIC.
ODPORU

SCHOVAT
(HOVOR.)

NABÝVAT
SÍLU

ŘÍMSKY
499

JEDEN
Z
ARGONAUTŮ

TELEVIZNÍ
KLUB
MLADÝCH

OBINADLO

DÍRY

ODPLATY

ŘÍMSKÁ
DVOJKA
VŠECHNO

POPRAVČÍ
(PLURÁL)

CHEM.ZN.
NIELSBOHRIA

STAŘEC

DŮVOD
TRESTU
JUGOSLÁVSKÝ
PREZIDENT

NEMOCNIČ.
ODDĚLENÍ

KOMOŇ

MEZINÁR.
KÓD
TRINIDADU
A TOBAGA

ČESKÝ
HEREC
(MILOŠ)

ZKRATKA
SEVEROZÁPADU
TĚŽKÝ
KOV

DOMÁCKY
MIROSLAV

ZKR.
VEDLEJŠÍ
SVĚTOVÉ
STRANY

NAKRMIT
PASTVOU

ITALSKY
ČAS

NICKA
CHEM.ZN.
TANTALU

OZNÁMIT

SPĚCH
PROSTŘ.
K MYTÍ
OKEN

MEGATUNA

ÚŽLABINA
(ZAST.)

PODNIK
V HALVÍČ.
BRODĚ

VÝTRUS

JMÉNO
KOMENSKÉHO

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

SYMBOL
NEVINNOSTI

SMYČKY
PRIMÁT
AUSTRAL.
BOTANIK

OVOCE

SEVEROATLANTICKÝ
PAKT

HLEĎME

CHEM.ZN.
TELURU

VODNÍ
TVOR

JMÉNO
GAGARINA

CHUCHVALEC

VCHOD

RUSKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR

MALÝ
BOD

ZÁHADA
(KNIŽ.)

SPZ
ZNOJMA

ETEN

VYZNAMENÁNÍ

NĚMECKY
STRÝC

DOMÁCKY
DANIEL

BOLIVIJSKÁ
FLÉTNA

EPOCHA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

JEJDA

OTOČKA
ZNAČKA
TISKÁREN

LIKÉRNÍK

KAMARÁDI
TÁBOROVÝCH
OHŇŮ

OTČE

HLAS
OSLA

CHEM.ZN.
POLONIA

AMBALÁŽ

JMÉNO
HERCE
ROMANČÍKA

ANGLICKY
HLEMÝŽĎ

MOŽNÁ
ZELENÉ
ZLATO
MĚSTO V
KARLOVAR.
KRAJI

A SICE

ŽENSKÉ
JMÉNO

HL.MĚSTO
ŠVÝCARSKA

1. DÍL
TAJENKY

FRANCOUZSKÝ
URČITÝ
ČLEN

CHEM.ZN.
RHENIA

STAROŘEC.
BŮH
VÁLKY

OSTŘITI

KOLEM

SPOJKA

DŮRAZNÝ
ZÁPOR
ČESKÝ
ZPĚVÁK
(PETR)

LOSOSOVITÁ
RYBA

MÍSTNÍ
NÁRODNÍ
VÝBOR

INICIÁLY
STEVENSONA

NĚMECKY
S

FILMOVÝ
REŽISÉR
(TOMÁŠ)

SETINA
HEKTARU

KILOGRAM

NA TOM
MÍSTĚ
SPZ
VSETÍNA

INDICKÝ
SPISOVATEL

2. DÍL
TAJENKY

OSMAN

VÝVOJOVÉ
STADIUM
HMYZU

ANGLICKY
BRÝLE

PODNIK
V
NÝRSKU

ZKRATKA
ČESKÉ
MĚNY
CHEM.ZN.
RUTHENIA

Pseudodogotická stavba vysoká 15 metrů z roku 1877 se nachází na Hamerském vrchu v nadmořské výšce 514 metrů. Nabídne pohledy z dvojice ochozů.

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

Odbor kancelář primátora
Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@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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moneta.cz

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.
Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny
a až sedmi dalších měn. Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.
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