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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
353 151 400
fax.:
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
www.mmkv.cz
web:
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 městská strážnice Blanka Gaálová (první zleva)
v obvyklé sestavě - se dvěma státními policisty na
mobilní služebně před hotelem Thermal. V epicentru
Mezinárodního filmového festivalu bude mobilní
komunikační a informační centrum pomáhat lidem
už desátým rokem.
05 NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM JE BAZÉN
Největším problémem Karlových Varů je z pohledu
obyvatel města uzavřený bazén hotelu Thermal.
Vyplynulo to z debaty účastníků jarního diskusního
Fóra města Karlovy Vary a následného anketního
hlasování.
08 MFF UCTÍ REŽISÉRA RAIN MANA
Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos
světové kinematografii převezme v rámci 53. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, scenárista, producent a režisér Barry Levinson, držitel
Oscara za film Rain Man.
11 ŠKOLNÍ ROK UZAVŘELA OCENĚNÍ
V závěru uplynulého školního roku byli oceněni
nejúspěšnější žáci a pedagogičtí pracovníci karlovar-

ských mateřských a základních škol. Pamětní listy
a drobné dárky obdrželi od představitelů města při
slavnostním ceremoniálu v sále ZŠ a ZUŠ Šmeralova.
14 HEREČKA PUŠOVÁ SLAVÍ VÝROČÍ
Jak se člověk z neherecké rodiny stane hercem?
Babička Dagmar Pušové pracovala jako uvaděčka
v kině, tam se poprvé potkala s herectvím. Bylo to
před válkou a už tehdy řekla, že chce být herečkou.
18 MÝCH 70 LET S FILMEM
Psal se rok 1958. V Praze se konal XI. sjezd KSČ,
Elvis Presley rukoval do Německa, z Kalifornie se
šířilo beatnické hnutí... „a já jsem psal pro studentské noviny první festivalovou reportáž. Bylo mi 23
let,“ vzpomíná nestor karlovarské žurnalistiky Luboš
Zahradníček.
22 MUZEUM MÁ NEJLEPŠÍ EXPOZICI
V prestižní celonárodní soutěži muzeí Gloria Musaealis zvítězilo Muzeum Karlovy Vary. První cenu získalo
v kategorii „Počin roku 2017“ za „Rekonstrukci
budovy a novou stálou expozici“. Soutěž vyhlašuje
Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR
a Český výbor ICOM.

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 11. července 2018.
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KARNEVAL OSLAVIL 100 LET ČESKOSLOVENSKA
Tradiční Karlovarský karneval se tentokrát nesl v duchu letošního výročí 100 let od založení Československa. První červnovou sobotu prošel městem průvod
stovek masek, k vidění byly desítky zajímavých
atrakcí a Československý karneval barev zakončil
koncert populární slovenské skupiny No Name.

ŽELEZNIČNÍ PODJEZD V BOHATICÍCH SE
ROZŠIŘUJE
Na zhruba pět a půl měsíce bude uzavřen železniční
podjezd v ulici U Trati v Bohaticích. Správa železniční
dopravní cesty zde bude od konce června do poloviny
prosince provádět rekonstrukci podjezdu, který
zároveň rozšíří. Opravou projde i přilehlý železniční
přejezd. Město opraví a rozšíří komunikaci a chodník
mezi oběma objekty. Po dobu stavebních prací bude
místo úplně uzavřené pro motoristy i chodce. Náhradní trase vede ulicemi Jáchymovská a Teplárenská.

SAMOLEPKY UPOZORŇUJÍ NA SLOŽKY ODPADU

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÝCH MĚST SI PROHLÉDLA VARY

Členové Rodoklubu ze ZŠ Konečná a studenti 2.
ročníku karlovarské obchodní akademie se zapojili do
kampaně, jejímž cílem je snížení množství separovaného odpadu v běžném komunálním odpadu, který je
bez dalšího využití vyvážen na skládku. Na popelnice
na území města nalepili samolepky upozorňující na
složky odpadu, které do takových nádob nepatří.

Jako každý rok navštívili v polovině června Karlovy
Vary členové spolků z německých partnerských měst
Baden-Baden a Benkastel-Kues. Prohlédli si město,
vyjeli lanovkou na rozhlednu Diana a poznávali další
krásy Karlových Varů. Hosté odjížděli plni dojmů a zážitků s přáním navštívit naše lázeňské město znovu.

LÁVKA U HORNÍHO NÁDRAŽÍ UŽ ROSTE
Nad kolejištěm Horního nádraží se již klene konstrukce nově budované lávky na Růžový vrch. Instalace
téměř devadesátitunové konstrukce za pomoci těžké
techniky proběhla v nočních hodinách posledního
květnového víkendu a zajímavou podívanou si nenechaly ujít desítky přihlížejících.

DEN RODIN PROBĚHL NA ROLAVĚ

POMÁHEJTE S NÁMI SOS SLUNÍČKU
Další finance z výnosu ze stanovišť pro kontejnery na
textil získalo zařízení SOS Sluníčko v Doubí. Celkem
48 600 korun, které by společnost Koutecký zaplatila
městu za zábor prostranství pod více než padesátkou
kontejnerů na textil, putuje opět na konto zařízení,
které poskytuje okamžitou pomoc dětem v krizové
situaci. SOS Sluníčku můžete pomoci i vy. Zařízení
pro své klienty aktuálně potřebuje hygienické potřeby
a funkční sportovní zařízení.

Rolava hostila již 5. Ročník akce zaměřené na
propagaci náhradní rodinné péče a na prezentaci
sociálních služeb. Den rodin s bohatým doprovodným
programem opět uspořádala nezisková organizace
Náhradním rodinám, a zájem o akci byl obrovský. Jen
do soutěží a her se zapojilo téměř 700 dětí. Hlavními
hosty programu byli sourozenci Kašákovi.

KOMPOSTÉRY PUTUJÍ DO VÝPŮJČKY
Město začalo zájemcům distribuovat domácí kompostéry, které jsou alternativou sběrných nádob při
třídění biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry
získají do výpůjčky ti obyvatelé města, kteří o ně
projevili zájem v rámci ankety na jaře roku 2017.
Před převzetím zařízení je potřeba uzavřít smlouvu
o výpůjčce, a to každé pondělí v době od 8:00 do
15:30 hodin v kanceláři č. 131 v budově magistrátu
v Moskevské ulici.
4
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DOPRAVNÍ PODNIK ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CENU
Na 3. místě v Karlovarském kraji, v kategorii „Progresivní zaměstnavatel regionu do 500 zaměstnanců,
se v letošním kole Sodexo Zaměstnavatel roku 2018
umístil Dopravní podnik Karlovy Vary. V šestnáctém
ročníku celostátní soutěže tak obhájil skvělé 3. místo,
které poprvé získal v loňském roce.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Bazén hotelu Thermal je
největším problémem města
Největším problémem
Karlových Varů je z pohledu
obyvatel města uzavřený bazén hotelu Thermal. Vyplynulo
to z debaty účastníků jarního
diskusního Fóra města Karlovy
Vary a následného anketního hlasování. Mezi nejpalčivější problémy, jejichž řešení považují obyvatelé
města za prioritní, byla také hlasováním veřejnosti
zařazena výstavba bytů pro mladé a kapacita domova pro seniory. Město by také mělo podniknout kroky,
které do Karlových Varů přivedou nové obyvatele
a zajistit zázemí pro mladou generaci.
Z hlasování účastníků diskusního fóra a ankety

zveřejněné v Karlovarských radničních listech a na
webových stránkách magistrátu vyplynul v letošním
roce žebříček 8P. Tématům a jejich řešení se budou
věnovat jednotlivé odbory magistrátu a členové
vedení města podle svých kompetencí a oborů.
Výsledky budou vyhodnoceny v rámci Fóra města
Karlovy Vary 2019.

8P města Karlovy Vary
Problémy, na kterých se shodli jak účastníci
veřejného projednání, tak respondenti v rámci otevřené ankety. (Témata jsou řazena dle
důležitosti.)
1. Bazén Thermal
2. Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek
míst pro seniory v domově důchodců
3. – 4. Atraktivní podněty pro přivedení lidí do
Karlových Varů
3. – 4. Zázemí pro mladou generaci
5. Veřejný prostor – ulice, náměstí, parky
6. Motivace občanů k udržování čistoty
7. Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně,
Vřídlo
8. Doprava v klidu

Stavbou roku je Olympic Palace
Stavbou roku je letos Olympic Palace, projektem roku
Zámecká věž. 18. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ vyhlašované Regionálním stavebním
sdružením Karlovy Vary ovládla v hlavních kategoriích krajská metropole, lázeňský hotel v centru města
navíc získal Cenu primátora. Autor projektu Michal
Odvody byl za dlouholetou kvalitní projekční práci
na úseku pozemních staveb vyhlášený projektantem
roku, osobností stavitelství Karlovarského kraje se za
celoživotní dílo v oblasti dopravní infrastruktury stal
Jan Klíma, člen ČKAIT Karlovy Vary.
Mezi soutěžícími projekty byly letos pouze ty
karlovarské: kromě vítězného projektu revitalizace
Zámecké věže to byla ještě rezidence Kosmonautů
v Karlových Varech – Rybářích, modernizace školní
budovy Jana Palacha, depozitář krajské knihovny
a nová vodárna, která získala v hlasování veřejnosti
mezi projekty vůbec nejvíc hlasů.
Všechny výsledky letošního ročníku soutěže najdete
na webu stavbykarlovarska.cz.

Futura - nová vodárna Druhé místo mezi projekty letos zaujala nová vodárna týmu Futura podle architektonického návrhu Jany Šemberové a Petra Čumra, v hlasování veřejnosti však tento
projekt zvítězil.

Olympic Palace Lázeňský hotel v centru
města získal 1. místo za nejlepší stavbu v hodnocení odborné poroty a zároveň Cena primátora města Karlovy Vary. Stavbu letošního
Projektanta roku Michala Odvodyho realizovala
společnost Stasko plus.

Zámecká věž Celková revitalizace vítězného projektu Václava Kouby v letošním ročníku soutěže
se týká také Zámeckého výtahu a plata Zámeckého vrchu.
5
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Chceme
čisté
město
Devátý ročník soutěže Chceme čisté město má
své vítěze. Fotograficko-dokumentační soutěž
byla součástí ekologické kampaně Den Země.
Úkolem účastníků z řad škol a dobrovolníků bylo
vybrat si libovolnou lokalitu na území města,
zbavit ji nepořádku, úklid co nejlépe a originálně
zdokumentovat a vytvořit zajímavou prezentaci.
Soutěž byla vypsána pro čtyři kategorie - mateřské
školy, základní školy, střední školy a nepodnikající
právnické osoby. Autoři tří nejlepších prezentací
v každé kategorii získali finanční prémii, a to ve
výši 5 tisíc korun za 1. místo, 3 tisíce korun za 2.
místo a 2 tisíce korun za 3. místo.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Mateřské školy
1. místo: MŠ Truhlářská
2. místo: MŠ Kpt. Jaroše
3. místo: MŠ Javorová
Základní školy
1. místo: ZŠ Truhlářská (tým pod vedením Ing.
Kafkové)
2. místo: ZŠ Konečná
3. místo: ZŠ jazyků
Střední školy
1. místo: Střední škola stravování a služeb
Karlovy Vary
2. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší
odborná škola zdravotnická Karlovy Vary (tým
pod vedením Mgr. Veselé)
3. místo: Střední zdravotnická škola a vyšší
odborná škola zdravotnická Karlovy Vary (tým
pod vedením Ing. Slabé)
Obchodní akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ
Karlovy Vary
Nepodnikající právnické osoby
1. místo: Klub Pathfinder, oddíl 13 pramenů,
Karlovy Vary

Rozpis blokového čištění:
Úklid, čištění místních komunikací, parkovišť, parkovacích
zálivů, chodníků a dalších zpevněných ploch začíná
v 8 hodin, noční mytí komunikací v lázeňském území
a v obchodně správním centru ve 20 hodin.
Na termín blokového čištění v jednotlivých ulicích města
budou s týdenním předstihem upozorňovat dopravní značky
omezující zastavení a stání. Vozidla bránící provádění
blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové
služby v Tuhnicích (Západní 63). V případě nevyzvednutí
v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena
zpět do původní lokality. Upozorňujeme, že odtahy vozidel
jsou zpoplatněny. Ceny za provádění odtahů vozidel jsou
stanoveny nařízením města č. 1/2017, které je zveřejněno na
webových stránkách města www.mmkv.cz. Změny v rozpisu
blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky
apod., jsou vyhrazeny.
9.7. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od
křižovatky s ul. 5. května na konec ulice), 5. května
(část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
10.7. Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny,
Blahoslavova, Východní, Stará Kysibelská, Úvalská
11.7. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská,
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská,
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
12.7. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské,
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá
13.7. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská,
Severní, Konečná
16.7. Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V.
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
17.7. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
6
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18.7.

19.7.
20.7.
23.7.

24.7.
25.7.

26.7.
27.7.
30.7.

31.7.

Chodská, Kollárova
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého,
Fričova, Kamenického
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
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská – část u MP, Wolkerova, Charkovská,
Krymská
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky,
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Krále Jiřího - část
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr.
D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul.
Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou,
Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,
Na Výšině, Kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená,
Dalovická, Táborská, Příkopní,
Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hraniční,
Mlýnská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
Komunikace: Západní (od nám. Republiky k OK
u Bečváře), Chebská (od OK u Kauflandu k OK
u TESCA)

Město hledá
ředitele pro ZŠ
Konečná
Nového ředitele pro Základní školu Konečná
hledají v současné době Karlovy Vary. Termín pro
přijetí přihlášek byl stanoven na 31. 7. 2018 včetně, termínem nástupu je 1. září letošního roku.
Mezi požadavky na kandidáta patří zákonem
dané předpoklady pro výkon činnosti, znalost
školských předpisů a problematiky řízení daného
druhu školy, organizační a řídící schopnosti,
občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní
stav.
Přihlášky zasílejte (do 31. 7. 2018 včetně) na
adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor
kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS
- NEOTVÍRAT“). Přihláška musí být k uvedenému
datu doručena do podatelny Magistrátu města
Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě.
Podrobné informace ke konkursnímu řízení
a náležitostem přihlášky jsou zveřejněny na
webových stránkách magistrátu města www.
mmkv.cz v sekci Magistrát informuje nebo na
elektronické úřední desce.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Pro nový řidičák už do místa
trvalého bydliště nemusíte
Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností. Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění a k žádosti už nepotřebujete ani papírovou fotografii.

Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro
řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte
na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.
Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí
platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte
nosit ani papírovou fotografii. Řekneme si ale
i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání
řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete například v Praze, ale trvalé bydliště
máte v Karlových Varech, nezbylo vám než si
vzít den volna a vydat se na úřad. Polovinu dne
jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou
průkazovou fotografii a následně přišlo na řadu
samotné vyřizování dokladu na úřadě. Nyní už se
to dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji. Od 1.
července lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými
průkazy na nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který vám
svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na
206 místech v ČR.

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit
vydání nového řidičského průkazu. Také si na
zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční karty
řidiče, stav bodového konta a záležitosti spojené
s profesní způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů
obcí s rozšířenou působností naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz/orp).
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na
úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho
trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení
řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou
fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na
žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského
průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude vaše
podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec
nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a vaše
podoba se na první pohled neshoduje s fotografií
v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo
při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit
si průkazové fotografie. Nově se také na každý
doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu
pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete
papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má formát malé knížky, který
prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).

Zákaz žebrání! Město
má novou vyhlášku
Karlovy Vary mají vyhlášku o zákazu žebrání. Platí
od června a jejím cílem je eliminovat narušování
veřejného pořádku. Obyvatelé i návštěvníci města
čím dál častěji poukazují na rostoucí počty osob,
které svým nevhodným chováním a žebráním
vzbuzují negativní pocity. Obvykle se jedná o lidi bez
domova. Přestože ve městě řadu let velmi efektivně
a úspěšně funguje Armáda spásy, ani její aktivity ve
spolupráci se strážníky městské policie, pracovníky
odboru sociálních věcí a dalšími terénními pracovníky z neziskového sektoru nedokážou postihnout
všechny lidi bez domova. Sociální práce se u těchto
osob stále setkává s negativním postojem. Řešení
nevhodného chování, které je možné považovat
za veřejné pohoršení, není dle příslušné legislativy
jednoduché a vyžaduje přílišnou byrokracii bez patřičného efektu. Proto se Karlovy Vary, podobně jako

jiná města a obce v České republice, rozhodly řešit
problém s narušováním veřejného pořádku přijetím
obecně závazné vyhlášky. Právě ta by se měla pro
strážníky městské policie a úředníky města stát
účinným nástrojem k jeho potírání.
Vyhláška žebrání zakazuje na veřejných prostranstvích, jako jsou náměstí, ulice, parky, okolí
kostelů a další místa ve vyjmenovaných lokalitách
města. Za žebrání jsou považovány žádosti a prosby
o nejen o peníze, ale i o materiální příspěvky jako
jídlo nebo pití. Zapovězena je nejen aktivní forma,
kdy žebrající osoba oslovuje kolemjdoucí, ale také
pasivní očekávání příspěvku třeba nataženou rukou,
do čepice nebo nádoby. Naopak za žebrání vyhláška
nepovažuje vybírání peněz studenty v rámci tradičního posledního zvonění nebo v rámci veřejných
sbírek.

Změna trvalého bydliště nemá
na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost
tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový
řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí.
Od července se budou vydávat řidičské průkazy,
které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To
se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále
platných řidičských průkazů.

Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu
za nový v případě, že končí doba jeho platnosti,
stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma.
Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních
50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku
je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat
průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek
za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních
dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení
mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč,
za vydání paměťové karty do digitálního tachografu
zaplatíte nadále 700 Kč.

Den záchranářů na
koupališti Rolava
se letos odehrál 16. června. Návštěvníci se mohli
z blízka seznámit s činností záchranářských složek
a osahat si jejich technické vybavení, jinak běžně
nedostupné. Hasiči, policisté, záchranka, horská
služba, vodní záchranná služba, kynologové,
armáda, městská policie a mnoho dalších si pro
návštěvníky připravili kromě statických ukázek
techniky a vybavení také řadu ukázek z akce,
například záchranu tonoucího nebo vyproštění.
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Festival ocení oscarového
režiséra Barryho Levinsona
Křišťálový globus za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii převezme na
letošním karlovarském festivalu, scenárista,
producent a režisér Barry Levinson, držitel
Oscara za film Rain Man.
Karlovarský festival pokračuje v tradici oceňování zásadních osobností světové kinematografie, jako jsou např. režiséři William Friedkin,
Jerry Schatzberg nebo Ken Loach či scenárista
Paul Laverty. Držitel Oscara za režii a pěti dalších
oscarových nominací Barry Levinson ve své
autorské i režijní tvorbě mimořádným způsobem
kombinuje osobní příběhy s často satirickým
pohledem na společnost a jeho filmy zásadním
způsobem ovlivnily řadu mladých filmařů.
Barry Levinson se prosadil jako scenárista
úspěšných televizních pořadů, společně s tehdejší ženou, Valerií Curtinovou, pak napsali pro
Normana Jewisona scénář k soudnímu dramatu
…a spravedlnost pro všechny (…and justice for
all, 1979), který jim vynesl nominaci na Oscara.
Režijně debutoval hořkou komedií Bistro (Diner,
1982), za jejíž scénář si odnesl druhou oscarovou nominaci. Na hudbě k filmu se podílel Ivan
Král, český muzikant usazený v USA.
Následující tituly jako Přirozený talent (The
Natural, 1984) s Robertem Redfordem, Konkurenti (Tin Men, 1987) s Richardem Dreyfussem
a Danny DeVitem nebo Dobré ráno, Vietname
(Good Morning, Vietnam, 1987) s Robinem
Williamsem potvrdily jeho pověst jako kritikou
i publikem respektovaného tvůrce.
V letošním roce se naplňuje 30 let od vzniku legendárního snímku Rain Man (1988), oceněného
čtyřmi Oscary, včetně Oscara za nejlepší režii pro

Barryho Levinsona, a řadou dalších cen, například Zlatým medvědem z Berlinale nebo Donatellovým Davidem. Pod Levinsonovým vedením zde
podal jeden ze svých životních hereckých výkonů
Dustin Hoffman, na hvězdnou platformu pak film

vysadil mladého Toma Cruise, jehož filmovou
partnerkou zde byla herečka Valeria Golino. Také
následující drama Avalon (1991) bylo oceněno
oscarovou nominací pro Barryho Levinsona –
tentokrát v kategorii nejlepší scénář. Na motivy
životního příběhu gangsterského bosse vzniklo
kriminální drama Bugsy (1991) s Warrenem
Beattym v titulní roli, které Barrymu Levinsonovi
přineslo další dvě oscarové nominace – za režii
a jako producentovi za nejlepší film.
Dvacáté výročí od premiéry pak slaví i další Levinsonův snímek Vrtěti psem (Wag the Dog), mystifikační podobenství o zákulisí politiky, v němž
pokračuje ve spolupráci s Dustinem Hoffmanem,
který byl za svůj výkon nominován na Oscara. Za
film získal Barry Levinson Stříbrného medvěda Zvláštní cenu poroty na Berlinale 1998.
Podobně jako s Hoffmanem, s nímž natočil
ještě například drama Spáči (Sleepers, 1996)
nebo sci-fi Koule (Sphere,1998), se opakovaně
vrací ke spolupráci s dalšími hollywoodskými
hvězdami jako Robert De Niro (Vrtěti psem, Co se
vlastně stalo - What just Happened, 2008) nebo
Robin Williams Hračky (Toys,1992), Man of the
Year (2006).
Pod většinou svých filmů je Barry Levinson
rovněž podepsán jako producent, producentsky zaštítil i řadu ambiciózních projektů jiných
režisérů jako bylo například krimidrama Mikea
Newella Krycí jméno Donnie Brasco (Donnie
Brasco, 1997) nebo romantické drama Neila
LaButea Posedlost (Possesion,2002) Barry
Levinson představí na MFF KV svůj nejnovější
režisérský počin, drama Paterno z produkce
HBO a uvede i oba zmíněné snímky – Rain Mana
a nadčasovou politickou satiru Vrtěti psem.

Zahajovací koncert oslaví Miloše Formana
Hudba z Formanových filmů Blok hudby z filmů
Miloše Formana zazní v rámci slavnostního
zahajovacího koncertu 53. ročníku Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary před hotelem
Thermal a uctí tak památku zesnulého režiséra.
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. Festival zahájí letos také Formanův film. Legendární komedie
Lásky jedné plavovlásky patří ke klíčovým titulům
československé nové vlny. Koncem šedesátých
let byl snímek 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.
8

krl° ČERVENEC

• MFF KARLOVY VARY

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.

Oceněné filmy představí znovu
mimořádné projekce
Mimořádné nedělní projekce oceněných filmů 53.
MFF KV proběhnou letos v neděli 8. července ve
Velkém sále hotelu Thermal. Ve třech projekcích
se začátky v 10.00, 13.00 a 16.00 hodin se postupně představí tři vyznamenané filmy letošního
roku, včetně vítězného snímku. Vstupenky na
jednotlivá představení bude možné získat v sobotu a v neděli (7. a 8. července) buď na základě
akreditací platných v sobotu 7. července anebo
zakoupením lístků na vybraných pokladnách.

Jaromír Hanzlík získá
Cenu prezidenta
Cenu prezidenta MFF KV za umělecký přínos
české kinematografii získá na 53. ročníku MFF
Karlovy Vary herec Jaromír Hanzlík. Karlovarský
festival při této příležitosti uvede snímek Antonína
Máši a Jana Čuříka Bloudění. Jaromír Hanzlík,
který v letošním roce oslavil 70. narozeniny, patří
desítky let k hereckým stálicím českého divadla,
filmu i televize.

Hlavní soutěž, to je
letos Radu Jude, Ana
Katz i Sébastien Pilote

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

Casey Affleck je v nové znělce
V nové znělce, která bude slavnostně představena
na zahájení 53. ročníku MFF Karlovy Vary, uvidíme
loňského držitele Ceny prezidenta MFF Karlovy
Vary, oscarového herce Caseyho Afflecka. Natáčení se opět ujal dlouholetý autor karlovarských
znělek, režisér Ivan Zachariáš.

Mezi deseti světovými a dvěma mezinárodními
premiérami se představí nový snímek jednoho
z předních rumunských filmařů Radu Judeho “Je
mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři”, originální příspěvek na téma národa a jeho
vyrovnání se s traumatizujícími okamžiky vlastní
minulosti. Respektovaná argentinská režisérka Ana
Katz přiveze do Karlových Varů lehkou melancholií
i jemným humorem prodchnuté rodinné drama
Cesta do Florianópolisu, neméně komplexním
způsobem se k problematice vztahů žen a mužů
v příběhu vzdoruplné charismatické teenagerky
Mizející světlušky vyjadřuje i kanadský tvůrce
Sébastien Pilote.
Drásavý herecký výkon Caleba Landryho Jonese
vévodí temnému rakousko-americkému dramatu
Petera Brunnera Do noci. Neméně autorským,
jakkoli o poznání lyričtějším způsobem si příběhy
svých nových filmů podmanili i další dva tvůrci
v minulosti ocenění na MFF KV: autor oblíbené
Zoologie Rus Ivan Tverdovský přiveze Skokana,
zatímco Izraelec Joseph Madmony si MFF KV pro
premiéru své novinky vybral už potřetí; o režii
neokázale jímavého dramatu Geula se podělil
s kameramanem Boazem Y. Yakovem.
Tuzemskou filmovou produkci budou v soutěži
reprezentovat Olmo Omerzu s road movie nejen
o síle klukovského přátelství Všechno bude a debutant Adam Sedlák s klaustrofobní minimalistickou
studií o plíživém rozpadu těla a ducha Domestik.
Debuty budou v karlovarské soutěži zastoupeny
i Dominikánská republika a Španělsko – jemně
nuancovaný příběh dívčího dospívání Miriam lže
Natalie Cabral a Oriola Estrady, Polsko – černá
komedie Panický záchvat Pawła Maślony, a Turecko – působivé drama Ömüra Ataye Bratři. Žánrově
i stylově pestrý soutěžní výběr uzavře talentovaná
Slovinka Sonja Prosenc výrazně poetickým Příběhem lásky o dívčím dospívání.
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Senior akademie letos řešila bezpečný
internet i ochranu obyvatel
Senior akademie v červnu uzavřela svůj už osmý
ročník. Během přednášek i praktických cvičení se
senioři znovu seznamovali s riziky, která mohou
v běžném životě potkat, a také si vyzkoušeli, jak se
jim vyhnout nebo jak nastalou situaci vyřešit. Pro karlovarské zájemce pořádá akademii v rámci prevence
kriminality Městská policie Karlovy Vary.
Letošní ročník představil dvě nová témata, "Internetem bezpečně" a "ochrana obyvatelstva", pro příští, devátý ročník plánují školitelé zařadit také téma
"životní prostředí" a "finanční a ekonomická gramotnost". Součástí Senior akademie jsou i kurzy sebeobrany a první pomoci, za mírný poplatek je možné
absolvovat i kurz střelecký. Frekventanti akademie
se také v rámci exkurzí podívají do psího útulku, do
operačního střediska Městské policie a Hasičského
záchranného sboru nebo do hasičské stanice v Rybářích.
Senior akademie se tentokrát zúčastnilo 26 osob,
pět mužů a jednadvacet žen. Celkem se konalo 23
přednáškových dnů. Jedenáct účastníků splnilo 90

ZPRÁVY Z ULICE
Čtvrtstoletí ve službě překonalo patnáct strážníků
Strážníky sloužící u karlovarské městské policie 5,
10, 15, 20 a 25 let ocenil začátkem června velitel
městské policie Marcel Vlasák. Řady kolegů, kteří
u zdejší policie slouží již celé čtvrtstoletí rozšířila
nově čtveřice Pavel Zelenka, Petr Šusta, Alois
Divácký a Dušan Fečík.
Lidé si stále umí pomáhat
Nepojízdné vozidlo odstavené v připojovacím pruhu
spatřila na rychlostní silnici R6 na samém konci
května projíždějící hlídka MP. Strážníci na místě
zastavili a pomocí výstražného zařízení překážku
v silničním provozu označili, aby eliminovali riziko
nehody. Než strážníci od starších manželů zjistili

procentní docházku a na závěrečném setkání získalo
certifikát. Kromě něj si absolventi odnesli také drobné
bezpečnostní doplňky.
Od prvního ročníku se akademie zúčastnilo na 300
seniorů, a například nejstarší absolventce kurzu sebeobrany bylo úctyhodných 92 let.

Městská policie i město Karlovy Vary děkují za
pomoc při organizaci Senior akademie Policii české
republiky, Asociaci Záchranný kruh, Besipu, Krajské
knihovně Karlovy Vary, Celní správě České republiky,
Hasičskému záchrannému sboru České republiky
a jednotlivým lektorům.

důvod závady, zastavil před vozidlem mladý pár
z Citic, který nabídl odtažení vozidla z nebezpečného místa. Za doprovodu hlídky se podařilo vozidlo
přemístit na parkoviště k obchodnímu domu.
Úžasné na celém příběhu je fakt, že mladý pár
jedoucí po rychlostí komunikaci opačným směrem
na nejbližším sjezdu přejel do opačného směru, aby
řidiči v nesnázi pomohl. Strážníci panu L.B. z Citic
a jeho partnerce děkují za skvělý přístup.
Zaracha řešil po svém
Nedávno řešili strážníci kuriózní případ, kdy na
tísňové lince 156 oznamovatel uvedl, že jej matka
omezuje na svobodě a zavřela ho doma. Zvláštní
oznámení strážníci prověřili, aby zjistili, že 15tiletý
chlapec odmítl matce doma pomoci a ta mu za

trest zakázala jít s kamarády ven. Místo sebereflexe mladík zavolal strážníky, kteří k jeho překvapení
dali matce za pravdu.
O zdravotní péči zřejmě nestojí
Chodil v půl třetí ráno po městě bos a bez trika
a chová se divně. Oznámení o polonahém muži
museli také řešit strážníci služby PCO. Třiatřicetiletý
bezdomovec byl v obličeji žlutý a na ruce měl
stopy po kanyle. Strážníci muže, který nechtěl
komunikovat, jen si stěžoval na nevolnost, předali
zdravotníkům. Krátce po 19 hodině se na OPIS MP
obrátil personál nemocnice, že pacient opakovaně
utekl. Informace předaná hlídkám měla rychlou
odezvu a muž byl do nemocnice dopraven během
40 minut.

Děti sportovaly s Ajaxem a strážníkem Pavlem
Sportovní den s Ajaxem a strážníkem Pavlem, takový byl název letošní tradiční oblíbené akce určené
žákům I.stupně základních škol, kteří jsou zapojeni
do vzdělávacího preventivního projektu městských
policií Karlovarského kraje „Notes strážníka Pavla“
nebo do projektu Policie ČR „Ajaxův zápisník“.
Akce se zúčastnilo 320 dětí ze 14 základních škol
z Karlových Varů a okolí. Tradiční expozici techniky
a výstroje doplnily ukázky práce pořádkové jednotky
a psovodů Policie ČR, skupina PCO Městské policie
Karlovy Vary předvedla zákrok proti agresivnímu pachateli. Na soutěžních stanovištích se děti snažily za
splněné úkoly nasbírat co nejvíce razítek, která byla
potřebná pro získání odměn. Děti se vrhaly do plnění úkolů s radostí a nadšením a spokojení byli také
organizátoři, kteří měli možnost prověřit znalosti dětí
v oblasti bezpečnosti silničního provozu, poskytování
první pomoci nebo znalosti tísňových linek.
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• ŠKOLSTVÍ

Školní rok uzavřela ocenění
pro žáky i učitele
V závěru uplynulého školního roku byli oceněni nejúspěšnější žáci a pedagogičtí pracovníci karlovarských mateřských a základních škol. Pamětní listy
a drobné dárky obdrželi od představitelů města při
slavnostním ceremoniálu v sále ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Oceněna byla také vybraná pedagogická legenda
a zvláštního ocenění se dostalo dvěma bývalým
dlouholetým ředitelům základních škol.
Ocenění žáci a pedagogičtí pracovníci:
ZŠ 1. máje
1. stupeň – Kateřina Mašínová
2. stupeň – Vanesa Jirochová
pedagog – Eva Cabajová

2. stupeň – Ekaterina Voilukova
pedagog – Mgr. Miloslava Procházková
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení –
Mozartova
Ondřej Aubrecht
pedagog – Mgr. Kateřina Veličková
ZŠ Poštovní
1. stupeň – David Gouzer
2. stupeň – Denisa Slavíková
pedagog – Mgr. Josef Lidinský

ZŠ Jana Amose Komenského
1. stupeň – Leonard Oeding
2. stupeň – Nikol Krausová
pedagog – Mgr. Danuše Menclová

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
1. stupeň – Jeroným Šťastný
2. stupeň – Aneta Rehanslová
ZUŠ – Tereza Skalická
pedagog – Pavlína Harcubová
pedagog za ZUŠ – Karel Šimandl

ZŠ Konečná
1. stupeň – Matěj Hnátek
2. stupeň – Karin Beranová
pedagog – Mgr. Jarmila Paparegová

ZŠ Truhlářská
1. stupeň – Maria Divković
2. stupeň – Barbora Miličová
pedagog – Irena Volfová

ZŠ Krušnohorská
1. stupeň – Lucie Molčiková
2. stupeň – Michaela Pátková		
pedagog – Mgr. Jitka Říhová

1. MŠ Karlovy Vary
pedagog – Ilona Chrobáková

ZŠ jazyků
1. stupeň – Tereza Chromcová
2. stupeň – Sveta Gupta
pedagog – Libuše Svintická

2. MŠ Kalovy Vary
pedagog – Alena Drobná

ZŠ Dukelských hrdinů
1. stupeň – Barbora Pekárková

Zvláštní ocenění:
Mgr. Jan Poula – dlouholetý ředitel ZŠ Poštovní
Mgr. Miroslav Peer – dlouholetý ředitel ZŠ Krušnohorská
Učitelská legenda:
Jindřich Volf

Vychovatelka Irena Volfová ze ZŠ Truhlářská.

Žákyně Barbora Pekárková ze ZŠ Dukelských hrdinů.

Meandr Ohře se proměnil
v Pohádkový les
V sobotu 9. června se park Meandr Ohře již popáté proměnil v Pohádkový les. Děti se opět mohly
setkat s vílou, princeznou, čertem, čarodějnicí,
vodníkem a s mnoha dalšími pohádkovými bytostmi, a plnit nejrůznější úkoly od házení slaměných
věnečků, přes slalom mezi překážkami až po
chytání rybiček u vodníka.
Velkou atrakcí byla také zkouška hasičské techniky dobrovolných hasičů z Tašovic, nebo svezení
na lanové dráze.
V cíli, po splnění všech úkolů, čekalo na děti občerstvení, opékání buřtů a hlavně losování o krásné
ceny. Čekání na výhru jim zpříjemnil Divadelní
spolek Ochotníci Ostrov s pohádkou Knihomolí,
vystoupení žáků ZUŠ A.Dvořáka pod vedením Mgr.
Antonína Kadeřábka ml., Kryštof Daněk s recitací
a taneční vystoupení žáků 9.B ZŠ J.Á.Komenského.
Programem provázel Johnny Havelka.
Letošní Pohádkový les navštívilo více než 350
soutěžících dětí. Celkovou účast, včetně dospělých, odhadujeme na cca 2000 návštěvníků, a to
i přes to, že se Pohádkovým lesem přehnala již po
poledni průtrž mračen.
Těšíme se na shledanou v Městské knihovně
a jejích pobočkách, nebo na příští akci pod širým
nebem.

Kolektiv Městské knihovny

Hezké prázdniny a na shledanou
v akademickém roce 2018/19
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba zkvalitní život
chodu domácnosti (nákupy, praní prádla, běžný
úklid), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři či na úřady
apod.) a poskytnutí sociálního poradenství. „Jsme
vybaveni profesionálním týmem pracovníků, kteří
pro výkon této profese splňují nejen zákonem

danou kvalifikaci, ale pravidelně se též účastní
dalších odborných školení a stáží,“ dodává vedoucí
pečovatelské služby.
Více informací nejen o pečovatelské službě
najdete na webu kv-mzss.cz, konatktovat MZSS
můžete také emailem na ismejkalova@kv-mzss.cz.

Městské zařízení sociálních služeb (MZSS) je
organizace zřízená Magistrátem města Karlovy
Vary za finanční podpory Karlovarského kraje
za účelem všestranné péče o seniory na území
Karlových Varů a bezprostředního okolí. Jednou
z oblastí její činnosti je poskytování pečovatelské
služby. „Zacílena je na zkvalitnění života a pomoc
občanům schopných samostatného života ve
vlastní domácnosti, kteří však již zcela nezvládají
náročnější úkony péče o sebe,“ říká vedoucí pečovatelské služby Ilona Šmejkalová,.
MZSS poskytuje pomoc a podporu v běžných
denních činnostech, cílem je umožnit seniorům
vést co nejdéle samostatný život ve vlastním
prostředí. „Před začátkem poskytování služeb provádíme sociální šetření, kde specifikujeme potřeby
klienta a vytváříme individuální plán péče na míru
konkrétní osobě,“ upřesňuje Ilona Šmejkalová.
Jádro práce pečovatelské služby spočívá v několika oblastech. Je to pomoc při zvládání péče
o vlastní osobu ( oblékání, obutí, pohyb, přesun na
lůžko atd), pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy (dovoz nebo donáška jídla), pomoc při
přípravě a podání jídla a pití, pomoc při zajištění

Na auto pro Michalku jsme nastřádali za 3 a půl měsíce
Sbírka na automobil pro těžce slabozrakou
Michalku končí. Celkem se podařilo vybrat
358 430 korun.
Moje 13-ti letá dcera Michalka trpí vážnou
genetickou oční chorobou (Stargardtova choroba)
a vidí částečně jen na jedno oko. Nikdy se to nezlepší, protože tuto nemoc nelze léčit ani operovat. Naše rodina potřebovala automobil, abychom
mohli Michalku vozit třeba na lékařská vyšetření,
ale i do školy a na zájmové kroužky. Díky Kontu
Bariéry, které otevřelo sponzorský účet, kam
mohli dárci zasílat své finanční příspěvky, se
podařilo náš sen splnit. Velké poděkování patří
především ředitelce Konta Bariéry, paní Boženě
Jirků a manažerce nadace Ivaně Růžičkové za
perfektní spolupráci. Oslovili jsme firmy, nadace
a další organizace, peníze poslala veliká řada jednotlivců. Na auto přispěly např. nadace Světluška,
nadace Leontinka či ČSOB Fond pomoci. Karlovarský kraj též vyslyšel prosbu o pomoc a vyhlásil
na automobil veřejnou sbírku, vybralo se 21 426
korun. Poděkování patří paní hejtmance Janě Vildumetzové a Radě Karlovarského kraje. Sbírkovou
akci podpořilo též vedení Města Karlovy Vary. Poděkování patří panu primátorovi Petru Kulhánkovi,
Radě a Zastupitelstvu města Karlovy Vary. Finance
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poslal také např. Charitativní spolek Diana Karlovy
Vary či karlovarský Rotary Club. Na auto přispěly
firmy Maternia, Amphenol, Chodos Chodov, Fellner
a Helmer a mnoho dalších. Sbírku podpořil např.
i zpěvák Michal David. Za mediální podporu patří
velké poděkování Českému rozhlasu, zvláště

reportérce Ivaně Sedláčkové, dále ZOO Plzeň či
webovému a facebookovému portálu Regionzápad.cz. Janu Krutákovi děkujeme za profesionální
fotky a video, grafičce Sandře Kubíčkové za oficiální plakátek sbírky. Sbírku podpořila mediálně
a finančně též Krajská knihovna Karlovy Vary, na
sbírku přispělo 25 jejích zaměstnanců. Dík patří
dále manželům Janě a Radkovi Šulcovým, kteří
významně pomohli na konci sbírky. Poděkování
také patří karlovarské kapele „U mě dobrý“.
Zvláštní poděkování věnujeme firmě Auto Mudra
za výhodnou cenu automobilu.
Závěrem bychom s Michalkou chtěly velice
poděkovat iniciátorce a koordinátorce Michaele
Kožíškové za organizaci a pomoc s celou sbírkou
na automobil, za její snahu, zkušenosti, energii,
kterou věnovala naší rodině. Míša připravila žádosti na nadace, firmy a další organizace, moc se
sbírkou pomohla. Dále děkujeme všem rodinným
příslušníkům, přátelům, nadacím a firmám, prostě
všem dárcům, kteří na auto přispěli jakoukoliv
částkou a podporou, či pomohli s propagací sbírky. Je to splněný sen, kterému pořád nemůžeme
s dcerkou Michalkou uvěřit.
DĚKUJEME VŠEM!!


Michalka a její maminka

• VOLBY

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary 2018
Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary se uskuteční:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin,
a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Kandidátní listinu pro tyto volby mohou podávat volební strany, kterými jsou:
• registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
• koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
• nezávislí kandidáti  samostatně kandidující fyzické osoby, které nepodléhají žádné předchozí
registraci podle zvláštního zákona
• sdružení nezávislých kandidátů  volná sdružení
fyzických osob, která nepodléhají žádné předchozí
registraci podle zvláštního zákona
• sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů  volná sdružení registrovaných politických stran / politických hnutí
a fyzických osob – nezávislých kandidátů, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle
zvláštního zákona (na rozdíl od politických stran
nebo politických hnutí).
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města
Karlovy Vary musí být doručena odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 (dále
jen „registrační úřad“) nejpozději v úterý 31. července 2018 do 16.00 hodin.
Pokud bude kandidátní listina doručována poštou, je
rozhodující den jejího doručení registračnímu úřadu,
nikoliv den jejího podání u provozovatele poštovních
služeb. I v tomto případě musí registrační úřad obdržet kandidátní listinu nejpozději dne 31. července

2018 v 16.00 hodin. Tuto zákonnou lhůtu nelze prodloužit ani nelze prominout její zmeškání.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí
úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého
zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je
fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní
listině. Úkony zmocněnce je volební strana vázána.
Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto
odvolání registračnímu úřadu.
Náhradník zmocněnce uvedený na kandidátní listině
nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce není oprávněn
činit úkony zmocněnce, je-li zmocněnec např. na
dovolené.
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být:
• osoba mladší 18 let,
• osoba s omezenou svéprávností,
• kandidát (téže volební strany pro níž vykonává
funkci zmocněnce).
Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí
jsou průběžně zveřejňovány na webu Magistrátu
města Karlovy Vary na adrese: https://mmkv.cz/cs/
volby.
V současné době jsou zde zveřejněny tyto dokumenty:
1) Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018.
2) Harmonogram úkolů a lhůt.
3) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary o stanovení počtu členů Zastupitelstva
města Karlovy Vary na další volební období.
4) Seznam příslušných registračních úřadů.

Domov
DomovRudné
RudnéuuNejdku
Nejdku

přijme
přijmedo
dopracovního
pracovníhopoměru
poměru

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
KUCHAŘKU/KUCHAŘE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Požadujeme:
péče
Střední vzdělánípřímá
v oboruobslužná
kuchař, nebo
střední vzdělání
Požadujeme:
s výučním listem, nebo praxe v oboru kuchař
Základní nebo střední vzdělání
Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT ne starším 3
Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT ne starším 3
měsíců
měsíců
Platný zdravotní
průkaz službách, řidičský průkaz
Výhodou
praxe v sociálních
Informace
o
pozici:
Informace o pozici:
Místopracoviště
pracoviště––Vysoká
VysokáPec
Pec––Rudné
Rudné(Karlovarský
(Karlovarskýkraj)
kraj)
Místo
Platpo
pozapracování
zapracování21
20000
000--27
22000
000Kč,
Kč ++ odměny
odměny
Plat
Jednosměnnýprovoz,
provoz 12hodinové denní směny
Jednosměnný
Zaměstnaneckévýhody:
výhody:dovolená
dovolená65týdnů,
týdnů,odměny,
odměny,
Zaměstnanecké
příspěvkyna
napenzijní
penzijnípřipojištění,
připojištění,stravenky,
stravenky,firemní
firemníakce,
akce,
příspěvky
vzdělávací
vzdělávacíkurzy,
kurzy,školení.
školení.
Strukturovaný
Strukturovanýživotopis
životopiszasílejte
zasílejtena:
na:
vedouci.oo@dozprudne.cz
vedouci.kuchar@dozprudne.cz
Telefonní
Telefonníkontakt:
kontakt:602
602176
672114
028

5) Informace o potřebném počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů.
6) Informace o členění obcí na části (údaj se uvádí
na kandidátní listině).
7) Informace o příjmu kandidátních listin, včetně
kontaktů na příslušné úředníky.
8) Vzor kandidátní listiny pro:
a) registrovanou politickou stranu / politické hnutí
b) koalici politických stran / politických hnutí
c) nezávislého kandidáta
d) sdružení nezávislých kandidátů
e) sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů.
9) Vzory příloh ke kandidátní listině:
a) prohlášení kandidáta
b) petice na podporu kandidatury nezávislého kandidáta / sdružení nezávislých kandidátů.
10) Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury.
11) Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta.
Doporučujeme všem volebním stranám, aby při přípravě kandidátní listiny a jejích povinných příloh,
využily zveřejněné vzory formulářů (vyhnou se tím
následnému odstraňování závad v podané kandidátní
listině na základě výzvy registračního úřadu).
Veškeré vzorové formuláře jsou zveřejněny ve formátu word a volební strany si je mohou upravit dle
vlastních potřeb.
Všeobecné informace k volbám do zastupitelstev
obcí v roce 2018 jsou k dispozici též na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx.
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Herečka Dagmar Pušová oslaví
v červenci významné výročí
1960 se vzali, o dva roky později se jim narodila
dcera Veronika. Oba byli pro Karlovarské divadlo
velkým přínosem. Jejich divadelní představení
byly vždy vyprodané. Hlavně paní Dagmar, byla
to neuvěřitelně krásná žena s velmi vynikajícími
hereckými výkony. Měla možnost zahrát si dokonce i s Oldřichem Novým, ale i se spoustou jiných
filmových herců, hrála ve filmech např. Kopytem
sem, kopytem tam, nebo Fontána pre Zuzanu,..
divadlo pro ni bylo vším, stalo se jejím životem.
Divadlu dala všechno. Její role byly pro diváky
nezapomenutelné.
V roce 1981 se rozvedla a provdala za vynikajícího člověka Vladimíra Wagnera, který se její dceři
a později vnoučatům Petrovi a Lucii stal nejlep-

ším přítelem. Po odchodu do důchodu pracovala
v nemocnici, naprosto v jiné roli – pořizovala data
pro zdravotní pojišťovny. Mimochodem k počítačům jí přivedla její dcera. Divadlu ale zůstala věrná.
Dodnes navštěvuje divadelní představení a sleduje
práci svých bývalých kolegů. Ale hlavně, celých
posledních cca 25 let se aktivně věnuje přípravě
dětí do života. Nejde o to vychovat z nich herce, ale
naučit je správně vyslovovat, mluvit na veřejnosti,
nestydět se před publikem, využívat bohatou slovní
zásobu,…Děti naučila nebát se, ukázat, tak, jak to
dělala celý život - být a zůstat svá.
Moc děkujeme, maminko, babičko a všechny
Tvoje děti.
Tak hodně zdraví do dalších let.

Dagmar Pušová fotografie z mládí
Jak se člověk z neherecké rodiny stane hercem?
Její babička pracovala jako uvaděčka v kině. Tam
se Dáša poprvé potkala s herectvím. Bylo to před
válkou a už tehdy řekla, že chce být herečkou.
A dokázala si jít za svým. Po válce pracovala jako
zubní laborantka, ale nelíbilo se jí to. Přihlásila se
na dělnické gymnasium. Přes nesouhlas rodičů,
tenkrát na přijímačky utekla z okna, ale její táta to
viděl a přál jí štěstí. Na Janáčkovu akademii múziných umění v Brně byla přijata. Zde měla vynikající
učitele mezi jinými paní Kurandovou. Po absolvování studia přešla i se svými kolegy do divadla
v Jihlavě, Opavě a Hradce. Zlom v jejím životě
byl v roce 1957, kdy ji vyzval režisér z Karlových
Varů na hostování či záskok. Když jela tenkrát po
staré pražské, okamžitě si Karlovy Vary zamilovala.
Její památná věta, „tady budu žít a hrát“ koluje
v rodině dodnes. Poprosila i svého přítele, aby do
Varů šel za ní. Jmenoval se Walter Steiner, v roce

Dagmar Pušová se sestrou Majkou, dcerou Veronikou a kolegyní z divadla

Ráda bych to dotáhla do té stovky
Devadesáté páté narozeniny oslavila začátkem
června Růženka Horská. Narodila se v Mladé
Boleslavi a do Karlových Varů se spolu se svým
manželem Bedřichem Horským přistěhovala v roce
1945. Oba následovali soukromou stavební firmu,
u které byli zaměstnáni.
Mnoho let bydleli v Dolních Drahovicích a poté se
přestěhovali na nově postavené sídliště v Tuhnicích.
Tady žije oslavenkyně dodnes. V Horních Drahovicích v krásném prostředí pod lesem má stále svoji
oblíbenou zahrádku, kde strávila spolu se svou
rodinou spoustu pracovních i odpočinkových dnů.
Zahrádka, to byl její balzám na duši. V současnosti, kdy už síly nestačí, si ráda prohlíží fotografie
zahrádky a rodinná fota z let minulých. Další její
zálibou byla vždy četba, poslech vážné hudby
a ráda cestovala. V době, kdy byl problém sehnat
14
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něco slušivého na sebe, usedala i k šicímu stroji.
Pracovala jako účetní u podniku Pozemní stavby.
Své profesi byla věrná celý život až do odchodu do
důchodu. Do svých 86. narozenin byla velmi aktivní
a pracovala také ve výboru sdružení vlastníků ve
svém bydlišti. Paní Horská vychovala dvě dcery
a obětavě pomáhala i při výchově svých čtyř vnoučat a je šestinásobnou prababičkou.
Tak vysokého věku v relativním zdraví se jistě
dožila i díky své optimistické povaze a zdravému
životnímu stylu. „Nikdy jsem neměla zlomenou ani
jednu kůstku v těle a ráda bych to dotáhla do té
stovky,“ říká oslavenkyně Růženka Horská.
Všichni jí přejeme pevné zdraví a ještě hodně
pohody a radosti do dalších let se svými blízkými.

Dcery Lenka Smetanová

a Hana Šímová s rodinami

• LIDÉ

Příběhy našich sousedů. Obyčejné jen na první pohled

Příběhy našich sousedů

paní Hučíková a Havlíčková

Takové mladé lidi máme mezi námi. Jsou na
základních školách, gymnáziích, ale také na
odborných školách. Na začátku letošního roku
vytvořili 9 týmů a spolu se svými učiteli se zapojili
do dokumentaristického projektu společnosti
Post Bellum „Příběhy našich sousedů.“ Byla před
nimi nelehká práce. Během necelých 5 měsíců
si museli najít ve svém okolí pro ně zajímavého
pamětníka, vyslechnout a natočit jeho životní
příběh. Pak se na pěkně dlouhou dobu ponořit do
literatury, pramenů a dalších materiálů a vše, co
načerpali, ověřili a dohledali také zpracovat.
Mnohdy tyto příběhy vypadaly na první pohled
úplně obyčejně. Samotní pamětníci měli někdy
dojem, že to ani za to nestojí vyprávět něco ze
svého života. Ale jak se ukázalo, žádný z natočených a zpracovaných příběhů nebyl obyčejný. Každý z nich byl jedinečným svědectvím
o mnohdy nelehké době a člověku, který musel
zvládnout nejednu výzvu, kterou před něj život
postavil. Mladá a starší generace spojila své síly

a vzniklo 9 soutěžních reportáží, které jednotlivé
týmy představily na veřejné prezentaci projektu
13. června v aule Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech. Tak jako jednotlivé příběhy
i tyto reportáže jsou jedinečné. Jak svým zpracováním, tak i samotným pohledem mladé generace
na často velmi komplikovanou minulost.
Hned na úvod prezentace jsme vyslechli vyprávění o Pavlu Hančákovi, který jako dobrovolník
vstoupil do Svobodovy armády a zažil boje na
Dukle. Neméně dramatický byl i životní příběh
Marie Hučíkové, která ale ani během totálního
nasazení neztratila optimismus a naději. Další
reportáž představila Vítězslava Kellera a jeho život
plný změn v období totalitních režimů 20. století.
Vyprávění o povstání na Slovensku a životě v uniformě představila prezentace pamětníka Jána
Rišiána. Jaké to bylo vyrůstat v rodině odbojáře
za Protektorátu, vyprávěla dětem Eva Zubková.
Pohled na (ne)černobílý život ve 2. polovině 20.
století a práci zootechničky přinesla reportáž

o Květuši Havlíčkové. Jak mohou „velké dějiny“
významně zasáhnout do života zapáleného kantora a kronikáře, jsme se dozvěděli z prezentace
o Oldřichu Hájkovi. Co všechno člověk může zažít,
když je nucen cestovat válečnou Evropou, vypráví
příběh Marie Saettlerové. O tom, že i přes mnohé
problémy je dobré zachovat si optimistický pohled
na svět, svědčí příběh Ivana Kosenka, Laskavý
přístup a ochota všech pamětníků sdílet své životní osudy s mladšími si zaslouží velký dík. (více
o reportážích na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovy-vary/karlovy-vary-20172018/)
Porota neměla jednoduchou úlohu při hodnocení. Nakonec ale vybrala a ocenila 3 reportáže,
které získaly v konečném součtu nejvíce bodů. 3.
místo obsadili žáci ze ZŠ JAK s reportáží o paní
Marii Hučíkové pod vedením paní Mgr. Lucie
Tvrdkové. 2. místo obsadily žákyně za ZŠ jazyků
pod vedením paní Mgr. Danuše Kubové, které
zpracovaly příběh paní Evy Zubkové. 1. místo za
zpracování příběhu pana Oldřicha Ježka obsadily
žákyně Střední pedagogické školy, gymnázia
a VOŠ K. Vary pod vedením paní Mgr. Jitky
Mikulové. Ceny vítězným týmům předal zástupce
Magistrátu města Karlovy Vary Mgr. Jiří Klsák.
Závěrem patří poděkování sponzorům projektu,
kteří v letošním roce zajistili plné pokrytí nákladů
spojených s jeho realizací. Jsou to: Karlovarský
kraj, Magistrát města Karlovy Vary, a společnosti
– Imperiál Group, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, Sedlecký kaolin, Karlovarská teplárenská, Lázeňské lesy Karlovy Vary a Analogia.
Pokud budete chtít vidět rozzářené oči dětí,
když se něco dovídají a s radostí o tom vyprávějí, stejně tak se setkat se lidmi, kteří prožili
zajímavý život, přijměte již nyní pozvání na další
ročník Příběhů našich sousedů, který bychom rádi
uskutečnili opět za rok.
Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D.
koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů
v Karlovarském kraji

Zemřel zakladatel Horské služby
Dne 22. května zemřel ve věku 94 let pan Miroslav
Polák, zakladatel božídarské Horské služby. Ačkoli
je Boží Dar přirozeným centrem Krušných hor, byl
zde okrsek zřízen později než okrsky ve východní
části Krušných hor. Bylo to zapříčiněno tím, že po 2.
světové válce byla celá oblast v okolí Božího Daru
uzavřena z důvodu těžby strategické suroviny –
uranu. Situace se změnila až otevřením zakázaného
pásma v roce 1958, kdy tuto část Krušných hor začali
navštěvovat turisté a lyžaři, což sebou samozřejmě
neslo potřebu zajistit jejich bezpečnost. V samotném
začátku vzali na sebe toto břemeno (aniž by o sobě
vzájemně věděli) vodák a lyžař Miroslav Polák, člen TJ
Rudá hvězda K.Vary a Josef Jindra, člen turistického
oddílu TJ Slovan Karlovy Vary. Začátkem roku 1959
společně podali žádost na ČÚV-ČSTV o zřízení HS na

Božím Daru, která byla schválena 17. listopadu 1959
a okrsek HS Boží Dar byl začleněn do HS Krušné
hory. V dnešní době má okrsek HS Boží Dar založený
Miroslavem Polákem na svém kontě kolem 1000
zásahů ročně.
Miroslav Polák patřil ale také k nestorům
karlovarské kanoistiky a stál u založení závodního
kanoistického oddílu RH Karlovy Vary, ze kterého
vzešla řada skvělých závodníků, včetně Mistrů světa.
Jeho následovníci, stejně jako on před téměř 70 lety,
bojují v peřejích Ohře s divokou vodou i se závodními
soupeři.
V osobě Miroslava Poláka ztrácíme člověka, který
neváhal přiložit ruku k dílu tam, kde to bylo třeba,
sportovce tělem i duší a dobrého kamaráda se
srdcem horala.
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Všichni chceme čisté a voňavé město

Majáles roku 1962 v Karlových Varech

Všichni jsme ve svých volebních programech
měli zlepšení čistoty města. No, nevím, jak moc
se to daří plnit. Záleží na každém z nás, jestli
budeme šlapat v nedopalcích, po odhozených
obalech, či psích exkrementech. Ano, ne každý
z nás je kuřák či vlastník psa. Pokud jste se
někdy pokusili upozornit „odhazovače“ čehokoliv
na nevhodné chování, už to asi taky neuděláte.
Sama jsem to párkrát zkusila a věřte, už to
neudělám. Těch mnoho nepublikovatelných titulů
co jsem na svou osobu slyšela, mi znělo v uších
vždy ještě pár dní. Hloupost, kterou chce vedení
města prosadit je dle mne vyzvedávání sáčků na
psí exkrementy na magistrátu pouze platícím za
psy ve městě Karlovy Vary. My jsme metropolitní
město, alespoň to pořád všichni obhajujeme,
a na druhou stranu necháme všechny návštěvníky se psy, aby si neustále nosili po kapsách
sáčky. No, vím z vlastní zkušenosti, že to není
až takový problém, ten nastane v případě psa
nemocného, který potřebu vykonává třeba 2 až
3 za procházku. Takže ze všech košů odstraníme
schránky a budeme fasovat sáčky. Bude to na
rok, měsíc, půl roku a bude možné si při větší
spotřebě kdykoliv dojít? Ne, nechci rozebírat
tento problém, taky nezajímá všechny obyvatele.
Ale jeden problém, který se čistoty a vůbec vůně
města týká nás všech zmínit musím. Kdysi v tzv.
TOP 10 byl nápad alespoň jednou za rok vymýt
vyvážené popelnice. Všechny popelnice. Setkal
se s docela dost hlasy, a přesto se o něm již
nikdy nikde nemluvilo. Přitom je mnoho měst,
které takto činí, čističku mají a za její zapůjčení
neúčtují miliony.
Ještě dovětek, pokud jste šli v těchto horkých
dnech kolem Alberta směrem k přechodu pro
chodce na „čerťák“, ten odér Vás určitě dostal.
Moč je cítit široko daleko. Ve středu proběhlo
čištění, bohužel je vždy prováděno pouze na pravé straně ulice, smradlavé kouty kolem Tržnice
zůstávají nedotčeny. Vizitka středu města.
Co k tomu dodat. Všichni chceme čisté a voňavé město, to bohužel nezachrání pouze správa
parků s květinovými záhonky, či pár jednotlivců,
kteří udržují čistotu a pořádek kolem svého
domu.
Věra Bartůňková

Je tomu už neuvěřitelných 55 let, kdy jsme
přišli z celé naší krásné republiky do tohoto
fascinujícího města. Naše vysvědčení musela být výborná, abychom se mohli hlásit na
školu Ekonomiky cestovního ruchu a lázeňství
V Karlových Varech, tehdá jediné takové školy
v celé republice. Hlavní osobou našeho oboru byl
tehdá ing. Václav Tlustý, který imponoval mnoha
dívkám. Přišli jsme tedy už Po maturitě většinou
z jedenáctiletek, nebo zde byla děvčata, která
už třeba nějaký rok pracovala a rozhodly se
pokračovat dále ve studiu. Z našeho moravskobudějovického gymnázia jsme přijímací zkoušky
dělaly tři dívky - Věra Chromá, Eliška Bémová
a já. Přes mnohonásobný zájem o studium, jsme
se všechny tři na školu dostaly. Byly jsme velmi
šťastné a považovaly jsme to za velikou výhru.
Po prožitém životě je třeba konstatovat, že
ani jedné z nás život nijak zvlášť nevyšel. Ale
tehdejší doba zůstala v našich myslích tou
nejkrásnější, kromě idylického dětství prožitého
s našimi rodiči na Moravě. Do Varů jsme tehdy
cestovaly vlakem. Samozřejmě, že prim na škole
hrály děvčata z Prahy, od kterých jsme se odlišovaly naší naivitou a ještě dětským pohledem na
svět. Neznaly jsme kouření, neposlouchaly jsme
Laxík, nemalovaly jsme se atp. Město na nás
působilo jako pohádka. Všude barevná osvětlení
v parcích, nádherná architektura, všude živo.
Kavárny, vinárny v sanatoriích anebo samostatně, překypovala lázeňskými hosty a domácím
obyvatelstvem. Kultura byla za babku a všude
Nadosah. Toho 30. dubna roku 1962 jsem
byla na internátu, kterým nebyl žádný jiný, než
nádherná Vila Beethoven v dnešní Zahradní ulici.
Nic jsem si neplánovala a pobývala na pokoji,
když se vyřítila moje spolubydlící z Olomouce,
že Je večer v Puppu, tehdy GHM majálesová
zábava. Už odpoledne jsme pozorovaly davy studentů, kteří procházeli kolem našeho internátu
a skandovali a veselili se. Popravdě se mi nikam
nechtělo, na podobné akce jsem dosud ani nebyla zvyklá. Milena ale trvala na svém a tak kolem
desáté večerní jsme se nacházely v nejkrásnějším sálu tohoto hotelu.
První vjem bylo okouzlení krásou interiéru, ale
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I veselím a roztančeným sálem. Byla zde hlava na
hlavě, samozřejmě všechny Tyto akce pořádalo
město pro studenty zcela zdarma. Zůstaly jsme
stát u třetího sloupu a pozorovaly děj na parketu.
Po chvíli mě Milena upozornila, že mladý muž
na parketu mě stále pozoruje. Ačkoliv jsem už
měla platonickou známost s chlapcem od nás,
který studoval na ČVUT v Praze, nechala jsem
se zmást. Potom už všechny tanečky patřily jen
nám dvěma. Kamarádka se nějak vypařila, ani
nevím kdy. Při doprovodu na internát mě stačil
ještě připravit o panenství a pak jsem ho několik
měsíců neviděla. V létě toho roku jsem milého
Františka potkala u divadla a obořila se na něj,
co si to všechno dovolil a pak se už neukázal.
Kupodivu po této výtce nastala naše známost.
On už vydělával na elektrárně a tak si mohl
dovolit mě zvát dvakrát týdně do Puppu, nebo do
Emabassy na večeři, na koncerty nebo divadel,
většinou
Do kina Čas. Jak by všemu nepodlehla mladá
nezkušená holka z Moravy. Nejkrásnější ovšem
byly plesy v Puppu, které si mohl tehdy každý
dovolit.
Jak je mi líto dnešní mládeže, z nichž mnozí ani
v Puppu nebyli. Následovalo dalších pět let
V naprostém dostatku. Za dva roky jsme se
brali, do půl roku jsme dostali v Tuhnicích malý
družstevní byt a naše idyla pokračovala. Každý
rok dovolené v zahraničí až jsem konečně
otěhotněla a moji rodiče pro nás koupili vilu
v Rybářích.
A tím nastal velký problém, protože rodiče se
k nám přestěhovali, aby nám mohli vychovávat
děti a my se mohli věnovat našim zaměstnáním.
No všeho dostatku je asi příliš, a tak v době druhého mého těhotenství si milý František našel
jinou dívku na svém pracovišti a manželství vzalo
za své. A teprve teď začal skutečný život jako má
asi většina z nás.
Přesto na tuto dobu velmi ráda vzpomínám
a připomínám si všechny, ať už tehdejší učitele,
z nichž stále ještě žije paní profesorka Fořtová
anebo našeho třídního Karla Navrátila. Nádherná
šedesátá léta, škoda, že naše děti už nic z toho
prožít nemohly.

Eva Richterová
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
Mých 70 let s filmem Moje filmové probuzení začalo po válečné vřavě. Byl,o mi deset let a loutkové divadlo
už mě nebavilo. Začal jsem obíhat kina. V Praze na Žižkově jich bylo dokonce šest – Deklarace, Tábor, Pokrok,
Ponec, Obzor a Aero, které jediné přežilo. Uchvátili mě přírodní filmy a především grotesky. Pamatuji na kouzelný Vánoční sen, kde se panáček proháněl po bruslích po desce piána, vzpomínám i na tehdy oblíbeného Pana
Prokouka. Občas promítači přihodili americké grotesky a tak jsem se brzo seznámil s Lauerem a Hardym, Chaplinem a Frigem. Následovalo období kovbojek – Muži z Texasu, Muži z Timberline a Staré Colorado mě brali
dech. Nedávno mně tuto vytouženou serii poslal kamarád z USA a už se na to nedalo koukat - naivní kulisárna.
Samozřejmě došlo i na válečné filmy – Pád Berlína s Janem Werichem v roli Goeringa, Qadalkanal, Konvoj do
Murmanska, Krysy a řada dalších. Brzo jsme se dozvěděli o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a město se stalo cílem našich brigád a hlavně výletů. Sedávali jsme s partou ve stinné kaštanové zahradě,
naproti Parkhotelu, popíjeli jsme pivko, Kouřili jsme Lípy a hlasitě jsme mluvili o filmech.

Před 60 lety jsem psal první festivalovou reportáž z MFF
Psal se rok 1958. V Praze se konal XI. sjezd KSČ,
Elvis Presley rukoval do Německa, z Kalifornie se
šířilo beatnické hnutí, současnému prezidentovi
Mezinárodního filmového festivalu Jiřímu Bartoškovi
bylo 11 let(!) a já jsem psal pro studentské noviny
první festivalovou reportáž. Stalo se to před 60 lety,
bylo mi 23 let.
V dubnu zemřel jeden ze zakladatelů festivalu Vítězslav Nezval. Promítalo se 109 filmů, v porotě seděli
Jiří Trnka, ale i slavný italský režisér Cesare Zavattini.
Rektor AMU A. M. Brousil poprvé zorganizoval v baru
Florentiny Volnou tribunu, kde se diskutovalo na téma
italský neorealizmus. Sověti prosadili, že se karlovarský festival musel střídat s podobnou akcí v Moskvě.
Výsledky soutěží byly zcela poplatné době a tak
nejvyšší cenu získal sovětský velkofilm Tichý Don.
U publika zcela jasně vyhrál Zemanův Vynález zkázy
a dobrodružný americký film Bílá velryba s Gregory
Peckem v hlavní roli. Diváci také oceňovali i zvláštní
humor francouzského komika Jasquese Tatiho ve
filmu Můj strýček. Průběh veškerého dění v Karlových
Varech komentoval vždy pohotový Miroslav Horníček.
Herci a filmy
Některé podrobnosti z festivalu si pamatuji zcela
detailně. V dvoudenním předstihu přijeli do lázeňského města Dana Medřická s Václavem Vydrou. S autem
se motali okolo Parkhotelu, otáčeli se, nebylo kde

Československá hvězda Marie Tomášová, divadelní partnerka Jana Třísky hrála v pražském
Divadle za branou. V současnosti je Tomášové
89 let a žije v ústraní.
zaparkovat. V Malé dvoraně Grandhotelu Moskva
(nyní Pupp) hrál kvartet Mirka Kefurta. Basistou

Naše parta sedávala v kaštanové zahradě naproti Parkhotelu.
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a zpěvákem byl tehdy ještě vlasatý, ale už výborný
Karel Hála. Kavárna Arizona (později zbouraná) stála
u řeky naproti hotelu. V zadní části, v baru hrál každý
večer jazz, většinou už opilý - Míša Polák, zpívala
s ním Alice Farkašová.
Slavnostní zahájení se konalo v Letním kině.
Bylo vyprodáno a lidé se dokonce tlačili v lese nad
kinem. Konferenciérkou byla herečka pražského
Divadla hudby Dagmar Sedláčková, která představila
delegaci k filmu Vynález zkázy. Největší potlesk patřil
režisérovi Karlu Zemanovi. Zahajovací recepce se
konala v Richmondu. Manekýnky tu předváděly tehdy
moderní ´pytlovou´ módu. Mezi hosty byla i Elena Bystrická a vše spojoval komickými výstupy neodolatelný
Miroslav Horníček.
Manekýnky na Mlýnské kolonádě uváděla sympatická slovenská herečka Božena Obrová, která spolu
s pražskou herečkou Irenou Kačírkovou a televizní
hlasatelkou Milenou Vostřákovou patřily k československým hvězdám. Vzpomínám si, jak před Arizonu
předjel nejmodernější opel a z auta vylezl zarostlý,
hodně výstředně oblečený (v zeleném saku) Adolf
Mario. V německém filmu Noc ve které přichází
ďábel představoval osmdesátinásobného vraha
Bruna. Diváckým zážitkem byl snímek přítomného
režiséra Gilla Pontecorva Velká modrá cesta s Yvesem
Montandem v hlavní roli.. Promítání byla přítomná
celá mnohočlenná delegace s porotcem Cesarem
Zavattinim. O dvě řady za mnou v hotelovém kině
nadšeně tleskali bardi, herec Oldřich Nový a operní
zpěvák Jára Pospíšil. Často jsem během čtrnáctidenního (!) filmového svátku potkával dalšího skvělého
humoristu Jaroslava Štercla. který tehdy spolu se
Setlery (pěvecká skupina) vystupoval v Národním
domě, ve Variete Orfeum.
Čtrnáctidenní festival byl hodně náročný, při
čínském filmu jsem usnul, zklamalo mě i brazilské
dílko Severní předměstí Ria. Potkal jsem i Františka
Filipovského, který pod deštníkem pevně svíral tehdy
začínající osmnáctiletou Janu Brejchovou. Také tu
v ulicích pobíhal mladík, který se později stal velkým
českým komikem - Vladimír Menšík. Na plátně se objevil v epizodní roli klarinetisty ve filmu Snadný život.
Festival propršel. Což se do budoucna stalo skoro
tradicí. Stříbrná francouzská opona v grandhotelu
spadla naposled. Festival se stěhoval do Prahy, kde
se promítaly filmy pod názvem Festival pracujících.

Luboš Zahradníček

• INZERCE
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Na skok do lesa
Tentokrát mimo Vary
Na úvod dalšího dílu seriálu se nejdříve musíme
čtenářům omluvit. Již dvakrát pronikl do minulých
pokračování šotek. Nejdříve (květen) nám tam něco
přidal a pak (červen) naopak ubral celý konec věty.
Věříme, že už od něj bude pokoj, byť se říká: „Do
třetice všeho dobrého, ale i zlého.“
Přejeme pěkné počtení. (autoři)

dojížděl.
Ze Skalníkova plánu pak vycházel zastavovací projekt vytvořený následující rok pražským
zemským stavebním ředitelstvím. Jeho základem
byl kompozičně výjimečný systém zástavby kolem
rozsáhlé plochy centrálního parku. Podle tohoto
dokumentu architekt Jiří Fischer a stavitel Antonín

Jeden z nejstarších pohledů na Mariánské Lázně
Terapeutická krajina
Lázeňský trojúhelník zvolna spěje do UNESCO
a my jsme se zatím vůbec nebyli podívat do lesů
v okolí dalších lázeňských měst. Zajímavostí je tu
tolik, že bude opravdu těžké vybírat co zveřejnit
a co zatím nechat ladem.
To nejlepší z Mariánských Lázní
Město letos slaví 200 let od svého založení. V porovnání s ostatními lázeňskými městy v Evropě1
to není žádný věk. Ještě poměrně nedávno, před
několika stoletími, se v údolí zdejšího potoka rozkládal jen divoký prales a přístup k pramenům strážily
četné bažiny, či neprostupné rokle.
Nakonec se ale přírodní rámec stal tím nejdůležitějším, hned po pramenech, co Mariánské Lázně
zdobí. Město mělo totiž neobyčejné štěstí, že první
a zásadní plán terénních a sadových úprav vypracoval umělecký zahradník Václav Skalník.
Dlouhodobou a soustavnou práci v rodících se
lázních započal Skalník roku 1818. Nejdříve začal
odvodněním bažin a dal postavit základní síť cest.
Vše průběžně provázela výsadba nové zeleně. Do
budoucího středu města již v prvním návrhu naplánoval anglický park o rozloze 18 hektarů. Terén
šikovně výškově rozdělil do stupňů a do centrální
části svého projektu vložil rozsáhlou kolonádu.
Realizaci svých představ zpočátku řídil ze svého
bydliště v Hoříně a do Mariánských Lázní pouze
20
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Turner umisťovali jednotlivé lázeňské stavby.
Roku 1820 se do Mariánských Lázní přijel léčit
německý básník Johann Wolfgang Goethe, který

Ambrožův pramen

mimo jiné vypracoval plán úprav sadů ve Výmaru na anglický park. Jakmile se Goethe poprvé
se Skalníkem setkal a seznámil se s jeho plány,
velmi ho zaujaly a ve svých dopisech, které z lázní
psal, uměleckého zahradníka velmi chválil. O rok
později začal Skalník připravovat zbudování terasy
u hlavní mariánskolázeňské kolonády, ale tepelský
opat Reitenberger nechtěl vydat potřebné svolení
k zahájení prací, neboť se obával, že zdejší bažina
nepůjde vysušit, respektive, že zde klášter utopí
příliš mnoho peněz. Zahradník se proto obrátil na
Goetheho, protože se s ním mezitím spřátelil, se
žádostí o podporu. Výmarský básník opata že záměr
je reálný, takže stavbu terasy povolil. Kolonáda
nakonec vznikla ještě během téhož roku. Skalník ji
osázel čtyřmi řadami topolů, aby tyto rychle rostoucí
stromy vytvořily potřebné zázemí a stín pro korzující
pacienty. Z místa se záhy stalo společenské centrum lázní.
Václav Skalník se nakonec rozhodl, že si zakoupí
v rychle rostoucích lázních stavební parcelu.
Pozemek, který si vybral, se nacházel v blízkosti Křížového pramene a dříve na něm stála jedna z nejstarších místních chalup, zvaná Fischerova. Zde si
mezi roky 1822 a 1823 nechal postavit nový dům,
později nazvaný Strauss. Za domem si ještě založil
vlastní zásobní zahradu. Smlouva o koupi pozemku
byla podepsána tepelským klášterem až v dubnu
roku 1823, kdy se Skalník definitivně rozhodl
přesídlit k pramenům. Jeho původního zaměstnavatele, knížete Augusta Lobkovice, o tom zpravil sám
opat Reitenberger. Kníže měl sice pochopení, že se
Skalník prosadil jinde, ale přece jen ho mrzelo, že
mu jeho zahradník dal výpověď. Skalník proto znovu
oslovil Goetheho aby mu pomohl vše vyjednat.
Krátce potom, co se Skalník přestěhoval, jmenoval
ho tepelský klášter představeným obce. Stal se tak
posledním starostou v tomto úřadu, jehož jmenoval
opat. S ohledem na Skalníkovy schopnosti mu byly
postupně svěřovány ještě další funkce. K červnu

• SERIÁL
1826 zastával i místo vedoucího stavebního, kulturního, finančního a chudinského úřadu a působil i na
pozici zatímního inspektora pramenů. Též dozoroval
provoz lázní a pečoval o zasílání minerálních vod.
V úřadu mu pomáhal jen lékárník Karl Brem.
Café Egerländer
Během období, kdy Skalník stál v čele města, byla
v Mariánských Lázních postavena klasicistní kolonáda Křížového pramene a ve stejném slohu také
Zřídelní sál (1827). Navíc pokračoval dál v úpravách
podoby sadů, a nakonec se mu povedlo spojit
centrum města s okolní krajinou tak dokonale, že
není patrné, kde je konec parku a kde začátek volné
přírody. Z bažin a pralesů v pustém údolí postupně
vytvořil romantické lázeňské místo.

Pavel Reiser, Martin Jiřík
1 Například už v 1. století našeho letopočtu
postavili Římané první koupele v Baden-Baden,
a tak vzniklo u zdejších horkých pramenů lázeňské
město.
Také bahno se začalo využívat dávno ve starověku, a to k léčbě revmatismu, při bolestech nohou
a při spáleninách. Natíralo se na kůži nemocných,
kteří se pak vystavovali slunci, aby bahno zaschlo.
Královna Markéta Navarská (1492-1549) se zmiňuje, že v pyrenejských lázních Cauterets se běžně
aplikovaly bahenní koupele.
V 16. století se různá bahna běžně využívala jako
léčebné přírodní zdroje. V některých lázeňských

Café Egerländer
místech se pouze nanášelo na tělo a nechávalo
zaschnout, jinde se lidé koupali v termálních
bahništích. Mnohdy lékaři nechali nemocné sedět
v bahenních jámách až čtyři hodiny a pařili je zde
spolu s vepři.
Slatina se použila k léčebným účelům poprvé
ve Švédsku. Počátkem 19. století se tato kúra, po
odkrytí potřebných zdrojů, rozšířila téměř současně
do mnoha středoevropských lázní.

Nejstarší lázně v Čechách a zřejmě i v celé střední
Evropě jsou Teplice. Zdejší termální prameny byly
využívány již v době římské na počátku našeho letopočtu. Dokazují to archeologické nálezy u pramene
Pravřídlo. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan prameny objevil pasáček vepřů v roce 762.
O začátek léčebného užívání termální vody se dále
zasloužila česká královna Judita, matka Přemysla
Otakara I. U pramene založila v roce 1154 klášter.

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

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:
 MISTR SKLADŮ - I ŽENA:

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

 GRAFIKA/GRAFIČKU:

hledáme šikovného člověka do menšího týmu  znalost Corel nebo jiného
grafického programu vítána  zkušenost se sítotiskem vítána  zajímavé
finanční ohodnocení

 PRACOVNÍKA OSTRAHY:

znalost PC  čistý trestní rejstřík

 ŘIDIČ + STROJNÍK VZT ZAŘÍZENÍ A KOTELNY:

znalost PC/Word Excel  min. výuční list  ŘP sk. C,T + vlek výhodou

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

www.OPTIKdoDOMU.cz/cs/sleva-500
OptikDoDomu
tel.: 725 508 845
e-mail:
karlovy.vary@optikdodomu.cz
Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ: 9:00 - 17:00

MOBIL: 724 984 890 E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz
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Muzeum má nejlepší stálou expozici
Nová expozice muzea je nejlepší. Tak lze interpretovat vítězství Muzea Karlovy Vary v prestižní
soutěži Gloria Musaealis, celonárodní soutěži
muzeí České republiky. Muzeum získalo 1. cenu
v kategorii „Počin roku 2017“ za „Rekonstrukci
budovy a novou stálou expozici“. Celkem soutěžilo
ve třech kategoriích devětadevadesát muzeí. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR,
Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM
(Mezinárodní rady muzeí).
Muzeum otevřelo svou novou stálou expozici
loni v dubnu. Za první rok, do dubna 2018, využilo
možnosti obdivovat dějiny města a regionu vytvořené s využitím moderních audiovizuálních prvků
a podpořené prezentací unikátních sbírkových
předmětů přes třináct tisíc návštěvníků. Emoce
a poučení ve dvou patrech rekonstruované budovy
nabízí procházka od Vřídla přes založení lázní
a vývoj lázeňské léčby k proměnám architektury
Karlových Varů, společenskému a kulturnímu
životu lázeňského města, historii mezinárodního
filmového festivalu k přírodě a historii regionu od
nejstarších dějin, tradici řemesel až dramatické
20. století.
Návštěvníci se mohou navíc těšit na rozšíření
interaktivní části expozice, neboť k první ceně
získalo muzeum i finanční odměnu, kterou použije
pro tento účel.

Cena Gloria Musaealis.

Vítězný tým Vpravo dole architekt expozice Jiří Javůrek, nahoře v červeném architektka Sylvie
Bednaříková

Třísté výročí návštěvy J. S. Bacha
připomene i Josef Somr
Již čtvrtým rokem se v rámci koncertů IV. Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera
představují významné osobnosti a sólisté, kteří
prostřednictvím svého uměním připomínají dílo
místního rodáka, barokního skladatele J. C. F.
Fischera a další významná hudební výročí.
V úterý 17. 7. v 19.30 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla Církve československé husitské
přivítá festival herce Josefa Somra. Program
večera bude věnovaný třístému výročí návštěvy
Johanna Sebastiana Bacha v Karlových Varech.
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Přednes Josefa Somra proloží Bachovými
varhanními díly přední český varhaník a profesor
Hudební akademie múzických umění v Praze
Jaroslav Tůma. Místní vzácné varhany byly
v loňském roce restaurovány za podpory města
Karlovy Vary.
Vstupné činí 190 korun, vstupenky možno
zakoupit v Infocentru města Karlovy Vary a na
dalších prodejních místech. Dále jednu hodinu
před začátkem koncertu v kostele. Více informací
k akci najdete na www.imff.cz.

• KULTURA

KSO zahraje v Letním kině,
na dostizích i na kolonádě
Prázdninové měsíce znamenají pro Karlovarský
symfonický orchestr dva, již tradiční, prvky v programu. Prvním je vystoupení v Letním kině, jež se
odehrává v rámci Dne města při mezinárodním
filmovém festivalu. Po koncertech z let minulých,
kdy na tomto místě KSO vystupoval se skupinou Čechomor, Anetou Langerovou, maďarskou
legendární skupinou Omega a dalšími kapelami
a interprety, vystoupí letos 4. července orchestr
se zpěvačkou Ewou Farnou a zpěvákem Davidem
Stypkou. Oba vystupují samostatně, ale mají na
kontě i jeden společný hit, píseň Dobré ráno, milá,
která jistě v Letním kině zazní rovněž. Koncert

bude dirigovat šéfdirigent KSO Jan Kučera.
Druhým tradičním prvkem jsou kolonádní koncerty. Odehrají se na Mlýnské kolonádě od 11. do
31. července a nabídnou (nejen) řadu vystoupení
komorních souborů, jejichž členy jsou hráči KSO.
Ještě s jednou akcí v rámci mezinárodního
filmového festivalu bude spojeno vystoupení KSO,
a to na místě pro symfoniky značně netradičním
– na dostihovém závodišti. K filmovému festivalu
patří vždy festivalový dostih, atmosféru KSO pod
taktovkou Jana Mikoláše obohatí hudbou Dvořáka, Griega, Brahmse a dalších.
KSO přeje všem pěkné léto.

Hvězdami Musicians budou
Jordan Rudess a Simon Phillips
Mezinárodní hudební kurzy Musicians zakončí
hudební festival. Hlavními hvězdami akce v Letním kině jsou Jordan Rudess (Dream Theater)
a Simon Phillips (ex Toto).
Simon Phillips (bicí) zahraje v pátek 10. srpna
se svojí skupinou Protocol IV. Stojí za zmínku,
že součástí jeho bandu je mj. věhlasný kytarista
Greg Howe.
Sobotním vrcholem a vrcholem celého festivalu
bude koncert Jordana Rudesse, který je právem
považován za jednoho z nejlepších rockových
klávesistů všech dob. Jordan pro náš festival
chystá lahůdkový koncert, který doporučujeme
nejen jeho skalním fanouškům, ale také všem
milovníkům klavíru a symfonické hudby. Tento
koncert bude totální fúze symfonie a rocku.
Jordana exkluzivně doprovodí Karlovarský Symfonický Orchestr a také Adam Marko, vynikající

bubeník maďarských Special Providence, kteří
svůj koncert odehrají během sobotního odpoledne.
Dalšími vynikajícími hudebníky, kteří během
dvoudenního festivalu zahrají svůj koncert jsou
Plini (Aus.), kterého v minulosti vychválil samotný
Steve Vai. Dále zahrají Mark Lettieri (USA) ze
skupiny Snarky Puppy, fenomenální kontrabasista
Adam Ben Ezra (Izr.), z Česka zmíníme skvělého
Dana Bártu, který odehraje svůj Illustratosphere
koncert. Aby toho nebylo málo, zmíníme ještě
jednoho z nejtalentovanějších fusion hudebníků
a skladatelů Davida Maxima Micice (Srb.), který
přijede se svým projektem Bilo a také světoznámou hráčku na bicí Emmanuelle Caplette (Kan.).
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
Ticketpro, více informací o festivalu a celé akci
Musicians najdete na webu musicians.education.

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
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KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
Mezinárodní filmový festival
29. 6. až 7. 7.
Projekce, více k programu na webu kviff.com.
19.30 Galakoncert operetních melodií
30. 6.
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
14.30 KSO na dostizích
1. 7.
Dostihové závodiště.
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 1 a 8
Edvard Grieg: Ve sluji krále hor
Johannes Brahms: Uherský tanec č. 5
Jacques Offenbach: Kankán
Julius Fučík: Vjezd gladiátorů
Jan Mikoláš – dirigent
4. 7.
19.00 Ewa Farna & David Stypka & Karlovarský symfonický orchestr
Letní kino.
Hity zpěvačky Ewy Farné a zpěváka Davida Stypky v netradičních úpravách pro jeho kapelu a symfonický orchestr. Určitě
nebude chybět jejich společný hit Dobré ráno, milá.
Jan Kučera – dirigent
KOLONÁDNÍ KONCERTY
Mlýnská kolonáda, začátky v 16.30 hodin, pokud není
uvedeno jinak
11. 7.
Family Concert
12. 7.
Duo Arpeggio
Jazz Company
13. 7.
Jazz Company
14. 7.
15. 7.
A Tre Voci
16. 7.
15.00 The City of Hull Youth Symphony
Orchestra, Jazz Orchestra and Chamber Choir
Duo Dolce
17. 7.
18. 7.
Trio Semplice
19. 7.
A Quatro Voci
Operní recitál
20. 7.
21. 7.
Trio Piacere
22. 7.
Brass Kvintet
24. 7.
Operní recitál
25. 7.
Family Concert
26. 7.
Family Concert
29. 7.
Jazz Company
31. 7.
Duo Arpeggio

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
9. 7.
9. 7.
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17.00 Ant-Man a Wasp
19.30 Jurský svět: Zánik říše
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10. 7.
10. 7.
11. 7.
11. 7.
12. 7.
12. 7.
13. 7.
13. 7.
14. 7.
14. 7.
14. 7.
15. 7.
15. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
20. 7.
21. 7.
21. 7.
21. 7.
22. 7.
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Jurský svět: Zánik říše
Ant-Man a Wasp
Ant-Man a Wasp
Deadpool 2
Hotel Transylvánie 3
Úsměvy smutných mužů
Hotel Transylvánie 3
Úsměvy smutných mužů
Hotel Transylvánie 3
Ant-Man a Wasp
Úsměvy smutných mužů
Hotel Transylvánie 3
Jurský svět: Zánik říše
Dvě nevěsty a jedna svatba
Úsměvy smutných mužů
Projekce pro seniory: Tanečnice
Mrakodrap
Úsměvy smutných mužů
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again!
Hotel Transylvánie 3
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again!
Hotel Transylvánie 3
Úsměvy smutných mužů
Mamma Mia: Here We Go Again!
Děsivé dědictví
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again!
Chata na prodej
Mamma Mia: Here We Go Again!
Hotel Transylvánie 3
Deadpool 2
Chata na prodej
Hotel Transylvánie 3
Jurský svět: Zánik říše
Mamma Mia: Here We Go Again!
Chata na prodej
Projekce pro seniory: Planeta Česko
Mamma Mia: Here We Go Again!

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 29. 7. Kameramani fotografují
15. ročník fotografické výstavy členů Asociace českých
kameramanů se uskutečňuje ve spolupráci s Barrandov
Studiem a.s. Souborná výstava prací kameramanů prezentuje
umělecká díla autorů, kteří jsou vedle svých filmových počinů
přesvědčiví i ve volné fotografické tvorbě.
Do 9. 9. Important Image – Fotografovali MFF Karlovy
Vary
Výstava doplňující 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu představuje více než stovku děl reportážní fotografické
tvorby z posledních 25 let konání festivalu. Zastoupena je
tvorba renomovaných fotografů např. T. Tesaře, Z. Mináčové
či M. Čížka.
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.
1. 7. - 7. 7.

otevřeno denně od 10.00 do 19.00 hodin

DALŠÍ AKCE:
9. - 13. 7. 9.00 - 16.00 Výtvarné léto v galerii

15. ročník výtvarně zaměřených tvůrčích dílen pro 8 - 12leté
děti povedou Jitka Barochová a Milena Jakubíková, které
seznámí děti s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami. K těm je budou inspirovat právě probíhající výstavy.
Nutná včasná rezervace.

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 23. 9. Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice
a filmu
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
jsou 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.
1. 7. až 7. 7.

otevřeno denně od 10.00 do 19.00 hodin

DALŠÍ AKCE:
9.00 - 16.00
Letní výtvarný týden
16. až 20. 7.
v Becherově vile
Výtvarné činnosti, připravené lektorkami pro výtvarný tábor
určený dětem od 9 do 14 let vychází především z výstavy Svět
Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu.
Nutná včasná rezervace.
11. 7.
15.00 - 17.00 Krajiny a vzducholodě
Dílnu pro děti vedenou Martinou Škopovou inspirují díla Kamila Lhotáka. Netradičními technikami tisku vzniknou snové
krajiny s automobily, vzducholoděmi a horkovzdušnými balóny.
Dílnu finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
31. 7.
15.00 - 17.00 Tisk z želé desky
Výtvarná dílna Pavly Vargové, určená dětem a zaměřená na
techniku tisku z želé desky, bude inspirovaná motivy z krajin
Kamila Lhotáka, jeho světem fantazie a techniky. Dílnu finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 31. 7. Radka Johana Ježková - Předobrazy
Výstava představuje 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.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
Otevírací doba během festivalu od 10:00 do 21.00 hodin

• KULTURNÍ SERVIS
30. 6.
17:00 Opening party: Design a život
(výstava potrvá do 28. 9. )
Galerie SUPERMARKET wc uvede tradiční festivalovou výstavu
z cyklu Design a život. Cyklus představuje české firmy a designéry, jejichž práce a spolupráce přinesla nové a zajímavé
produkty, které se staly běžnou součástí života.
30. 6. 17.00 Top RoofTop fest 2018
Originální open-air festival pořádaný na střeše galerie SUPERMARKET wc v centru Karlových Varů. Čtvrtý ročník přináší
nové talenty alternativní, rockové, bluesové, funkové a popové
scény ČR a zahraničí. Vstup dobrovolný.

GALERIE NA OCHOZU VŘÍDELNÍ KOLONÁDY
Výstavy ve Vřídle jsou po dohodě se Správou léčivých přírodních zdrojů a kolonád sezónní, od května do prosince.
do 29. 6. Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní
2. 7. až 31. 8.
Okna do ateliérů
Kolektivní výstava autorů.
5. a 6. 7. 11.00 až 16.00 Filmové šperkařství
Místo: dvoreček na nám. Dr. M. Horákové 2A, Karlovy Vary
Tradiční tvůrčí dílna z klasických celuloidových filmových
pásů, kde si každý příchozí může vytvořit „filmový šperk“.
Materiál i vše ostatní zdarma. Pořádá Karlovarská oblast Unie
výtvarných umělců za podpory Statutárního města Karlovy
Vary. Reportáž a informace z akce najdete na facebooku pod
/filmovalazen/.

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.
Otevírací doba během festivalu od 10:00 do 21.00 hodin
17:00 Opening party: Design a život
30. 6.
(výstava potrvá do 28. 9. )
Galerie SUPERMARKET wc uvede tradiční festivalovou výstavu
z cyklu Design a život. Cyklus představuje české firmy a designéry, jejichž práce a spolupráce přinesla nové a zajímavé
produkty, které se staly běžnou součástí života.
30. 6. 17.00 Top RoofTop fest 2018
Originální open-air festival pořádaný na střeše galerie SUPERMARKET wc v centru Karlových Varů. Čtvrtý ročník přináší
nové talenty alternativní, rockové, bluesové, funkové a popové
scény ČR a zahraničí. Vstup dobrovolný.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
do 12. 8. výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha
Plocková - Řemeslo / Kontinuita
Jedinečná výstava vzdává hold uměleckému řemeslu, a to
v návaznosti na dílo Alfonse Muchy v díle jeho vnučky Jarmily
Mucha Plockové. Vzácné dědictví představuje rodovou i řemeslnou kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce
po autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. Expozice nabízí
originální šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse Muchy a také vlastní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou
i textilní Jarmily Muchy Plockové. Všechna umělecká díla jsou
výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým výstava vzdává hold. Exponáty doplňují rovněž dobové fotografie, texty
a fotografie shrnující historii relevantních uměleckých řemesel
a dokumentující výrobní postup od skici po hotový výrobek.

DALŠÍ AKCE:
15.00 Den pro festival
4. 7.
Na doprovodné akci k výstavě představí umělecký ředitel
společnosti Moser Lukáš Jabůrek, s níž Jarmila Mucha
Plocková spolupracuje, uvedení nové kolekce Mucha – Moser.
Součástí celého programu bude i komentovaná prohlídka
výstavy Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková a hudební
vystoupení.
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně Karlovy Vary
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT
ST a PÁ		
SO 		
		

9.00 - 16.00
zavřeno
9.00 - 12.00,
pouze čítárna, tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13.00 – 16.00
ST a PÁ 		
zavřeno
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 – 16.00
ST a PÁ 		
zavřeno
Uzavírky Městské knihovny a poboček z důvodu čerpání řádné
dovolené:
Čankovská:
16. - 27. července, 20. -24. srpna
Drahovice:
30. července - 10. srpna
Růžový Vrch:
13. - 31. srpna
Stará Role:
13. - 24. srpna
Tuhnice: 		
2. - 6. července, 6. - 17. srpna
Vyhlídka: 		
2. - 13. července, 13. - 17. srpna
I. P. Pavlova: 7, čítárna: 2. - 7. července, 30. července - 11.
srpna
I. P. Pavlova 7, dětské odd.: 25. června - 6. července, 30.
července - 10. srpna, 27. srpna - 31. srpna

ČERVENEC, SRPEN
Tipni si a vyhraj - letní soutěž o knihu Marie Rejfové (více
na www.mestskaknihovnakv.cz)
1. 7. až 31. 8.
Vyfoť své Vary - výstava amatérských
fotografií
1. 7. až 31. 8.
Magická laboratoř alchymisty Poplety
(logická hra pro všechny)
do 15. 8. Výstava: Vzpomínkové kufry
Výtvarná ztvárnění vzpomínek seniorů žijících v Domově
důchodců v Bystřanech. K vidění na pobočkách ve Staré Roli,
Truhlářská 19 a na Čankovské, U koupaliště 854.
Každý čtvrtek od 17.00
Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd. Informace na tel. 353 221
365/21, Bc. Ludmila Křivancová.
14.00
Jóga pro seniory
Každé úterý
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.

VZBUĎME VARY
Kulturní iniciativa Vzbuďme Vary - spolek Offcity.
www.vzbudmevary.cz, tereza@offcity.cz, 608 528 388
14. 7.
15.00 Tantehorse/Vidět stíny utíkat, nechat
mysl létat
Tržiště.
Taneční představení. Kdo má čas zastavovat čas? Přirozená
proměna prostoru vytváří proměnu atmosféry jinak téměr
nehybných, přesto však pohybujících se těl, nikdy nekončící
cesta je to, co jsme již zapomněli, protože jsme ztratili trpělivost čekání. Co se stane? The goal is permanently changing!
Tantehorse je český soubor, jehož činnost je založena na
fyzické artikulaci vycházející z tance, pantomimy a rozličných divadelních technik. Jejich vysoce originální a vizuálně
výrazné inscenace dosáhly výjimečného mezinárodní uznání.
Vstup volný.
14. 7.
21.30 Ryba řvoucí/Dírkované kino
Tržní kolonáda.
Audiovizuální představení. Křehká a imaginativní světelně
zvuková performance pro karlovarské prameny. Dírkované
kino je nezávislá performance tří členů Ryby řvoucí. Tereza
Magnan s Aňou Šebelkovou nasvětlují a fotí proděrované fólie
a vytvářejí „světelnou show“. Filip Jakš všechny používané
projektory, vlasce a další předměty ozvučuje a akci doplňuje
hudbou utvářenou v reálném čase. Hlavním aktérem je však
prostor, kde se dírkované kino hraje. Vstup volný.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City
Centrum.
Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928
20. 7.

09.00 Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.

Sokolov – XVI. Letní turistický sraz
Z Manětína do Rabštějna nad Střelou
Dvořákovou cestou do Nelahozevsi
Okolím Mže z Plané do Pavlovic
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• KULTURNÍ SERVIS
KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz,
kurka.kv@gmail.com
18. 7.
19.00 Koncert orchestru a sboru Consortium
Musicum Divertimento
Kostel sv. Anny, Karlovy Vary - Sedlec
Díla A. Dvořáka, R. Strausse, J. D. Zelenky, C. M. von Webera.
Účinkuje 100 členné hudební těleso - orchestr a sbor CMD
(Consortium Musicum Divertimentum) z nizozemského města
Breda. Těleso vytupuje pod vedením dirigentů Rien Bakker
a Rick Muselaers. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů
bude použit na opravu kostela. Akce se koná za podpory
statutárního města Karlovy Vary.

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
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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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• SPORT

Starší žákyně vybojovaly titul
pro karlovarský volejbal

Obrovský úspěch zaznamenal karlovarský dívčí
volejbal. Po jednoznačně vyhrané kvalifikaci konané v hale Míčových sportů KV ARENA v Karlových
Varech, kde dívky VK Karlovy Vary neztratily ani
set, si zajistily účast v elitní šestnáctce nejlepších
týmů z Čech a Moravy na finálovém turnaji mistrovství České republiky v kategorii starších žákyň
konaném ve dnech 11.5. – 13.5.2018 v Brně.
Finálového turnaje se zúčastnila družstva, která si
právo startu vybojovala v krajských kvalifikacích
a medailovým umístěním v Českém poháru žá-
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kyň. Karlovarská děvčata vstoupila do finálového
turnaje v pátek a po výhrách v základní skupině
nad týmy z Lanškrouna, Kralup a Českých Budějovic postoupily z prvního místa do čtvrtfinálové
skupiny. Tam se utkaly s hráčkami Hradce Králové, Uherského Hradiště a Plzně a po vítězství ve
čtvrtfinálové skupině postoupily mezi čtyři nejlepší
celky turnaje spolu s Libercem, Brnem a Plzní.
V semifinálovém zápase jasně porazily KP Brno
a po setech 25:17 a 25:18 postoupily do finále.
Ve druhém semifinálovém zápase Lokomotiva

Plzeň nečekaně porazila Duklu Liberec a finále
Mistrovství republiky tak bylo záležitostí družstev
ze západu Čech. K finálovému zápasu nastoupily
hráčky VK Karlovy Vary nebojácně a s viditelnou
touhou vyhrát. Díky výbornému podání, útočné
hře a vynikající obraně v poli nepustily hráčky Plzně za celý zápas ani jednou do vedení
a jasně dominovaly ve všech herních činnostech. Po jednoznačném průběhu finále a setech
25:13 a 25:21 se tak staly MISTRYNĚMI ČESKÉ
REPUBLIKY. Družstvo VK Karlovy Vary ve složení
Tereza Havlová (smeč), Tereza Holá (smeč), Hana
Hovorková (univerzál), Adéla Jarošová (univerzál), Tereza Košinárová (blok), Adéla Mazůrková
(náhra), Markéta Mazůrková (náhra), Daniela
Schmidová (náhra) a Jana Vondráčková (blok)
pod vedením trenéra Antonína Bicana a asistenta
Michala Mazůrka předvedly jednoznačně nejlepší
hru a od začátku turnaje šly jasně za svým cílem
a při závěrečném vyhlášení tak mohla Markéta
Mazůrková jako kapitánka týmu VK Karlovy Vary,
při tónech We Are the Champions od skupiny
Queen, pozvednout nad hlavu pohár pro vítěze
a povedenou sezónu tak zakončit největším
možným úspěchem. Antonín Bican byl zaslouženě
vyhlášen nejlepším trenérem turnaje a do TOP
šestky turnaje byla vyhlášena Tereza Havlová jako
nejlépe smečující hráčka a Tereza Košinárová jako
nejlépe blokující hráčka.
Chceme touto cestou poděkovat našim fanouškům a sponzorům, zejména Městu Karlovy Vary
a Karlovarskému kraji, bez jejichž podpory by
nebylo možné na takto vysoké mety dosáhnout.
Více informací o klubu VK Karlovy Vary najdete na
webu vkkarlovyvary.cz.

• SPORT

Karlovarské ZŠ se
utkaly v basketbalu
V poslední den měsíce května se na sedmi
karlovarských základních školách uskutečnil
basketbalový turnaj kroužků z třetích až pátých tříd. Turnaj se uskutečnil na ZŠ Konečná
a zúčastnilo se ho padesát mladých baskeťáků.
Šest družstev ve dvou skupinách odehrálo vždy
čtyři zápasy. Turnaj měl velmi dobrou sportovní
úroveň a všichni ukázali viditelný pokrok ve všech

Plavkyně Dušková
veze z MČR čtyři zlaté

basketbalových dovednostech. Nejvíce se dařilo
domácí ZŠ Konečná, která v turnaji nepoznala
hořkost porážky. Všichni byli všichni odměněni
drobnými dárky a sladkostmi. Dík patří vedení ZŠ
Konečná za poskytnutí tělocvičen. Tato akce i vedení pravidelných kroužků po celý rok je finančně
podpořeno městem Karlovy Vary a Karlovarským
krajem – Živým krajem. (seb)

Čtyři zlaté medaile získala na nedávném mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených plavkyně karlovarského SK Kontakt Vendula
Dušková. Šampionátu konaného už tradičně v Brně
se zúčastnilo na 135 plavců z Česka, Slovenska,
Rakouska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska, mistrovství bylo totiž zařazeno do kalendáře Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání a pro
plavce tak představovalo jednu z možností zaplavat
limit pro mistrovství Evropy, které se bude konat
v srpnu v Dublinu.

Zveme vás na již 9. ročník benefičního fotbalového utkání, které se koná
dne 6. 7. od 13:00 na fotbalovém hřišti Karlovy Vary - Dvory.
Hlavním týmem bude opět Real Top Praha, který již potvrdil účast hráčů jako
např. Jan Koller, Karel Poborský, Jakub Štáfek a Jakub Kohák.
Přijďte se pobavit a společně s námi pomoci těm, kteří to potřebují.
Pro děti jsou připravené atrakce, pro dospělé bodyzorbing
a od 16:00 se bude promítat čtvrtfinále v MS ve fotbale.
Ve večerních hodinách bude hrát k poslechu a tanci kapela Fernetic. Vstupné 50 Kč.

Časovku na MČR
ve Varech vyhráli
Černý a Korvasová
Noví šampioni ovládli v kategoriích Elite časovky na mistrovství republiky v silniční cyklistice
v Karlových Varech. Mezi ženami zvítězila Tereza
Korvasová, mezi muži Josef Černý.
"Měl jsem nohy. Užíval jsem si to. Neměl jsem
krizi. Jel jsem technicky, aby se náhodou něco
nestalo. Bez rizika a do kopce tak, abych byl
nahoře schopný zrychlit. Bál jsem se jen mraků,
aby nepršelo. Vítr nebyl nepříjemný, neházel se
mnou. Prostě mi to sedlo," prohlásil nový šampion Josef Černý.
Jeho týmový kolega a pětinásobný mistr
časovky Jan Bárta skončil tentokrát druhý, bronz
vybojoval Michael Kukrle.
Zdeněk Štybar, který měl krátce před startem
technické problémy a během časovky měnil kolo,
dojel sedmý. "Mrzí mě to, protože si myslím, že
jsem si časovku dobře rozjel. Nevím, zda bych
ve druhém kole stáhl minutu na Josefa Černého,
ale určitě jsem tam byl schopný ještě zrychlit,
protože jsem si to rozjel docela rozumně," řekl
Štybar.
Časovku žen vyhrála Tereza Korvasová před
Jarmilou Machačovou a Melissou Van Neck.
Slovenské dresy národních šampionů v časovce
oblékli Tatiana Jaseková a Marek Čanecký.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ADULTERY,
KONCHA,
RIMAR,
UNS, TMP,
VIDMO
OKROČÍ

BÁL

VŮDCE
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VELKÉ
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ŘÍMSKY
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1.12.
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ČECHÁCH
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(ZAST.)
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PROSTĚJOVA

PODIV

KULATO

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

ŘÍMSKÝCH
156
SCHEMATICKÝ
NÁKRES

1. DÍL
TAJENKY
SEVERSKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

BOTIČKY

JE MOŽNO

OPOTŘEBIT
GRAMODESKU

SPZ
MĚLNÍKA

POZDĚJI

ANGLICKY
A
DRUH
PALMY

ŠVÝCAR.
ŘEKA

ČESKÁ
REŽISÉRKA
(OLGA)

ANGLICKY
ČISTIT

MÁCHNOUT
RUKOU

BÍLÝ
NÁPOJ

HORA NA
ISLANDU
ZAVÝSKNUTÍ
SLADKOVODNÍ
RYBA

SLOVENSKY
ARY

MALÉ
OSY
VLASTNÍ
SAMICI
JELENA

ZÁHADA

MAĎARSKOAMERICKÝ
VÁLEČNÝ
FOTOGRAF

CHEM.
ZN. INDIA
ŘÍMSKY
2500

JÍL
(SLOVENSKY)

ZARAŽENÝ

STŘEDOVĚKÝ
ZBROJNOŠ

JEPTIŠKA
(ZAST.)

KOŽELUŽSKÝ
DĚLNÍK

HLÍDKA

KRESLENÉ
ZAČÁTEČNÍ
AFRICKÝ
PÍSMENO
KOUZELNÍK
TEXTU
RUKOPISU

STAROVĚKÝ
DRNKACÍ
NÁSTROJ

ANGLICKY
CIZOLOŽSTVÍ

ČESKÝ
JEZDEC
FORMULE 1

ZKRATKA
BÝVALÉHO
EVR. STÁTU

ZÁCHODEK
MOJE
STATIV

NEMNOHO
ABSENCE
SVĚTLA

ANGLICKY
NEBO

LABUŽNÍK

ČÁST
DÝCHACÍCH
CEST

HLAVNÍ
MĚSTO
IRÁNU
(PERSKY)

JIŽNÍ
OVOCE

SEDADLO
NA
KOČÁRU

ČÁST
KOŠILE

UTKÁNÍ
(Z ANGL.)

MALÝ LEON

MUZIKA

ČÁST
ÚZEMÍ

ALPSKÁ
PASTVINA

PROMOČNÍ
MÍSTNOST

KOCOUR
(NÁŘEČNĚ)
PLEMENO
PSA

AUSTRAL.
MEDVÍDEK

LIHOVINY
Z RÝŽE

HROMADA
ANGLICKY ARCHITEKKRÁTKÝ
TONICKÝ
PRVEK
FRANCOUZSKY
JMÉNO

PŘECHOD
KONĚ
Z KLUSU
DO CVALU

POPRAVČÍ
SPZ
ÚSTÍ
NAD
ORLICÍ

NA STRANĚ
SRDCE

BRZKÉ

JMÉNO
REŽISÉRA
KLOSE

SPZ HRADCE
KRÁLOVÉ

ZAKOKTÁNÍ

ZNAČKA
HEKTOLITRU
VELKÉ
KOČKY

ČESKÝ
MALÍŘ
MEZIN.KÓD
VÝCHOD.
TIMORU

ŠPAJZ
ZN.PRO
KALORII
ANTICKÝ
KRUHOVÝ
CHRÁM
V ŘÍMĚ

NEOTESANEC

NESPOUTANÉ
SPZ
UHERSKÉHO
HRADIŠTĚ

PŘEDLOŽKA

HLAS
ŽÁBY

2. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
ÚHOŘ

DOMÁCKY
OLGA
INICIÁLY
FOTBAL.
PANENKY

VŮZ
S KOŇMI

USAZENINY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

21 metrů vysoká kamenná stavba byla vybudována v roce 1913. Náležela k hotelu a spolu s ním měla pomoci v rozvoji turistického ruchu v části Krušných hor.

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. 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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ZAŽIJTE DOSUD NEPOZNANÉ

LEXUS NOVĚ
V KARLOVÝCH VARECH

Lexus Karlovy Vary
Chebská 392/116B
Karlovy Vary
www.lexus-karlovyvary.cz

KARLOVY VARY

Kombinovaná spotřeba paliva a kombinované emise CO2 Lexus LS 500h AWD: 7,1 l/100km; 161 g/km
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Prvních 10 PARCEL
CENA 1.250 Kč/m2

NA DIOPTRICKÁ
A MULTIFOKÁLNÍ SKLA
PŘI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÍCH BRÝLÍ
V Karlovarském kraji nás najdete na těchto adresách:
Karlovy Vary: Chebská 370/81a (OC Fontána), T. G. Masaryka 5,
CHEB: OD Dragounská 2529/6 (OC Dragoun)

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

